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บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสภำพปัญหำและควำมคำดหวังของประชำชนต่อบริกำรด้ำนกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยขององค์กำรบริหำรส่ วนต ำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุ รีรัม ย์ จั งหวั ดบุรีรัม ย์
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ศึกษำ จำนวน 375 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็น แบบสอบถำม Questionnaire) แบบมำตรำ
ส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ โดยแบ่งสภำพปัญหำและควำมคำดหวังเป็น 3 ด้ำน คือ ด้ำนบุคลำกร
ด้ำนอุปกรณ์ และด้ำนงบประมำณ ผลกำรวิจัยพบว่ำ สภำพปัญหำของประชำชนต่อบริกำรด้ำนกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในภำพรวมอยู่ในระดับ
น้อย ควำมคำดหวังของประชำชนต่อบริกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในภำพรวมอยู่ในระดับมำก
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนงบประมำณ มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำประชำชนมี
ควำมคำดหวังต่อกำรจัดงบประมำณสำหรับอำหำร ยำรักษำโรค เครื่องนุ่งห่ม แก่ผู้ประสบภัย มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด
คาสาคัญ : ความคาดหวัง, การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกโพรง
Abstract
The main objectives of this research are 1) to study the public problems toward
public disaster prevention and relief of residents in Sakaeprong subdistrict organization,
Muang district, Buriram province 2) to study the public expectation toward public disaster
prevention and relief of residents in Sakaeprong subdistrict organization, Muang district,
Buriram province. The sample used in this study consisted of 375 people. The tool used for
data collection was the rating scale questionnaire; divided the public problems and the
expectation into 3 groups, there are people, tools and budget. The gathered data were
analyzed by using statistical techniques such as percentage, mean and standard deviation.
The public problems toward public disaster prevention and relief of residents in
Sakaeprong subdistrict organization, Muang district, Buriram province were low level.
Analyzing in each group found that the tools problem was the highest mean, and analyzing
in each issue found that the problem of emergency operation management for immediate
relief of residents was the highest mean. The public expectations toward public disaster
prevention and were more level
Keywords : The expectations, public disaster prevention, Sakaeprong subdistrict organization

บทนา
ในปัจจุบันกำรบริกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยภำยในหน่วยงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นมีบทบำทเป็นอย่ำงมำก เพรำะควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือในด้ำนสำธำรณภัยอันมีผลกระทบต่อสำธำรณชน ไม่
ว่ำจะเกิดจำกธรรมชำติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรำยแก่ชีวิต ร่ำงกำยของประชำชน
หรือควำมเสียแก่ทรัพย์สินของประชำชน หรือของรัฐ เป็นสิ่งที่รอไม่ได้ จะต้องได้รับกำรช่วยเหลืออย่ำงทันท่วงที
กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นภำรกิจสำคัญซึ่งภำครัฐได้ทุ่มเทงบประมำณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภัย
โดยถือเป็นภำรกิจด้ำ นสวั สดิกำรสั งคมอย่ำ งหนึ่ ง ดั งนั้ น ในกำรปฏิบัติง ำนด้ ำนกำรสั งคมสงเครำะห์ช่ วยเหลื อ
ผู้ประสบภัย จึงเป็นงำนลักษณะพิเศษที่จะต้องอำศัยควำมรวดเร็ว ทันต่อเหตุกำรณ์ เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนให้
ทันท่วงที อย่ำงไรก็ตำมในทำงปฏิบัติแล้วกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสะแกโพรง ในส่วน
ของกำรดำเนินนโยบำยกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปปฏิบัติที่ผ่ำนมำยังไมประสบควำมสำเร็จเท่ำที่ควร เช่น ยัง
พบว่ำมีผู้ประสบภัยได้รับควำมช่วยเหลือล่ำช้ำ ไม่ว่ำจะด้ำนเครื่องอุปโภคบริโภคเบื้องต้น กำรให้ควำมช่วยเหลือตำม
ระเบียบของทำงรำชกำรล่ำช้ำ ตกหล่น ผู้ประสบภัยบำงรำยเป็นผู้ตกสำรวจ เป็นต้น
กำรศึกษำถึงสภำพปัญหำและควำมคำดหวังของประชำชนต่อบริกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัยขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสะแกโพรง จะนำไปสู แนวทำงกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเครำะห์สภำพปัญหำและควำมคำดหวังของประชำชนต่อบริกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำ สำ
ธำรณภัย
2. เพื่อเสนอแนวทำงปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
3. เพื่อสำรวจควำมพึงพอใจต่อบริกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
ในกำรศึกษำสภำพปัญหำและควำมคำดหวังของประชำชนต่อบริกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัยขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีกรอบแนวคิด ดังนี้
1. เพศที่แตกต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อสภำพปัญหำและควำมคำดหวังของประชำชนต่อบริกำรด้ำนกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณ แตกต่ำงกัน
2. ช่วงอำยุมีผลต่อควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสภำพปัญหำและควำมคำดหวังของประชำชนต่อบริกำรด้ำนกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย แตกต่ำงกัน
3. ระดับกำรศึกษำมี อิทธิพลต่อควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสภำพปัญหำและควำมคำดหวังของประชำชนต่อ
บริกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย แตกต่ำงกัน
4. แต่ละอำชีพต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อสภำพปัญหำและควำมคำดหวังของประชำชนต่อบริกำรด้ำนกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย แตกต่ำงกัน
5. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อสภำพปัญหำและควำมคำดหวังของประชำชนต่อบริกำร
ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของ แตกต่ำงกัน
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วิธีการวิจัย
กำรศึกษำครั้งนี้ เป็นกำรศึกษำโดยวิธีเชิงปริมำณ (Quantitative Research) ที่มุ่งศึกษำถึงสภำพปัญหำและ
ควำมคำดหวังของประชำชนต่อบริกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย โดยกำหนดขั้นตอนในกำรวิจัยไว้ ดังนี้
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ ประชำชนที่อำศัยอยู่ในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 13,224 คน (สำนักงำนทะเบียนที่ทำกำร
ปกครองอำเภอเมืองบุรีรัมย์: ตุลำคม 2559) จำก 26 หมู่บ้ำน กลุ่มตัวอย่ำงได้จำกกำรสุ่มจำกประชำกร โดยกำหนด
ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงตำมตำรำงของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcei & Morgan; อ้ำงถึงในประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์.
2542 : 148-149) ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 375 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถำมที่ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถำมที่ผู้วิจัยได้
สร้ำงขึ้นเองโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกั บข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับสภำพปัญหำและควำมคำดหวังของประชำชนต่อบริกำรด้ำนกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย ลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5
ระดับ คือ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถำมปลำยเปิด (Open-ended
Form) เพื่อให้กลุ่มตัวอย่ำงได้แสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ
3. ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรศึกษำเอกสำร บทควำมและรำยงำนกำรวิจัยด้ำนทฤษฎี
แนวคิด หลักกำร ที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับสภำพปัญหำและควำมคำดหวังของประชำชนต่อบริกำรด้ำนกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย โดยนำมำวิเครำะห์ให้สัมพันธ์และสอดคล้องกัน กำหนดจุดมุ่งหมำยในกำรสร้ำงแบบสอบถำมเพื่อ
สร้ำงแบบสอบถำมโดยพิ จำรณำจำกวัตถุประสงค์ของกำรวิ จัย กรอบควำมคิดของกำรวิ จัยและนิยำมศัพท์ เฉพำะ
นำเสนอร่ำงแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้นต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ แล้วมำปรับปรุงแก้ไขหลังจำกนั้นให้ผู้เชี่ยวชำญทำ
กำรตรวจสอบเพื่อให้ได้คำถำมที่ครอบคลุมและแม่นตรงกับสภำพกำรปฏิบัติจริงเป็นกำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิง
ประจักษ์ (Face validity) โดยผู้เชี่ยวชำญ จำนวน 3 ท่ำน นำแบบสอบถำมที่ได้จำกกำรตรวจพิจำรณำควำมเที่ยงตรง
เชิงประจักษ์จำกผู้เชี่ยวชำญกลับไปให้อำจำรย์ที่ปรึกษำตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้ง
4. กำรกำหนดประเด็นในกำรวิจัยกำรวิจัยนี้ ผู้ศึกษำตั้งประเด็นในกำรศึกษำ 3 ประเด็น คือประเด็นบุคลำกร
ได้แก่ อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) เจ้ำหน้ำที่ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีหน้ำที่
บริกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแก่ประชำชนเมื่อประสบภัยประเด็นอุปกรณ์ สำหรับใช้ในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และประเด็นงบประมำณกำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
5. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรแจกแบบสอบถำมให้กลุ่มตัวอย่ำง ประกอบด้วยกำรสัมภำษณ์ (Interview)
เพื่อให้ทรำบถึงสภำพปัญหำและควำมคำดหวังของประชำชน จำกประชำชนในพื้นที่ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงบุคลำกรผู้ปฏิบัติหน้ำที่ด้ ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ผู้ให้สัมภำษณ์ได้จำก
กำรสุ่มผู้ตอบแบบสอบถำม ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพปัญหำและควำมคำดหวังของประชำชนต่อบริกำรด้ำน
กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และ
ข้อเสนอแนะได้อย่ำงแท้จริง ผู้วิจัยดำเนินกำรสอบถำมและเก็บแบบสอบถำมจำกกลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 375 คน
6. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ทำกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ในกำรประมวลผลข้อมูลโดยกำรใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดยสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำร
วิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐำน ค่ำร้อยละ มัชฌิมเลขคณิตหรือค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
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ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ผลจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อสภำพปัญหำและควำมคำดหวังของ
ประชำชนต่อบริกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จำนวน 375 คน จำแนกตำมเพศเป็นเพศหญิง จำนวน
216 คน คิดเป็นร้อยละ 57.60 เป็นเพศชำย จำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 42.40 ผู้สอบแบบสอบถำมอยู่ในช่วงอำยุ
46 – 55 ปี มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.47 กำรศึกษำ ของผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษำมำก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.47 อำชีพ ของผู้ตอบแบบสอบถำมประกอบอำชีพเกษตรกรรมมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.80
และรำยได้ ของผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับรำยได้ต่อเดือนมำกที่สุด คือ 2,001 – 4,000 บำท
2. สภำพปัญหำของประชำชนต่อบริกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ในภำพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจำรณำพบว่ำ ทุกด้ำนมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ
น้อย โดยเรียงลำดับด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงไปหำต่ำ ดังนี้ ด้ำนอุปกรณ์ ด้ำนบุคลำกร และด้ำนงบประมำณตำมลำดับ
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำด้ำนบุคลำกร พบว่ำมีรำยงำนกำรมีสภำพปัญหำบริกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย อยู่ในระดับปำนกลำง คือ 1. มีกำรแจ้งเตือนภัย รำยงำนสภำพอำกำศ เพื่อให้ประชำชนได้รับทรำบ
สถำนกำรณ์อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว และมีกำรตั้งศูนย์อำนวยกำรเฉพำะกิจ เพื่อรำยงำนให้หน่วยงำนระดับบังคับ
บัญชำ 2. บุคลำกรมีควำมเชี่ยวชำญเป็นอย่ำงยิ่งเมื่อมีเหตุกำรณ์สำธำรณภัย 3. บุคลำกรมีควำมรู้ในกำรปฐม
พยำบำลเบื้องต้น และเมื่อมีสำธำรณภัยเกิดขึ้น บุคลำกรมีควำมพร้อมให้บริกำรทันที
ด้ำนอุปกรณ์ พบว่ำรำยกำรที่สภำพปัญหำกำรบริกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอยู่ในระดับปำน
กลำง คือ 1. มีชุดเคลื่อนที่เร็วที่สำมำรถเคลื่อนที่ออกไประงับและบรรเทำภัยได้ทันที่ 2. อุปกรณ์ เครื่องมือ มีควำมทันสมัย
3. มีควำมพร้อมในด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์ ในกำรให้บริกำรเมื่อสำธำรณภัยเกิดขึ้น 4. มีระบบเคลื่อนย้ำยผู้ประสบภัยเมื่อ
เกิดสำธำรณภัย และจัดงบประมำณเพื่อปรับเปลี่ยน ซ่อมแซม หรือจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ ที่หมดสภำใช้งำน
ด้ำนงบประมำณ พบว่ำรำยกำรที่สภำพปัญหำกำรบริกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอยู่ใน
ระดับปำนกลำง คือ จัดงบประมำณเพื่อปรับเปลี่ยน ซ่อมแซม หรือจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ ที่หมดสภำพใช้งำน
3. ควำมคำดหวังของประชำชนต่อบริกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสะแกโพรง อ ำเภอเมื องบุ รีรั ม ย์ ในภำพรวมอยู่ ใ นระดั บ มำก เมื่ อพิ จ ำรณำเป็ น รำยด้ ำ น จะพบว่ ำ ด้ ำ น
งบประมำณมีระดับมำกที่สุด รองลงมำคือด้ำนอุปกรณ์และด้ำนบุคลำกร ตำมลำดับ โดยพบว่ำประชำชนมีควำม
คำดหวังต่อบริกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุ รีรัม ย์ ในระดับมำกที่สุด 5 ข้อ จำกทั้ งหมด 3 ด้ำน ได้ แก่ กำรจัด งบประมำณส ำหรับอำหำร
ยำรักษำโรค เครื่องนุ่งห่ม แก่ผู้ประสบภัย กำรจัดให้มีเงินสงเครำะห์สำหรับผู้ ประสบสำธำรณภัยอย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม มีระบบเตือนภัย และมีกำรจัดสถำนที่พักอำศัยชั่วครำวสำหรับผู้ประสบสำธำรณภัย เพื่อบรรเทำทุกข์
และมีกำรตั้งงบประมำณเพื่อจัดทำแผนป้องกันสำธำรณภัย เพื่อจัดระบบกำรปฏิบัติงำนไว้ล่วงหน้ำ ตำมลำดับ
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำด้ำนบุ คลำกร พบว่ำประชำชนมีควำมคำดหวังต่อบริกำรด้ำนกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย อยู่ในระดับมำกทุกข้อ โดย 5 ลำดับแรก คือ 1. เมื่อมีสำธำรณภัยเกิดขึ้น บุคลำกรมีควำม
พร้อมให้บริกำรทันที 2. บุคลำกรให้ขวัญและกำลังใจต่อประชำชนที่ประสบสำธำรณภัย เพื่อให้กลับคืนสู่สภำพปกติ
โดยเร็ว 3. บุคลำกรมีควำมเชี่ยวชำญเป็นอย่ำงยิ่งเมื่อมีเหตุกำรณ์สำธำรณภัย มีกำรรักษำควำมปลอดภัยในบริเวณที่
เกิดภัย และพื้นที่รองรับกำรอพยพของประชำชน 4. บุคลำกรมีควำมรู้ในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 5. มีกำรตั้งศูนย์
อำนวยกำรเฉพำะกิจ เพื่อรำยงำนให้หน่วยงำนระดับบังคับ บัญชำ และกำรมีกำรซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยอย่ำงเหมำะสม
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ด้ำนอุปกรณ์ พบว่ำรำยกำรที่ประชำชนมีควำมคำดหวังกำรบริกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
อยู่ในระดับมำกที่สุด คือ มีระบบเตือนภัย และมีกำรจัดสถำนที่พักอำศัยชั่วครำวสำหรับผู้ประสบสำธำรณภัย เพื่อ
บรรเทำทุกข์ รองลงมำอยู่ในระดับมำก คือ 1. มีควำมพร้อมในด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์ ในกำรให้บริกำรเมื่อสำธำรณ
ภัย เกิด ขึ้น 2. ยำนพำหนะอยู่ ในลั กษณะพร้อมที่ จ ะระงั บ และบรรเทำสำธำรณภัย และมี ระบบเคลื่ อนย้ ำ ย
ผู้ประสบภัยเมื่อเกิดสำธำรณภัย 3. อุปกรณ์ เครื่องมือ มีควำมทันสมัย 4. มีชุดเคลื่อนที่เร็วที่สำมำรถเคลื่อนที่
ออกไประงับและบรรเทำภัยได้ทันที่ และมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลที่เหมำะสม เช่นเครื่องช่วยหำยใจชนิด
มีถังอำกำศ รองเท้ำยำง เปลสนำม เป็นต้น
ด้ำนงบประมำณ พบว่ำรำยกำรที่ประชำชนมีควำมคำดหวังกำรบริกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยอยู่ในระดับมำกที่สุด คือ 1. จัดงบประมำณสำหรับอำหำร ยำรักษำโรค เครื่องนุ่งห่ม แก่ผู้ประสบภัย
2. จัดให้มีเงินสงเครำะห์สำหรับผู้ประสบสำธำรณภัยอย่ำงถูกต้อง เหมำะสม รองลงมำอยู่ในระดับมำก คือ 1. มีกำร
ตั้งงบประมำณเพื่อจัดทำแผนป้องกันสำธำรณภัย เพื่อ จัดระบบกำรปฏิบัติงำนไว้วงหน้ำ 2. จัดงบประมำณเพื่อ
ปรับเปลี่ยน ซ่อมแซม หรือจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ ที่หมดสภำพใช้งำน และ 3. มีกำรตั้งงบประมำณเพื่อใช้ในกำร
ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร เช่น หอกระจำยข่ำว เสียงตำมสำย รถติดเครื่องกระจำยเสียงเคลื่อนที่ หรือวิธีกำรอื่นที่ จะ
เป็นกำรแจ้งเตือนให้ประชำชนรับทรำบสถำนกำรณ์ที่ถูกต้อง

อภิปรายผล
จำกกำรศึกษำควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อสภำพปัญหำและควำมคำดหวังของประชำชนต่อบริกำร
ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ่งจะเป็นแนวทำงให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสะแกโพรง นำข้อมูลที่ได้มำแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำต่อไป
ซึ่งสำมำรถอภิปรำยผล ได้ดังนี้
1. ผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมคิดเห็นในภำพรวมที่มีต่อสภำพปัญหำต่อบริกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมื องบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 3 ด้ำน อยู่ในระดับน้อย
ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะโดยเฉลี่ยในเขตพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสะแกโพรงประสบสำธำรณภัยในระดับน้อย อีก
ทั้งยังไม่พบว่ำสำธำรณภัยที่เกิดขึ้นทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิต แต่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน ซึ่งจำก
ประสบกำรณ์ที่ประชำชนในเขตพื้นที่ตำบลสะแกโพรงได้รับด้ำนสำธำรณภัยส่งผลต่อระดับค่ำเฉลี่ยสภำพปัญหำซึ่ง
พบว่ำอยู่ในระดับน้อย แต่ยังมีจุดสังเกตในบำงประเด็น อำทิ ด้ำนบุคลำกร ประชำชนมีควำมคิดเห็นต่อกำรจัดตั้ง
ศูนย์อำนวยกำรเฉพำะกิจเพื่อรำยงำนให้หน่วยงำนระดับบั งคับบัญชำ บุคลำกรมีควำมเชี่ยวชำญเป็นอย่ำงยิ่งเมื่อมี
เหตุสำธำรณภัย บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น และเมื่อมีสำธำรณภัยเกิดขึ้น บุคลำกร
มีควำมพร้อมให้บริกำรทันที ซึ่งค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง ด้ำนอุปกรณ์ ประชำชนมีควำมคิดเห็นต่อ
กำรมีชุดเคลื่อนที่เร็วที่สำมำรถเคลื่อนที่ออกไประงับและบรรเทำภัยได้ทันที อุปกรณ์ เครื่องมือ มีควำมทันสมัย
มีควำมพร้อมในด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์ ในกำรให้บริกำรเมื่อสำธำรณภัยเกิดขึ้น มีระบบเคลื่อนย้ำยผู้ประสบภัย และ
มีกำรจัด ด้ำนงบประมำณ ประชำชนมีควำมคิดเห็นเกี่ย วกับกำรจัดให้มีงบประมำณเพื่อปรับเปลี่ยน ซ่อมแซมหรือ
จัดซื้ออุปกรณ์
จำกควำมคิดเห็นต่อสภำพปัญหำข้ำงต้น แม้จะมีระดับค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับปำนกลำง แต่สะท้อนสภำพ
ปัญหำของหน่วยงำนได้ในระดับหนึ่ง นั่นเพรำะเป็นกำรสะท้อนจำกบุคคลภำยนอกหน่วยงำนที่และหลำยคนมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสบสำธำรณภัยโดยตรง
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2. ผลกำรวิจัยด้ำนควำมคำดหวังของประชำชนต่อบริกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ำ ในภำพรวมประชำชนมีควำมคำดหวัง
อยู่ในระดับมำก แต่เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนจะพบว่ำ ประชำชนมีควำมคำดหวังในด้ำนงบประมำณอยู่ในระดับมำก
ที่สุด รองลงมำคือคำดหวังในด้ำนอุปกรณ์และด้ำนบุคลำกรอยู่ในระดับมำก หำกพิจำรณำเป็นร้ำยด้ำนจะพบว่ำ ด้ำน
บุคลำกร พบว่ำประชำชนมีควำมคำดหวังต่อบริกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย อยู่ในระดับมำกทุกข้อ
โดยพบว่ำควำมคำดหวังด้ำนบุคลำกรอยู่ในระดับสูงกว่ำสภำพปัญหำทุกข้อซึ่งอยู่ในระดับน้อย
ด้ำนอุปกรณ์ พบว่ำรำยกำรที่ประชำชนมีควำมคำดหวังกำรบริกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
อยู่ในระดับมำกที่สุด คือ มีระบบเตือนภัย และมีกำรจัดสถำนที่พักอำศัยชั่วครำวสำหรับผู้ประสบสำธำรณภัย เพื่อ
บรรเทำทุกข์ รองลงมำอยู่ในระดับมำก คือ มีควำมพร้อมในด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์ ในกำรให้บริกำรเมื่อสำธำรณภัย
เกิดขึ้น ยำนพำหนะอยู่ในลักษณะพร้อมที่จะระงับและบรรเทำสำธำรณภัย และมีระบบเคลื่อนย้ำยผู้ประสบภัยเมื่อ
เกิดสำธำรณภัย อุปกรณ์ เครื่องมือ มีควำมทันสมัย มีชุดเคลื่อนที่เร็วที่สำมำรถเคลื่อนที่ออกไประงับและบรรเทำภัย
ได้ทันที่ และมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลที่เหมำะสม เช่นเครื่องช่วยหำยใจชนิดมีถังอำกำศ รองเท้ำยำง
เปลสนำม เป็นต้น ผลกำรวิจัยยังพบว่ำระดับควำมคำดหวังด้ำนอุปกรณ์สูงกว่ำระดับสภำพปัญหำของประชำชนต่อ
บริกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยทุกประเด็น
ด้ำนงบประมำณ พบว่ำรำยกำรที่ประชำชนมีควำมคำดหวังกำรบริกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยอยู่ในระดับมำกที่สุด คือ จัดงบประมำณสำหรับอำหำร ยำรักษำโรค เครื่องนุ่งห่ม แก่ผู้ประสบภัย จัดให้มี
เงิ น สงเครำะห์ ส ำหรั บ ผู้ ป ระสบสำธำรณภั ย อย่ ำ งถู ก ต้ อ ง เหมำะสม รองลงมำอยู่ ในระดั บ มำก คื อ มี ก ำรตั้ ง
งบประมำณเพื่ อจั ด ท ำแผนป้ องกัน สำธำรณภั ย เพื่ อจั ด ระบบกำรปฏิบั ติ ง ำนไว้ ล่ ว งหน้ ำ จั ด งบประมำณเพื่ อ
ปรับ เปลี่ ย น ซ่ อมแซม หรือ จั ด ซื้ ออุป กรณ์ เครื่องมื อ ที่ หมดสภำพใช้ ง ำน มี ก ำรตั้ ง งบประมำณเพื่ อ ใช้ ใ นกำร
ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร เช่น หอกระจำยข่ำว เสียงตำมสำย รถติดเครื่องกระจำยเสียงเคลื่อนที่ หรือวิธีกำรอื่นที่จะ
เป็นกำรแจ้งเตือนให้ประชำชนรับทรำบสถำนกำรณ์ที่ถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ
จำกกำรศึกษำวิจั ยเรื่องสภำพปัญหำและควำมคำดหวังของประชำชนต่อบริกำรด้ ำนกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ำ สภำพปัญหำ
ของประชำชนต่อบริกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยหลำยประเด็นที่ผู้วิจัยเห็นว่ำต้องได้รับกำรพัฒนำ
เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภำพต่อกำรให้บริกำรและกำรปฏิบัติงำนสูงขึ้น ดังนี้
1. ด้ำนบุคลำกร ควรเพิ่มจำนวนบุคลำกรงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้เพียงพอต่อกำรปฏิบัติภำร
พัฒนำเพิ่มประสิทธิภำพผู้ปฏิบัติงำนของงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ให้เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
ปรับปรุงกำรประสำนงำนที่เกี่ยวกับข้อมูลระหว่ำงกลุ่มงำนแต่ละกลุ่มงำน ภำยในพื้นที่ ควรจัดกำรฝึกอบรมบุคลำกร
ให้มีทักษะในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนอย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. ด้ำ นอุป กรณ์ ควรเพิ่ มอุป กรณ์ สำหรั บงำนป้ องกัน และบรรเทำสำธำรณภัย ให้ครบ ทั นสมั ย มี
ประสิทธิภำพ และดูแลให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ จัดให้มีกำรบำรุงรักษำอุปกรณ์ต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอ
3. ด้ำนงบประมำณ จัดงบประมำณสำหรับงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอย่ำงถูกต้อง เหมำะสม
ตรงกับควำมต้องกำร และให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนมำกที่สุด มีกำรสำรองงบประมำณไว้ในยำมฉุกเฉิน
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4. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป กำรศึกษำวิจัยเพื่อหำแนวทำงในกำรพัฒนำกำรบริกำรด้ำนกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่เน้นกำรปฏิบัติงำนจริงของบุคลำกรเป็นสำคัญ มีกำรศึกษำวิจัยเชิงเปรียบเทียบต่อ
ผลกำรปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรด้ำนบุคลำกรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น
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การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงินของรัฐบาล กรณีศึกษาประชาชนในเขตหลัก สี่
กรุงเทพมหานคร
TECHNOLOGY APPLICATIONS IN BUSINESS, GOVERNMENT FINANCES
A CASE STUDY OF PEOPLE IN LAKSI DISTRICT, BANGKOK

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

ธิติวรรณ พรมวัง
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงินของรัฐบาล กรณีศึกษาประชาชนในเขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงินของรัฐบาลกรณีศึกษา
ประชาชนในเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงินของ
รัฐบาลกรณีศึกษาประชาชนในเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะถึงการนาเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงินของรัฐบาลกรณีศึกษาประชาชนในเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
แบบสารวจความคิดเห็น (Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานครจานวน 104,701 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูต รค านวณของ ทาโร ยามาเน่ สถิติ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย ค่า ร้อยละ ค่า เฉลี่ ย ค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ค่า t – test และค่า F – test ผลการวิจัยพบว่า
การน าเทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นธุ ร กิ จ การเงิ น ของรั ฐ บาล กรณี ศึ ก ษาประชาชนในเขตหลั ก สี่
กรุงเทพมหานคร ในด้านการรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจ
และด้านความรู้สึกหลังการใช้งาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบระดับการรับรู้ของ
ประชาชนกับ การน าเทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์ ใช้ ในธุ รกิจ การเงิ น ของรัฐ บาล กรณี ศึ กษาประชาชนในเขตหลั ก สี่
กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน แต่เมื่อจาแนก
ตามเพศ พบว่า ด้านการประเมินทางเลือก มีความแตกต่างกันกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ระดับการรับรู้ / เทคโนโลยี / การประยุกต์ใช้
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Abstract
Research Applying technology to finance the government. A case study of people in
Laksi Bangkok 1) to study the application of technology in the financial business of the
government, 2) to compare the application of technology to the financial business of the
government, 3) Suggestions on the application of technology in the financial sector of the
government. Significant Bangkok This research is Survey Population . The people living in
the area. The sample size was 400. The sample size was calculated using Tarotmate's
formula. The statistics used in this research were percentage, mean, standard deviation, ttest, and F-test. The research found that
Public awareness and application of technology in government finance A case study
of people in Laksi District, Bangkok In terms of information perception, data search.
Optional Assessment Decision making And feel after use. The overall level is very high.
And the results of comparative analysis of public perception and application of technology
to government finance. The case study of people in Laksi, Bangkok, classified by gender,
age, education and occupation, was not different. There were statistically significant
differences at the level. 0.05
Keywords : Level of awareness / Technology / Adapt

บทนา
ด้วยกระแสความร้อนแรงของเทคโนโลยี ประกอบกับการยอมรับ Fintech ของนักลงทุน และผู้บริโภคที่
เพิ่มมากขึ้น ทาให้เหล่าสตาร์ทอัพต่างร่วมลงสนามพัฒนานวัตกรรมรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและ
อานวยความสะดวกด้านการบริการทางการเงินให้กับผู้บริโภค และหนึ่งในหน่วยงานจากภาครัฐที่ออกโรงสนับสนุน
การพัฒนา Fintech อย่างเต็มที่ คือ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.
ที่มุ่งมั่นจัดงานเพื่อให้ความรู้ด้าน Fintech แก่ผู้ประกอบการทั้งที่เป็นผู้เล่นรายเดิม สตาร์ทอัพรายใหม่ และบุคคล
ทั่วไปอยู่บ่อยครั้ง โดยนางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “โครงการ FinTech Challenge เป็น
หนึ่งในการดาเนินการสาคัญที่ ก.ล.ต. และหน่วยงานพันธมิตรต้องการแสดงให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความตั้งใจที่จะ
เปิดรับความท้าทายต่าง ๆ และความมุ่งมั่นที่หน่วยงานกากับดูแลจะปรับทั้งวิธีคิดและวิธีการทางานเพื่อเป็นฟันเฟือง
สาคัญในการผลักดันภาคการเงินและประเทศไทยให้ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี เนื่องจาก Fintech จะเข้ามาพลิกโฉม
กระบวนการหรือวิธีการทาธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้
อย่า งรวดเร็ว ภาคการเงิ นจึ งต้องฉกฉวยโอกาสให้น วัตกรรมเหล่ านี้ เกิด ขึ้นได้จริงในไทย” (Fintech. 2561 :
แหล่งที่มา https://money.sanook. com/519249/ วันที่สืบค้น 19 มีนาคม 2561)
เพื่อความเป็น อยู่ที่ดีอย่างยั่ง ยืนของประชาชนไทย ทางคณะรัฐมนตรีจึง มีมติเห็นชอบในหลักการแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งซาติ หรือแผนงาน National
e-Payment ขึ้นมา โดยโครงการนี้เริ่มเป็นรูปร่าง อย่างชัดเจนเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีจุดมุ่งหมายคือ
ต้องการผลักดันให้ประชาชน องค์กรเอกชนและภาครัฐ มีโอกาสได้ใช้งานระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดย
แผนงานนี้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment เป็นผู้รับผิดชอบดูแลโครงการเน้น
นาเสนอบริการการชาระเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย และเป็นบริการที่สามารถเช้าถึงประชาชนได้
อย่างแท้จริง พร้อมเพย์ ซึ่งเป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินนั้นถือเป็น
โครงการ สาคัญ นอกจากจะเป็นโครงการแรกที่นาเสนอบริการใหม่ที่ชื่อว่าพร้อมเพย์ (Prompt pay) เพื่อตอบโจทย์

ปัญหาช่องทางที่ไม่หลากหายของระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผลลัพธ์จากโครงการนี้ยังช่วยสร้างรากฐานที่สาคัญเพื่อ
นาไปต่อยอดทั้งนี้บริการพร้อมเพย์เปิดให้ประชาชนทั่วไปใช้บริการไต้แล้วตั้งแต่รันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา
ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จึงมีความประสงค์ที่ต้องการศึกษาระดับการรับรู้
ของประชาชนในระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเงิน (Fintech) กรณีศึกษาประชาชนผู้ใช้บริการธนาคารในเขตหลัก
สี่ กรุงเทพมหานครในลักษณะของการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนที่เป็นอยู่ เพื่อนาผลการวิจัย ข้อเสนอแนะต่าง
ๆ ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ นาไปเป็นแนวทางแนวทางในการนาเสนอข้อควรปรับปรุง พั ฒนาในด้านการบริการ การ
สื่อสารของทางภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นาไปปรับปรุง หรือสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่อให้
ระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เป็นระบบที่มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อศึกษาการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงินของรัฐบาล กรณีศึกษาประชาชนในเขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงินของรัฐบาลกรณีศึกษาประชาชนในเขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะถึงการนาเทคโนโลยีมาประยุ กต์ใช้ในธุรกิจ การเงินของรัฐบาลกรณีศึกษา
ประชาชนในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ของประชาชนกับการนาเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงินของรัฐบาล กรณีศึกษาประชาชนในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยได้นาแนวคิด
ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจในการซื้อของผู้บริโภคของ คอทเลอร์ และคิลเลอร์ (Philip Kotler & Kevin Keller.
2006: 181-189) มาจัดทากรอบแนวคิดเพื่อใช้ในการวิจัย ได้ดังนี้

ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ

ตัวแปรตาม
การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงินของรัฐบาล
กรณีศึกษาประชาชนในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครในด้าน
1. ด้านการรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ
2. ด้านการค้นหาข้อมูล
3. ด้านการประเมินทางเลือก
4. ด้านการตัดสินใจ
5. ด้านความรู้สึกหลังการใช้งาน
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงินของรัฐบาล กรณีศึกษาประชาชนในเขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสารวจความคิดเห็น (Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครจานวน 104,701 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน
400 คน กาหนดขนาดของกลุ่ มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณของ ทาโร ยามาเน่ สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test และค่า F – test

ผล/สรุปผล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่ างจานวน 400 คน พบว่ า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 254 คน มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 154 คน จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จานวน 98 คน และประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จานวน 121 คน
2. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ
การเงินของรัฐบาล กรณีศึกษาประชาชนในเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ในด้านการรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ด้านการค้นหา
ข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจ และด้านความรู้สึกหลังการใช้งาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยแยกเป็นรายด้านดังนี้
2.1 ด้านการรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการ
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีธุรกิจทางการเงิน ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์วิทยุ อื่น ๆ
รองลงมา ได้แก่ การใช้บริการเทคโนโลยีธุรกิจทางการเงินที่สะดวก รวดเร็ว มากกว่าผ่านเคาน์เตอร์ทางธนาคาร หรือ
ตู้ ATM ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ระบบเทคโนโลยีธุรกิจทางการเงินมีความสะดวกรวดเร็ว และเหมาะสมกับ
พฤติกรรมการใช้งานของตนเองในปัจจุบัน
2.2 ด้ า นการค้น หาข้อมูล ในภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก โดยข้อที่ มี ค่าเฉลี่ย มากที่ สุ ดคือ มี การ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ เทคโนโลยีธุรกิจทางการเงิ นจากบุ คคลในครอบครัวและจากบุคคลอื่นที่ รู้จักเพื่ อทาการ
ตัดสินใจ รองลงมา ได้แก่ ก่อนใช้บริการมีการทดลองใช้เทคโนโลยีธุรกิจทางการเงินจริงด้วยตนเอง ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการค้นหาข้อมูลที่มีการสอบถามเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีธุรกิจทางการเงิน มาประยุกต์ใช้ใน
ธุรกิจการเงินของรัฐบาลสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร เป็นต้น
2.3 ด้านการประเมินทางเลือก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ได้รับ
คาแนะนาจากบุคคลอื่น เพื่อน คนรู้จัก ให้มาใช้งานผ่านระบบเทคโนโลยีธุรกิจทางการเงิน รองลงมา ได้แก่ ทราบ
เทคโนโลยีธุรกิจทางการเงินการที่มีการโฆษณาผ่านสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ที่น่าเชื่อถือ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ เทคโนโลยีธุรกิจทางการเงินมีความสะดวกในการใช้งาน (ใช้งานง่าย)
2.4 ด้านการตัดสินใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการตัดสินใจใช้
บริการเพราะสามารถใช้งานเทคโนโลยีธุรกิจทางการเงิน ได้ทุกที่ทุกเวลา รองลงมา ได้แก่ มีการตัดสินใจใช้บริการ
ระบบเทคโนโลยีธุรกิจทางการเงินเพราะมีความปลอดภัยในการใช้บริการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ในกลุ่ม
เพื่อน กลุ่มที่ทางานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ใช้บริการเทคโนโลยีธุรกิจทางการเงิน
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2.5 ด้านความรู้สึกหลังการใช้งาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มี
คาแนะนาการใช้บริการการโอน-รับเงินผ่านระบบเทคโนโลยีธุรกิจทางการเงินให้แก่คนที่รู้จัก หากมีความพอใจในการ
ใช้งาน รองลงมา ได้แก่ จะมีใช้บริการการโอน-รับเงินผ่านระบบเทคโนโลยีธุรกิจทางการเงินต่อไป ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด เมื่อเกิดปัญหาในการใช้งานจากเทคโนโลยีธุรกิจทางการเงิน ท่านจะทาการติดต่อกับธนาคารโดยตรง
3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดั บการการนาเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงินของรัฐบาล
กรณีศึกษาประชาชนในเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ในภาพรวมไม่มี
ความแตกต่างกัน แต่ เมื่อจาแนกตามเพศ พบว่า ด้านการประเมินทางเลือก มีความแตกต่างกันกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอธิบายแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้
3.1 ระดับการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงินของรัฐบาล กรณีศึกษาประชาชนในเขต
หลักสี่กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้าน จาแนกตามเพศ โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้าน
การจัดเตรียมงบประมาณ ด้านการรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการตัดสินใจ และด้านความรู้สึกหลัง
การใช้งาน ไม่แตกต่างกัน แต่ด้านการประเมินทางเลือกแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.2 ระดับการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงินของรัฐบาล กรณีศึกษาประชาชนในเขต
หลักสี่กรุงเทพมหานคร จาแนกตามอายุ ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3.3 ระดับการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงินของรัฐบาล กรณีศึกษาประชาชนในเขต
หลักสี่กรุงเทพมหานคร จาแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3.4 ระดับการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงินของรัฐบาล กรณีศึกษาประชาชนในเขต
หลักสี่กรุงเทพมหานคร จาแนกตามอาชีพ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงินของรัฐบาล กรณีศึกษาประชาชนในเขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สามารถทาการอภิปรายผล ได้ดังนี้
1. จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ
การเงินของรัฐบาล กรณีศึกษาประชาชนในเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ด้านการค้นหา
ข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจ และด้านความรู้สึกหลังการใช้งาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่
เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ และทราบวิธีการการใช้งานของเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการเงิ นอยู่ในระดับที่ ดี ซึ่ง สอดคล้ องกับงานวิจั ยของพรพงศ์ จงประสิทธิผ ล (2552) การชาระเงิ น
ออนไลน์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต พบว่าผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตให้ความสาคัญต่อปัจจัยด้านการความเสี่ยงและปัจจัยด้าน
ประโยชน์ การชาระเงิน ออนไลน์ ซึ่งทาให้การชาระเงินทาได้รวดเร็วมากยิ่ งขึ้น การเรียนรู้วิธีใช้เรียนรู้ได้ง่าย ซื้อได้
ราคาที่ถูก กว่าซื้อตามร้านค้าทั่วไปและการได้รับส่วนลด ทาให้ ผู้ซื้อหันมาเลือกใช้วิธีชาระเงินออนไลน์แทนวิธีการ
โอนเงินแบบเก่า ด้านประชากรศาสตร์กับปัจจัยต่าง ๆ ประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้มีแนวโน้ มที่ จะมี การยอมรับ การชาระเงินออนไลน์ มากตามไปด้วย นอกนั้ นยัง มีงานวิจั ยของ พิรัฐ พงศ์
เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2552) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความตั้ งใจใช้บริการธนาคารผ่าน โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ศึกษา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านรูปแบบการใช้ชีวิต ปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ปัจจัยด้านความปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนตัว ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการทางการเงิน ผ่ านโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่า ปัจจัยรูปแบบในการ
ใช้ชีวิต และความปลอดภัยความเป็นส่วนตัว มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในระดับมาก ส่วนปัจจัยการคล้อยตาม
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กลุ่มอ้างอิง มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในระดับปานกลาง และการยอมรับเทคโนโลยีมีความสั มพันธ์กับพฤติกรรม
ความตั้งใจใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ การรับรู้ว่ามีประโยชน์และการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ เป็นปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจกระทาต่อพฤติกรรม
1.1 ด้านการรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการ
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีธุรกิจทางการเงิน ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์วิทยุ อื่น ๆ
รองลงมา ได้แก่ การใช้บริการเทคโนโลยีธุรกิจทางการเงินที่สะดวก รวดเร็ว มากกว่าผ่านเคาน์เตอร์ท างธนาคาร
หรือดตู้ ATM ส่ ว นข้อที่ มี ค่า เฉลี่ ย น้ อยที่ สุ ด คือ ระบบเทคโนโลยี ธุ รกิจ ทางการเงิ น มี ความสะดวกรวดเร็ว และ
เหมาะสมกับพฤติกรรม การใช้งานของตนเองในปัจจุบัน โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สว่างนภา ต่วนภูษา (2556)
ได้ทาวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งในสถาบันอุดมศึกษา พบว่า มีการรับรู้การ
มีประโยชน์ของเทคโนโลยีมีผลต่อการยอมรับมากที่สุด และส่วนปัจจัยตัวแปร ด้านคุณสมบัติของระบบ ด้านอิทธิพล
ทางสังคม และด้านสภาพแวดอ้อม ที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ด้านสภาพแวดอ้อมที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีมีผล
ต่อการยอมรับมากที่สุด และพิรัฐพงศ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2552) ศึกษาเรื่อง ความตั้ งใจใช้บริการธนาคารผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านรูปแบบการใช้ชีวิต ปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่ม อ้างอิง ปัจจัย
ด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการทางการเงิน ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
พบว่า ปัจจัยรูปแบบในการใช้ชีวิต และความปลอดภัยความเป็นส่วนตัว มีผล ต่อการยอมรับเทคโนโลยีในระดับมาก
ส่วนปัจจัยการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีผลต่อการยอมรับ เทคโนโลยีในระดับปานกลาง และการยอมรับเทคโนโลยีมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความตั้งใจใช้ บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ การรับรู้ว่ามีประโยชน์และการรับรู้ว่า
ง่ายต่อการใช้ เป็นปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจกระทาต่อพฤติกรรม
1.2 ด้ า นการค้น หาข้อมูล ในภาพรวมอยู่ในระดั บ มาก โดยข้อที่มี ค่า เฉลี่ ยมากที่ สุ ดคือ มี การ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีธุรกิจ ทางการเงินจากบุคคลในครอบครัวและจากบุ คคลอื่นที่ รู้จั กเพื่ อทาการ
ตัดสินใจ รองลงมา ได้แก่ ก่อนใช้บริการมีการทดลองการใช้เทคโนโลยีธุรกิจทางการเงินจริงด้วยตนเอง ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการค้นหาข้อมูลที่มีการสอบถามเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีธุรกิจทางการเงิน มาประยุกต์ใช้ใน
ธุรกิจการเงินของรัฐบาลสถาบันการเงิ น เช่นธนาคาร เป็นต้น โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุตินันท์ นาคะเลิศกวี
(2553) การยอมรับ เทคโนโลยี ในการใช้ งาน e-Service ได้ศึกษาถึง ปั จจั ย ที่ มีผ ลต่ อการยอมรับ ในการใช้ ง าน
e-Service เพื่อชาระค่าบริการ ด้านปัจจัยการรับรู้ถึงความเสี่ยง มีความปลอดภัย และมีความเป็นส่วนตัวมีผลต่อการ
ใช้งาน ขณะที่เมื่อผู้ใช้งานรับรู้ถึงความง่าย ต่อการใช้ก็ส่งผลต่อการรับรู้ ว่ามีประโยชน์เช่นกัน นอกนั้นยังมี พรพงศ์
จงประสิทธิผล (2552) การชาระเงินออนไลน์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต พบว่าผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตให้ความสาคัญต่อปัจจัย
ด้านการความเสี่ยงและปัจจัยด้านประโยชน์ การชาระเงิน ออนไลน์ซึ่งทาให้การชาระเงินทาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น การ
เรียนรู้วิธีใช้เรียนรู้ได้ง่าย ซื้อได้ราคาที่ถูก กว่าซื้อตามร้านค้าทั่วไปและการได้รับส่วนลด ทาให้ผู้ซื้อหันมาเลือกใช้วิธี
ช าระเงิ น ออนไลน์ แ ทน วิ ธี ก ารโอนเงิ น แบบเก่ า ด้ า นประชากรศาสตร์ กั บ ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ประสบการณ์ ก ารใช้
คอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีแนวโน้ มที่จะมีการยอมรับการชาระเงินออนไลน์มากตามไปด้วย
และสว่างนภา ต่วนภูษา (2556) ได้ทาวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ใน
สถาบันอุดมศึกษา พบว่า มีการรับรู้การมีประโยชน์ของเทคโนโลยีมีผลต่อการยอมรับมากที่สุด และส่วนปัจจัยตัว
แปร ด้านคุณสมบัติของระบบ ด้านอิทธิพลทางสังคม และด้านสภาพแวดอ้อม ที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ด้าน
สภาพแวดอ้อมที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีมีผลต่อการยอมรับมากที่สุด
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1.3 ด้านการประเมินทางเลือก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ได้รับ
คาแนะนาจากบุคคลเพื่ อน คนรู้จัก ให้มาใช้ง านผ่านระบบเทคโนโลยีธุรกิจทางการเงิน รองลงมา ได้แก่ ทราบ
เทคโนโลยีธุรกิจทางการเงินการที่มีการโฆษณาผ่านสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ที่น่ าเชื่อถือ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ เทคโนโลยีธุรกิจทางการเงินมีความสะดวกในการใช้งาน (ใช้งานง่าย) โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พิรัฐพงศ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2552) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความตั้งใจใช้บริการธนาคารผ่าน โทรศัพท์ เคลื่อนที่
ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านรูปแบบการใช้ชีวิต ปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ปัจจัยด้านความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัว ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการทางการเงิน ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่า ปัจจัยรูปแบบใน
การใช้ชีวิต และความปลอดภัยความเป็นส่วนตัว มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในระดับมาก ส่วนปัจจัยการคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในระดับปานกลาง และการยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมความตั้งใจใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ การรับรู้ว่ามีประโยชน์และการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้
เป็นปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจกระทาต่อพฤติกรรม งานวิจัยของ อังครักษ์ มีวรรณสุขกุล (2553) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน นวัตกรรม 3G ของผู้บริโภค พบว่า การรับรู้ประโยชน์ การรั บรู้
ความง่ายในการใช้งาน ทัศนคติการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ความเชื่อมั่นในการออนไลน์ มีผลต่อความตั้งใจใช้ธุรกรรม
การเงินผ่าน นวัตกรรม 3G โดยทัศนคติ มีผลต่อความตั้งใจใช้ธุรกรรมการเงินผ่านนวัตกรรม 3G มากที่สุด แสดง ถึง
เป็นวิธีการที่ทันสมัย เป็นประสบการณ์ที่ดี น่าสนใจและการนานวัตกรรม 3G มาใช้กับธุรกรรม การเงินเพื่อให้
ชีวิ ตประจ าวั นสะดวกสบายมากขึ้น เป็ นสิ่ งที่ ส ามารถโน้ มห้า วให้ผู้ บ ริโ ภคมี ความตั้ งใจ ใช้ธุ รกรรมการเงิ นผ่ า น
นวัตกรรม 3G มากกว่าปัจจัยอื่น
1.4 ด้านการตัดสินใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการตัดสินใจใช้
บริการเพราะสามารถใช้งานเทคโนโลยีธุรกิจทางการเงิน ได้ทุ กที่ทุกเวลา รองลงมา ได้แก่ มีการตัดสินใจใช้บริการ
ระบบเทคโนโลยีธุรกิจทางการเงินเพราะมีความปลอดภัยในการใช้บริการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ในกลุ่ม
เพื่อน กลุ่มที่ทางานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ใช้บริการเทคโนโลยีธุรกิจทางการเงิน โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กุณฑรี อักษรกาญจน์ (2550) ได้ศึกษาการยอมรับระบบการจัดการด้านงาน e-Budgeting จากปัจจัยที่มีผลต่อการ
ยอมรับด้านส่วนบุคคลและด้านเกี่ยวกับงานว่ามีผลต่อการยอมรับ e-Budgeting อย่างไร พบว่า การยอมรับระบบ
การจัดการ e-Budgeting การจัดการระบบงบประมาณมีความแตกต่างในการยอมรับของด้านส่วนบุคคลและด้าน
เกี่ยวกับงาน โดยการยอมรับนั้นมองเห็นว่าด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบนั้น เจ้าหน้าที่ยังไม่คุ้นเคยกับ
ระบบและยังยึดติดกับระบบเก่าอยู่ แต่ก็ยังมีความเห็นว่าระบบใหม่เป็นเทคโนโลยีที่ทัน สมัยและทาให้การทางานมี
ความรวดเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพต่องานมากขึ้น ส่วนในเรื่องของคุณลักษณะความยุ่งยากซับช้อนหรือการง่ายต่อการใช้
มีการยอมรับระบบอยู่ในระดับที่ปานกลาง เนื่องจากระบบมีความเช้าใจยากและวิธีการปฏิบัติก็ยู่งยาก ซับช้อน การ
ใช้งานในช่วงเวลาเดี ยวกัน ถ้ าผู้ใช้มี ผู้ใช้งานมากระบบก็จะไม่สามารถทางานได้ เกิดการ ผิดพลาดบ่อย ๆทาให้
เสียเวลาในการทางาน ในการยอมรับระบบการจัดการดังกล่าวที่มีระดับการ ยอมรับปานกลาง เนื่องจากผู้ใช้ยังเห็น
ว่าระบบยังมีความยุ่งยากและเป็นปัญหาต่อการปฏิบัติงาน นอกนั้นยังมีงานวิจัยของ อังครั กษ์ มีวรรณสุขกุล (2553)
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน นวัตกรรม 3G ของผู้บริโภค พบว่า การรับรู้ประโยชน์ การ
รับรู้ความง่ายในการใช้งาน ทัศนคติการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ความเชื่อมั่นในการออนไลน์ มีผลต่อความตั้งใจใช้
ธุรกรรมการเงินผ่าน นวัตกรรม 3G โดยทัศนคติ มีผลต่อความตั้งใจใช้ธุรกรรมการเงินผ่านนวัตกรรม 3G มากที่สุด
แสดง ถึงเป็นวิธีการที่ทันสมัย เป็นประสบการณ์ที่ดี น่าสนใจและการนานวัตกรรม 3G มาใช้กับธุรกรรม การเงิน
เพื่อให้ชีวิตประจาวันสะดวกสบายมากขึ้น เป็นสิ่งที่สามารถโน้มห้าวให้ผู้บริโภคมีความตั้งใจ ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน
นวัตกรรม 3G มากกว่าปัจจัยอื่น :ซึ่งในการศึกษาได้อาศัยทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล (TRA) ที่สามารถทานาย
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พฤติกรรม การยอมรับของบุคคล มีตัวกาหนดที,สาคัญ 2 ประการ คือ ทัศนคติต่อพฤติกรรม และการคล้อย ตาม
กลุ่มล้างอิงในการที่จะกระทาพฤติกรรมนั้น ทฤษฎีเกี่ยวคับแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ซึ๋งเป็นทฤษฎีที่
ขยายองค์ความรู้จากทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล เพื่อพยากรณ์การ ยอมรับการใช้บริการ ประกอบด้วยตัวแปรที่สาคัญ
3 ตัวแปร การรับ!พฤติกรรมนั้นมีประโยชน์ การรับ!พฤติกรรมนั้นมีความง่ายในการใช้งาน และ การรับ!พฤติกรรมนั้นมี
ความตั้งใจใช้งาน แนวคิดทฤษฎีความเชื่อมั่น การรับ!ความเสี่ยง และผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบ แนวคิด
ในการวิจัย โดยได้กาหนดสมมติฐานในการวิจัยว่า ทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มล้างอิง ความเชื่อมั่นในการออนไลน์
การรับ!ความเสี่ยง มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการชาระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน
1.5 ด้านความรู้สึกหลังการใช้งาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
มีคาแนะนาการใช้บริการการโอน-รับเงินผ่านระบบเทคโนโลยีธุรกิจทางการเงินให้แก่คนที่รู้จัก หากมีความพอใจใน
การใช้งาน รองลงมา ได้แก่ จะมีใช้บริการการโอน-รับเงินผ่านระบบเทคโนโลยีธุรกิจทางการเงินต่อไป ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เมื่อเกิดปัญหาในการใช้งานจากเทคโนโลยีธุรกิจทางการเงิน ท่านจะทาการติดต่อกับธนาคาร
โดยตรง โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรนัย เลื่อนวัน (2555) ได้ศึกษาปัจจัยด้านส่วนบุคคล ด้านการทางานที่มีผล
ต่อการยอมรับ เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ราชการที่หลักสี่ พบว่า ด้านส่ว นบุคคลมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี ที่
แตกต่างกันตามลักษณะของบุคคล เพศ รายได้ การศึกษา ส่วนด้านการทางานไม่มีความแตกต่างต่อ การยอมรับ
เทคโนโลยี ซึ่งปัจจัยด้านส่วนบุคคลมีการรับรู้ประโยชน์และความง่ายในการใช้อยู่ในระดับที่มากแตกต่างกันตาม
ลักษณะของบุคคลและด้านการทางานที่เกี่ยวข้อง เรื่องรับรู้ถึงประโยชน์ ทาให้มีการยอมรับในการใช้เทคโนโลยีไม่มี
ความแตกต่างกันในทุกด้าน และอังครักษ์ มีวรรณสุขกุล (2553) ได้ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้ธุรกรรม
การเงินผ่าน นวัตกรรม 3G ของผู้บริโภค พบว่า การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ทัศนคติ การ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ความเชื่อมั่นในการออนไลน์ มีผลต่อความตั้งใจใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน นวัตกรรม 3G โดย
ทัศนคติ มีผ ลต่อความตั้งใจใช้ธุ รกรรมการเงินผ่านนวัตกรรม 3G มากที่สุด แสดง ถึงเป็น วิธีการที่ทั นสมัย เป็ น
ประสบการณ์ที่ดี น่าสนใจและการนานวัตกรรม 3G มาใช้กับธุรกรรม การเงินเพื่อให้ชีวิตประจาวันสะดวกสบายมาก
ขึ้น เป็นสิ่งที่สามารถโน้มห้าวให้ผู้บริโภคมีความตั้งใจ ใช้ธุรกรรมการเงินผ่านนวัตกรรม 3G มากกว่าปัจจัยอื่น
2. ผลการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บระดั บ การน าเทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นธุ ร กิ จ การเงิ น ของรั ฐ บาล
กรณีศึกษาประชาชนในเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ในภาพรวมไม่มี
ความแตกต่างกัน แต่เมื่อจาแนกตามเพศ พบว่า ด้านการประเมินทางเลือก มีความแตกต่างกันกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกุณฑรี อักษรกาญจน์ (2550) ได้ศึกษาการยอมรับระบบการ
จัดการด้านงาน e-Budgeting จากปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับด้านส่วนบุคคลและด้านเกี่ยวกับงานว่ามีผลต่อการ
ยอมรับ e-Budgeting อย่างไร พบว่า การยอมรับระบบการจัดการ e-Budgeting การจัดการระบบงบประมาณมี
ความแตกต่างในการยอมรับของด้านส่วนบุคคลและด้านเกี่ยวกับงาน โดยการยอมรับนั้นมองเห็นว่าด้านคุณลักษณะ
ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบนั้น เจ้าหน้าที่ยังไม่คุ้นเคยกับระบบและยังยึ ดติดกับระบบเก่าอยู่ แต่ก็ยังมีความเห็นว่า
ระบบใหม่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทาให้การทางานมีความรวดเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพต่องานมากขึ้น ส่วนในเรื่อง
ของคุณลักษณะความยุ่งยากซับช้อนหรือการง่ายต่อการใช้ มีการยอมรับระบบอยู่ในระดับที่ปานกลาง เนื่องจาก
ระบบมีความเช้าใจยากและวิธีการปฏิบัติก็ยุ่งยาก ซับช้อน การใช้งานในช่วงเวลาเดียวกัน ถ้าผู้ใช้มีผู้ใช้งานมากระบบ
ก็จะไม่สามารถทางานได้เกิดการผิดพลาดบ่อย ๆ ทาให้เสียเวลาในการทางาน ในการยอมรับระบบการจัดการ
ดัง กล่ า วที่ มี ระดั บ การยอมรับ ปานกลาง เนื่ องจากผู้ ใช้ ยั ง เห็น ว่ า ระบบยั ง มี ความยุ่ ง ยากและเป็ น ปั ญ หาต่ อการ
ปฏิบัติงาน นอกนั้นยังมีงานวิจัยของ ชุตินันท์ นาคะเลิศกวี (2553) การยอมรับเทคโนโลยีในการใช้งาน e-Service
ได้ศึกษาถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับในการใช้งาน e-Service เพื่อชาระค่าบริการ ด้านปัจจัยการรับรู้ถึงความเสี่ยง
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มีความปลอดภัย และมีความเป็นส่วนตัวมีผลต่อการใช้งาน ขณะที่เมื่อผู้ใช้งานรับรู้ถึงความง่าย ต่อการใช้ก็ส่งผลต่อ
การรับรูว้ ่ามีประโยชน์เช่นกัน พรพงศ์ จงประสิทธิผล (2552) การชาระเงินออนไลน์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต พบว่าผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตให้ความสาคัญต่อปัจจัยด้านการความเสี่ยงและปัจจัยด้านประโยชน์ การชาระเงิน ออนไลน์ ซึ่งทาให้การ
ชาระเงินทาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น การเรียนรู้วิธีใช้เรียนรู้ได้ง่าย ซื้อได้ราคาที่ถูกกว่าซื้อตามร้านค้าทั่วไปและการได้รับ
ส่วนลด ทาให้ผู้ซื้อหันมาเลือกใช้วิธีชาระเงินออนไลน์แทนวิธีการโอนเงินแบบเก่า ด้านประชากรศาสตร์กับปัจจัยต่าง
ๆ ประสบการณ์ การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้มีแนวโน้ มที่จะมีการยอมรับการชาระเงิ น
ออนไลน์มากตามไปด้วย และงานวิจัยของ พิรัฐพงศ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2552) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความตั้งใจ
ใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านรู ปแบบการใช้ชีวิต ปัจจัยด้านการคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง ปัจจัยด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ที่ส่งผลต่ อพฤติกรรมการใช้บริการทางการเงิน ผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่า ปัจจัยรูปแบบในการใช้ชีวิต และความปลอดภั ยความเป็นส่ วนตัว มีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีในระดับมาก ส่วนปัจจัยการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีผลต่อการยอมรับ เทคโนโลยีในระดับปานกลาง และ
การยอมรับเทคโนโลยีมีความสั มพันธ์กับพฤติกรรมความตั้งใจใช้ บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ การรับรู้ว่ามี
ประโยชน์และการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจกระทาต่อพฤติกรรม

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
1. รัฐบาลควรส่งเสริมและดาเนินการในระบบ การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงินอย่างเต็ม
รูปแบบ เพื่อให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องถือธนบัตรหรือเงินสดไปทาธุรกรรม ลดปัญหาอาชญากรรม อีกทั้งยังเป็นระบบที่มี
ความคล่องตัว
2. จากผลวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการตัดสินใจเลือกใช้บริการการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงิน
เนื่องมาจากมีความสะดวกรวดเร็วและเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของตนเอง ในปัจจุบัน มีความสะดวกในการ
ใช้งาน (ใช้งานง่าย) มีความปลอดภัยสูง รูปแบบลักษณะของการใช้งานมีความทันสมัย และเพราะสามารถใช้งานได
ในทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นจึงควรควรมีการพัฒนารูปแบบการใช้งานให้มีความหลากหลาย สามารถใช้งาน ได้ง่ายลาหรับ
ผู้ใช้บริการทุกเพศทุกวัย และสามารถตอบสนองพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุด
3. ภาครัฐ ต้องส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจัง ผลักดันการบริหารงานภาครัฐให้มีการดาเนินการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Govemment เป็นลาดับแรก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนาเทคโนโลยี
ดิจิตอลที่สาคัญและจาเป็น เข้ามาใช้เพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านการลดต้นทุน
เพิ่มช่องทางธุรกิจ การค้า
4. ภาครัฐต้องพัฒนาระบบดิจิตอลให้มีความสมบูรณ์เพื่อรองรับการใช้บริการให้ครบวงจร เพื่อกระตุ้นให้
ผู้ป ระกอบการและประชาชน สามารถรับ บริการและรับรู้ข้อมู ล ข่า วสารได้ อย่า งสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลา
ค่าใช้จ่าย และลดการใช้กระดาษ อีกทั้งยังต้องส่งเสริมและผลักดันธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการขยายพื้นที่ศึกษาการนาเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงิน จากกลุ่มตัวอย่างในเขตหรือ
จังหวัดอื่น ๆ ที่เมืองใหญ่ ๆ เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบการยอมรับการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ
การเงินในภูมิศาสตร์ที่ต่างกัน ว่ามีทัศนคติที่ เหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร เพื่อนาผลที่ได้มาประกอบให้
หน่วยงานรัฐพัฒนาระบบการใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
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2. ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ทราบถึงทัศนคติ ในด้านต่าง ๆ ของ
ผู้บริโภคต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงินของรัฐบาล ซึ่งผู้ สัมภาษณ์สามารถให้ความรู้
ความเข้าใจเบื้องต้นที่จาเป็นต่อกลุ่มตัวอย่างผู้ถูกสัมภาษณ์ เพื่อลดปัญหาในกรณีที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ขาดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องดังกล่าว เพื่อนาผลมาพัฒนาระบบให้มีการรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การศึกษาครั้ง ต่ อไปควรมี การศึกษาถึ ง ปั ญ หาในการเลื อกใช้ บ ริการทางการการนาเทคโนโลยี ม า
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงินของรั ฐบาลผ่านแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการ เพื่อทาให้ทราบถึงปัญหาที่
เกิด ขึ้น จากการใช้ ง าน และสามารถน่ า ผลการศึกษาไปเป็ น แนวทางในการ ปรับ ปรุง พั ฒ นาการให้บ ริการให้มี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น
4. นอกจากจะมีการศึกษาเกี่ยวกับระดับของการรับรู้แล้ว ควรทาการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้บริการ เกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงินของรัฐบาลด้วย เพื่อจะทาให้ทราบถึง
ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจากการนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ ว่าประสบมีความประสบผลสาเร็จมากน้อยเพียงใด
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ความเข้มแข็งของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบัว อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
THE STRENGTH OF COMMUNITY IN THUNGBUA SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE
ORGANIZATION KAMPAENGSAEN NAKHONPATHOM PROVINCE

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

นงนุช เหรียญงาม
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสพงศ์ คลังกรณ์
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเข้มแข็งของชุมชน ปัจจัยสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสร้างความเข้มแข็งกับความเข้มแข็งของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบัว
อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือประชาชน จานวน 373 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็น แบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับและแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบัว อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีความเข้มแข็ง
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน การจัดการทรัพยากร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้าน
การเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ และด้านการพึ่งพาตนเองได้ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
2. ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบัว โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อายุ มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งของชุมชน ในระดับมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ รายได้ต่อเดือนของครอบครัว และอาชีพ มีความสัมพันธ์ต่าสุด
3. เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนของครอบครัว อาชีพ มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งของ
ชุมชนในระดับปานกลาง และสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : ความเข้มแข็งของชุมชน, การมีส่วนร่วม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Abstract
The purpose of this research was to study the strength , factors, and their relation
with community in Thungbua Sub-District Administrative Organization Kampaengsaen
Nakhonpathom Province. The sample included 373 people. Data was collected using
5-point rating scale questionnaire and checklist and was statistically analyzed in percentage,
arithmetic mean, standard deviation, and Pearson’s Correlation.
The findings revealed as follows:
1. The strength of community in Thungbua Sub-District Administrative Organization
Kampaengsaen Nakhonpathom Province was generally found at high level. After item
analysis, the one with the highest mean was resource management, secondary was the
learning and experience and self-dependency was lowest.
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2. The factors of community in Thungbua Sub-District Administrative Organization
Kampaengsaen Nakhonpathom Province were generally found at high level. After item
analysis ,the one with the highest mean was age, secondary was income per family and
career was lowest.
3. Sex, age, education, monthly income and career with the strength of community
moderately and significantly at .05
Keywords : Strength Of The Community / Participation/ Local Government Organization

บทนา
การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นเป็นสิ่งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ให้รัฐบาลต้องดาเนินการกระจายอานาจจากส่วนกลางให้แก่ส่วนท้องถิ่น บทบัญญัติดังกล่าวได้ให้อานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้หลายประการ โดยมีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภายใต้ขอบเขตของกิจกรรมที่รัฐมอบหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติ
บุค คล มี สิท ธิต ามกฎหมายและมีความเป็ นอิสระในการปฏิบั ติหน้า ที่ต ามที่ บัญ ญัติ ไว้ ในระเบีย บและกฎหมาย
เพื่อบริหารและจัดการภายในท้องถิ่น ที่มีขอบเขตพื้นที่ มีเจ้าหน้าที่และมีงบประมาณเป็นของตนเอง เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ปัจจุบันกระแสของการสนับสนุนเรื่องความเป็นชุมชนหรือ
องค์กรชุมชน ได้กลายมาเป็นกระแสใหญ่กระแสหนึ่ง ที่เคลื่อนตัวขนานไปกับกระแสโลกาภิวัตน์ โดยจะเห็นได้จาก
ขบวนการของประชาชนนับวันจะถูกเรียกร้องให้ลุกขึ้นมา เพื่อนาไปสู่การมีส่วนร่วม ในการจัดการทรัพยากรทั้งเพื่อ
ส่วนรวมและส่วนของชุมชนท้องถิ่นมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้อาจะเป็นเพราะผลกระทบจากการพัฒนาประเทศไทยแสดง
ให้เห็นแล้วว่าทรัพยากรของคนส่วนใหญ่ได้ถูกนาไปตอบสนองตอบภาคทุนนิยมมากเกินไป รวมทั้งความล้มเหลวใน
การพัฒนาประเทศในหลาย ๆ เรื่อง ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะความล้มเหลว ที่สืบ
เนื่องมาจากระบบการศึกษา ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และการสาธารณสุขที่ก่อให้เกิดความครอบงาทางภูมิปัญญา
ของคนไทย สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนเช่นกัน โดยเห็นได้จากการที่พลังชุมชนของสังคมไทยกาลังจะหมดไปแล้ว เพราะความสัมพันธ์ทางสังคม
ของคนในปัจจุบัน ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของปัจเจกชนมากกว่าสังคม
ดังนั้นผู้วิจัยได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสร้างความเข้มแข็งกับความเข้มแข็งของชุมชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบัว อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อวิเคราะห์ว่าประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทุ่งบัว มีทัศนคติ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชน ตลอดจนต้องการจะทราบปัญหา
และอุปสรรคในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบัวสามารถนาไปเป็นแนวทางใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบัวให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความเข้มแข็งของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบัว อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบัว อาเภอ
กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม

กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้ต่อเดือนของครอบครัว

ความเข้มแข็งของชุมชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบัว
อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ , 2550, หน้า 23)
1. ด้านการพึ่งพาตนเองได้
2. ด้านการมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
3. ด้านการจัดการทรัพยากร
4. ด้านการเรียนรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์
5. ด้านการมีอานาจต่อรองและต่อต้าน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

วิธีการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับความเข้มแข็งของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ทุ่งบัว อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
2. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามด้วยตนเองจานวน 373 ฉบับ โดยใช้เวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 30 วัน และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเองคืนมาจานวน 373 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนที่ 1 เกี่ยวกับปัจจัยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจง
ความถี่และหาค่าร้อยละ
2. ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลทุ่งบัว วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป

ผล/สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบัว ในภาพรวม
พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก การพึ่งพาตนเองได้ พบว่า มีความเข้มแข็งของชุมชนในเขตองค์ การบริหาร
ส่วนตาบลทุ่งบัว อยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในภาพรวม พบว่า มีความเข้มแข็งของชุมชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบัว อยู่ในระดับมาก การจัดการทรัพยากร พบว่า มีความเข้มแข็งของชุมชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบัว อยู่ในระดับมาก การเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ พบว่า ความเข้มแข็งของ
ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบัว อยู่ในระดับมาก การมีอานาจต่อรองและต่อต้าน ในภาพรวม พบว่า
ความเข้มแข็งของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบัว อยู่ในระดับมาก
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบัว ผู้วิจัยจึง
อภิปรายผลการวิจัยแยกเป็นรายด้านดังนี้
1. ด้านการพึ่งพาตนเองได้ ของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบัว พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับสูงสุด คือชุมชนเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการประชุม
ของหมู่บ้าน และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับต่าสุดคือ ชุมชนมีแนวคิดร่วมกัน
ในการดาเนินการจัดตั้งกลุ่มหรือชมรม เช่น ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เป็นต้นซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อุทัยวรรณ สุภี (2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการประเมินความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองด้าน
สาธารณสุข จังหวัดยโสธร ผลการวิจัย พบว่า การประเมินความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองด้านสาธารณสุข
มีหมู่บ้านผ่านการประเมิน 2 ตัวชี้วัด คือ การจัดกิจกรรมบริการสาธารณสุขมูลฐาน การเสริมสร้างประชาคมของชุมชน
2. ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบัว พบว่า ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับสูงสุด คือ คนในชุมชนได้ประโยชน์จากการใช้สถานที่
บริการในชุมชน เช่น ลานออกกาลังกาย ที่อ่านหนังสือหมู่บ้าน คลองระบายน้า และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับต่าสุดคือ ผลกาไรและดอกเบี้ยจากกองทุนฯ ได้นาไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เชวง ยมจันทร์ (2551 : 62) ศึกษาเรื่องบทบาทองค์การบริหารส่วนตาบล
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน:ในอาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อศึกษาบทบาทขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยภาพรวม พบว่า มีการดาเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า ส่ ว นใหญ่ อ งค์การบริห ารส่ ว นต าบลมี บ ทบาทในด้ า นเศรษฐกิจ รองลงมา เป็ น ด้ า น
สิ่งแวดล้อม ด้านการเมืองการปกครองและน้อยที่สุด คือ ด้านสังคมและวัฒนธรรม
3. ด้ า นการจั ด การทรัพ ยากร ของชุ ม ชนในเขตองค์การบริหารส่ ว นต าบลทุ่ ง บั ว พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับสูงสุด คือ ชุมชนมีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของ
สมาชิก และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับต่าสุดคือ ชุมชนมีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนากลุ่มในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาไพ สว่างศรี (2552 : 89) ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนตลาดสามชุกร้อยปี อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย
พบว่า ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารงานของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ ควร
จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการ และกาหนดวาระในการดารงตาแหน่ง รวมทั้งควรส่งเสริมการมีสวนร่วม การสร้าง
ความสามัคคี ความรักใคร่ปรองดอง และควรปลูกฝังจิตสานึกให้ชุมชนรู้รักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และด้านการเงิน ของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบัว พบว่า
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับสูงสุด คือชุมชนมีการดาเนินการขอรับเงิน
อุดหนุนจากแหล่งลงทุนอื่น ๆ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับต่าสุดคือ
ชุมชนสามารถตรวจสอบงบประมาณของกลุ่มในชุมชนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาไพ สว่างศรี (2552 : 89)
ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนตลาดสามชุ ก ร้ อ ยปี อ าเภอสามชุ ก จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนตลาดสามชุกร้อ ยปี อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
คือทางจังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณากาหนดเป็นนโยบายที่จะให้การสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ เช่น งบประมาณ และความรู้ทารงวิชาการด้านการบริหารงานของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิง
อนุรักษ์ 4. ด้านการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบัว พบว่า
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับสูงสุด คือ ชุมชนมีผู้นาที่เป็นที่เคารพยกย่องของ
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บุคคลทั่วไป และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับต่าสุดคือ ชุมชนมีผู้นาที่
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิทธิศักดิ์ พลศรี (2551: บทคัดย่อ) ศึกษา
เรื่องบทบาทผู้นาในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน:กรณีศึกษาบ้านชาดตาบลหนามแท่ง อาเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า การที่ชุมชนเข้มแข็งได้นั้น ผู้นาชุมชนเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสาคัญในการ
สร้างความเข้มแข็ง โดยผู้นาเป็นผู้ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นผู้จัดให้มีการศึกษาอบรมและดู
งาน ผู้นาเป็นผู้พาคิดพาทาและทาเป็นตัวอย่าง ผู้นาเป็นผู้ที่มีบทบาทในการควบคุมความสัมพันธ์ภายในกลุ่ มผ่าน
กรรมการและสมาชิก เป็นผู้ให้คุณให้โทษแก่สมาชิก ผู้นามีบทบาท เป็นผู้ที่ริเริ่มและกระตุ้นให้สมาชิก /ชุมชนอยาก
กระทา ผู้นาทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้สร้างศรัทธาให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของกลุ่ม/ชุมชน
5. ด้านการมีอานาจต่อรองและต่อต้าน ของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบัว พบว่า ปัจจัยที่มี
ความสัมพัน ธ์ต่อการสร้างความเข้ม แข็งของชุม ชนในระดั บสูง สุด คือ ชุ มชนร่วมกัน จัดกิจกรรมประเพณี และ
เทศกาลวันสาคัญที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาประจาทุกปี และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในระดับต่าสุดคือ ชุมชนมีแนวทางการพัฒนาและกาหนดนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.83)ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาไพ สว่างศรี (2552 :89) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
เข้มแข็งของชุมชนตลาดสามชุกร้อยปี อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุ รี ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความเข้มแข็ง
ของชุมชนตลาดสามชุกร้อยปี อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับที่เข้มแข็งมาก 2) ปัจจัยด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน และปัจจัย
ด้านการบริหารจัดการชุมชน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนตลาดสามชุก

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
1. การพึ่งพาตนเองได้
ควรมีการเสริมทักษะด้านต่างๆอย่างครบถ้วน โดยการไปดูงานสถานที่อื่นๆที่ประสบผลสาเร็จ เพื่อจะได้
นามาปรับปรุงชุมชนของตนเอง ในส่วนที่ยังบกพร่อง อันจะทาให้ชุมชนตาบลทุ่งบัว พึงตนเองได้อย่างยั่งยืน
องค์การบริหารส่วนตาบลควรปลูกฝังให้ชุมชนต้อง แสวงหาปัจจัยที่เกื้อหนุนที่มีอยู่ในชุมชน ให้ชุมชน
เข้มแข็งขึ้นมา มิใช้รอเพียงการช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลควรจัดกิจกรรมให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะในการบริหารจัดการชุมชน เนื่องจาการ
บริหารมีผลต่อการพัฒนาและดาเนินกิจกรรมของชุมชน ส่งผลให้ชุมชนสามารถดาเนินงานต่อไปได้ด้วยตนเองอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
องค์การบริหารส่วนตาบลควรส่งเสริมความเข้าใจ สร้างความสามัคคี ผ่านกิจกรรมต่างๆของชุมชน และมี
กระบวนการพัฒ นาอย่ างต่อเนื่ อง ให้ป ระชาชนทุกฝ่า ยในชุ มชนมี ส่ว นร่วมในกิจ กรรม โดยหลี กเลี่ย งกิจกรรม
โครงการ วิธีการที่ทาให้เกิดความแตกแยกในชุมชน
3. การจัดการทรัพยากร
องค์การบริหารส่วนตาบลควรจัดให้ชุมชนมีการจัดการบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มี
อยู่ในชุมชนก่อนแสวงหาจากแหล่งอื่น เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการผลิต
องค์การบริหารส่วนตาบลควรจัดกิจกรรมประเพณี เทศกาลวันสาคัญต่าง ๆ ของท้องถิ่น เป็นประจาทุกปี
เพือ่ ให้วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งที่ดีงามได้คงอยู่และสืบทอดต่อไป
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4. การเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลควรสืบสานประเพณีวัฒนธรรม อันเก่าแก่ที่ค่อยๆเสื่อมลง เพราะการขาดการให้
ความสนใจจากคนรุ่นใหม่ ที่หันไปทางานในเมืองนั้น ดังนั้นควรที่จะการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จากทุกๆฝ่าย
ซึ่งอาจจะต้องใช้วิธีรณรงค์และชี้แจง ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการกล่อมเกลาทางสังคมให้คนรุ่นใหม่ได้ตะหนังถึง
ความสาคัญและคุณค่าของวัฒนธรรมชุมชน
5. การมีอานาจต่อรองและต่อต้าน
องค์การบริหารส่วนตาบลควรมีการเปิดเวทีประชาคม มีการจัดประชุม เสวนาระหว่างกรรมการ และ
สมาชิกของชุมชน เพื่อร่วมกันค้นหาแนวทางในการพัฒนาชุมชน นาไปสู่การให้ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมใน
การเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้เหมาะสม เพื่อลดความขัดแย้งของกลุ่มตามแนวทางของประชาธิปไตย
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เช่นปัจจัยด้านการเมือง การปกครอง ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อให้ครอบคลุมและเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการส่งเสริมการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน ในชุมชนอื่นๆ เพื่อนามาเปรียบเทียบกับลักษณะ
ความเข้มแข็งของชุมชนที่ศึกษาในครั้งนี้
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ความไม่ส มดุล ของนโยบายการจัด สรรรายได้ข องรัฐบาลและการแก้ปั ญหาในการจัด บริ ก าร
สาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลตาบล
ท่าสายลวด
THE IMBALANCE OF GOVERNMENT REVENUE ALLOCATION POLICYAND
SOLVING PROBLEMS IN PUBLIC SERVICE PROVISION TO LOCALGOVERNMENT
ORGANIZATIONCASE STUDY : MAE SOT CITY MUNICIPALITY AND THA
SAI LUATDISTRICT MUNICIPALITY
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายการจัดสรรรายได้ของรัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ว่านโยบายการจัดสรรรายได้ของรัฐนั้นเป็นอย่างไรและผลจากการดาเนินนโยบายการจัดสรรรายได้ที่ผ่านมานั้นมี
ปัญหาใดเกิดขึ้นบ้างโดยผู้วิจัยได้เลือกศึกษาปัญหาดังกล่าวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสองแห่งคือเทศบาลนคร
แม่สอดและเทศบาลตาบลท่าสายลวดเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสองแห่งนี้ถือเป็นเมืองหลวงของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากซึ่งถูกกาหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนาร่องของประเทศในปัจจุบันพื้นที่ของทั้ง
สองเทศบาลจึงมีสภาพเปลี่ยนแปลงเจริญไปสู่ชุมชนเมืองอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นได้ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อศักยภาพการคลังในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลทั้งสองแห่งซึ่งถือเป็นหน้าที่หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนผู้วิจัยมองว่าปัญหาศักยภาพการคลั งของเทศบาลนครแม่สอด
และเทศบาลตาบลท่าสายลวดเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงปัญหานโยบายการจัดสรรรายได้ของรัฐได้เป็นอย่างดี ปัญหาที่พบ
ก็คื อ เทศบาลนคร แม่ ส อดและเทศบาลต าบลท่ า สายลวด ไม่ ส ามารถที่ จ ะจั ด บริการสาธารณะได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพด้วยข้อจากัดทั้งทางด้านอานาจหน้าที่และงบประมาณจึงประสบปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นด้าน
การจัดบริการสาธารณะซึ่งตามไม่ทันการเติบโตของชุมชนเมือง ปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าว อาชญากรรม การ
หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของแรงงาน ขยะ น้าเสีย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาข้อมูลจากแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ จากงานวิจัยมีการใช้ค่าสถิติ
ประกอบเพื่อความเข้าใจ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารของเทศบาลนครแม่สอดและ
เทศบาลตาบลท่าสายลวด จานวน 13 คน ดังนี้
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลท่าสายลวด จานวน 1 คน
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด จานวน 1 คน
คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลท่าสายลวด จานวน 1 คน
คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด จานวน 1 คน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าสายลวด จานวน 2 คน
สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด จานวน 2 คน
ผู้อานวยการกองคลังเทศบาลตาบลท่าสายลวด จานวน 1 คน
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ผู้อานวยการกองคลังเทศบาลนครแม่สอด จานวน 1 คน
ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตาบลท่าสายลวด จานวน 1 คน
ประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด จานวน 2 คน
ผลการวิจัยพบว่านโยบายการจัดสรรรายได้ของรัฐบาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้สะท้อน
ปัญหาและต้นทุนที่แท้จริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งเนื่องจากการกาหนดนโยบายการจัดสรร
รายได้แบบเดียวกันทั้งประเทศทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่มีลักษณะพิเศษเช่นเทศบาลนครแม่สอด
และเทศบาลต าบลท่ า สายลวดที่ มี ลั ก ษณะเป็ น เมื อ งชายแดนและเมื อ งเศรษฐกิ จ ส าคั ญ ประสบปั ญ หาด้ า น
งบประมาณและอานาจหน้าที่ในการเข้าไปจัดการกับปัญหารัฐบาลควรเปลี่ยนทัศนคติด้านลบที่มีต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์วิธีการในการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนพื้นฐานของ
แนวคิดการกระจายอานาจเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นรากฐานสาคัญในระบอบประชาธิปไตยและเป็น
สิ่งที่ประชาชนจับต้องได้มากที่สุด
คาสาคัญ : การจัดสรรรายได้, การจัดบริการสาธารณะ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Abstract
The purpose of this research was to study The Government Fiscal Policy Allocation
to Local Administrative Organization in terms of its successful results and problems of the
policy. According to the policy’s problems happened in 2 municipalities; Mae Sot city
municipality and ThaSaiLuat district municipality. Researcher decided to focus and study
on mentioned locations with the main reasons that 2 municipalities were marked as the
capital of Tak Special Economic Development Zone and determined as the pivot of the
Special Economic Development Zone in Thailand.
In order to obtain the insightful information to achieve the research objectives, the
qualitative research has been conducted by using secondary data including related various
concepts and theories to support the research information also in-depth interview with the
mayors of related Local Administrative Organization and using statistics to help describe
and interpret information for more understanding.
The results of the research indicated that The Government Fiscal Policy Allocation to
Local Administrative Organization which not reflected problems and actual capital of each
Local Administrative Organization. As the policy was set at the same direction for the whole
country which makes some special Local zone such as Mae Sot city municipality and
ThaSaiLuat district municipality that are the border and important economic province faced
with problems of budget allocation and limited management authority. The Government
should change the negative attitudes towards Local Administrative Organization and remodel
the measure of the allocation policy to Local Administrative Organization based on the basic
of decentralization concept because of the Local Administrative Organization which is the
crucial foundation of Democracy and be the things that most easily touchable for all people.
Keywords : Revenue Allocation Policy /Public Service Provision / Local Government
Organization
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บทนา
จากนโนบายการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวตามนโยบายของคสช. และ
รัฐบาลในอดีตส่งผลให้พื้นที่ของอาเภอแม่สอดโดยเฉพาะพื้นที่ของเทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลตาบลท่าสาย
ลวดซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักธุรกิจทั้งจาก
ในประเทศและจากต่างประเทศแนวโน้มราคาที่ดินมีราคาสูงขึ้นหลายเท่าตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นเมือง
เป็นไปอย่างรวดเร็วในช่วงสองสามปีที่ผ่านมามีอาคารขนาดใหญ่คอนโดมิเนียมรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ
มากมายแต่เทศบาลทั้งสองแห่งกลั บไม่ไ ด้มีรายได้เพิ่ มขึ้นในปริมาณที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ที่มีมากขึ้นการ
ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิ จที่ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็วประกอบกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
ปลายปี 58 ที่จะถึงนี้เทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลตาบลท่าสวยลวดจึงมีความจาเป็นที่จะต้องยกระดับขีด
ความสามารถพร้อมทั้งปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิดขึ้นในพื้นที่ให้สามารถทาหน้าที่ ได้ตามบทบาท
ภารกิจ ที่ไ ด้รับมอบหมายเพื่อรองรับการขยายตั วของเมื องและรองรับการจัด ตั้ง เขตพั ฒนาเศรษฐกิจพิ เศษแต่
ศักยภาพในปัจจุบันของเทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลตาบลท่าสายลวดไม่สามารถที่จะจัดบริการสาธารณะได้
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อจากัดทั้งทางด้านอานาจหน้าที่และงบประมาณจึงประสบปัญหาต่างๆ มากมายไม่ว่าจะ
เป็นด้านการจัดบริการสาธารณะซึ่งตามไม่ทันการเติบโตของชุมชนเมืองปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวอาชญากรรม
การหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของแรงงานขยะน้าเสียฯลฯ
คาถามสาคัญของประชาชนในพื้นที่ซึ่งรัฐบาลจะต้องตอบให้ได้ก็คือ “ประชาชนจะได้อะไร??” กับการ
พัฒนาพื้นที่เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพราะหากการพัฒนาเศรษฐกิจดาเนินไปในทิศทางที่ดีสร้างผลประโยชน์
มหาศาลให้กับประเทศแต่ประชาชนในท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของพื้นที่แต่ดั้งเดิมต้องได้รับความเดือดร้อนจากการที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถที่จะจัดบริการสาธารณะหรือดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงไม่ว่าจะมาจากการ
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีงบประมาณในการจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมไม่มีอานาจหรือเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาพื้นที่ในส่วนต่าง ๆ ของท้องถิ่นซึ่งปัญหาดังกล่าวก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ บ่อยครั้งเช่น
การกาหนดผังเมืองเป็นต้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้สร้างมลพิษและความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่อยู่
อาศัยแต่ดั้งเดิมต้องได้รับผลกระทบ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาผลกระทบและข้อจากัดในการจัดบริการสาธารณะจากขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
ชุมชนเมืองตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล
2. เพื่อศึกษาศึกษาศักยภาพทางการคลังของเทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลตาบลท่าสายลวดในการ
จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
3. เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบและข้อจากัดในการจัดบริการสาธารณะจากขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและชุมชนเมืองตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล
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กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

รายได้ของเทศบาล
1. ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ต่ า งๆ ทั้ ง ที่ เ ทศบาลจั ด เก็ บ เอง หรื อ
รั ฐ บาลจั ด เก็ บ ให้ แ ล้ ว ส่ ง คื น ให้ กั บ
เทศบาล หรือภาษีที่รัฐบาลแบ่งสัดส่วน
ให้ เป็นต้น
2. รายได้จากเงินอุดหนุน ซึ่งแบ่งเป็นเงิน
อุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะ
3. รายได้จากกิจการอื่น ๆ ของเทศบาลเอง
เช่น โรงรับจานา กิจการเทศพาณิชย์

ความไม่สมดุลของนโยบายการจัดสรรรายได้
ของรัฐบาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การแก้ไขปัญหาในการจัดบริการสาธารณะ
- ขยะ
- น้าเสีย
- การป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย
- การศึกษา
- สาธารณสุข
- ผังเมือง
- ไฟฟ้า ประปา
- โครงสร้างพืน้ ฐาน
- เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

วิธีการวิจัย
ประชากรกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ วิ เคราะห์ปั ญ หาและหาแนวทางในการจั ด การสภาพสภาพปั ญ หาและการ
จัดบริการสาธารณะชุมชนเทศบาลนครแม่สอดกับเทศบาลตาบลท่าสายลวดจากกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น
จานวน13คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ขั้นที่1 ศึกษาสภาพสภาพปัญหาและการจัดบริการสาธารณะในชุมชนและข้อมูลโครงสร้างรายได้ของ
เทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลตาบลท่าสายลวดโดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารงานที่เกี่ยวข้องจากกองคลังเทศบาล
ตาบลท่าสายลวดและเทศบาลนครแม่สอดใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีเนื้อหาครอบครอบประเด็นเกี่ยวกับความรู้ทัศนคติ
และการปฏิบัติ
ขั้นที่ 2 ศึกษารูปแบบการจัดบริการสาธารณะชุมชนของทางเทศบาลตาบลท่าสายลวดและเทศบาลนคร
แม่สอด โดยทาการศึกษาจากเอกสาร การสังเกตการณ์ดาเนินงานและบทสัมภาษณ์ที่มีลักษณะปลายเปิด(Openended questions) ถึงกระบวนการในการจัดเก็บรายได้ กับสภาพปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน
ขั้นที่ 3 ศึกษาแนวทางในการพัฒนาแหล่งรายได้ของเทศบาลตาบลท่าสายลวดและเทศบาลนครแม่สอด
โดยใช้กระบวนการกลุ่มด้วยการจัดกลุ่มระดมสมอง (Brainstorming)

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. จากโครงสร้างรายได้ของทั้งสองเทศบาลจะพบว่าสัดส่วนรายได้ที่ม าจากภาษีที่เทศบาลทั้งสองจัดเก็บ
เองอยู่ในสัดส่วนที่น้อยมากซึ่งเป็นปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทยที่ยังคงตองพึ่งพาเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่เมื่อเป็นเช่นนี้แรงจูงใจในการไปจัดเก็บหรือแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บก็จะไม่มี การที่ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลกลัวสูญเสียคะแนนเสียงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของภาษีเพียง
เล็กน้อยก็แลดูจะเป็นปัญหาใหญ่และถูกพูดถึงในวงกว้างเสมอ ๆ ด้วยจิตสานึกของชาวบ้านโดยเฉพาะประชาชนชาว
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ชนบทยังคงยึดติดอยู่กับค่านิยมเป็นผู้รับและรัฐบาลหรือเทศบาลต้องเป็นผู้ดูแลหรือ แม้แต่ผู้บริหารจะมีนโยบาย
เคร่งครัดในการจัดเก็บภาษีเพียงใดก็ไม่คงไม่สามารถทาให้จานวนเงินที่ได้จากการจัดเก็บเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
เพราะโครงสร้างกฎหมายไม่เอื้ออานวย ความไม่แน่นอนของกฎหมายในการกาหนดฐานภาษีที่ใช้ในการคานวณทาให้
เจ้าหน้าที่ที่ทาการประเมินภาษีสามารถประเมินให้ต่ากว่าความเป็นจริงได้รวมไปถึงผู้เช่าก็สามารถแจ้งราคาต่ากว่า
ราคาค่าเช่าจริงที่เก็บจากผู้เช่า ราคาประเมินที่ดินโดยเฉพาะเมืองที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงอย่างแม่สอดและท่าสาย
ลวดกลับไม่สะท้อนกับราคาซื้อขายจริงในพื้นที่เป็นเหตุให้ค่าธรรมเนียมการโอนภาษีก็ต่ากว่าความเป็นจริงมาก
2. รายได้นอกเหนือจากภาษีอากรที่เทศบาลทั้งสองแห่งจัดเก็บที่ผู้วินัยเห็นว่ามีความสาคัญและสามารถ
เป็นแหล่งรายได้ใหม่ ๆ ให้กับเทศบาลทั้งสองแห่งรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศคือรายได้จาก
ดอกเบี้ยเงินฝากเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะมีการฝากเงินกับธนาคารเป็นประจาแต่ปัญหาที่ผ่าน
มาคือนโยบายของรัฐจากัดการฝากเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาให้ท้องถิ่นเสียโอกาสในการได้รับดอกเบี้ย
เงินฝากในอัตราที่สูงกว่าที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันนโยบายที่ผ่านมาจากัดการฝากเงินของเทศบาลให้ สามารถฝากได้กับ
ธนาคารของรัฐเท่ านั้นทั้ ง ๆ ที่ด อกเบี้ยเงิ นฝากของธนาคารเอกชนดี กว่า การบริการดีกว่าความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานก็มีมากกว่าซึ่งหากเป็นเทศบาลขนาดใหญ่รายได้จากดอกเบี้ยต่อปีหลายสิบล้านบาท
3. รายได้จากภาษีที่รัฐจัดเก็บและแบ่งให้บางส่วน จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่ง
ให้ท้องถิ่นนั้นมีหลักการแบ่งที่ชัดเจนอยู่ 2 แบบด้วยกันคือจัดเก็บและแบ่งตามจานวนประชากรและจัดเก็บแล้ว
ส่งคืนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นกาเนิดของภาษีนั้ น ๆ ในแบ่งภาษีแบบแรกคือการแบ่งตามจานวน
ประชากรนั้นผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าไม่ได้สะท้อนข้อเท็จจริงและความเป็นธรรมในการจัดสรรภาษีให้แก่ทั้งสอง
เทศบาลคงจะต้องไปไล่ตั้งแต่การตีความของคาว่าประชากรว่าหมายถึงคนกลุ่มใดบ้างจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ของเทศบาลนครแม่สอดในกรณีการยกฐานะจากเทศบาลเมืองแม่สอดเป็นเทศบาลนครแม่สอดนั้นได้ทราบว่า
ขั้นตอนการยกฐานะในช่วงแรกติดประเด็นปัญหาเรื่องจานวนประชากรเนื่องจากว่าตามกฎหมายแล้วเทศบาลที่จะ
ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลนครได้จะต้องมีประชากรไม่น้อยกว่า 50,000 คนแต่ในขณะนั้นเทศบาลเมืองแม่สอดมี
ประชากรที่อยู่ในทะเบียนแยกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1) ประชากรที่เป็นคนไทยประมาณ 35,000 คน 2)
ประชากรที่ไม่ใช่คนไทยประมาณ 25,000 คน
4. ภาษี และค่า ธรรมเนี ยมรถยนต์ และล้ อเลื่อนนี้รัฐ บาลเป็ นผู้ จัด เก็บ และส่ง ให้เป็น รายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในอดีตรายได้จากภาษีชนิดนี้ได้ถูกแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด
โดยสภาจังหวัดทั้งเทศบาลสุขาภิบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามสั ดส่วนที่กฎหมายกาหนดต่อมามีการ
ถกเถียงกันถึงปัญหาเรื่องอานาจหน้าที่และเงินงบประมาณว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดควรจะได้รับจัดสรรเงิน
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนจึงได้มีการประชุมกันระหว่าง 3 สมาคมคือสมาคมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสันนิ บาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริหารส่ วนต าบลแห่ง
ประเทศไทยขึ้นในช่วงปี 2547 ในที่ประชุมมีการถกเถียงกันเรื่องส่วนแบ่งภาษีชนิดต่าง ๆ ไม่ใช่เฉพาะภาษีและ
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนเพียงอย่างเดียวแต่มติในที่ประชุมสรุปเรื่องภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และ
ล้อเลื่อนให้ตกเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ใช้อานาจตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรใหม่เนื่องจากเหตุผลที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีหน้าที่ในการดูแลครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดและมีหน้าที่ในการซ่อมบารุงถนนที่ใช้งานระหว่างอาเภอ
ภายในพื้นที่เขตจังหวัดและโครงการขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลาย ๆ แห่งจึงนาเงินภาษี
ส่วนนี้ ให้แ ก่องค์การบริหารส่ วนจัง หวัด ในขณะนั้น ต่อมาเกิดปัญหาความซ้ าซ้อนขึ้นของอานาจหน้า ที่และการ
บริหารงานในพื้นที่ทั้งจากกรมทางหลวงชนบทที่ถูกแยกออกมาจากกรมทางหลวงตั้งขึ้นเป็นกรมใหม่หน้าที่หลัก ๆ ก็
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คือการทาถนนเชื่อมต่อระหว่างท้องถิ่นซึ่งไปทับซ้อนกับหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและด้วยเหตุที่ว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวั ดไม่มี พื้นที่เป็ นของตัวเองก็ทาให้กิจกรรมทั บซ้อนกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทั่ ว
ประเทศเงินภาษีในส่วนนี้จึงไม่ได้ถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตกลงกันไว้งบประมาณจากภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนต์และล้อเลื่อนก็ถูกนามาใช้จ่ายไม่ต่างอะไรกับงบประมาณของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลเช่นซ่อม
ถนนสร้างอาคารซื้อครุภัณฑ์ฯลฯจึงมีข้อเรียกร้องให้เงินภาษีส่วนนี้แบ่งกลับคืนมาให้เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่มีภารกิจดูแลพื้นที่โดยตรงซึ่งในปัจจุบันได้มีการจัดสรรแบ่งคืนมาแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556
5. การที่รายได้ของทั้งสองเทศบาลยังมีสัดส่วนรายได้จากเงินอุดหนุนในสัดส่วนที่สูงกว่ารายได้ที่เป็นฐาน
ภาษีของเทศบาลเองแสดงให้เห็นถึงความจาเป็นที่ทั้งสองเทศบาลยังต้องพึ่งพาอาศัยงบประมาณส่วนใหญ่จาก
รัฐบาลทาให้ขาดแรงจูงใจในการพัฒ นาการเก็บภาษีของท้องถิ่นเอง นโยบายเงินอุดหนุนของรัฐบาลขึ้นอยู่กับ
นโยบายของรัฐบาลแต่ละสมัยซึ่งไม่เหมือนกันและไม่มีความแน่นอนกระทบการวางนโยบายการพัฒนาของเทศบาล
เพราะไม่รู้ว่าปีหน้าจะได้รับงบประมาณอีกหรือไม่และลาพังงบประมาณของเทศบาลเองก็ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
เงินรายได้ที่อุดหนุนมานั้นไม่ได้สะท้ อนความเป็นจริงของต้นทุนการให้บริการสาธารณะเพราะเป็นตัวเลขตาม
นโยบายว่ารัฐบาลจะกาหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรอย่างไรก็ได้ตามที่รัฐบาลเห็นสมควร

อภิปรายผล
หากดูจากโครงสร้างรายได้ของทั้งสองเทศบาลจะพบว่าสัดส่วนรายได้ที่มาจากภาษีที่เทศบาลทั้งสอง
จัดเก็บเองอยู่ในสัดส่วนที่น้อยมากซึ่งเป็นปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทยที่ยังคงตองพึ่งพาเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่เมื่อเป็นเช่นนี้แรงจูงใจในการไปจัดเก็บหรือแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บก็จะไม่มีการที่ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลกลัวสูญเสียคะแนนเสียงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของภาษีเพียง
เล็กน้อยก็แลดูจะเป็นปัญหาใหญ่และถูกพูดถึงในวงกว้างเสมอ ๆ ด้วยจิตสานึกของชาวบ้านโดยเฉพาะประชาชนชาว
ชนบทยังคงยึดติดอยู่กับค่านิยมเป็นผู้รับและรัฐบาลหรือเทศบาลต้องเป็นผู้ดูแลหรือแม้แต่ผู้บริหารจะมีนโยบาย
เคร่งครัดในการจัดเก็บภาษีเพียงใดก็ไม่คงไม่สามารถทาให้จานวนเงินที่ได้จากการจัดเก็บเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
เพราะโครงสร้างกฎหมายไม่เอื้ออานวยความไม่แน่นอนของกฎหมายในการกาหนดฐานภาษีที่ใช้ในการคานวณทา
ให้เจ้าหน้าที่ที่ทาการประเมินภาษีสามารถประเมินให้ต่ากว่าความเป็นจริงได้รวมไปถึงผู้เช่าก็สามารถแจ้งราคาต่ากว่า
ราคาค่าเช่าจริงที่เก็บจากผู้เช่าราคาประเมินที่ดินโดยเฉพาะเมืองที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงอย่างแม่สอดและท่าสาย
ลวดกลับไม่สะท้อนกับราคาซื้อขายจริงในพื้นที่เป็นเหตุให้ค่าธรรมเนียมการโอนภาษีก็ต่ากว่าความเป็นจริงมาก
1. รายได้นอกเหนือจากภาษีอากรที่เทศบาลทั้งสองแห่งจัดเก็บที่ผู้วินัยเห็นว่ามีความสาคัญและสามารถ
เป็นแหล่งรายได้ใหม่ ๆ ให้กับเทศบาลทั้งสองแห่งรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศคือรายได้จาก
ดอกเบี้ยเงินฝากเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะมีการฝากเงินกับธนาคารเป็นประจาแต่ปัญหาที่ผ่าน
มาคือนโยบายของรัฐจากัดการฝากเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาให้ท้องถิ่นเสียโอกาสในการได้รับดอกเบี้ย
เงินฝากในอัตราที่สูงกว่าที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันนโยบายที่ผ่านมาจากัดการฝากเงินของเทศบาลให้สามารถฝากได้กับ
ธนาคารของรัฐเท่ านั้ นทั้ ง ๆ ที่ด อกเบี้ยเงิ นฝากของธนาคารเอกชนดี กว่า การบริการดีกว่าความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานก็มีมากกว่าซึ่งหากเป็นเทศบาลขนาดใหญ่รายได้จากดอกเบี้ยต่อปีหลายสิบล้านบาท
2. รายได้จากภาษีที่รัฐจัดเก็บและแบ่งให้บางส่วนจากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่ง
ให้ท้องถิ่นนั้นมีหลักการแบ่งที่ชัดเจนอยู่ 2 แบบด้วยกันคือจัดเก็บและแบ่งตามจานวนประชากรและจัดเก็บแล้ว
ส่งคืนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นกาเนิดของภาษีนั้น ๆ ในแบ่งภาษีแบบแรกคือการแบ่งตามจานวน
ประชากรนั้นผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าไม่ได้สะท้อนข้อเท็ จจริงและความเป็นธรรมในการจัดสรรภาษีให้แก่ทั้งสอง
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เทศบาลคงจะต้องไปไล่ตั้งแต่การตีความของคาว่าประชากรว่าหมายถึงคนกลุ่มใดบ้างจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ของเทศบาลนครแม่สอดในกรณีการยกฐานะจากเทศบาลเมืองแม่สอดเป็นเทศบาลนครแม่สอดนั้นได้ทราบว่า
ขั้นตอนการยกฐานะในช่วงแรกติดประเด็นปัญหาเรื่องจานวนประชากรเนื่องจากว่าตามกฎหมายแล้วเทศบาลที่จะ
ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลนครได้จะต้องมีประชากรไม่น้อยกว่า 50,000 คนแต่ในขณะนั้นเทศบาลเมืองแม่สอดมี
ประชากรที่อยู่ในทะเบียนแยกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ1) ประชากรที่เป็นคนไทยประมาณ 35,000 คน2)
ประชากรที่ไม่ใช่คนไทยประมาณ 25,000 คน
3. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนนี้รัฐบาลเป็นผู้จัดเก็บและส่งให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในอดีตรายได้จากภาษีชนิดนี้ได้ถูกแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดโดยสภา
จังหวัดทั้งเทศบาลสุขาภิบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามสัดส่วนที่กฎหมายกาหนดต่อมามีการถกเถียงกันถึง
ปั ญหาเรื่องอานาจหน้ าที่ และเงิ นงบประมาณว่ าองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นใดควรจะได้ รับจั ดสรรเงิ นภาษี และ
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนจึงได้มีการประชุมกันระหว่าง 3 สมาคมคือสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง
ประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทยขึ้นในช่วง
ปี 2547 ในที่ประชุมมีการถกเถียงกันเรื่องส่วนแบ่งภาษีชนิดต่าง ๆ ไม่ใช่เฉพาะภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และ
ล้อเลื่อนเพียงอย่างเดียวแต่มติในที่ประชุมสรุปเรื่องภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนให้ตกเป็นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดโดยคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้อานาจตามมาตรา 29 แห่ง
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ออกประกาศ
กาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรใหม่เนื่องจากเหตุผลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ในการดูแลครอบคลุมทั่วทั้ง
จังหวัดและมีหน้าที่ในการซ่อมบารุงถนนที่ใช้งานระหว่างอาเภอภายในพื้นที่เขตจังหวัดและโครงการขนาดใหญ่ที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลาย ๆ แห่งจึงนาเงินภาษีส่วนนี้ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในขณะนั้น
ต่อมาเกิดปัญหาความซ้าซ้อนขึ้นของอานาจหน้าที่และการบริหารงานในพื้นที่ทั้งจากกรมทางหลวงชนบทที่ถูกแยก
ออกมาจากกรมทางหลวงตั้งขึ้นเป็นกรมใหม่หน้าที่หลัก ๆ ก็คือการทาถนนเชื่อมต่อระหว่างท้องถิ่นซึ่งไปทั บซ้อนกับ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและด้วยเหตุที่ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่มีพื้นที่เป็นของตัวเองก็ทาให้
กิจกรรมทับซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเงินภาษีในส่วนนี้จึงไม่ได้ถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตกลง
กันไว้งบประมาณจากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนก็ถูกนามาใช้จ่ายไม่ต่างอะไรกับงบประมาณของ
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลเช่นซ่อมถนนสร้างอาคารซื้อครุภัณฑ์ฯลฯจึงมีข้อเรียกร้องให้เงินภาษีส่วนนี้แบ่ง
กลับคืนมาให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีภารกิจดูแลพื้นที่โดยตรงซึ่งในปัจจุบันได้มี การจัดสรรแบ่งคืน
มาแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556
4. การที่รายได้ของทั้งสองเทศบาลยังมีสัดส่วนรายได้จากเงินอุดหนุนในสัดส่วนที่สูงกว่ารายได้ที่เป็นฐาน
ภาษีของเทศบาลเองแสดงให้เห็นถึงความจาเป็นที่ทั้งสองเทศบาลยังต้องพึ่งพาอาศัยงบประมาณส่วนใหญ่จาก
รัฐบาลทาให้ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาการเก็บภาษีของท้องถิ่นเองนโยบายเงินอุดหนุนของรัฐบาลขึ้นอยู่กับนโยบาย
ของรัฐบาลแต่ละสมัยซึ่งไม่เหมือนกันและไม่มีความแน่นอนกระทบการวางนโยบายการพัฒนาของเทศบาลเพราะไม่
รู้ว่าปีหน้าจะได้รับงบประมาณอีกหรือไม่และลาพังงบประมาณของเทศบาลเองก็ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเงินรายได้
ที่อุดหนุนมานั้นไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงของต้นทุนการให้บริการสาธารณะเพราะเป็นตัวเลขตามนโยบายว่า
รัฐบาลจะกาหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรอย่างไรก็ได้ตามที่รัฐบาลเห็นสมควรซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวลัยพร
ชิณศรี (ม.ป.ป.). ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความเป็น
เลิศในด้านการจัดเก็บรายได้ ความสนใจเกี่ยวกับแนวคิดด้านการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นก็ยังเป็นประเด็นสาคัญที่
ทุกฝ่ายให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นหัวใจหลักในการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระและสามารถ
ปกครองตนเองได้ (Local Self-Government) โดยปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยมีจานวน 7,853
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แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยา ซึ่งรับผิดชอบต่อการจัดทาบริการสาธารณะแก่ประชาชนตามหลักการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น
ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในประเทศ โดยตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมาของการถ่ายโอนทรัพยากรไปสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกาหนดนั้น พบว่า รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยในปีงบประมาณปี 2540 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณ 93,879 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 11.10 ของงบประมาณแผ่นดิน แต่ภายหลังการถ่ายโอนรายได้ของรัฐบาลสู่ทอ้ งถิ่นจากอดีตจนถึง ปีงบประมาณ
2556 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นมากกว่า 6 เท่าตัว เป็นจานวนเงิน 572,670 ล้านบาท
หรือร้อยละ 27.27 ของงบประมาณแผ่นดิน แม้ว่าจะประสบความสาเร็จเป็นที่น่าพอใจที่งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา แต่ในภาพรวมแล้ว พบว่า รายรับส่วนใหญ่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอยู่เป็นจานวนมาก

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
1. การออกเทศบัญญัติควรควบคุมอุปกรณ์การก่อสร้างว่าจะต้องเป็นอุปกรณ์การก่อสร้างที่ประหยัด
พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงสามารถกาหนดมาตรฐานอุปกรณ์ต่างๆได้ตามที่เทศบาลเห็นสมควร
2. การที่ภาคเอกชนหรือโครงการขนาดใหญ่ๆได้มีการวางมัดจาค่าความเสียหายเอาไว้ก่อนจะทาให้เกิด
ความระมัดระวังมากขึ้นรวมไปถึงเทศบาลก็จะสามารถนาเงินดังกล่าวไปดาเนินการซ่อมในส่วนที่ได้รับความเสียหาย
3. รัฐบาลต้องเข้ามามีบทบาทและให้ความสาคัญกับปั ญหาด้านสิ่งแวดล้ อมขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นอาจจะเป็นการออกมาตรการบางอย่างให้ประชาชนในท้องถิ่นรวมไปถึงนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่เช่น
การให้ Tax Refund สาหรับบ้านโรงงานคอนโดที่สามารถลดปริมาณขยะและพลังงานลงได้เ ป็นต้นหรือจากการที่
รัฐบาลออกกฎหมายเรียกเก็บวัตถุอันตรายกาจัดได้ยากแล้วออกแบบการจัดสรรเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็จะเป็นรายได้อีกทางหนึ่งของรัฐบาลกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคความไม่สมดุลของนโยบายการจัดสรรรายได้ของรัฐบาล
และการแก้ปัญหาในการจัดบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบปัญหาที่พบ
2. ควรศึกษาความพึงพอใจของประชาชนถึงความไม่สมดุลของนโยบายการจัดสรรรายได้ของรั ฐบาลและ
การแก้ปั ญหาในการจัดบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เพื่อนามาเปรียบเทียบและเป็นข้อ
สารสนเทศในการพัฒนาการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลแม่ระมาด
อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และเพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลแม่ระมาด
อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ พนักงานเทศบาลตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก จานวน 73 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ ค่า F-test
ผลการวิเคราะห์พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญ เรียงตามลาดับ ดังนี้ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน ด้าน
ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล ด้านความสาเร็จของงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความรับผิดชอบ และด้านการ
ปกครองบังคับบัญชา
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วม / แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน / บุคลากร
Abstract
This study aimed to study Motivation level in the performance of Maeramad
municipality, Maeramad district, Tak province. And to study the factors Motivation in the
performance of Maeramad municipality, Maeramad district, Tak province. The samples used in
the study were Staff of Maeramad municipality, Maeramad district, Tak province 73 people.
Data were collected by questionnaire. Statistics used for data analysis were percentage, mean,
standard deviation, t-test and F-test.
There sults showed that Motivation level in the performance of Maeramad
municipality, Maeramad district, Tak province. Respondents gave the following order of
priority recognition. Job description The progress in the position. Policy and Administration
Interpersonal relationship The salary and benefits. The success of the work. Work environment
Responsibility And the government.
Keywords : Participation / Motivation / Personnel
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บทนา
การบริหารจัดการเป็นสิ่งที่สาคัญสาหรับทุกองค์กร ปัจจัยการบริหารซึ่งประกอบไปด้วยคน (Man) เงิน (Money)
วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการ (Management) นั้น คนหรือทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่จะสร้างสรรค์
งานให้เจริญก้าวหน้า การที่องค์กรจะประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น ผู้บริหารต้องแน่ใจว่า
พนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าพนักงานปฏิบัติงานอย่างไม่เต็มที่ ไร้ประสิทธิภาพ
ในการทางาน หรือไม่มีความแน่นอนแล้ว จะส่งผลกระทบต่อผลิตภาพ (Productivity) ซึ่งจะทาให้เกิดความล่าช้า และมี
ผลกระทบต่อความสาเร็จของงาน การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นสิ่งจาเป็น ดังนั้นผู้บริหารต้องดาเนินการแก้ไขปัญหา
เพื่อทาให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพสม่าเสมอ และไว้วางใจได้ ประการที่สาคัญผู้บริหารจะต้อง
ตระหนักอยู่ตลอดเวลา ว่าพนักงานแต่ละคนมีศักยภาพและมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงาน สามารถตัดสินใจที่ดีได้
และสามารถดาเนินงานทุกอย่างให้เป็นไปได้ด้วยความราบรื่น ถ้าหากผู้บริหารคอยแต่ตรวจสอบ ควบคุมแม้กระทั่ง
รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ คอยชี้แนะในเรื่องซ้า ๆ จะส่งผลให้ผลิตภาพและคุณภาพของงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
(ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์, 2545: 7 - 9)
ช่องว่างระหว่างพนักงานที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่ดีกับพนักงานที่สมัครใจและเต็มใจปฏิบัติงานให้
ได้ดีก็คือ การจูงใจนั้นเอง ดังนั้นผู้บริหารจึงจาเป็นต้องใช้วิธีการจูงใจเพื่อให้พนักงานใช้ความสามารถและเต็มใจที่จะ
ดาเนินงาน ซึ่งพนักงานที่ปฏิบัติงานภายใต้ภาวะที่มีการโน้มน้าวใจ การจูงใจที่ดี จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
มากกว่าพนักงานที่ถูกปล่อยให้ปฏิบัติงานโดยขาดการจูงใจ ซึ่งจะกลายเป็นข้อจากัดอันนาไปสู่การหมดกาลังใจในการ
ทางาน (ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์, 2545: 10)
การจู ง ใจนั บ ว่ า เป็ น หลั กปฏิบั ติ ที่ ส าคัญ อย่ า งหนึ่ ง ในทั กษะการบริหาร และเมื่ อสามารถปฏิบั ติ ไ ด้ อย่ า งมี
ประสิทธิผลแล้ว ทั้งผู้บริหารองค์กรและพนักงานก็จะยิ่งก้าวไปสู่ความสาเร็จในการทางานได้มาก ส่งผลให้มีแนวคิดการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นมีอิสระในการตัดสินใจบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้ได้รับ
ความสนใจอย่างกว้างขวาง เนื่องจากผลการบริหารที่ผ่านมาที่รัฐกาหนดบทบาทการบริหารในรูปแบบการรวมอานาจไว้
ในส่วนกลาง ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จึงได้เกิดข้อพิพาทวิจารณ์กันอย่างแพร่หลายใน
การบริหารภาครัฐที่ไม่ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ด้วยเหตุนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติกาหนดและแผนขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการตัดสินใจการกาหนดนโยบายการปกครองการบริหารงาน บริหารบุคคล บริหาร
การเงินและการคลังได้ด้วยตัวเอง (สานักงานงบประมาณ. 2544 : 1)
รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 หมวด 9 มาตรา 282 กาหนดให้รัฐจะต้ องให้ความอิสระแก่
ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและมาตรา 283 กาหนดไว้ว่า ท้องถิ่นใด
มีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิได้รับจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ การ
กากับ ดู แลองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ต้องท าเท่าที่จ าเป็ นตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ต้ องเป็ นไปเพื่ อการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศโดยส่วนรวม ทั้งนี้จะกระทบหรือนอกเหนือจากที่กฎหมาย
กาหนดไว้มิได้ (กองราชการส่วนตาบล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2541 : 76-77)
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เทศบาลตาบล(เทศบาล) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งของไทยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบล และเทศบาลต าบลพ.ศ.2552โดยวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ตั้ ง เพื่ อ การกระจายอ านาจการปกครอง
(Decentralization) ให้ประชาชนในท้องถิ่นระดับตาบล ซึ่งเป็นเขตชนทบอันเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศได้มีโอกาส
เรียนรู้การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองตอบความต้องการของตนเอง โดยการไปมีบ ทบาท หรือมี ส่วนร่วมการ
ลาดยาวการปกครอง (Political participation) หรือที่เรียกกันว่าปกครองตนเอง (Local Self government) ตาม
ระบอบประชาธิปไตย เทศบาลตาบลจึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ชนบทมากที่สุด
(อุทัย หิรัญโต. 2523 : 5-6)
ปัจจุบันนี้ถึงแม้ประชาชนจะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการกระจายอานาจค่อนข้างถูกต้อง ให้ความสาคัญต่อ
การมีส่วนร่วมในการตัดสินปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และมีความต้องการที่ใช้สิทธิในการเลื อกผู้บริหารท้องถิ่น
ตาม แต่การดาเนินงานของเทศบาลตาบลยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชนระดับ
ตาบลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้ประสบปัญหาสาคัญประการหนึ่งขององค์การก็คือปัญหาเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น ผู้บริหารไม่ ควรละเลยความสาคัญของผู้ปฏิบัติงาน เพราะผู้ปฏิบัติงานเป็นหัวใจ
สาคัญ ที่จะผลักดัน ภารกิจทั้งหลายขององค์การให้บ รรลุวั ตถุประสงค์ การที่บุคคลจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์การที่จะสร้างขวัญกาลังใจเพื่อเป็นการกระตุ้นหรือจูงใจให้คนใน
องค์การมีความสามารถ หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ถ้าบุคคลใดมีแรงจูงใจการปฏิบัติงานสูงก็แสดงว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มี
จุด มุ่ง หมายในชีวิ ต มี ความคล่ องแคล่ วว่ องไวในการท างาน ไม่อยู่ นิ่ง เฉื่อยชาและจะสามารถปฏิบัติ ง านได้ อย่า งมี
ประสิทธิภาพสูง ในทางตรงกัน ข้ามองค์การใดที่มีบุคลากรไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานก็จะมีผลทาให้การปฏิบัติงาน
ล่าช้าลงงานจะดาเนินไปอย่างไม่ราบรื่น ความรับผิดชอบต่องานหรือผลสาเร็จก็จะขาดไป ระดับการปฏิบัติงานจะลด
ต่าลง และการปฏิบัติงานในหน้าที่ก็จะเฉื่อยชาลงทุกที นอกจากนี้บุคลากรเหล่านั้น ยังขาดความจงรักภักดีต่อองค์การ
นั้น ๆ ด้วย ดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการทางานได้สูงขึ้น จะช่วยลดปัญหาการออกจากงาน
การขาดงาน การเบื่องานของผู้ทางานได้ (เสนาะ ติเยาว์. 2546 : 8)
บุคคลจะยินยอมทางานที่ได้รับมอบหมายก็เนื่องจากบุคคลนั้นมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่งแรงจูงใจในงานเป็นที่ยอมรับกันว่ามีความสาคัญมากประการหนึ่งในการทางาน ที่จะช่วยในงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่
วางไว้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิ์ผล เพราะบุคคลนั้นจะปฏิบัติงานด้วยความขยัน หมั่นเพียรยิ่งขึ้น ให้เวลาในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น และตั้งใจทางานด้วยความกระตือรือร้น อุตสาหะ วิริยะ ทาให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น
ในทางตรงกันข้ามถ้าหากบุคคลไม่มีแรงจูงใจในการทางานที่ปฏิบัติงานลดต่าลง ความรับผิดชอบต่อความสาเร็จของงาน
จะหมดไป การปฏิบัติหน้าที่จะเฉื่อยชาล้าช้าและจะทาให้ประสิทธิภาพของงานด้อยลงในที่สุด
พนักงานเทศบาลตาบลเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนในทุก ๆ ด้าน
ไม่ว่าจะเป็น การบริการด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านวิชาการ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่ง
พนักงานเทศบาลตาบลส่วนใหญ่ต่างต้องการกาลังใจในการทางาน เพื่อเป็นแรงผลักดัน และกระตุ้นให้ปฏิบัติงานด้วย
ความเต็มใจ หรือเติมบรรยากาศภายในองค์กรให้เกิดความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภายในองค์กร ทางานเป็นทีม
มีความไว้วางใจกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงาน และระหว่างเพื่อนร่วมงาน หากผู้บังคั บบัญชาหรือผู้บริหารมี
ประสบการณ์ และไหวพริบก็จะสามารถพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพในหลาย ๆ ด้าน เช่น มีความพร้อมทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ มีสติปัญญาความรู้ความสามารถ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาตน เองอยู่เสมอ เพราะ
ได้รับแรงจูงใจจากผู้บังคับบัญชาหรื อผู้บริหารขององค์กร จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของ

38

เทศบาลตาบลให้ความช่วยเหลือ และบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพนั้น การสร้างแรงจูงใจในการทางานเป็นสิ่งสาคัญ
ที่ช่วยปรุงแต่งสภาพจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานด้านบุคลากร
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนั กงานส่วนเทศบาลตาบลในเทศบาลตาบล แม่
ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานในเทศบาล
ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตากและเพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานในเทศบาลตาบล
แม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตากโดยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยจะได้นาไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานส่วนเทศบาลตาบลในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อศึก ษาระดับ แรงจูง ใจในการปฏิบัติง านของพนักงานเทศบาลตาบลแม่ร ะมาด อาเภอแม่ร ะมาด
จังหวัดตาก
2. เพื่อ ศึกษาปัจ จัย แรงจูง ใจในการปฏิบัติง านของพนัก งานเทศบาลตาบลแม่ร ะมาด อาเภอแม่ร ะมาด
จังหวัดตาก
3. เพื่อ เป็น ข้อ มูล ในการพัฒ นาศัก ยภาพของพนัก งานส่ว นเทศบาลตาบลในการปฏิบัติง านเพื่อ ให้เ กิด
ประโยชน์สูงสุด

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการดาเนิน
กิจการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า โดยนาแนวคิดและทฤษฎีของ
โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff. 1980 : 213 ; อ้างถึงใน อดิสรณ์ ขัดสีใส. 2551 : 8) ได้แบ่งขั้นตอนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วน
ร่วมรับผลประโยซน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มาจัดทากรอบแนวคิดเพื่อใช้ในการวิจัย ได้ดังนี้
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลแม่ระมาด
อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และเพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลแม่ระมาด
อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ พนักงานเทศบาลตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก จานวน 73 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ ค่า F-test

ผล/สรุปผล
การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
สรุปผลเป็นรายด้าน ดังนี้
ด้านความสาเร็จของงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับท่านมีความภูมิใจในความสาเร็จของงาน
ที่ท่านปฏิบัติมากที่สุด รองลงมางานที่ท่านปฏิบัติประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ท่านมีความภาคภูมิใจ
ในงานที่ปฏิบัติจนประสบความสาเร็จ ท่านสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้ และน้อยที่สุดผล
การปฏิบัติงานของท่านในแต่ละงานมีคุณภาพอยู่เสมอ
ด้านการยอมรับนับถือ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับเพื่อนร่วมงานของท่านยอมรับความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านมากที่สุด รองลงมาผู้บังคับบัญชายอมรับและเชื่อถือในความรู้ความสามารถของท่าน
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาให้ค วามส าคั ญ และชมเชยต่ อ ผลส าเร็ จ ในงานของท่ า น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชายอมรับ ฟั ง ความคิด เห็น และ
ข้อเสนอแนะของท่าน และน้อยที่สุดผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของท่าน
ด้านความก้าวหน้ าในต าแหน่ งหน้ าที่ พบว่ า ผู้ ตอบแบบ สอบถามให้ความสาคัญกับท่ านมี โอกาสที่ จะเลื่ อน
ตาแหน่งตามความรู้ ความสามารถมากที่สุด รองลงมา ท่านได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อ ท่านได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
จากผู้บังคับบัญชาในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ การปฏิบัติงานในตาแหน่งของท่านมี
โอกาสก้าวหน้า และน้อยที่สุด ระบบการพิจารณาความดีความชอบในหน่วยงานของท่านมีความเป็นธรรม
ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ค วามสาคัญกับท่านสามารถเลือกวิธีการทางานได้ด้วย
ตนเองมากที่สุด รองลงมาปริมาณงานที่ท่านรับผิดชอบมีความเหมาะสม ท่านพอใจที่ได้รับมอบหมายงานที่ไม่เคยปฏิบัติ
มาก่อน ท่านพอใจงานที่ที่บุคคลอื่นปฏิบัติงานไม่ได้ และน้อยที่สุด ท่านมีอิสระในการปฏิบัติ งานได้เต็มที่
ด้ า นลั ก ษณะงาน พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามให้ ค วามส าคั ญ กั บ งานที่ ท่ า นรั บ ผิ ด ชอบตรงกั บ ความรู้
ความสามารถของท่านมากที่สุด รองลงมา ลักษณะของงานที่ปฏิบัติเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่
ท่านมีโอกาสแสดงความ สามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ลักษณะของงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่มีการแบ่งขอบเขต
งานที่ชัดเจน และน้อยที่สุด ท่านได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ด้านนโยบายและการบริหาร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ
ของหน่ ว ยงานของท่ า นมี ค วามชั ด เจนมากที่ สุ ด รองลงมาผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของท่ า นเอาใจใส่ ง านตรวจตราและให้
ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ การสั่งการและมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชามีความชัดเจน นโยบายการ
บริหารของหน่วยงานง่ายต่อการนาไปปฏิบัติ และน้อยที่สุด สายการบังคับบัญชาถูกต้องเหมาะสม
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ด้านการปกครองบังคับบัญชา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับผู้บังคับบัญชาของท่านมีลักษณะ
ของความเป็นผู้นาที่ท่านปรารถนา มากที่สุด รองลงมา ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านให้อิสระในการปฏิบัติงาน
ผู้บังคับบัญชาของท่านมีกิริยาสุภาพ นุ่มนวลต่อท่านเมื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับงาน ผู้บังคับ บัญชาของท่านมี ความรู้
ความสามารถในการบริหารเป็นอย่างดี และน้อยที่สุด ผู้บังคับบัญชาของท่านกล้าตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบ ถามให้ความสาคัญ กับเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือท่านได้
เมื่อได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด รองลงมา ในหน่วยงานมี การทางานเป็นทีม เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือในการ
ติดต่อประสานงาน ผู้บังคับบัญชาวางตัวเป็นกันเองและเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา และน้อยที่สุดสัมพันธภาพระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นไปด้วยดี
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบ ถามให้ความสาคัญ กับหน่วยงานของท่านมีอาคาร
สถานที่และห้องปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาหน่วยงานของท่านมีสิ่งอานวยความสะดวก
พร้อมในการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีเพียงพอ หน่วยงานของท่านมีการจัดห้องทางาน
เป็นสัดส่วน และน้อยที่สุด สภาพแวดล้อมในที่ทางาน เช่น แสงสว่าง เสียง อุณหภูมิ มีความเหมาะสม
ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ (เบี้ยเลี้ยง) ที่ได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับช่วงระยะเวลาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานมาก
ที่สุด รองลงมา เงินเดือนที่ท่านได้รับเพียงพอกับสภาพแวดเศรษฐกิจในปัจจุบัน หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับ
การฝึ กอบรมตามหลั กสู ต รต่ า งๆมี ค วามยุ ติ ธ รรม เงิ น เดื อ นที่ ท่ า นได้ รั บ ความเหมาะสมกับ ปริ ม าณงานและความ
รับผิดชอบ และน้อยที่สุด การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการด้านต่างๆ สะดวกและรวดเร็ว
ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัด
ตาก จาแนกตามเพศ พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
ด้านอื่น ๆ พบว่า ไม่แตกต่างกันทุกด้าน จาแนกตามอายุ พบว่า ไม่แตกต่างกันทุกด้าน จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ พบว่า ไม่แตกต่างกันทุกด้าน จาแนกตามประเภทพนักงาน พบว่า ด้านการยอมรับนับถือ ด้าน
ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ ด้านลักษณะงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านสภาพ
แวดล้อมในการทางาน ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
ด้านอื่น ๆ พบว่า ไม่แตกต่างกันทุกด้าน จาแนกตามอายุงาน พบว่า ด้านการปกครองบังคับบัญชา แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ พบว่า ไม่แตกต่างกันทุกด้าน

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาลักษณะข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลโดยรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จ านวน 48 คน และเพศชาย จ านวน 25 คน มี อายุ 31-40 ปี ระดั บการศึกษาปริญญาตรี เป็ นประเภทพนั กงาน
ลูกจ้างประจา และมีอายุงานระหว่าง 5-10 ปี ตัวแปรดังกล่าว ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานพนักงาน
ในเทศบาลตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สอดคล้องกับงานวิจัย มานิตา ภูเฉลียว (2559 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลหัวนาคา อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ” พบว่า
1. ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลหัวนาคา อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อจาแนกโดยรวมเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยกระตุ้นและปัจจัยค้าจุนอยู่ในระดับปานกลางทุกปัจจัย
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จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรายด้าน อภิปรายได้ว่าพนักงานในเทศบาล
ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีความมั่นคงในการทางาน มีน โยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของท่านมีความชัดเจน สายการบังคับบัญชาถูกต้องเหมาะสม ผู้บังคับบัญชาของท่านเอาใจใส่ตรวจตราและให้
ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ นโยบายการบริหารของหน่วยงานง่ายต่อการนาไปปฏิบัติ ลักษณะงานที่
ได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ทาให้
ลักษณะของงานที่ได้รับผิดชอบอยู่มีการแบ่งขอบเขตงานชัดเจน จึงทาให้งานที่ได้รับผิดชอบตรงกับความรู้ความสามารถ
ซึ่ ง ลั กษณะของงานที่ ป ฏิบั ติ เปิ ด โอกาสให้มี การพั ฒ นาศัก ยภาพได้ อย่ า งเต็ ม ที่ โดยพบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญเรียงตามลาดับ ดังนี้ ด้านการยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 โดยให้ความสาคัญกับเพื่อนร่วมงานของ
ท่านยอมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 รองลงมา ผู้บังคับบัญชายอมรับ
และเชื่อถือในความรู้ความ สามารถของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ด้านลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 โดยให้
ความสาคัญกับงานที่ท่านรับผิดชอบตรงกับความรู้ ความสามารถของท่าน มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 รอง ลงมา
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาศักยภาพได้อย่ างเต็มที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ด้านความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 โดยให้ความสาคัญกับท่านมีโอกาสที่จะเลื่อนตาแหน่งตามความรู้ ความสามารถ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่า กับ 3.84 รองลงมา ท่านได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ด้านนโยบายและ
การบริหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 โดยให้ความสาคัญกับนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของท่านมี
ความชัดเจน มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 รองลงมาผู้บังคับบัญชาของท่านเอาใจใส่ตรวจตราและให้ข้อเสนอแนะ
การปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.73 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 โดยให้
ความสาคัญกับเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือท่านได้เมื่อได้รับความเดือดร้อน มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 รองลงมา ใน
หน่วยงานมีการทางานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ด้านเงิน เดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57
โดยให้ความสาคัญกับค่าตอบ แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เบี้ยเลี้ยง) ที่ได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับ
ช่วงระยะเวลาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 รองลงมา เงินเดือนที่ท่านได้รับเพียงพอ
กับสภาพแวดเศรษฐกิจในปัจจุบัน มี ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.60 ด้านความส าเร็จของงานมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.53 โดยให้
ความสาคัญกับท่านมีความภูมิใจในความสาเร็จของงานที่ท่านปฏิบัติมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 รองลงมา งานที่
ท่านปฏิบัติประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 โดยให้ความสาคัญกับหน่วยงานของท่านมีอาคารสถานที่และห้องปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบั ติงาน มากที่ สุด มีค่า เฉลี่ ยเท่ ากับ 3.64 รอง ลงมา หน่ว ยงานของท่า นมีสิ่ งอานวยความสะดวกพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 ด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 โดยให้ความสาคัญกับท่านสามารถเลือก
วิธีการทางานได้ด้วยตนเอง มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 รองลงมา ปริมาณงานที่ท่านรับผิดชอบมีความเหมาะสม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 ด้านการปกครองบังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 โดยให้ความสาคัญกับผู้บังคับบัญชาของท่าน
มีลักษณะของความเป็นผู้นาที่ท่านปรารถนา มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 รองลงมา ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของ
ท่านให้อิสระในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตาบลค่ายเนินวง ตาบลบางกะจะ อาเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี” พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้ความสาคัญเรียงตามลาดับ ดังนี้ โดยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ มี
แรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ด้านความสาเร็จในการทางาน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้านสถานะของอาชีพ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด
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ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่ สุด ด้านความมั่นคงในงาน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ด้านการปกครองบังคับบัญชา มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความรับผิดชอบมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้าน
การได้รับการยอมรับ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้านสภาพการ
ทางาน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้านความก้าวหน้า
มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้านนโยบายและการบริหาร มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้านโอกาสที่ได้รับความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งงาน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ตามลาดับและลาดับสุดท้ายด้านเงินเดือนมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ผลการ
เปรียบเทียบพบว่าบุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และประเภทตาแหน่งตาแหน่งต่างกัน มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับ บุษบา เชิดชู (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจใน
การปฏิบัติของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี” พบว่า ข้าราชการมีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ให้ความสาคัญเรียงตามลาดับ
ดังนี้ อันดับแรกคือด้านความสาเร็จในการทางานของบุคคล รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้าน
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านสภาพการทางานและความมั่นคง ด้านความรับผิดชอบ
ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความก้าวหน้า ด้านนโยบายและการบริหารและด้านผลประโยชน์ตอบแทน และไม่
สอดคล้องกับ นาตยา ธีระวัฒน์ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล
ตาบลพันเสา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก” พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลตาบลพันเสา
อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 5 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า อันดับที่ 1
คือ ด้านความก้าวหน้าในงาน อันดับรองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ด้านลักษณะของงาน และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการได้รับการยอมรับ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
การศึกษาวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทั่วไปดังนี้
1. ด้านการยอมรับนับถือ องค์การควรมีแนวทางและนโยบายอย่างชัดเจน สาหรับการกล่าวการยกย่องชมเชย
หรือให้รางวัลกับพนักงานในกรณีที่ปฏิบัติงานได้สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความ
คิดเห็นในการปฏิบัติงาน
2. ด้านความรับผิดชอบ ผู้บริหารระดับสูงควรให้โอกาสพนักงานเลือกวิธีการทางานได้ด้วยตนเอง มีอิสระใน
การปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ผู้บริหารเป็นเพียงผู้ให้คาปรึกษากรณีพนักงานไม่สามารถทางานได้
3. ด้านลักษณะของงาน องค์การควรมอบหมายงานให้พนักงานปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นงานที่ท้าทาย
น่าสนใจและใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้น อันจะให้พนักงานเร่งสร้างผลงานมากขึ้นเพื่อแข่งขันกับเพื่อนร่วมงาน
ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดการบริหาร งานภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นสมรรถนะของบุคคล และผลสัมฤทธิ์ของงาน
4. ด้านนโยบายและการบริหาร ต้องมีหลักเกณฑ์และความชัดเจน โดยต้องเป็นนโยบายที่สามารถปฏิบัติได้
และง่ายต่อการนาไปปฏิบัติ ตลอดจนให้พนักงานรู้สึกกว่าการบริหารขององค์การเป็นแบบครอบครัวเดียวกัน
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5. ด้ า นการปกครองบั ง คับ บั ญ ชา ผู้ บ ริ หารควรใช้ คุณ ธรรมในการบริ หารงาน ให้ค วามเป็ น ธรรมต่ อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเท่าเทียมกันและมีภาวะของความเป็นผู้นา เพื่อให้พนักงานยอมรับการบังคับบัญชาของผู้บริหาร
6. ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล องค์การควรมีการปรับ ปรุงบัญชีเงินเดือนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของพนักงานมากยิ่งขึ้นเพื่อให้พนักงานมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ความเป็นธรรมใน
การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามผลงาน โดยการพิจารณาค่าตอบแทนให้สอด คล้องกับความรู้ ความสามารถ
และศักยภาพของพนักงานเป็นการส่งผลให้พนักงานได้แสดงความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อแข่งขันกับเพื่อน
ร่วมงานมากขึ้น ทาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามมากขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรพิจารณาหาวิธีการวิจัยในลักษณะอื่นนอกเหนือจากการวิจัยแบบสารวจเพื่อให้ได้ข้อมูลหลากหลาย เช่น
การวิจัยเชิงคุณภาพ อาจมีคาอธิบายแตกต่างไปจากวิธีการสารวจ
2. ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลเขตพื้นที่อาเภออื่นในการศึกษาที่อยู่
ในจังหวัดตาก
3. ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลในเขตจังหวัดตาก ในด้านบริหารงาน
บุคคล และด้านอัตราเงินเดือน
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การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการดาเนินกิจการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
PARTICIPATION OF VILLAGE COMMUNITIES IN INFRASTRUCTURE
OPERATIONS OF SOBPONG SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION
PANGMAPHA DISTRICT MAE HONG SON PROVINCE

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

วชิราภรณ์ ทะนัน
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม
ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการดาเนินกิจการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการมีส่วนร่วม เพื่อศึกษาถึง
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม และเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการ
ดาเนิ นกิจ การด้ า นโครงสร้า งพื้ นฐานขององค์การบริหารส่ วนต าบลสบป่ อง อาเภอปางมะผ้ า จั ง หวั ด แม่ ฮ่องสอน
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 380 คน ใช้สถิติพรรณนา ทาการสรุปแปรความหมายของข้อมูลเป็นร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ ผลการวิจัยพบว่า
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการดาเนินกิจการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับที่น้อย (  = 2.23,
SD = 0.52) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการดาเนิน
กิจการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร ส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ พบว่าโดยรวมและรายด้านไม่มีความ
แตกต่างกัน เมื่อจาแนกตามตัวแปรด้านเพศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านร่วมรับ
ผลประโยชน์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วม / ประชาคมหมู่บ้าน / โครงสร้างพื้นฐาน
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Abstract
Research Participation of village communities in infrastructure operations of Sobpong
Sub-district Administration Organization PangMaPha District Mae Hong Son Province to
Study participation To study personal factors that influence participation. And to gather
feedback on the participation of the village community in the infrastructure operations of
Sobpong Sub-district Administration Organization PangMaPha District Mae Hong Son
Province The population used in this study included : People living in the area of the
infrastructure operations of Sobpong Subdistrict Administration Organization PangMaPha
District Mae Hong Son Province 380 samples were used for descriptive statistics. Converting
the meaning of the data to percentage, mean, standard deviation. An inference analysis was
used as a quantitative one-way analysis. it was found that
The level of participation of the village community in the infrastructure business of the
infrastructure operations of Sobpong Sub-district Administration Organization PangMaPha
District Mae Hong Son Province Participation in decision making Participation in practice
Participation in the benefits. And the participation in the evaluation. The overall level is low
(  = 2.23, SD = 0.52). The analysis of personal factors correlated with the participation of the
village community in the operation of the infrastructure of the Subdistrict Administrative
Organization. Pang Ma Cloth District Mae Hong Son Province Classified by personal factors in
age. Educational level, occupation and duration of residence It was found that the overall and
individual aspects are not different. When classified by gender variable The overall picture is not
different. However, it was found that the benefits were statistically significant at the level 0.05
Keywords : Participation / Community / Infrastructure

บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 250 บัญญัติไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่และอานาจดูแลและจัดทาบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ การจัดทาบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และอานาจโดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
รูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการ การดาเนินการให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติและต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและ
ขั้นตอนในการกระจายหน้าที่ และอานาจ ตลอดจนงบประมาณ บุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่ และอานาจดังกล่าวของส่วน
ราชการให้ แ ก่ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น (รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2560. 2560 : แหล่ ง ที่ ม า
http://www.xn--12cg1 cxchd0a2gzc1c5d5a.net/con-2560-250/ สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2561)
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาพบปัญหาหลายอย่าง เช่น ประชาชนไม่ให้ความสนใจ ในกระบวนการ
มีส่วนร่วมเท่าที่ควร ปัญหาประชาชนขาดการเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อวางแนวทางโครงการพัฒนาตาบล
เนื่องจากต้องออกไปทานา ทาสวน ปัญหาประชาชนไม่เข้าใจขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ปัญหาองค์การ
บริหารส่วนตาบลขาดการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง ปัญหาจาก
ประชาชนบางกลุ่มว่าองค์การบริหารส่วนตาบลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะในกลุ่มของตน เป็นต้น
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การมีส่วนร่วมของประชาคม เป็นกระบวนการที่ประชาคมได้รับโอกาส และได้ใช้โอกาสที่ได้รับ แสดงออกซึ่ง
ความรู้สึกนึกคิดแสดงซึ่งสิ่งที่เขาต้องการ แสดงออกซึ่งปัญหาที่กาลัง เผชิญ และแสดงออกซึ่งวิธีการแก้ปัญหาและลงมือ
ปฏิบัติ (วารุณี ซาคารุณ. 2551 : 9) โดยตามแนวคิดและทฤษฎีของ โคเฮน และอัพเฮอพเฟ้ (Cohen & Uphoff, 1980,
p. 213 อ้างถึงใน อดิสรณ์ ขัดสีใส, 2551 : 8) ได้แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมรับผลประโยซน์ และการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล โดยเฉพาะการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จาเป็นอย่างมากที่ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
เนื่องจากประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้รู้ถึงสภาพปัญหาและความต้องการต่าง ๆ ของท้องถิ่นตนเองเป็นอย่างดี ผู้วิจัยมี
ความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการดาเนินกิจการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อที่จะได้รับทราบถึงปัญหา และปัจจัยที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงาน เพื่อนาผลของการศึกษาที่ได้ไปหาแนวทางแก้ไขดาเนินการและพัฒนาปรับปรุง
แผนงานนโยบายให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นกลไกสาคัญที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวั ดแม่ฮ่องสอน มีความสามารถในการบริหารงานได้อย่า งมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการดาเนินกิจการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ ด้านการดาเนิน
กิจกรรม ด้านการได้รับผลประโยชน์ และด้านการติดตามและประเมินผลงาน
2. เพื่อศึกษาถึงปั จจัย ส่ว นบุคคลที่มีผ ลต่ อการมี ส่วนร่วมของประชาคมหมู่ บ้านในการดาเนิน กิจ การด้า น
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการดาเนินกิจการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการดาเนิน
กิจการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า โดยนาแนวคิดและทฤษฎีของ
โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff. 1980 : 213 ; อ้างถึงใน อดิสรณ์ ขัดสีใส. 2551 : 8) ได้แบ่งขั้นตอนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วน
ร่วมรับผลประโยซน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มาจัดทากรอบแนวคิดเพื่อใช้ในการวิจัย ได้ดังนี้
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการดาเนินกิจการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามขั้นตอน โดยประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แ ก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในองค์การบริหารส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า
จั ง หวั ด แม่ ฮ่ องสอน จ านวน 380 คน กาหนดขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยการใช้ สู ต รคานวณของ ทาโร ยามาเน่
(Taro Yamane.1973 ; อ้างอิงมาจาก ธีรวุฒิ เอกะกุล. 2543) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ หรือยินดี ตอบ
แบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม
โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการดาเนินกิจการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในด้านร่วมตัดสินใจ ร่วมนาไปปฏิบัติ
ร่วมรับประโยชน์ และด้านร่วมประเมินผลงาน
การวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาปัญหาวิจัยนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยเป็นสถิติที่มุ่ง
ศึ กษาและอธิ บายลั กษณะต่ าง ๆ ของกลุ่ มเป้ าหมายโดยท าการรวบรวมข้อมู ลจากทุ ก ๆ หน่ วยและท าการสรุปแปร
ความหมายของข้อมูลเป็นร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)
และใช้สถิติเชิงอนุมานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way Analysis of Variance: one-way ANOVA)

ผล/สรุปผล
1.จากผลการวิจัย เมื่อจาแนกข้อมูลทั่วไปจากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 56 ปีขึ้นไป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
มีระยะเวลาที่มาอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่อาศัย
อยู่มากกว่า 20 ขึ้นไป
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2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลมีความแตกต่างกับการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการดาเนิน
กิจการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการดาเนินกิจการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิ บั ติ ด้ า นการมี ส่ ว นร่ว มรับผลประโยชน์ และด้ า นการมี ส่ ว นร่ว มในการประเมิ น ผล โดยรวมอยู่ในระดั บ ที่ น้ อย
(  = 2.23, SD = 0.52) สามารถทาการอธิบายแยกเป็นรายด้านได้ดังนี้
2.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (  = 2.24 , SD = 0.74) โดยการ
ร่วมคิดและกาหนดแนวทางพัฒนา เพื่อแก้ไขและลดปัญหาของท้องถิ่น (  =2.31 , SD = 0.47) รองลงมามีค่าเฉลี่ยใน
ระดับน้อยที่เท่ากัน คือ การร่วมคิดและกาหนดแนวทางพัฒนา เพื่อแก้ไขและลดปัญหาของท้องถิ่น และการร่วมคัดเลือก
แนวทางการพัฒนาเพื่อกาหนดโครงการ/กิจกรรม (  = 2.31 , SD = 0.46) ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรของ
ท้องถิ่นที่มีอย่างจากัดให้เกิดประสิทธิภาพต่อส่วนรวม (  = 2.26 , SD = 0.44) มีบทบาทสาคัญในการนาเสนอปัญหา
ความต้องการและแนวทาง การแก้ไขปัญหาและการพัฒนา ในระดับชุมชนและทั้ง อบต. (  = 2.25 , SD = 0.59)
ร่วมนาความต้องการหรือปัญหาของเพื่อนบ้านเสนอเข้าที่ประชุม (  = 2.23 , SD = 0.59) ได้รับการบรรจุในโครงการ
หรือกิจกรรมของ อบต. (  = 2.23 , SD = 0.47) ร่วมคิดหาวิธีการที่จะได้งบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ/กิจ กรรม
ตามแผนพัฒนาตาบล (  = 2.20 , SD = 0.41) การร่วมจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรมในการจัดทา
แผนพัฒนาตาบล (  = 2.17 , SD = 0.43) และข้อที่มีระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ได้แก่ การร่วมวางแผนนโยบาย/
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (  = 2.13 , SD = 0.43) ตามลาดับ
2.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการนาไปปฏิบัติ ภาพรวมอยู่ในระดับที่น้อย (  = 2.20 , SD = 0.44)
โดยเรียงลาดับจาก การร่วมสนับสนุนทางด้านการเงิน วัสดุอุปกรณ์ เพื่อนาไปพัฒนาท้องถิ่น (  = 2.31 , SD = 0.51)
รองลงมาคือ การร่วมประชาสัมพันธ์กาหนด การประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (  = 2.26 , SD = 0.44)
ร่วมเสนอตัวแทนเป็นกรรมการในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล (  = 2.19 , SD = 0.41) ร่วมเป็นกรรมการในการจัดทา
แผนพั ฒ นาต าบล (  = 2.17 , SD = 0.43) ร่ว มกาหนดปฏิทิ น การปฏิบั ติ ง านในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาต าบล
(  = 2.15 , SD = 0.46) และร่วมคัดเลือกตัวแทนเป็นกรรมการในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล (  = 2.13 , SD = 0.43)
ตามลาดับ
2.3 ด้านการร่วมรับประโยชน์ ภาพรวมอยู่ในระดับที่น้อย (  = 2.30 , SD = 0.46) โดยเรียงลาดับจาก
คนในชุมชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (  = 2.56 , SD = 0.49) รองลงมาได้แก่ มีส่วนร่วมกับ อบต.
ในการจัดทาแผนงานหรือโครงการ ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ถนน และไฟฟ้า เป็นต้น (  = 2.31 , SD = 0.51)
ในชุมชนได้รับการบริการที่ดีจาก อบต. (  = 2.27 , SD = 0.44) ครอบครัวได้รับการอบรมสัมมนา เกี่ยวกับโครงการ/
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ (  = 2.26 , SD = 0.44) ชุมชนได้รับข่าวสารจากเสียงตามสายของ อบต. (  = 2.23 , SD = 0.47)
และในครอบครัว ได้รับ การจั ด สวั ส ดิ การ การสงเคราะห์ป ระชาชนจากการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาของ อบต.
(  = 2.20 , SD = 0.41) ตามลาดับ
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2.4 ด้านการร่วมประเมินผลงาน ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (  = 2.20 , SD = 0.47) โดยเรียงลาดับจาก
การร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากการติดตามและประเมินผล (  = 2.31 , SD = 0.51) รองลงมาได้แก่ มีการร่วม
ตรวจสอบการใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม (  = 2.31 , SD = 0.47) มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุงการพั ฒนาโครงสร้างพื้ นฐาน (  = 2.25 , SD = 0.59)เสนอความคิดเห็นต่อ อบต. ในการด าเนิ น
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานว่าขั้นตอนในการดาเนินงานขั้นตอนใดที่ควรปรับปรุง (  = 2.23 , SD = 0.59) เสนอความรู้
และกิจกรรมที่นามาจัดในชุมชนว่ามีความเหมาะสมกับปัญหา หรือความต้องการของคนในชุมชน (  = 2.20 , SD = 0.41)
ร่วมประเมิน ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาตาบล (  = 2.18 , SD = 0.41) ร่วมติดตาม
ประเมินผลว่าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาตาบลสอดรับกับแนวทางกาหนด (  = 2.17 , SD = 0.43) ร่วมเป็น
กรรมการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตาบล (  = 2.16 , SD = 0.41) มีส่วนร่วมเข้าไปปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน (  = 2.15 , SD = 0.46) และร่วมตรวจติดตามการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาตาบล (  = 2.13 , SD = 0.43)
3. วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการดาเนินกิจการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถทาการอธิบาย
จาแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้
3.1 ผลการวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาคม
หมู่บ้านในการดาเนินกิจการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวั ด
แม่ฮ่องสอน จาแนกตามตัวแปรด้านเพศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการร่วมตัดสินใจ
ด้านการร่วมนาไปปฏิบัติ และด้านร่วมประเมินผลงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่ด้านร่วมรับผลประโยชน์ (sig=0.039)
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
3.2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการดาเนินกิจการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จาแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลด้านอายุ พบว่า ในด้านร่วมตัดสินใจ ด้านร่วมนาไปปฏิบัติ ด้านร่วมรับผลประโยชน์ ด้านร่วมประเมินผลงาน โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกัน (Sig. = .192)
3.3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการดาเนินกิจการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จาแนกตามปัจจัยส่ วน
บุค คลด้า นระดั บการศึกษา พบว่า ด้ านร่ว มตั ด สิน ใจด้า นร่วมนาไปปฏิบั ติ ด้า นร่วมรับ ผลประโยชน์ และด้า นร่ว ม
ประเมินผลงาน โดยรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกัน (Sig. = .420)
3.4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการดาเนินกิจการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จาแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลด้านอาชีพ พบว่า ด้านร่วมตัดสินใจด้านร่วมนาไปปฏิบัติ ด้านร่วมรับผลประโยชน์ และด้านร่วมประเมินผลงาน
โดยรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกัน (Sig. = .378)
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3.5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการดาเนินกิจการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จาแนกตามระยะเวลา
ที่อาศัยอยู่ พบว่า ด้านร่วมตัดสินใจด้านร่วมนาไปปฏิบัติ ด้านร่วมรับผลประโยชน์ และด้านร่วมประเมินผลงาน โดยรวม
และรายด้านไม่มีความแตกต่างกัน (Sig. = .102)

อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการดาเนินกิจการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถทาการอภิปรายผลได้ดังนี้
1. จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความแตกต่างกับการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการดาเนิน
กิจการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการดาเนินกิจการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับที่น้อยนั้น
เนื่องมาจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมกับการประชาคมหมู่บ้านเท่าที่ควร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ กชกาญจน์ ศรีวิพัฒน์ (2543) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องความพร้อมของสุขาภิบาลในการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล
ตาบลศึกษากรณีอาเภอป่าซางจังหวัดลาพูน ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลตาบลป่าซาง ไม่มีความพร้อม
ในด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปกครองท้องถิ่นและเนื่องจากสภาพสภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่าของประเทศ
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นไม่ได้มีความต้องการในการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากอาจจะมุ่งทามาหา
กินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ย งท้องของตนเองมากกว่าที่จะมาสนใจในเรื่องการเมืองท้องถิ่น จึงไม่สนใจติดตามสถานการณ์การ
ทางานของเทศบาลโดยไม่ได้ตรวจสอบการทางานของข้าราชการการเมือง จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าวจะเห็นว่าได้มี
การศึกษาถึงทัศนคติและความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการยกฐานะสภาตาบลเป็นองค์การบริหารส่วนตาบล
และการยกฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาบลไว้บ้างแล้ว แต่ยังไม่มีการศึกษาถึงความพร้อมหรือความต้องการของ
ประชาชนต่อการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาลตาบลก่อน ดังนั้นการศึกษาวิจัยเพื่อทราบถึงความพร้อม
และความต้องการของประชาชนต่อการยกฐานะเป็นเทศบาลตาบลจึงน่าสนใจเนื่องจากในขณะที่ผู้ศึกษาวิจัยอยู่ในระหว่าง
พิจารณาของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะทาการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบล 270 แห่งทั่วประเทศเป็น
เทศบาลตาบลซึ่งจะทาให้ทราบถึงความรู้สึกนึกคิดความรู้ความเข้าใจความพร้อมและท่าทีในการแสดงออกในรูปแบบ
ต่างๆของประชาชนที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจของคณะผู้บริหารในการพิจารณายกฐานะเป็นเทศบาลตาบลต่อไป
1.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยเรียงลาดับการร่วมคิดและ
กาหนดแนวทางพัฒนา เพื่อแก้ไขและลดปัญหาของท้องถิ่น รองลงมามีค่ าเฉลี่ยในระดับน้อยที่เท่ากัน คือ การร่วมคิด
และกาหนดแนวทางพัฒนา เพื่อแก้ไขและลดปัญหาของท้องถิ่น และการร่วมคัดเลือกแนวทางการพัฒนาเพื่อกาหนด
โครงการ/กิจกรรม ตามลาดับ และข้อที่มีระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ได้แก่ การร่วมวางแผนนโยบาย/แผนงาน/
โครงการ/กิจ กรรม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจั ยของ จิ รศักดิ์ สีใจเจริญ (2543) ได้ศึกษาวิจั ยเรื่องการมีส่ วนร่ว มของ
ประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงบทบาทของประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในแง่ของกิจกรรมรูปแบบและสาเหตุของการมี
ส่วนร่วมซึ่งผลการศึกษาพบว่า 1) โครงการหรือกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดได้แก่โครงสร้างพื้นฐานรองลงมา
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เป็นโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและมีส่วนร่วมน้อยที่สุดได้แก่โครงการหรือกิจกรรมประเภทอื่น
ๆ โดยจะเข้าไปมีส่วนร่วมในลักษณะของการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะมากที่สุดรองลงมาเป็นการได้รับประโยชน์
จากโครงการหรือกิจกรรม 2) การเข้าไปมีส่วนร่วมจะเป็นไปโดยสมัครใจมากกว่าถูกผู้อื่นชักชวนส่วนรูปแบบของการมี
ส่วนร่วมนั้นจะเข้าร่วมโดยผ่านตัวแทนคือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลรองลงมาเป็นการมีส่วนร่วมในฐานะ
สมาชิกกลุ่มต่างๆที่จัดตั้งขึ้นในหมู่บ้าน 3) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการที่องค์การบริหารส่วนตาบลเปิดโอกาสให้เข้า
ไปมีส่วนร่วมมีอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง 4) สาเหตุของการเข้าไปมีส่วนร่วมได้แก่การที่จะมีโอกาสร่วมรับผิดชอบ
ท้องถิ่นของตนเองซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งและจะทาให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลมีประสิทธิภาพอีกทั้งจะเป็นวิธีหนึ่งในการควบคุมการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ส าหรับ สาเหตุ ของการไม่ เข้ า ไปมี ส่ ว นร่ว มนั้ น เพราะมี ตั ว แทนอยู่ แ ล้ ว นอกจากนี้ คือไม่ เข้า ใจขั้ น ตอนการ
ดาเนินงานรวมถึงปัจจัยด้านรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลที่มีน้อยไม่เพียงพอที่จะทานุบารุงท้องถิ่นตามความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง
1.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการนาไปปฏิบัติ ภาพรวมอยู่ในระดับที่น้อย โดยเรียงลาดับจาก การร่วม
สนั บ สนุ น ทางด้ า นการเงิ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เพื่ อ น าไปพั ฒ นาท้ อ งถิ่น รองลงมาคื อ การร่ ว มประชาสั ม พั น ธ์ ก าหนด
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การร่วมคัดเลือกตัวแทนเป็น
กรรมการในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนพกาญจน์ เมตตานนท์ (2541 : บทคัดย่อ)
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาชุมชน : ศึกษากรณี
ชุมชนคันนายาว พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาชุมชน
ได้แก่ บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการแสวงหาความคิดเห็นจากประชาชน การตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
ก่อนมีโครงการ Thai–UNCDP และระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน ก่อนมีโครงการ Thai–UNCDP โดยระดับการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนเป็นผลมาจากตาแหน่งในชุมชน การตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม บทบาทของคณะกรรมการ
ชุมชนในการแสวงหาความคิดเห็นจากประชาชน และเพศ ส่วนผลการศึกษาชุมชนหลังปั๊มน้ามันเอสโซ่พบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่ อาชีพ สภาพการถือครองที่พักอาศัย บทบาทของคณะกรรมการชุมชนต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมของประชาชน
1.3 ด้านการร่วมรับประโยชน์ ภาพรวมอยู่ในระดับที่น้อ ย โดยเรียงลาดับจาก คนในชุมชนมีความ
มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองลงมาได้แก่ มีส่วนร่วมกับ อบต. ในการจัดทาแผนงานหรือโครงการ ด้านการ
พัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ถนน และไฟฟ้า เป็นต้น และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ คนในครอบครัวได้รับการจัด
สวัสดิการ การสงเคราะห์ประชาชนจากการดาเนินงานตามแผนพัฒนาของ อบต. ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกรรณิกา
ชมดี (2524) ทาการวิจัยในหัวข้อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจศึกษาเฉพาะกรณี
โครงการสารภีอาเภอวารินชาราบพบว่าระดับของการมีส่วนร่วมมีหลายแบบเช่นแบบเข้ าร่วมประชุมร่วมออกแรงร่วม
ออกเงินร่วมออกวัสดุอุปกรณ์ร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมเป็นผู้นาร่วมเป็นผู้ชักชวนและร่วมเป็นผู้ริเริ่มสาหรับปัจจัยที่จูง
ใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้นพบว่าความต้องการที่จะได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพมากที่สุดรองลงมาได้แก่
ความต้องการมีรายได้เพิ่มมากขึ้นต้องการมีเกียรติต้องการมีอาชีพใหม่ต้องการมีสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนสมาชิกต้องการ
ได้รับความช่วยเหลือในการจาหน่ายผลผลิตต้องการได้รับการชักชวนจากเพื่อนสมาชิกต้องการเงินทุนส่วนผลของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ ได้แก่
การใช้ผลผลิตพันธุ์ดีเพาะปลูก การใช้ปุ๋ยคอกแทนปุ๋ยเคมี การใช้ยาปราบศัตรูพืช ได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพและ
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มีรายได้เพิ่มขึ้น นอกนั้นยังมี ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา (2526) ศึกษาเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการเข้ า
ร่วมของประชาชนในโครงการสร้างงานในชนบทพบว่า สถานภาพทางเศรษฐกิจไม่ใช่ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการเข้าร่วม
ของประชาชนแต่มีผลต่อปริมาณการเข้าร่วมสถานภาพทางสังคมและความแตกต่างกันในเรื่องเพศเป็นปัจจัยสาคัญที่มี
ผลต่อการเข้าร่วมของประชาชนส่วนปัจจัยที่ทาให้ประชาชนเข้าร่ วมมากที่สุดได้แก่ความต้องการความสะดวกสบายใน
การคมนาคมขนส่งรองลงมาคือต้องการพัฒนาหมู่บ้านและมีงานทาสาหรับสาเหตุที่ประชาชนไม่เข้ามาร่วมเพราะมีงาน
ทาไม่มีเวลาไม่ว่างและมีธุรกิจในครอบครัว
1.4 ด้านการร่วมประเมินผลงาน ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยเรียงลาดับจาก มีการร่ วมหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาจากการติดตามและประเมินผล รองลงมาได้แก่ มีการร่วมตรวจสอบการใช้งบประมาณในการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การร่วมตรวจติดตามการดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาตาบล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิรศักดิ์ สีใจเจริญ (2543) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ศึกษาเฉพาะกรณีอาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาถึงบทบาทของประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในแง่ของกิจกรรมรูปแบบระดับสาเหตุของการมีส่วนร่วมซึ่งผล
การศึกษาพบว่า 1) โครงการหรือกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดได้แก่โครงสร้างพื้นฐานรองลงมาเป็นโครงการ
หรือกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและมีส่วนร่วมน้อยที่สุดได้แก่โครงการหรือกิจกรรมประเภทอื่น ๆ โดยจะเข้า
ไปมีส่วนร่วมในลักษณะของการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะมากที่สุดรองลงมาเป็นการได้รับประโยชน์จากโครงการ
หรือกิจกรรม 2) การเข้าไปมีส่วนร่วมจะเป็นไปโดยสมัครใจมากกว่าถูกผู้อื่นชักชวนส่วนรูปแบบของการมีส่วนร่วมนั้นจะ
เข้าร่วมโดยผ่านตัวแทนคือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลรองลงมาเป็นการมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกกลุ่ มต่างๆที่
จัดตั้งขึ้นในหมู่บ้าน 3) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการที่องค์การบริหารส่วนตาบลเปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมมีอยู่
ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง 4) สาเหตุของการเข้าไปมีส่วนร่วมได้แก่การที่จะมีโอกาสร่วมรับผิดชอบท้องถิ่นของ
ตนเองซึ่ง จะช่ วยส่ง เสริมให้ประชาชนมี ความเข้มแข็งและจะทาให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่ วนต าบลมี
ประสิทธิภาพอีกทั้งจะเป็นวิธีหนึ่งในการควบคุมการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ส าหรับ สาเหตุ ของการไม่ เข้ า ไปมี ส่ ว นร่ว มนั้ น เพราะมี ตั ว แทนอยู่ แ ล้ ว นอกจากนี้ คือไม่ เข้า ใจขั้ น ตอนการ
ดาเนินงานรวมถึงปัจจัยด้ านรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลที่มีน้อยไม่เพียงพอที่จะทานุบารุงท้องถิ่นตามความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง
2. จากผลวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการดาเนิน
กิจการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จาแนกตามตัว
แปรด้านเพศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านร่วมรับผลประโยชน์ (sig=0.039) เท่านั้นที่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ พบว่า โดยรวมและราย
ด้านไม่มีความแตกต่างกัน
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกัน จาแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกัน และจาแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่
พบว่า โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน เพราะว่าประชาชนที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามของการวิจัยนี้ อาจมีการให้ความ
ร่วมมือกับการทาประชาคมหมู่บ้านที่ค่อนข้างน้อย เพราะว่าต่างคนต่างต้องประกอบอาชีพของตนเอง จึงให้ความสาคัญ
กับเรื่องนี้น้อย ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของนพกาญจน์ เมตตานนท์ (2541 : บทคัดย่อ) ได้ศึก ษาปั จจัยที่ มีผลต่ อ
ความสาเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาชุมชน : ศึกษากรณีชุมชนคันนายาว พบว่า
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ปัจจัยที่ส่ งผลต่ อความส าเร็จในการสร้างการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพั ฒนาชุ มชนได้แก่ บทบาทของ
คณะกรรมการชุ มชนในการแสวงหาความคิดเห็นจากประชาชน การตั ดสิ นใจเข้าร่วมกิจกรรมชุ มชนก่อนมี โครงการ
Thai–UNCDP และระดับการมีส่ วนร่วมในกิจกรรมชุมชน ก่อนมีโครงการ Thai–UNCDP โดยระดั บการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมชุมชนเป็นผลมาจากตาแหน่งในชุมชน การตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการ
แสวงหาความคิดเห็นจากประชาชน และเพศ ส่วนผลการศึกษาชุมชนหลังปั๊มน้ามันเอสโซ่พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วม ได้แก่ อาชีพ สภาพการถือครองที่พักอาศัย บทบาทของคณะกรรมการชุมชนต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ควรมีการสร้างกระบวนการสรุปประเด็นที่สามารถนาเสนอความต้องการ
ของชุมชนให้ได้รับการบรรจุในโครงการหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน องค์การบริหารส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมประชาคมจัดทาแผนพัฒนาเพราะคิดว่าจะทาให้มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดทาแผนพัฒนาและให้ประชาชนได้ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการหรือ กิจกรรมที่
องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาขึ้นซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิ บัติที่ประชาชนสามารถเข้าไปเสนอความต้องการต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการในโครงการกิจกรรมต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
3. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ควรให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมจัดทาแผนงาน โครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
4. ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสบป่ อ ง อ าเภอปางมะผ้ า จั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอนควรมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติ งานตามแผนติดตามประเมินผลเพื่อ
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อทราบระดับความสาเร็จตามนโยบายขององค์องค์การ
บริหารส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนาต่อไป
2. ควรศึกษาแรงจูงใจการมีส่วนร่วมของประชาชน กับประชาคมหมู่บ้านในการดาเนินกิจการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อที่จะทราบได้ว่าปัจจัยใดบ้าง ที่
จะเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้บ้าง
3. ควรศึกษาปัญหา อุปสรรค ถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการ
ดาเนินกิจการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพราะ
จะทาให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนได้
4. ควรทาการศึกษาการวิจัยในเชิงลึก เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาและสาเหตุที่แท้จริงเกี่ยวกับระดับการเข้ามามี
ส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการดาเนินกิจการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลสบป่อง อาเภอ
ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสามารถนาไปทาการศึกษากับพื้นที่อื่นๆ เพื่อที่จะได้ทาให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไป

เอกสารอ้างอิง
กชกาญจน์ ศรี วิ พั ฒ น์ . (2543). ความพร้ อมของสุ ข าภิ บ าลในการยกฐานะขึ้ น เป็ น เทศบาลต าบล. ศึก ษากรณี
อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
จิรศักดิ์ สีใจเจริญ . (2543). “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล : ศึกษา
เฉพาะกรณีอาเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลาพูน”. การค้นคว้าแบบอิสระ. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง
และการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา (2526) “ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนใน
โครงสร้างงานในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการที่ได้รับรางวัลดีเด่นของตาบลคุ้งพยอมอาเภอบ้านโป่ง
จั ง หวั ด ราชบุ รี ” วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาสาธารณสุ ข ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ธีรวุฒิ เอกะกลุ . (2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. อุบลราชธานี :สถาบันราชภัฎ
อุบลราชธานี.
นพกาญจน์ เมตตานนท์. (2541). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จการสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการวางแผน
พัฒนาชุมชน. (เอกสารวิจัย). กรุงเพทมหานคร : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560. (2560). (ออนไลน์) : แหล่งที่มา http://www.xn--12cg1cxchd0a2
gzc1c5d5a.net/con-2560-250/ สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2561
วารุณี ชาคารุณ. (2551). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเวทีประชาคมชุมชนเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลนาแห้ว อาเภอนาแห้ว จังหวัดเลย. วิทยานิพนธ์สังคมศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาพัฒนาสังคม, บัณฑิต
วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
อดิสรณ์ ขัดสีใส. (2551). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอาเภอเชียงดาว จังหวัด
เชี ยงใหม่. วิท ยานิพ นธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์. บั ณ ฑิต วิท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

55
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการและบุคลากรต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยใช้ระบบวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการตอบแบบสอบถาม และการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารเพื่อ
นาข้อมูลมาจัดทา และวิเคราะห์ข้อมูล ผลวิจัยพบว่า ข้าราชการและบุคลากรในองค์ การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีความคิดเห็นของข้าราชการและบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่าบุคลากรที่มีเพศ อายุ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ ไม่แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรที่มีระดับการศึกษา ระดับการทางาน และอายุการทางาน มีความคิดเห็น ต่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / บุคลากรและเจ้าหน้าที่ / องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Abstract
The purpose of this research was to study and compare the opinions of officials and
personnel on human resource development in Tungyai Subdistrict Administrative
Organization. Kantharak District Srisaket Province Researchers use quantitative research
methods. (Quantitative Research) by answering the questionnaire. And to collect
information for the data to be prepared. The results of the research revealed that the
government officials and personnel in the Tambon Administration Organization Kantharak
District Srisaket Province The opinions of civil servants and personnel on human resources
development. Educational and Development Training Overall, it was at a high level. It was
found that personnel of different ages had opinions on human resource development in
Tungyai Subdistrict Administrative Organization. Kantharak District Srisaket Province not
different Personnel with education level Working level And working age Have a comment
Human Resource Development in Tungyai Subdistrict Administrative Organization
Kantharak District The statistical significance level was 0.05
KeyWord (s) : Human Resource Developmen / Staff and staff / thungyai subdistrict
administration organization kantharalak sisaket province
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บทนา
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับว่ามีความสาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากในการ
บริหารงานของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะสามารถดาเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กรได้ ก็ขึ้นอยู่ที่บุคลากรส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งหากองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นมีผู้ปฏิบัติงานที่ดี
มีความรู้ ความสามารถ ก็จะทาให้งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบผลสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปรีชา คัมภีรปกรณ์ (2553 : 296) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ โดยทั่วไปจะเริ่มตั้งแต่
บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในองค์การ แต่ในบางกรณีองค์การอาจมีความ
ต้องการพัฒนาบุคลากรขึ้นใช้เองเป็นการเฉพาะ องค์การอาจพัฒนาบุคคลก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ โดยรูปแบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสามารถทาได้หลายวิธี
ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2550 : 146) กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเพิ่มพูนทักษะ ความคิด
บทบาทและทัศนคติ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มัลลี เวชชาชีวะ. (2554) กล่าวว่า การพัฒนาเป็นการเตรียมพนักงานหรือทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้สามารถ
ก้าวไปทันกับการที่องค์การพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงไปหรือเติบโตขึ้น (organization development)
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้กาหนดส่วนราชการ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจึงได้ตระหนักถึงความสาคัญของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการและบุคลากร โดยมุ่งส่งเสริม
สนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอกันทร
ลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการฝึกอบรม ด้านการพัฒนา และด้านการศึกษา
จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับการทางาน และอายุการทางาน
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการฝึกอบรม ด้านการพัฒนา และด้านการศึกษา
จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับการทางาน และอายุการทางาน

กรอบแนวความคิดในการทาวิจัย
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual
Framework) ดังนี้
ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ระดับการทางาน และอายุการทางาน
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่ง
ใหญ่ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามแนวคิดของ Leonard Nadler ลีโอ นาร์ดแนดเลอร์) ได้แก่ ด้านการ
ฝึกอบรม ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนา
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วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ” ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ บุคคลากรและพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลทุ่งใหญ่ จานวน 60 คน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการตอบแบบสอบถาม
และการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารเพื่อนาข้อมูลมาจัดทาและวิเคราะห์ข้อมูล

ผล/สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์ การบริหารส่วนตาบลทุ่ งใหญ่ อาเภอกันทรลักษ์ จัง หวัด ศรีส ะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับ เห็น ด้วยมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้ คือ ด้านการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการศึกษา
เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการพัฒนา บุคลากรและเจ้าหน้าที่มีความคิดเห็น ต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

อภิปรายผล
จากการศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของข้าราชการและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จานวน 60 คน สามารถจาแนกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้
จาแนกตามด้านเพศ พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิง จานวน 35 คน คิดเป็น ร้อยละ
57.90 และเพศชาย จานวน 25 คน คิดเป็น ร้อยละ 42.10
จาแนกตามด้านอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี มีจานวน 26 คน คิดเป็น ร้อยละ 43.40 รองลงมา
ได้แก่ อายุ 41-50 ปี จานวน 23 คน คิดเป็น ร้อยละ 37.50 อายุ 51 ปี ขึ้นไป จานวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 11.20
และน้อยที่สุด อายุต่ากว่า 31 ปี จานวน 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 7.90
จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด จานวน
40 คน คิดเป็น ร้อยละ 65.80 รองลงมา ได้แก่ ระดับต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 10 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.10 และ
ระดับปริญญาโทขึ้นไป จานวน 10 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.10
จ าแนกตามระดั บ การท างาน พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ป ฏิ บั ติ ง านเป็ น ข้ า ราชการระดั บ
ผู้ปฏิบัติงาน มีจานวน 40 คน คิดเป็น ร้อยละ 65.80 รองลงมา ได้แก่ ปฏิบัติงานเป็นข้าราชการระดับผู้บริหาร
จานวน 10 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.10 และบุคคลากรทั่วไป จานวน 10 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.10
จาแนกตามอายุการทางาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุการทางาน 11-20 ปี มีจานวน 24
คน คิดเป็น ร้อยละ 38.80 รองลงมา ได้แก่ อายุการทางานมากกว่า 20 ปีขึ้นไป จานวน 18 คน คิดเป็น ร้อยละ
25.60 อายุการทางานต่ากว่า 5 ปี จานวน 10 คน คิดเป็น ร้อยละ 22.40 และอายุการทางาน 5-10 ปี จานวน 8
คน คิดเป็น 13.20
ความคิดเห็นของข้าราชการและบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษา
และด้านการพัฒนา พบว่า ข้าราชการและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัด
ศรี ส ะเกษ มี ค วามคิ ด เห็ น ของข้ า ราชการและบุ ค ลากรต่ อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ า นการฝึ ก อบรม
ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.81, SD = 0.89) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
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ด้าน พบว่า ข้าราชการและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
มีความเห็นในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนา ( X = 3.84, SD = 0.88) รองลงมา
ได้แก่ ด้านการฝึกอบรม ( X = 3.83, SD = 0.92) และด้านการศึกษา ( X = 3.76, SD = 0.88) ซึ่งอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ ดังนี้
ด้านการฝึกอบรม ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การบริหารส่วนตาบล
ทุ่งใหญ่ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.83, S.D. = 0.92) เมื่อจาแนกเป็นราย
ด้านสามารถเรียงล าดั บความคิดเห็นของเจ้าหน้ าที่ ได้ ดั งนี้ อบต. ด าเนิ นการฝึกอบรมเอง มี ระดั บสู งสุ ด
( X = 3.99, S.D. = 0.87) รองลงมา คือ อบต. มีการวางแผนเตรียมการในการฝึกอบรม ( X = 3.96, S.D. = 0.90)
และที่อยู่ในระดับสุดท้าย คือ อบต. มีการประเมินความรู้ ทักษะ และทัศนคติของผู้เข้าฝึกอบรม ( X = 3.66, S.D = 0.99)
ซึ่งอยู่ในระดับมากด้านการศึกษา ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.76, S.D. = 0.88) เมื่อ
จาแนกเป็นรายด้านสามารถเรียงลาดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ได้ดังนี้ ผู้บริหาร อบต. ให้ความสาคัญใน
การศึกษาต่อของบุคลากร มีระดับสูงสุด ( X = 3.97, S.D. = 0.85) รองลงมา คือ อบต. มีการวิเคราะห์และสารวจ
ความต้องการ การศึกษาต่อเจ้าหน้าที่ ( X = 3.81, S.D. = 0.89) และที่อยู่ในระดับสุดท้าย คือ อบต. มีการเตรียม
บุคลากรให้มีความสามารถในอนาคตโดย การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น เรียนรู้ ด้วยตนเอง
จากสื่อต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ห้องสมุด ฯลฯ ( X = 3.65, S.D. = 0.76) ซึ่งอยู่ในระดับมาก
ด้านการพัฒนา ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การบริหารส่วนตาบล
ทุ่งใหญ่ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.84, S.D. = 0.88) เมื่อจาแนกเป็น
รายด้านสามารถเรียงลาดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ได้ดังนี้ ผู้บริหาร อบต. ให้ความสาคัญในการพัฒนาตนเอง
ของ เจ้าหน้าที่ มีระดับสูงสุด ( X = 3.97, S.D. = 0.85) รองลงมา คือ อบต. มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ใน
ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมด้วย ( X = 3.87, S.D. = 0.91) และที่อยู่ในระดับสุดท้าย คือ อบต. มีการ
ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความสามารถใน ด้านความรู้ทั่วไปใน การปฏิบัติงาน ( X = 3.76, S.D. = 0.90)
ซึ่งอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรกาหนดเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ดังต่อไปนี้
1) ข้อเสนอแนะการฝึ กอบรม คือให้เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาข้า ราชการตามนโยบายของรัฐ "การ
ฝึกอบรม เป็นกิจกรรมหรือ กระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อช่วยให้ข้าราชการมีความรู้ทักษะ และทัศ นคติที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ และเพื่อให้เกิด ความร่วมมือกันระหว่างข้าราชการในการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์การ
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2) ข้อเสนอแนะ ถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความชานาญ ความสามารถ และทัศนคติในทางที่ถูกที่
ควรต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านและภาระหน้ า ที่ ต่ า ง ๆ ในปั จ จุ บั น และอนาคตเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และไม่ว่าการฝึกอบรม จะมีขึ้นที่ใดก็ตามวัตถุประสงค์ก็คือ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
3) ข้อเสนอแนะ มุ่งเน้นการสร้างคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดี และ
สามารถปรับตัว ให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมได้เป็นสาคัญ ถึงแม้ว่าการศึกษายุคปัจจุบันจะเน้นให้ความสาคัญแก่ตัว
ผู้เรียนเป็นหลัก ทั้งในด้านของการจัด เนื้อหาการเรียนรู้ ระดับความยากง่ายและเทคนิควิธีการเรียนรู้ เพื่อให้ตรงกับ
ความสนใจ ความต้องการของพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) ข้อเสนอแนะ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้และเพิ่มเติมเสริมทักษะสามารถนาเอาประสบการณ์ที่
ได้จากโครงการฝึกอบรมนามาใช้เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งต่อตัวเจ้าหน้าที่เองฝ่ายบริหาร
มองเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญจึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2) ข้อเสนอแนะ เจ้าหน้าที่ต้องได้รับการฝึกอบรมเพราะเป็นกิจกรรมที่สาคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อีกทั้งยังเป็นวิธีการที่นิยมและสามารถดาเนินการได้ไม่ยุ่งยากนัก
3) ข้อเสนอแนะจัดสรรงบประมาณไว้ทุก ๆ ปีแต่งบประมาณมีอยู่อย่างจานวนจากัด ในการจัดโครงการ
ฝึกอบรม
4) ข้อเสนอแนะจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
5) ข้อเสนอแนะเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวในทุกๆ ด้านให้กับบุคคลโดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับงานของ
พนักงานในอนาคต
6) ข้อเสนอแนะจัดทาแผน เป็นการกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ” ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้ ที่สนใจได้นาไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไปใน
ประเด็นดังต่อไปนี้
1) ควรทาการศึกษาวิจัยให้ครอบคลุมกับพื้นที่ทุกตาบลในอาเภอโดยอาจสัมภาษณ์เฉพาะผู้บริหารและเก็บ
ข้อมูลในเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2) ควรทาการศึกษาโดยหาความคิดเห็นจากการสอบถามประชาชนในพื้นที่ด้วยและ ควรจัดกิจกรรมใน
การพัฒนาบุคลากรในองค์กร
3) ควรเพิ่มด้านในการศึกษาวิจัยให้ครอบคลุมมากกว่านี้และเพิ่มการเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับประชาชนใน
พื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการร่วมกันสร้างเสริมความรู้ให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่พนักงานในองค์กรให้ทางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากที่สุด
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน
จังหวัดลาพูน
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ศิณัฐตา พุทธปวน
สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน และเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน โดยมีจานวน 382 คน ใช้
แบบสอบถามในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในการวิ จั ย ซึ่ ง มี ส ถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) และแจกแจงความถี่ (Frequencies) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ใช้สถิติ t-test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 กรณีที่ตัวแปรอิสระมี 2 กลุ่ม และใช้วิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีมากกว่า 2 กลุ่ม เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทาการตรวจสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheff’s test)
ผลการวิจัย พบว่า
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัด
ลาพูน พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.833) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(ค่าเฉลี่ย 2.982) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา (ค่าเฉลี่ย 2.798) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนชุมชน (ค่าเฉลี่ย 2.729)
2. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่ า ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศอายุ อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ในภาพรวมและรายด้าน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ต้องมีส่วนร่วมในการ
ประเมินด้วยมีการกระจายตัวของงบประมาณลงไปในพื้นที่ต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้สามารถตอบสนองตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนและสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ให้มากที่สุดต่อไป
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน, การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
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Abstract
The objectives of this thesis were; to study of participation of people on municipal
development plan of Tumbon Umong, Amphor Mueang, Lamphun Province and to
compare participation of people on municipal development plan of Tumbon Umong,
Amphor Mueang, Lamphun Province. The key informant consisted of 382 people which
using a questionnaire for collecting data. The statistics analysis included percentage,
frequencies, mean, Standard Deviation using t-test at statistically significance .05, One Way
ANOVA and using Scheff’s method. The results indicate as follow;
1. The overall of participation of people on municipal development plan of Tumbon
Umong, Amphor Mueang, Lamphun Province is in moderate ( X =2.833). When
considering in each aspect found that participation of people are in moderate all aspects; the
most of average is participation of people on strategy development plan ( X =2.982);
following by participation of people on development plan ( X =2.798), in another hand, the
lowest average is participation of people on community plan ( X =2.729).
2. Hypothesis test finds that the personal factor of people on gender, age, career and
income per month, in overall and each aspect are not difference at statistics significance
level of .05.
3. The suggestions are taking all involve agencies including people who living in the
area to participate of assessment on the distribution budgets into various areas equally in
order to respond the people’s needs and problems in each area in the further.
Key Word (s) : Participation of People on Municipal Development Plan of Tumbon
Umong, Amphor Mueang, Lamphun Province

บทนา
ประชาชนในท้องถิ่นจะต้องมีคุณภาพในการดารงชีวิตในระดับที่เหมาะสมอยู่ในสังคมเข้มแข็ง พออยู่พอกิน
และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอันเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาเพื่อนาไปสู่การกาหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การกาหนดภารกิจและแนวทางการดาเนินงานอย่างเป็นระบบและการจัดทาแผนจะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้จะต้องมีส่วนร่วมจากประชาชนในการสะท้อนปัญหาต่างๆในหมู่บ้าน
การมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นลักษณะร่วมเป็นประชาคมคือเป็นความรู้สึกร่วมและผูกพันร่วมของประชาชน
สมาชิกกลุ่มสมาชิกองค์กรในตาบลที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตาบลตลอดจนมีความต้องการ
ที่ จ ะร่ว มกาหนดอนาคตและแนวทางการพั ฒ นาต าบลร่ว มกัน วางแผนร่ว มปฏิบั ติ ติ ด ตามผลตลอดจนร่ว มรั บ
ผลประโยชน์และรวมถึงการมีส่วนร่วมในฐานะผู้แทนประชาคมที่ประชาคมคัดเลือกในกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาตาบลจะมีขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แต่ในทางปฏิบัติการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนหรือการดาเนินการ
ตามขั้นตอนในระเบียบยังคงไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างแท้จริงจึ งพบปัญหาการจัดทาโครงการต่างๆ จะเห็นได้ว่า
เทศบาลมีอานาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และต้องดาเนินการตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด การที่
เทศบาลจะดาเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดและมีความยั่งยืนมากที่สุด จาเป็นอย่างยิ่งที่
เทศบาลต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล การที่จะสร้างการมีส่วนร่วมที่เหมาะ
ต้องทราบก่อนว่าเทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลมากน้อยเพียงใดและ

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับใด จากความสาคัญดังกล่าว นาไปสู่ความสนใจในการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองเม็ก อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ” เทศบาลตาบล
หนองเม็กมีความมุ่งหวังที่จะให้ชุมชนในเขตเทศบาลเป็นเมืองที่สร้างความประทับใจ ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ
ของสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ผู้คน วัฒนธรรมและวิถีชีวิต โดยอาศัยกลไก ความร่วมมือจากทุกองค์กรทางสังคมเข้าร่วม
สร้างสรรค์พัฒนาในทุกมิติอย่างสามัคคีและบูรณาการ ภายใต้หลักการคนเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาและสร้าง
สมดุลในการพัฒนา ทั้งนี้เพื่อนาไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลคือการสร้างภาวะที่เป็นสุขในทุกด้านแก่ประชาชนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอ
เมืองลาพูน จังหวัดลาพูน” ในครั้งนี้ โดยผู้วิจัยสามารถกาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางของ
การศึกษาได้ดังต่อไปนี้
1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน
จังหวัดลาพูน
2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอเมือง
ลาพูน จังหวัดลาพูน
3) เพื่อศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน พร้อมทั้งนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ โดยนาไปใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้พิจารณาตัวแปรต่างๆ ที่คาดว่า จะมีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน โดยผู้วิจัยจึง
ได้นามากาหนดกรอบแนวคิด ตัวแปรในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล ของประชาชน ได้แก่
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลอุโมงค์
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน ได้แก่
1. ด้านการวางแผนชุมชน
2. ด้านการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา
3. ด้านการวางแผนพัฒนา
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สมมติฐานการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดสมมุติฐานดังต่อไปนี้
1. ประชาชนที่มี เพศ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน แตกต่างกัน
2. ประชาชนที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน แตกต่างกัน
3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน แตกต่าง
4. ประชาชนที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน แตกต่าง
5. ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน แตกต่าง

วิธีการวิจัย
การศึกษาการทาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลอุโมงค์
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน” ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างใช้สูตร
ของยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95% และยอมให้มีความคลาดเคลื่อน 0.05 จานวน 382 คน
โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทาการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับ
แบบสอบถามปลายปิด โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้การทดสอบ t-test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย เพื่อวิเคราะห์
ตัวแปรกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ในกรณีที่ทราบความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม การทดสอบ F - Test ระหว่าง
กลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way-Analysis of Variance)

ผล/สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอ
เมืองลาพูน จังหวัดลาพูน” โดยผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 50.5 และเพศหญิง ร้อยละ 49.5
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.4 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ
26.7 สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.4 รองลงมาคือ ระดับ
ประถมศึ กษา ร้อยละ 30.6 ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกร มากที่ สุ ด คิด เป็ น ร้อยละ 70.2 รองลงมาคื อ
ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ 13.1 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 5,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.7
รองลงมาคือ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 11.0
2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอเมือง
ลาพูน จังหวัดลาพูน ได้แก่ ด้านการวางแผนชุมชน ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และด้านการวางแผน
พัฒนา พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.833) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ประชาชนมีส่วน
ร่วม อยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์การ
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พัฒนา (ค่าเฉลี่ย 2.982) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา (ค่าเฉลี่ย 2.798) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนชุมชน (ค่าเฉลี่ย 2.729)
2.1 ด้านการวางแผนพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.729) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการเสนอมีส่วนร่วม ความต้องการเพื่อ
นาไปจัดทาแผนชุมชน (ค่าเฉลี่ย 2.75) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการจัดประชุมประชาคมหรือการทาประชา
พิจารณ์เพื่อนาไปสู่การวางแผนชุมชน (ค่าเฉลี่ย 2.73) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการชักนา
ชักชวนประชาชนในหมู่บ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนชุมชน (ค่าเฉลี่ย 2.72)
2.2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.982)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีส่วนร่วมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.24) รองลงมาคือ
การมีส่วนร่วมในการเข้าไปประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลหนองเม็ก อาเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี (ค่าเฉลี่ย 2.81) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการคัดเลือกตัวแทน
ประชาคมเพื่อเป็นตัวแทนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน
จังหวัดลาพูน (ค่าเฉลี่ย 2.63) แสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเทศบาลตาบลหนองเม็ก อาเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลอุโมงค์
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน อยู่เสมอ
2.3 ด้านการวางแผนพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.798) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการปรับ เปลี่ยนแก้ไข เพิ่มเติมแผนพัฒนาของ
เทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน มีส่วนร่วมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.20) รองลงมาคือ การมี
ส่วนร่วมในการนาเอาข้อมูลพื้นฐานความต้องการของประชาชนและหมู่บ้าน มาร่วมพิจารณาหาแนวทางวิธีการ
แก้ไขมีส่วนร่วม ในการวางแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน ไม่ได้มี มีส่วนร่วม
ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.75) ส่ว นข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการเป็นตัวแทนจากกลุ่ม
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา มีส่วนร่วมในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.18)
3. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า
3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนา จาแนกตามปัจจัยด้านเพศ โดยใช้ค่าสถิติที่ทดสอบคือ 2 Samples t-test พบว่า การมีส่วนร่วม
ในภาพรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนา จาแนกตามปัจจัยด้านอายุ โดยใช้ค่าสถิติที่ทดสอบคือ One-way ANOVA พบว่า มีส่วนร่วมใน
การวางแผนชุมชน และมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา และมีส่วนร่วมในภาพรวมมี ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยโดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe, s test) พบว่า เมื่อ
เปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา ในด้านการวางแผนพัฒนา จาแนกตามปัจจัยด้าน
อายุ เป็นรายคู่ด้วยวิธีการ ของเชฟเฟ่ (Scheffe, s test) พบว่า ประชาชนกลุ่มอายุต่าง ๆ มีส่วนร่วมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจานวน 1 คู่ คือ ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีส่วนร่วมมากกว่า
ประชาชนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒ นา ในภาพรวม เมื่อทาการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยโดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe, s test) ไม่พบรายคู่ช่วงอายุใด ที่มีส่วนร่วม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน จาแนกตามปัจจัยด้านระดับการศึกษา โดย
ใช้ค่าสถิติที่ทดสอบคือ One-way ANOVA พบว่า มีส่วนร่วมในภาพรวมและรายด้าน ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน จาแนกตามปัจจัยด้านอาชีพ โดยใช้ค่าสถิติ
ที่ทดสอบคือ One-way ANOVA พบว่า มีส่วนร่วมในภาพรวมและรายด้าน ไม่มีความแตกต่างอย่างมี นัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
3.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน จาแนกตามปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
โดยใช้ค่าสถิติที่ทดสอบคือ One-way ANOVA พบว่า มีส่วนร่วมในภาพรวมและรายด้าน ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอ
เมืองลาพูน จังหวัดลาพูน” โดยผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
1. การวางแผนพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.729) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการเสนอมีส่วนร่วม ความต้องการเพื่อนาไปจัดทาแผนชุมชน
(ค่าเฉลี่ย 2.75) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการจัดประชุมประชาคมหรือการทาประชาพิจารณ์เพื่อนาไปสู่การ
วางแผนชุมชน (ค่าเฉลี่ย 2.73) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการชักนาชักชวนประชาชนใน
หมู่บ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนชุมชน (ค่าเฉลี่ย 2.72) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของปนัดดา บรรเลง
(2548) ได้ทาการศึกษา การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาล
นครเชียงใหม่ (พ.ศ. 2545 – 2549) ซึ่งการวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทางและกระบวนการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยกระทรวง
มหาดไทย ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนของตนเอง และ
เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานเกี่ยวกับขั้นตอนการมีส่วนร่วมของเทศบาลซึ่งส่งผลให้แผนพัฒนา
เทศบาลสอดคล้องกับความต้ องการของประชาชนอย่ างแท้ จริง อีกทั้ งยั งได้รับทราบถึงกระบวนการจัด ท า
แผนพัฒนาในรูปแบบการมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของ
ประชาชน ซึ่งผลการศึกษาทาให้ทราบว่าประธานชุมชนและกรรมการชุมชนมีบทบาทในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล 5 ปี โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับมาก และงานวิจัยของจิราวัลย์ วรวงค์ (2550 : 115-116) ศึกษา
การดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลเมืองสรวง พบว่า
ประชาชนเห็นว่าเทศบาลตาบลเมืองสรวงมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยรวม
และรายได้ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การกาหนดวัตถุประสงค์ของแผนและ
โครงการ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันเห็นว่าเทศบาลตาบลเมื องสรวง มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมและรายได้ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนดาเนินการและด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ไม่
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แตกต่างส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงานแตกต่าง โดยประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษาเห็นว่าการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลด้านการมี
ส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงานมากกว่าประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่าง
กันเห็นว่าเทศบาลตาบลสรวงมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมและรายด้าน
คือด้านการมีส่วนร่วมในการ ค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนดาเนินการและด้านการมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงานไม่แตกต่าง
2. การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.982) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
ตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน มีส่วนร่วมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 4.24) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วม
ในการเข้าไปประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัด
ลาพูน (ค่าเฉลี่ย 2.81) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการคัดเลือกตัวแทนประชาคมเพื่อเป็น
ตัวแทนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน (ค่าเฉลี่ย
2.63) แสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
วางแผนยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ประชาชนเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูนอยู่
เสมอซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพวงทอง โยธาใหญ่ (2545) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดเชียงใหม่ ” ผลการศึกษา พบว่า การ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ได้มีความพยายามที่จะปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แต่มีองค์การ
บริหารส่วนตาบลบางส่วนยังปฏิบัติไม่ครบกระบวนการตามที่ระเบียบกาหนด โดยเฉพาะในเรื่องการจัดทาแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล 3 ปี และการ
นาเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล องค์กรภาคเอกชน ผู้นาชุมชน
และประชาชนในท้องถิ่น เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนจะมีการประกาศใช้ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิบั ติ ง านยั ง ไม่ มี ค วามเข้า ใจในเรื่อ งของระเบี ย บเท่ า ที่ ควรและการมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนใน
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปี 2545 ขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดเชียงใหม่ ยังอยู่ใน
ระดับ น้อย ทาให้เห็นว่าประชาชนยังไม่ค่อยจะให้ความสนใจในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลเท่าที่ควร
เช่น ในเรื่องการเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและการเข้าร่วมตรวจสอบความโปร่งใสใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งอาจสงผลให้การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นไม่ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและงานวิจัยของสากล ภู่ขันเงิน (2548) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมี
ส่วนร่วมของประชาชนตาบลหนองใหญ่ในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล” มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)
เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล 2) เพื่อศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล 3) เพื่อศึกษาปัญหา
อุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ประชาชนในพื้นที่ตาบลหนองใหญ่ อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
จานวน 160 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเกิน 40 ปี สาเร็จการศึกษาระดับต่า
กว่ามัธยมศึกษา สมรสแล้ว ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้ต่อปี 20,001 บาทขึ้นไปและอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
35 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มกองทุนหมู่บ้านและเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ความรู้ความเข้าใจ
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เกี่ยวกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และการมีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลาดับดังนี้
การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น การรับรู้ติดตามข่าวสาร การร่วมรับประโยชน์ การร่วมดาเนินการ การร่วมตัดสินใจ
การร่วมกากับการติดตาม และการร่วมรับผิดชอบ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนการจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาตาบล
3. การวางแผนพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.798) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนแก้ไข เพิ่มเติมแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลอุโมงค์
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน มีส่วนร่วมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.20) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการนาเอา
ข้อมูลพื้นฐานความต้องการของประชาชนและหมู่บ้าน มาร่วมพิจารณาหาแนวทางวิธีการแก้ไขมีส่วนร่วม ในการ
วางแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน ไม่ได้มี มีส่วนร่วมในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 2.75) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการเป็นตัวแทนจากกลุ่มประชาชนเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา มีส่วนร่วมในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.18) และผลงานวิจัยของพวงทอง โยธาใหญ่
(2545) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลในจังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษา พบว่า การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลใน
จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ได้มีความพยายามที่จะปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แต่มีองค์การบริหารส่วนตาบลบางส่วนยังปฏิบัติไม่ครบกระบวนการ
ตามที่ระเบียบกาหนด โดยเฉพาะในเรื่องการจัดท าแนวทางการพั ฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศ น์
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล 3 ปี และการนาเสนอร่างแผนพัฒนาท้อ งถิ่นต่อคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล องค์กรภาคเอกชน ผู้นาชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะก่อนจะมีการประกาศใช้ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของ
ระเบียบเท่าที่ควรและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปี 2545 ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดเชียงใหม่ ยังอยู่ในระดับ น้อย ทาให้เห็นว่าประชาชนยังไม่ค่อยจะให้ความสนใจ
ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลเท่าที่ควร เช่น ในเรื่องการเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอปัญหาความต้องการ
ของท้องถิ่นและการเข้าร่วมตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งอาจสงผลให้
การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. ควรจัดทาแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารถึงความสาคัญของการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนและ
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนสิ้นสุดแผน
2. การประเมิ นผลความส าเร็จ ของแผนพั ฒนาต าบลควรจั ดท าเป็ นระยะๆ เพื่ อให้มี การติ ดตาม
ความก้าวหน้าตามเป้าหมายของแผนที่กาหนดไว้ โดยกาหนดระยะเวลาประเมินออกเป็น 3 ระยะคือ การประเมิน
ขั้นเริ่มปฏิบัติตามแผน การประเมินขั้นระยะกลางของการปฏิบัติตามแผน และการประเมินหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติ
ตามแผน โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการประเมินด้วย
3. ผู้บริหาร ควรมีการตรวจสอบหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณตามแผนให้เป็นไปอย่างสมดุล
มีการกระจายตัวของงบประมาณลงไปในพื้นที่ต่างๆอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

68

4. ก่อนที่จะมีการจัดทาแผนพัฒนาควรมีกระบวนการเก็บข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหาของแต่ละพื้นที่
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนที่สามารถตอบสนองตรงต่อความต้องการของประชาชนและสภาพปั ญหาของ
แต่ละพื้นที่ให้มากที่สุด
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรทาการศึกษาในลักษณะนี้ เป็นการเฉพาะในระดับหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถรับทราบสภาพปัญหาและ
อุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ชัดเจนขึ้น รวมถึงเพื่อดูว่าระดับปัญหาการมีส่วนร่วมจะมีการเปลี่ย นแปลง
ไปจากเดิมหรือไม่
2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจั ยที่ส่ง ผลต่อการมีส่ วนร่วมของประชาชนต่อกระบวนการจั ดทาแผนพัฒนา
เทศบาลเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาต่อไป และควรมีการศึกษาความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการต่อไป
3. ควรมีการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาโดยมีการประกาศให้ประชาชนรับทราบ
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพปัญหามากที่สุด พร้อมทั้งมีการศึกษาตัวแปรด้าน
อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนา การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอ
เมืองลาพูน จังหวัดลาพูน พร้อมทั้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืนต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานเขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นากับประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรสานักงาน
เขตหนองแขม จานวน 235 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีกรณีสองประชากรเป็นอิสระกัน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน หากพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD (Least Significant
Difference) และทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า 1) การ
เปรียบเทียบประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จาแนกตามปัจจัยส่ วน
บุคคล พบว่า เพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงานในองค์กร มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ยกเว้น
สถานภาพ ระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 2)ความสัมพันธระหวาง รูปแบบ
ภาวะผูนากับประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พบวา ภาวะผูนาแบบ
สนับสนุน ภาวะผูนาแบบมุ่งผลสาเร็จ ภาวะผูนาแบบมีส่วนรวม ภาวะผูนาแบบสั่งการ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับค่อนข้างต่าในทุกด้านและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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Abstract
The objectives of this research were: 1) to compare effectiveness of personnel’s
performance of Nongkham District Office, Bangkok, classified by personal factors; and 2)to
study on the relationship between leadership and effectiveness of personnel’s performance of
Nongkham District Office, Bangkok. The sample group was consisted of 235 personnel of
Nongkham District Office. Questionnaire was used as a tool for collecting data. Statistics used
for analyzing data were frequency, percentage, mean, and Standard Deviation. Statistics used
in hypothesis testing were Independent Samples t-test, One-way, and ANOVA. In the event of
any difference, it was tested by using difference test in pairs through LSD (Least Significant
Difference). The relationship was tested by using Pearson’s Correlation Coefficient.

The results revealed that: 1) From comparing effectiveness on performance of
personnel of Nongkham District Office, Bangkok, classified by personal factors, it was found
that gender, age, and duration of service year influenced on effectiveness of performance
differently except while there was no difference found in personal factors on status and
educational level with statistical significance at 0.05; and 2) For the relationship between
leadership style and effectiveness of personnel’s performance of Nongkham District Office,
Bangkok, it was found that supportive leadership, achievement-oriented leadership,
participative leadership, and directive leadership had the relationship with effectiveness of
performance in low level in all dimensions and they were under the same direction with
statistical significance at 0.05.
Keywords : Leadership, Effectiveness, Nongkham District Office

บทนา
ทรัพยากรมนุษยนับวาเปนปจจัยที่มีความสาคัญและเปนรากฐานของการพัฒนาทุกองคการลวนใหความสาคัญ
กับการพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษยเปนหลักเพราะ “คน” มีสวนสาคัญที่จะทาใหการทางานในดานต่าง ๆ ขององค
การประสบความสาเร็จ ซึ่งถาคนมีปริมาณที่เพียงพอตอความตองการ มีความรู ความสามารถตรงตามหนาที่ในการ
ปฏิบัติงาน และมีระบบการบริหารจัดการที่ดีแลว โอกาสที่จะทางานใหบรรลุเปาหมายก็เปนไปไดมาก ดังนั้น ทรัพยากร
มนุษยจึงถือไดวาเปนปจจัยที่มีความสาคัญที่สุดในบรรดาทรัพยากรขั้นพื้นฐานอื่นๆ การบริหารทรัพยากรมนุษยจึงเปนก
ระบวนการที่สาคัญอยางหนึ่งในการบริหาร จัดการภายในองคการหากองคการมีการบริหารจัดการที่ดีจะสามารถดูแล
และรักษาบุคลากรที่มีทักษะความรู ความสามารถใหอยู กับองคการไดนาน ๆ จะทาใหองคการประสบความสาเร็จได
เพราะองคการตองอาศัยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพดวยเชนกัน จะเห็นไดวาแมเราจะมีเครื่องจักรอุปกรณที่ดีทันสมัยอย
างไรก็ตาม เรายังคงตองใชคนเขามามีสวนรวมในการดาเนินงานอยางหลีกเลี่ยงไมได
การบริหารงานในองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องมีผู้นาในการดาเนินการซึ่งผู้นาถือเป็นปัจจัย สาคัญ ที่จะ
ทาให้องค์กรประสบความสาเร็จในการปฏิบัติงาน ผู้นามีส่วนสาคัญในการช่วยผลักดันและช่วยส่งเสริมให้ตัวแทนแสดง
ความสามารถ ผู้นาควรในคุณลักษณะพื้นฐานอันได้แก่ สติปัญญา ความรอบรู้ ความเข้าใจงาน ความคิดริเริ่ม การสู้
ปัญหาความ เชื่อมั่นในตนเองและความปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับในด้านความรับผิดชอบ และการดารงตาแหน่งที่
มีอานาจในการควบคุมจะกาหนดให้ผู้นาแสดงความสามารถและภาวะผูน้ าเป็นเรื่องของการมีอิทธิพล เหนือบุคคลอื่น ซึ่ง
การใช้อิทธิพลดังกล่าวจะประสบผลสาเร็จมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่ที่ว่าผู้ใช้นั้นมีทักษะ หรือศิลปะของการใช้อิทธิ พลให้
ผู้อื่นตั้งใจและกระตือรือร้นหรือไม่ผู้นาควรกาหนดวิสัยทัศน์ กาหนด เป้าหมายที่แน่ชัดเพราะถือเป็นคุณสมบัติที่สาคัญ
ของผู้นาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจให้เกิดประสิทธิผล
สานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีฐานะเป็น
นิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ภารกิจหลักของสานักงานเขตหนอง
แขม คือ การให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุกด้าน ซึ่งเป็นงานที่ต้องใกล้ชิดประชาชนตลอดเวลา เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน

ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานเขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร เนื่องจากในปัจจุบันแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปเพียงใดก็ตาม คนก็ยังเป็นปัจจั ยพื้นฐานที่
สาคัญที่สุดขององค์กร องค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่เกิดจาก
คุณภาพของคนเป็นสาคัญ บุคคลในฐานะผู้นาหรือผู้บริหารถือได้ว่าเป็นส่วนที่สาคัญอย่างยิ่งต่อหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลดี
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ประสบความสาเร็จได้อย่างดียิ่ง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นากับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานเขตหนอง
แขม กรุงเทพมหานคร

สมมุติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สานักงานเขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร
2. ภาวะผู้ น ามี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรส านั ก งานเขตหนอง แขม
กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ด้านภาวะผู้นา โดยผู้วิจัยได้นาภาวะผู นาแบบวิถีทาง - เปาหมาย (Path - goal Theor of Leadership) ตาม
แนวคิดของ House และ Mitchell (สรวิชญ ลาเลียง.2554:27; อางอิงมาจาก House and Mitchell. 1974) แบงผูนา
ออกเปน 4 แบบ ดังนี้ 1) ภาวะผู นาแบบสนับสนุน 2) ภาวะผู นาแบบสั่งการ 3) ภาวะผู นาแบบมุ งผลสาเร็จ และ
4) ภาวะผูนาแบบมีสวนรวม
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ผู วิจัยสรางขึ้นโดย อาศัย
แนวคิดของ Moorhead & Griffin (2001) แบ่งเป็น 6 ดาน ดังนี้ 1) ดานผลิตภาพของแตละบุคคล 2) ดานผลการ
ปฏิบัติงาน 3) ดานการขาดงาน 4) ด้านการตั้งใจจะลาออก 5) ดานทัศนคติของบุคคล และ 6) ดานความเครียด
ขอบเขตด้านพื้นที่
การวิจัยครั้งนี้ ได้กาหนดขอบเขตพื้นที่ใช้ในการวิจัย คือ สานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตด้านประชากร
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสานักงานเขตหนองแขม จานวน 567 คน
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการวิจัยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent variable)
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ านในองค์กร
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รูปแบบภาวะผูนา
1. ภาวะผู้นาแบบสนับสนุน
2. ภาวะผู้นาแบบสั่งการ
3. ภาวะผู้นาแบบมุ่งผลสาเร็จ
4. ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ประสิทธิผลการปฏิบตั ิงาน
1. ด้านผลิตภาพของแต่ละบุคคล
2. ด้านผลการปฏิบัตงิ าน
3. ด้านการขาดงาน
4. ด้านการตั้งใจจะลาออก
5. ด้านทัศนคติของบุคคล
6. ด้านความเครียด

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่มา : (สรวิชญ ลาเลียง. 2554 : 27; อางอิงมาจาก House and Mitchell.1974)
และแนวคิดของ Moorhead & Griffin (2001)

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นา
ความหมายของผู้นาและภาวะผู้นา (Leadership)
สุรีย์ภรณ์ ทรรศนียากร (2541 : 30) กล่าวว่า ภาวะผู้นา หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้นาแสดงออกในการใช้อานาจ
หน้าที่หรืออิทธิพลที่มีอยู่ต่อผู้ร่วมงานในสถานการณ์ต่างๆโดยการจูงใจผู้ร่วมงานให้เกิดแรงจูงใจภายในเพื่อให้ผู้ร่วมงาน
พึงพอใจให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจและใช้ความพยายามของตนในการปฏิบั ติงานโดยทุ่มเทกาลัง
ความคิด กาลังกายความรู้ความสามารถในการช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ นักวิชาการที่เขียนตาราด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิเชียร วิทยอุดม (2548 : 2) ให้
ความหมายว่า บุคคลที่ได้รับการยอมรับหรือยกย่องให้เป็นผู้นาหรือต้องเป็นผู้มีความสามารถอันเกิดจากตัวของเขาเอง
จนเป็นที่ยอมรับหรือยกย่องของกลุ่มให้เป็นผู้นาและนาทีมไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมาย นักวิชาการต่างประเทศ
Hollander (1978 : 1-4) กล่าวว่า ภาวะผู้นา หมายถึง กระบวนการใช้อิทธิพลของบุคคลที่เ ป็นผู้นามิได้หมายถึงตัว
บุคคลที่เป็นผู้นา ถึงแม้ว่าภาวะผู้นาจะขึ้นอยู่กับอานาจตามกฎหมายที่ ผู้นามีก็ตามจริงอยู่ที่กระบวนการภาวะผู้นานั้นมี
ตัวผู้นาเป็นส่วนสาคัญและเป็นศูนย์กลางของกระบวนการ แต่ในสถานการณ์โดยรวมแล้วผู้ตามนับว่ามีส่วนสาคัญมาก
เช่นกัน เพราะหากปราศจากการตอบสนองจากผู้ตามแล้วก็ไม่มีภาวะผู้นาเกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะภาวะผู้นาเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้อิทธิพลและผู้รับแรงของอิทธิพล แต่มิได้หมายความว่าอิทธิพลจะถูกใช้โดยผู้นาฝ่าย
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เดียว ในทางกลับกันผู้ตามก็ใช้อิทธิพลต่อผู้นาได้เช่นกัน นักวิชาการต่างประเทศอีกท่านคือ Yukl (1989: 2) กล่าวว่า
ภาวะผู้นา หมายถึง กระบวนการใช้อิทธิพลโน้มน้าวที่มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือ
กระบวนการใช้อิทธิพล กระบวนการกระตุ้น พฤติกรรมการทางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ กระบวนการโน้มน้าวหรือใช้
อิทธิพลต่อกลุ่มและกระบวนการรักษาสภาพกลุ่มและวัฒนธรรมของกลุ่ม
สรุปได้ว่า“ภาวะผู้นา”คือ ศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จะจูงใจหรือใช้อิทธิพลต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติการและอานวยการโดยใช้กระบวนการสื่อความหมายหรือ
การติดต่อกันให้ร่วมใจกับตนดาเนินการ จนกระทั่งบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของเป้าหมายที่กาหนดไว้
รูปแบบของผู้นา
เรนสิส ลิเคอร์ท (Rensis Likert) และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยมิชิแกน (อ้างอิงถึงใน Miner,1992 :
236) ทาการวิจัยด้านสภาวะผู้นาโดยใช้เครื่องมือที่ Likert และกลุ่มคิดขึ้น ประกอบด้วย ความคิดรวมยอดเรื่อง ภาวะ
ผู้นา แรงจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ และการใช้อิทธิพล การตัดสินใจ การตั้งเป้าหมาย การควบคุมคุณภาพ
และสมรรถนะของเป้าหมาย โดยแบ่งลักษณะผู้นาเป็น 4 แบบ คือ
1. แบบใช้อานาจ (Explorative authoritative) ผู้บริหารใช้อานาจเผด็จการสูง ไว้วางใจผู้ได้บังคับบัญชา
เล็กน้อย บังคับบัญชาแบบขู่เข็ญมากกว่าการชมเชย การติดต่อสื่อสาร เป็นไปทางเดียวจากบนลงล่าง การตัดสินใจอยู่ใน
ระดับเบื้องบนมาก
2. แบบใช้อานาจเชิงเมตตา (Benevolent authoritative) ปกครองแบบพ่อปกครองลูก ให้ความไว้วางใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชา จูงใจโดยการให้รางวัล แต่บางครั้งขู่ลงโทษ ยอมให้การติดต่อสื่อสารจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน ได้บ้าง รับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาบ้างและบางครั้งยอมให้การตัดสินใจแต่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของ
ผู้บังคับบัญชา
3. แบบปรึกษาหารือ (Consultative democratic) ผู้บริหารจะให้ความไว้วางใจและการตัดสินใจแต่ไม่
ทั้งหมด จะใช้ความคิดและความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจจะลงโทษนานๆ ครั้งและ
ใช้การบริหารแบบที่มีส่วนรวม มีการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทางจากระดับล่างขึ้นบนและจากระดับบนลงล่าง การวาง
นโยบายและการตัดสินใจมาจากระดับบน ขณะเดียวกันก็ให้ยอมการตัดสินใจบางอย่างอยู่ในระดับล่างผู้บริหารเป็นที่
ปรึกษาในทุกด้าน
4. แบบมี ส่ ว นรวมอย่ า งแท้ จ ริ ง (Participative democratic) ผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามไว้ ว างใจและเชื่ อ ถื อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ยอมรับความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ มีการให้รางวัลตอบแทนเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
แก่กลุ่ม มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตั้งจุดประสงค์ร่วมกัน มีการประเมินความก้าวหน้า มีการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง
ทั้งจากระดับบนลงล่างในระดับเดียวกัน หรือในกลุ่มผู้ร่วมงานสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารได้ทั้งในกลุ่มบริหาร
และกลุ่มผู้ร่วมงาน
แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership theory)
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership theory) เป็นทฤษฎีการศึกษาภาวะผู้นาแนว
ใหม่ของภาวะผู้นาโดยมีแบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio) เป็นสองท่านแรกที่ได้กล่าวถึงภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงโดย
แสดงให้เห็นเป็นทฤษฎีของการศึกษาภาวะผู้นาแนวใหม่ เนื่องจากภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลง
กระบวนทั ศ น์ ไ ปสู่ ค วามเป็ น ผู้ น าที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ (Visionary) และมี ก ารกระจายอ านาจ หรื อ เสริ ม สร้ า งพลั ง จู ง ใจ
(Empowering) และเป็นผู้มีคุณธรรม (Moral agents) และกระตุ้นผู้ตามให้มีความเป็นผู้นา
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ภาวะผู้นาแบบมีบารมี
ทฤษฎีภาวะผู้นาแบบมีบารมี (Charismatic leadership) เริ่มต้นโดยแมกซ์เวเบอร์ (Max Weber) ในทศวรรษ
ที่ 1920 ได้เสนอทฤษฎีภาวะผู้นาแบบมีบารมีเมื่อผลงานของเขาได้แปลเป็นภาษาอังกฤษในปี ค.ศ.1947 ได้กระตุ้น
ความสนใจของนักสังคมวิทยาและนักรัฐศาสตร์ที่ศึกษาด้ านภาวะผู้นาพฤติกรรมของผู้นาแบบมีบารมีจะประกอบด้วย
1) การสร้างภาพประทับใจให้ผู้ตามมีความมั่นใจในตัวผู้นา 2) ประกาศอย่างชัดเจนถึงเป้าหมายทางอุดมการณ์
3) สื่อสารให้ผู้ตามทราบถึงความคาดหวังอย่างสูงที่ผู้นามีต่อผู้ตาม และ 4) แสดงความมั่นใจแก่ผู้ตาม
ทฤษฏีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในทัศนะของแบสและอโวลิโอ (Bass & Avoli อ้างถึงใน ประยุทธ ชูสอน
,2548 : 16) ได้พัฒนาขึ้นโดยการศึกษาวิจัยรวบรวมข้อมูลพัฒนาและฝึกอบรมจากองค์การและในสังคม ทั้งกับผู้นาทุก
ระดับในสังคม ทั้งกับผู้ นาไม่มีประสิทธิภาพจนถึงผู้นาที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม ราชการ
ทหาร โรงพยาบาล สถานศึ กษา ในต่ า งเชื้ อ ชาติ แ ละต่ า งวั ฒ นธรรม ผลการศึ กษาแสดงใ ห้เ ห็น ว่ า ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง ที่วัดโดยเครื่องมือวัดภาวะผู้นาพหุองค์ประกอบ (Multifactor Leadership Questionnaire : MLQ)
ที่สร้างและพัฒนาโดยแบสและอโวลิโอเป็นภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพและให้ความพึงพอใจมากกว่าภาวะผู้นาแบบ
แลกเปลี่ยน (Transactional leadership) ซึ่งมีงานวิจัยเชิงประจักษ์และการศึกษาเชิงทฤษฏีจานวนมาก แสดงให้เห็น
ว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transactional leadership) มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญต่อการเพิ่มการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและขององค์การต่อมาแบส (Bass,199:121 อ้างถึงในประเสริฐ สมพงษ์ธรรม,2537:60) ได้เสนอภาวะผู้นาแบบ
พิสัยเต็ม (The full RangeModel of Leadership) โดยใช้ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นา 3 แบบ ดังมี
รายการละเอียดต่อไปนี้
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) คือ การที่ผู้นาหรือผู้บริหารประพฤติตัวเป็น
แบบอย่าง หรือเป็นโมเดลสาหรับผู้ตามหรือบุคลากร ผู้นาจะเป็นที่ยกย่องเคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และทาให้ผู้ตาม
เกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน และเป็นกระบวนการที่ผู้นาเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ตามให้ขึ้น จากตาม
พยายามที่คาดหวังเป็นผลให้การปฏิบัติงานเกิดความคาดหวังโดยผู้แสดงบทบาททาให้ผู้ตามมีความรู้สึกไว้วางใจ ยินดี
จงรักภักดี และนับถือทาให้ผู้ตามกลายเป็นผู้มีศักยภาพ เป็นนักพัฒนา เป็นผู้ที่เสริมแรงได้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้นาจะต้องยก
กระดับความรู้สึกของผู้ตามให้ความสาคัญและคุณค่าของผลลัพธ์ทตี่ ้องการและวิธีการที่จะบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการทาให้ผู้
ตามไม่คานึงถึงปะโยชน์ส่วนตน แต่อุทิศตนเพื่อองค์การโดยกระตุ้นระดับความต้องการของมาสโลว์ (Bass 1985; Bass
and Avolio 199; Bass, 1991 อ้างใน ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม, 2537:61-66) ซึ่งพฤติกรรมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ตามแนวคิดของแบส และอโวลิโอ มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ
1. การมีอิทธิพลเชิงอุคมคติ(Charisma or Idealized Influence : CI or II) ผู้นาแสดงพฤติกรรมตามบทบาท
ทาให้ผู้ตามมีความชื่นชม มีความภูมิใจ จงรักภักดี และเชื่อถือในตัวผู้นาและผู้นาได้วางแผน กาหนดแนวทางให้ผู้ตาม
แสดงตามโดยการสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) รวมกัน โดยผู้นาซึ่งเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ (Vision) และรู้ถึงพันธกิจ(Mission) ของ
องค์การ สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจในภารกิจโดยรวม เป็นผู้นาในลักษณะที่มีพฤติกรรม เจตคติ และค่านิยมของ
ความเป็นผู้นา แสดงให้ผู้ตามเห็นว่าสามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ผู้ตามรู้สึกว่าเป็นไปได้
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation-IM) เป็นกระบวนการที่ผู้นา ทาให้ผู้ตามเกิดอารมณ์
กระตุ้น จู งใจให้ไ ม่ เห็น ประโยชน์ ส่ ว นตน เห็น คุณ ค่า ของผลการปฏิบั ติง านเป็ น ผลท าให้เกิดความพยายามในการ
ปฏิบัติงานเป็นพิเศษ โดยผู้นาใช้วิธีการง่ายๆ ชักชวน สร้างอารมณ์ให้ผู้ตามเข้าใจวิสัยทัศน์และความหมาย มีความรู้สึก
ตระหนักว่าพันธกิจที่ต้องทาเป็นสิ่งสาคัญ เช่น ผู้นาใช้คาพูดหรือสัญลักษณ์สร้างจินตนาการ ภาวะผู้นาการสร้างแรง

บันดาลใจจะปรากฏเมื่อผู้นากระตุนเร้าใจ ผู้ตามเกิดแรงจูงใจให้ปฏิบัติงาน และสร้างความมั่นใจว่าผู้ตามมีความสามารถ
กระทาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยผู้นาสร้างความมั่นใจ ผู้น าสร้างความเชื่อใน เหตุ ผลที่ทาให้ผู้ตามรับรู้ว่าสิ่ง ที่
บุคลากรทานั้นมีวัตถุประสงค์ และสร้างความคาดหวังในความสาเร็จให้ผู้ตาม
3. การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation-IS) เป็นกระบวนการที่ผู้นากระตุ้นผู้ตามเห็นวิธีการ ในการ
แก้ปัญหา โดยการกระทาให้ผู้ตามมีความพอใจและมีความตั้งใจด้วยการใช้ลัญลักษณ์ จินตนาการและภาษาที่เข้าใจง่าย
ส่งเสริมให้ผู้ตามเข้าใจและยอมรับในบทบาท สร้างความมั่นใจและส่งเสริมคุณค่าของผลลัพธ์ที่ต้องการ เป็นผลให้บุคลากร
เกิดความพยายาม ในการปฏิบัติงานมากขึ้นและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานมากขึ้น ด้วยความเรียบร้อย การกระตุ้นเชาว์
ปัญญา เป็นการใช้การจูงใจโดยให้ข้อเท็จจริง ความรู้ หลักการ แนวคิด ทฤษฏีต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรม กลวิธี โครงการ
ข้อเสนอแนะ โดยเสนอความคิดอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีการสนับสนุนและคัดค้านโต้แย้งพยายามเน้นจุดอ่อนของ
วัฒนธรรมดั้งเดิม และเน้นจุดแข็งของวัฒนธรรมในองค์การ และริเริ่มวิธีการที่สามารถแก้ปัญหาที่องค์การเผชิญอยู่
4. การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration-IC) เป็นกระบวนการที่ผู้นาประพฤติ
ทาตนเป็นผู้มุ่งเน้นการพัฒนา (Individualized of Followers) วินิจฉัยและยกระดับความต้องการของผู้ตาม มีการ
ติดต่อกับผู้ตามเป็นรายบุคคล และติดต่อสื่อสารแบบสองทาง เอาใจใส่ความต้องการตามความแตกต่างของผู้ตาม
กระจายอานาจความรับผิดชอบส่งเสริมให้ผู้ตามเกิดจินตภาพด้วยตนเอง มีความมั่นคง สามารถบูรณาการความต้องการ
มีทั ศ นภาพที่ชั ด เจนได้รับ ข่า วสารตามที่ ป รารถนาเกิด ความต้ องการเฉพาะมี ความรู้สึ กเป็ น ตัว ของตั ว เอง มี ค วาม
รับผิดชอบและควบคุมตัวเองได้ จากนั้นผู้นาสร้างความมั่นใจและส่งเสริมคุณค่าของผลลัพธ์ที่กาหนด
ภาวะผูนาแบบวิถีทาง-เปาหมาย (Path-Goal Theory)
ผูนาแบบวิถีทาง - เปาหมายแบ่งเปน 4 แบบคือ
1. ภาวะผูนาแบบสั่งการ (Directive Leadership Style) หมายถึง ผูนาที่เนนการใชอานาจหน้าที่กับพนักงาน
เพราะพนักงานยอมรับในอานาจหนาที่ เปนรูปแบบการทางานที่เนนงานเหมาะกับพนักงานที่ความสามารถ นอย การสั่ง
การจะชวยใหเขาใจและทางานได
2. ภาวะผูนาแบบสนับสนุน (Supportive Leadership Style) เนนการทางานที่ใหความสาคัญกับกลุม
3. ภาวะผูนาแบบมีส่วนรวม (Participative Leadership Style) เกี่ยวกับการตัดสินใจที่ผูนาและพนักงานที่
มีสว่ นในการตัดสินใจรวมกัน
4. ภาวะผูนาแบบมุงความสาเร็จ (Achievement Leadership Style) หมายถึง ผูนาที่จูงใจพนักงานใหทางาน
ให้บรรลุผลสาเร็จ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
การบริหารงานขององคการ เพื่อที่จะใหไดผลสัมฤทธิ์ของงานในระยะยาว องคการควรจะสงเสริมปจจัยดาน
ประสิทธิผลและหากตองการใหไดผลสัมฤทธิ์ในระยะสั้น องคการควรจะสงเสริมประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดความเขาใจ
เกี่ยวกับการบริหารงานภายในองคการ จึงไดมีนักวิชาการหลายทานอธิบายถึงเนื้อหาเกี่ยวกับประสิทธิผลในประเด็นตาง
ๆ ไวดังตอไปนี้
ความหมายของประสิทธิผล
ประสิทธิผลในการทางานมีความหมายตางกันไปสาหรับแตละคน ดังที่นักวิชาการหลายคนไดใหความหมาย
ของประสิทธิผลไว ดังนี้

ธงชัย สันติวงษ 2549 : 29) ประสิทธิผล หมายถึง ขนาดของความสามารถขององคการในการที่จะสามารถ
ทางานบรรลุตามเปาหมายตางๆ ที่ตั้งไว จะสามารถทาใหบรรลุผลสาเร็จมากเพียงใด นักวิชาการอีกท่าน คือเสนาะ ติเยาว
(2546 : 2) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง การทางานบรรลุผลสาเร็จตามที่กาหนดการบริหารงานใหมีประสิทธิผลของ
องคการนับวามีความสาคัญตอการวิเคราะหและขัดเกลาพฤติกรรมองคการ ที่เกิดจากการบริหารงานวามีประสิทธิภาพ
เพียงใด นอกจากนั้นนักวิชาการอีกท่าน คือMosley (1996 อางถึงใน อิสระ บุญญะฤทธิ, 2545 : 15) ใหความหมายวา
ของประสิทธิผลว่า ประสิทธิผลมีความเกี่ยวของกับความสามารถของผู จัดการที่จะตั้งเปาหมายและบรรลุผลสาเร็จของ
เปาหมายนั้น โดยการทางานใหมีผลสาเร็จในแงของการจัดการ หมายถึงการบรรลุเปาหมายขององคการนั้น คือการทา
ถูกตองตามสิ่งที่ควรทา ซึ่งบางครั้งการบรรลุ เปาหมายขององคการในแงมุมของประสิทธิผล อาจไมคานึงถึงทุนหรือ
ทรัพยากรที่ใชไปวาจะมากหรือนอย เพียงใดในภาพรวมและประสิทธิภาพ จะเกี่ยวพันกับวิธีการ สวนประสิทธิผลจะ
เกี่ยวพันกับจุดมุงหมายหรือเปาหมาย
จากความหมายของประสิทธิผลที่กลาวมา สรุปไดวา ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน หมายถึง การบริหาร
ทรัพยากรที่มีอยูไดอยางสมดุล คือ ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ใชคนใหเหมาะสมกับงาน ใชวัสดุอุปกรณใหคุมคาดวย
วิธีการที่เหมาะสม ทาใหพนักงานเกิดความพึงพอใจ ในการทางานอันเปนผลทาใหองคการไดรับประโยชนสูงสุด บรรลุ
เปาหมายขององคการ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
การศึกษา “ประสิทธิผลขององค์การ” เป็นสิ่งที่ใช้ในการตัดสินแสดงความสาเร็จขององค์การ นักวิชาการแทบ
ทุกสาขา จึงให้ความสนใจศึกษา วิเคราะห์ เสนอเป็นแนวความคิด ทฤษฏีและตัวแบบของประสิทธิผลขององค์การ
ซึ่งแตกออกเป็นหลายแนวทางแตกต่างกัน ตามแนวความคิดของแต่ละลักษณะสาขา แต่ก็ยอมรับว่าประสิทธิผลองค์การ
เป็ น หลั กของทฤษฏี องค์ การทั้ ง หลาย ซึ่ ง ท าให้เห็ น ได้ ถึง ความสอดคล้ องตรงกัน ที่ ส ามารถใช้ เ ป็ น แนวทางในการ
ประยุกต์ใช้ต่อไป ว่าความมีประสิทธิผลใด มีความสาคัญต่อองค์การนั้นมากที่สุด แนวคิดและทฤษฏีทีเกียวข้องกับ
ประสิทธิผลองค์การ ได้รับการพัฒนาขยายความมาในหลายๆแนวคิดและทฤษฏี ซึ่งพอจะสรุปการให้ความสาคัญของ
ประสิทธิผลองค์การได้ดังนี้
Steers (1980: 442) กล่าวถึง ผลการปฏิบัติงานขององค์การ (Organizational performance) ว่าจะมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) หรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัย 4 กลุ่ม คือ
1. ปัจจัยลักษณะองค์การ (Organizational characteristics) ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างและ เทคโนโลยี
2. ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อม (Environmental characteristics) ประกอบด้วย สภาพแวดล้อม
ภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งหมายถึง บรรยากาศองค์การ
3. ปัจจัยลักษณะของพนักงาน (Employee characteristics) ประกอบด้วย การปฏิบัติงาน และความผูกพัน
ต่อองค์การ
4. ปัจจัยด้านนโยบายและการปฏิบัติ (Managerial policies and practices) ซึ่งประกอบด้วย การมี
เป้าหมายที่ชัดเจน การจัดหาและการใช้ทรัพยากร การสร้างสภาพแวดล้อมการทางาน กระบวนการสื่อสาร ภาวะผู้นา
และการตัดสินใจ การปรับตัวขององค์การและนวัตกรรม
นอกจากนี้ Arnold and Feldman (1986:6) กล่า วว่า ประสิทธิ ผลขององค์การ (Organizational
effectiveness) หมายถึง ระดับของการปฏิบัติงานที่องค์การคาดหวังหรือวางแผนไว้สามารถบรรลุหรือสาเร็จลุล่วงไปได้
นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบขององค์การที่มีประสิทธิผลได้แก่

1. การเจริญเติบโตขององค์การ (Growth) เช่น จานวนของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่เพิ่มขึ้น
2. การได้มาซึ่งทรัพยากรทางการจัดการ (Resource acquisition) เป็นความสามารถขององค์การ ในการสรร
หาปัจจัยนาเข้าตามกรอบการพิจารณาองค์การ ได้แก่ ทุน คน วัตถุดิบ และ แนวความคิดใหม่ๆ เป็นต้น
3. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ขององค์การภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ในส่วนของ
ผู้รับบริการ คู่แข่งขัน พนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
4. นวัตกรรม (Innovation) คือ ความสามารถขององค์การในการคิดสิ่งใหม่ๆ เช่น การให้บริการรูปแบบใหม่
การใช้เทคโนโลยีใหม่ หรือระบบการจัดการที่ทันสมัย เป็นต้น
5. ผลิตภาพการให้บริการ (Productivity) คือ การจัดหาบริการที่มีคุณค่าในระดับสูง โดยใช้ต้นทุนต่าที่สุดหรือ
ความมีประสิทธิภาพในการจัดการ
6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Customer/client satisfaction) และความพึงพอใจความผูกพันของ
พนักงานหรือสมาชิกที่มีต่อองค์การ
การจัดการกับประสิทธิผลขององคการโดย Moorhead & Griffin (2001) แบงออกเปน 3 ระดับ คือ
ประสิทธิผลระดับบุคคล ประสิทธิผลระดับกลุม และประสิทธิผลระดับองคการ ดังนี้
1. ประสิทธิผลในการทางานของบุคคลมีความแตกตางกันและใหความสนใจใน เรื่องพฤติกรรมในการจัดการ
ซึ่งอาจเปน ไดทั้งทางตรงและทางออมตามทฤษฎีแบบอยาง ดังนี้
1.1 ผลิ ต ภาพของแตละบุ ค คล (Productivity) หมายถึง พฤติ กรรมการท างานของบุ คคลที่ มี
ผลกระทบตออานาจในการผลิต ความสามารถในการผลิตของบุคคลสามารถวัดไดจากผลิตภัณฑ Products) หรือ
บริการที่เขาไดรับมอบหมายจากองคการประสิทธิผลในการทางาน
1.2 ผลการปฏิบัติงาน (Performance) หมายถึง พฤติกรรมที่เจาหนาที่ปฏิบัติขณะ ทางานในองค
การหรือปฏิบัติงานตามที่องคการมอบหมายดวยความเต็มใจ การวัดการปฏิบัติงาน โดยมองภาพรวมอยางกวางๆทั้งทา
งดานพฤติกรรมและความสัมพันธกับคนอื่นในการทางาน
1.3 การขาดงาน (Absenteeism) หมายถึง การไมปรากฏตัวของบุคลากรในขณะเวลาที่เขาตอง
ปฏิบัติงาน มีขาดหายไปชั่วคราวหรือนานๆ บางครั้งการเห็นผู คนขาดงานและพยายามสราง คาแกตัวเพื่อที่จะขาดงาน
หรือในบางครั้งก็จะใชการโทรมาบอกวาปวยเพื่อที่จะไดพักเพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่ง
1.4 การตั้งใจจะลาออก (Turnover) หมายถึง ความคิดที่ตั้ง ใจจะลาออกไปจากองคการโดยไม
กลับมาทางานตอไปอีก หากบุคคลผู นั้นมีผลการปฏิบัติงานที่ดี องคการจะตองเสียคาฝกอบรมเปนจานวนมากสาหรับ
การจางบุคคลใหมมารับหนาที่ตอไป
1.5 ทัศนคติของบุคคล (Individual Attitudes) หมายถึง ความคิดเห็นและเปนตัวแปรที่กอใหเกิด
ประสิทธิผลของแตละบุคคลที่มีผลกระทบตอระดับความพึงพอใจในงานหรือไมพึงพอใจในงาน ความผูกพันในองคการ
และมีผลตอการมีสวนรวมที่จะเขามาเกี่ยวพันกับองคการสิ่งเหลานี้เปนบทบาทที่สาคัญของพฤติกรรมองคการ
1.6 ความเครียด (Stress) หมายถึง พฤติกรรมหรือความรูสึกที่บุคคลสนองตอบตอ สิ่งเราทั้งดาน
จิ ต ใจ กายภาพและเปนปจจั ย ที่ ส าคั ญ ตอประสิ ท ธิ ผ ลขององคการ ภาวะความเครีย ดที่ เ พิ่ ม ขึ้น นั้ น ท าใหเกิด การ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางดานพฤติกรรมองคการและการปฏิบัติงาน

2. ประสิทธิผลของกลุ มและทีม มีองคประกอบของกลุ ม ประสิทธิผลของแตละบุคคล บางตัวเกิดผลลัพธที่
แตกตางกันอยางสิ้นเชิงกับประสิทธิผลของกลุม ตัวอยางเชน องคการไดกาหนดใหบุคลากรทางานกันเปนทีมรวมกันสร
างผลงานและผลการปฏิบัติงานคือประสิทธิผลที่สาคัญ อีกสิ่งที่จะลืมเสียไมไดถึงแมวาประชากรทั้งหมดในกลุมทีทัศนคติ
เกี่ยวกับงานที่เหมือนกัน โดยในสวนของทัศนคติซึ่งเปนธรรมชาติของแตละบุคคล อยางไรก็ดี ประสิทธิผลของบุคคลก็ต
าง จากประสิทธิผลของกลุม แตอาจมีทัศนคติที่ตรงกันก็เปนได กลาวโดยรวมการวัดประสิทธิผลของ กลุ มหรือทีมก็ตอง
มาจากผลลัพธของประสิทธิผลแตละบุคคลไมใชการยึดผลลัพธเปนกลุม
3. ประสิ ท ธิ ผ ลองคการ กอนหนาเราไดมี การตรวจวั ด ประสิ ท ธิ ผ ลในการท างาน ประสิ ท ธิ ผ ล กลุ ม แต
ประสิทธิผลองคการคือบทสรุปของทั้งหมด ซึ่งเราสามารถวัดและเปรียบเทียบผลิตภาพขององคการ และยังสามารถปรับ
แกทิศทางของการขาดงานและการลาออก ซึ่งผลกระทบทั้งหลายจะออกมาในรูปของประสิทธิผลขององคการ องคการ
จะตองมี การกาหนด สภาวะทางการเงิน : ราคาสิน คา การลงทุ น การเติ บโตและอื่น ๆ ซึ่ง เราจะตองประเมิ น คา
ความสามารถและขอบเขตใหเปนสวนประกอบที่น าพึงพอใจเสมือนวานักลงทุนตองการกาไร, ผู วางกฎของรัฐบาล,
คนงาน และสหภาพแรงงาน
สรุป ประสิทธิผล คือ การจัดการที่จะตองหาความสมดุลจากความแตกตางของทั้ง 3 ประสิทธิผล เพื่อให
เหมาะสมกับสถานการณเกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิผลตอองคการมากที่สุด

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จัย ครั้งนี้ ได้แก่ ข้า ราชการและลู กจ้ า งประจ าส านั กงานเขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด จานวน 567 คน (ข้อมูล ณ สิงหาคม, 2560)
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการคานวณการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในกรณีที่ทราบจานวนประชากรของ
Taro-Yamane (1970: 580 - 581 อ้างใน นิสิวัฒน์ บุญมี , 2553 : 58) โดยกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 5 จะได้จานวนกลุ่มตัวอย่างจานวน 235 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และกรอบ
แนวความคิดที่กาหนดขึ้น โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานในองค์กร จานวน 5 ข้อ ซึ่งเป็นลักษณะแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (cheek list)
ตอนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับภาวะผู้นา ซึ่งลักษณะของข้อความเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)
ได้แก่ ภาวะผูนาแบบสนับสนุน, ภาวะผูนาแบบสั่งการ, ภาวะผูนาแบบมุงผลสาเร็จ, ภาวะผูนาแบบมีสวนรวม
ตอนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ในด้านต่างๆ จานวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภาพ
ของแตละบุ คคล, ด้า นผลการปฏิ บัติ งาน, ด้ านการขาดงาน, ด้ านการตั้ง ใจจะลาออก ทัศนคติของบุ ค คล,
ด้านความเครียด
ตอนที่ 4 เป็นคาถามปลายเปิดเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ให้ตอบได้
อย่างอิสระหรือแสดงความคิดเห็น
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การทดสอบเครื่องมือ
1. ร่างแบบสอบถามจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
ของภาษา และแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
2. นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไ ขเรียบร้อยแล้ว ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
(Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และเลือกตอบข้อคาถามที่มีค่า IOC ไม่ต่ากว่า 0.5
ซึ่งจากผลการวัดค่า IOC พบว่าคาถามทุกข้อ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00
3. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มบุคลากรสานักงานเขตอื่นที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย และนาแบบสอบถามไปทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ได้ค่า 0.857

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ผู้วิจัยดาเนินการขอหนังสือนาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ถึงผู้อานวยการเขตหนอง
แขม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยนาแบบแบบสอบถามส่งให้โดยตรงกับกลุ่มตัวอย่าง ตามจานวนที่ได้กาหนดไว้ และขอความร่วมมือ
จากกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลับคืนมายังผู้วิจัย
3. ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม หลังจากดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ได้รับมา และลงรหัสทาการประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น
1. สถิติเชิงพรรณา (Description Statistics) ใช้อธิบายข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบภาวะ
ผู้นาและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การทดสอบทีกรณีสองประชากรเป็นอิสระกัน (Independent
Sample test) ทดสอบเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ ซึ่งจาแนกเป็น 2 กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis Of Variance) ทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรอิสระ ซึ่งจาแนกมากกว่า 2 กลุ่มขึ้น
ไป และกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จะทาการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least
Significant Difference และใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) ในการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ นากับประสิท ธิผลในการปฏิบัติงานที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาข้อมูลรูปแบบภาวะผู้นา ดังที่ปรากฏในตารางที่แสดงต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบภาวะผู้นาโดยรวม
ระดับความคิดเห็น
แปลความ ลาดับ
ข้อมูลรูปแบบภาวะผู้นา
หมาย ที่
X
S.D
1. ภาวะผู้นาแบบสนับสนุน
4.12
0.605
มาก 1
2. ภาวะผู้นาแบบสั่งการ
4.01
0.665
มาก 3
3. ภาวะผู้นาแบบมุ่งผลสาเร็จ
4.10
0.652
มาก 2
4. ภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม
3.99
0.643
มาก 4
รวม
4.05
0.556
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้นาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่ค่าเฉลี่ย 4.05 เมื่อจาแนกเป็นรูปแบบพบว่า ภาวะผู้นาแบบสนับสนุน มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.12
รองลงมาคือ ภาวะผู้นาแบบมุ่งผลสาเร็จ ที่ค่าเฉลี่ย 4.10 ภาวะผู้นาแบบสั่งการ ที่ค่าเฉลี่ย 4.01 และภาวะผู้นาแบบมี
ส่วนร่วม ที่ค่าเฉลี่ย 3.99 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบภาวะผู้นาแบบสนับสนุน
ระดับความคิดเห็น
แปลความ ลาดับ
ภาวะผู้นาแบบสนับสนุน
หมาย ที่
X
S.D
1. ผู้บริหารแสดงออกถึงความเป็นมิตรกับบุคลากรทุกคน
4.16
0.691
มาก 1
2. ให้โอกาสบุคลากรแสดงความสามารถ และความรับผิดชอบงาน
4.12
0.669
มาก 2
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล
3. ส่งเสริมการพัฒนางานและการพัฒนาตนเองของบุคลากร
4.08
0.665
มาก 3
รวม
4.12
0.605
มาก
ตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบภาวะผู้นาแบบสนับสนุนในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.12 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารแสดงออกถึงความเป็นมิตรกับบุคลากรทุกคน
มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.16 รองลงมาคือ ให้โอกาสบุคลากรแสดงความสามารถ และความรับผิดชอบงาน
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ที่ค่าเฉลี่ย 4.12 และ ส่งเสริมการพัฒนางานและการพัฒนาตนเองของบุคลากรที่
ค่าเฉลี่ย 4.08 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบภาวะผู้นา แบบสั่งการ
ระดับความคิดเห็น
แปลความ ลาดับ
ภาวะผู้นาแบบสั่งการ
หมาย ที่
X
S.D
1. มีการกาหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้บุคลากรปฏิบัติตาม
4.01
0.773
มาก 2
อย่างละเอียดทุกขั้นตอน
2. สั่งการให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
4.04
0.730
มาก 1
3. ควบคุมกากับติดตามการปฏิบัติงานแต่ละงาน
4.00
0.768
มาก 3
รวม
4.01
0.665
มาก
ตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้นาแบบสั่งการในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.01 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อพบว่า สั่งการให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.04 รองลงมาคื อ มีการกาหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้บุคลากรปฏิบัติตาม
อย่างละเอียดทุกขั้นตอน ที่ค่าเฉลี่ย 4.01 และ ควบคุมกากับติดตามการปฏิบัติงานแต่ละงาน ที่ค่าเฉลี่ย 4.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบภาวะผู้นาแบบ มุ่งผลสาเร็จ
ระดับความคิดเห็น
แปลความ ลาดับ
ภาวะผู้นาแบบมุ่งผลสาเร็จ
หมาย ที่
X
S.D
1. มีการกาหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงานกว่างไกลมีความเป็นไปได้ใน 4.12
0.744
มาก 1
การปฏิบัติ
2. กระตุ้นความสนใจให้บุคลากรปฏิบัติงานจนประสบความสาเร็จ 4.08
0.712
มาก 2
ตามเป้าหมาย
3. กระตุ้นให้บุคลากรมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง นาข้อบกพร่อง 4.11
0.769
มาก 3
มาปรับปรุงผลงานของตนและนาไปปรับปรุงแก้ไข
รวม
4.10
0.652
มาก
ตารางที่ 5 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้นาแบบมุ่งผลสาเร็จในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่ค่าเฉลี่ย 4.10 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อพบว่า มีการกาหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงานกว่างไกลมีความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.12 รองลงมาคือ กระตุ้นให้บุคลากรมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
นาข้อบกพร่องมาปรับปรุงผลงานของตนและนาไปปรับปรุงแก้ไข ที่ค่าเฉลี่ย 4.11 และกระตุ้นความสนใจให้บุคลากร
ปฏิบัติงานจนประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย ที่ค่าเฉลี่ย 4.08 ตามลาดับ
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบภาวะผู้นาแบบ มีส่วนร่วม
ระดับความคิดเห็น
แปลความ ลาดับ
ภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม
หมาย ที่
X
S.D
1. ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน
4.05
0.758
มาก 1
ของสานักงานเขต
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนความ
3.98
0.695
มาก 2
คิดเห็นก่อนการตัดสินใจ
3. มีการประชุมปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับงานอยู่สม่าเสมอ
3.96
0.724
มาก 3
รวม
3.99
0.643
มาก
ตารางที่ 6 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่ค่าเฉลี่ย 3.99 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อพบว่า มีให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายการปฏิบัติงานของสานักงาน
เขต มีระดับความคิดเห็นสูงสุดที่ค่ าเฉลี่ย 4.05 รองลงมาคือ เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นก่อนการตัดสินใจ ที่ค่าเฉลี่ย 3.98 และ มีการประชุมปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับงานอยู่ สม่าเสมอที่ค่าเฉลี่ย
3.96 ตามลาดับ
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทั้ง 6 ด้าน
ระดับความคิดเห็น
แปลความ ลาดับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
หมาย ที่
X
S.D
1. ด้านผลิตภาพของแต่ละบุคคล
3.93
0.540
มาก 1
2. ด้านผลการปฏิบัติงาน
3.69
0.602
มาก 3
3. ด้านการขาดงาน
3.26
0.759
ปานกลาง 4
4. ด้านการตั้งใจจะลาออก
3.07
0.990
ปานกลาง 5
5. ด้านทัศนคติของบุคคล
3.80
0.632
มาก 2
6. ด้านความเครียด
2.93
1.017
ปานกลาง 6
รวม
3.45
0.466
มาก
จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่ค่าเฉลี่ย 3.45 เมื่อจาแนกเป็นด้านข้อพบว่า ด้านผลิตภาพของแต่ละบุคคล มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ที่ค่าเฉลี่ย 3.93
รองลงมาคือ ด้านทัศนคติของบุคคลที่ค่าเฉลี่ย 3.80 ด้านผลการปฏิบัติงาน ที่ค่าเฉลี่ย 3.69 ด้านการขาดงาน ที่ค่าเฉลี่ย
3.26 ด้านการตั้งใจจะลาออก ที่ค่าเฉลี่ย 3.07 และ ด้านความเครียด ที่ค่าเฉลี่ย 2.93 ตามลาดับ
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านผลิตภาพของแต่ละบุคคล
ด้านผลิตภาพของแต่ละบุคคล
1. ท่านพอใจในงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2. ท่านมีความเข้าใจในเนื้อหาของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
3. ท่านทางานที่ได้รับมอบหมายสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและได้รับคา
ชื่นชมจากผู้บังคับบัญชา

ระดับความคิดเห็น
X
3.95
3.94
3.93

S.D
0.599
0.617
0.679

แปลความ ลาดับ
หมาย ที่
มาก 1
มาก 2
มาก 3

รวม
3.93
0.540
มาก
จากตารางที่ 8 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ด้านผลิตภาพของแต่ละ
บุคคลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.93 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อพบว่า ท่านพอใจในงานที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา มีระดับความคิดเห็นสูงสุดที่ค่าเฉลี่ย 3.95 รองลงมาคือ ท่านมีความเข้าใจในเนื้อหาของงานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นอย่างดีที่ค่าเฉลี่ย 3.94 และท่านทางานที่ได้รับมอบหมายสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและได้รับคาชื่นชมจาก
ผู้บังคับบัญชา ที่ค่าเฉลี่ย 3.93 ตามลาดับ
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านผลการปฏิบัติงาน
ระดับความคิดเห็น
แปลความ ลาดับ
ด้านผลการปฏิบตั ิงาน
หมาย ที่
X
S.D
1. ท่านเต็มใจที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นงานด่วน 3.94
0.714
มาก 1
หรืองานที่ต้องปฏิบัติงานเกินเวลาทางานปกติ
2. ท่านไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานในกรณีที่ท่านมี 3.27
1.125
ปานกลาง 3
ปั ญ หาที่ แ ก้ ไ ขไม่ ไ ด้ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ เนื้ อ หาของงานที่ ท่ า น
รับผิดชอบ
3. ท่ า นได้ รับ ความช่ ว ยเหลื อจากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในกรณี ที่ ท่ า นมี 3.87
0.792
มาก 2
ปัญหาเกี่ยวเนื่องกับงานที่ท่านรับผิดชอบ
รวม
3.69
0.602
มาก
จากตารางที่ 9 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ด้านผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.69 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อพบว่า ท่านเต็มใจที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายไม่ว่า
จะเป็นงานด่วนหรืองานที่ต้องปฏิบัติงานเกินเวลาทางานปกติ มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ที่ค่าเฉลี่ย 3.94 รองลงมาคือ
ท่านได้รับความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาในกรณีที่ท่านมีปัญหาเกี่ยวเนื่องกับงานที่ท่านรับผิดชอบ ที่ค่าเฉลี่ย 3.87
และ ท่านไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานในกรณีที่ทา่ นมีปัญหาทีแ่ ก้ไขไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของงานทีท่ า่ น
รับผิดชอบ ที่ค่าเฉลี่ย 3.27 ตามลาดับ
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการขาดงาน
ระดับความคิดเห็น
แปลความ ลาดับ
ด้านการขาดงาน
หมาย ที่
X
S.D
1. ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ท่านแจ้งกับผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง
3.70
0.810
มาก 1
2. ท่านเห็นด้วยกับการเพิ่มวันลาป่วยและลากิจให้มากขึ้น
3.51
0.903
มาก 2
3. ท่านเคยหยุดงานเป็นเวลาติดต่อกันมากกว่า 5 วันในรอบ 1 ปี
2.59
1.388
ปานกลาง 3
รวม
3.26
0.759
ปานกลาง
จากตารางที่ 10 พบว่ า ระดั บความคิดเห็น เกี่ยวกับ ข้อมู ลประสิท ธิผ ลในการปฏิบั ติง าน ด้ านการขาดงาน
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ย 3.26 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อพบว่า เมื่อท่านไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ท่าน
แจ้งกับผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ที่ค่าเฉลี่ย 3.70 รองลงมาคื อ ท่านเห็นด้วยกับการเพิ่มวันลา
ป่วยและลากิจให้มากขึ้น ที่ค่าเฉลี่ย 3.51 และ ท่านเคยหยุดงานเป็นเวลาติดต่อกันมากกว่า 5 วันในรอบ 1 ปี ที่ค่าเฉลี่ย
2.59 ตามลาดับ
ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการตั้งใจจะลาออก
ระดับความคิดเห็น
แปลความ ลาดับ
ด้านการตั้งใจจะลาออก
หมาย ที่
X
S.D
1. ท่านตั้งใจลาออกเมื่อได้รับความไม่ยุติธรรมในที่ทางาน
2.89
1.195
ปานกลาง 3
(เช่น การเลื่อนตาแหน่ง การขึ้นเงินเดือน เป็นต้น)
2. เมื่อท่า นมีอายุ งานในระดั บที่สู งขึ้นท่า นมีความคิด ที่จ ะ
3.23
1.120
ปานกลาง 1
เกษียณตัวเอง
3. ในอนาคตถ้ามีงานที่ตรงกับความสามารถของท่านท่านจะ
3.12
1.174
ปานกลาง 2
สามารถลาออกโดยไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาล่วงหน้า
รวม
3.07
0.990
ปานกลาง
จากตารางที่ 11 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ด้านการตั้งใจจะลาออก
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.07เมื่อจาแนกเป็นรายข้อพบว่า เมื่อท่านมีอายุงานในระดับที่สูงขึ้นท่านมี
ความคิดที่จ ะเกษียณตั วเอง มีระดับความคิดเห็นสูงสุ ด ที่ ค่าเฉลี่ย 3.23 รองลงมาคือ ในอนาคตถ้ามีง านที่ต รงกับ
ความสามารถของท่านท่านจะสามารถลาออกโดยไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาล่วงหน้า ที่ค่าเฉลี่ย 3.12 และ ท่านตั้งใจลาออก
เมื่อได้รับความไม่ยุติธรรมในที่ทางาน (เช่น การเลื่อนตาแหน่ง การขึ้นเงินเดือน เป็นต้น) ที่ค่าเฉลี่ย 2.89 ตามลาดับ
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ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านทัศนคติของบุคคล
ระดับความคิดเห็น
แปลความ ลาดับ
ด้านทัศนคติของบุคคล
หมาย ที่
X
S.D
1. ท่านมีความคิดเห็นว่าองค์กรของท่านควรมีการปรับปรุง
3.73
0.837
มาก 2
ในหลายด้าน เช่น อาคารสถานที่ การรักษาความสะอาดเป็นต้น
2. ท่านคิดว่าองค์กรของท่านควรมีการจัดระเบียบงาน
3.72
0.866
มาก 3
ในส่วนรวมให้เป็นระบบมากขึ้น
3. ท่านมีความผูกพันดับองค์กรเป็นอย่างยิ่ง
3.97
0.770
มาก 1
รวม
3.80
.632
มาก
จากตารางที่ 12 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ด้านทัศนคติของบุคคล
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.80 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อพบว่า ท่านมีความผูกพันดับองค์กรเป็นอย่างยิ่ง
มีระดับความคิดเห็นสูงสุดที่ค่าเฉลี่ย 3.97 รองลงมาคือ ท่านมีความคิดเห็นว่าองค์กรของท่านควรมีการปรับปรุงในหลาย
ด้านเช่น อาคารสถานที่ การรักษาความสะอาดเป็นต้น ที่ค่ าเฉลี่ย 3.73 และ ท่านคิดว่าองค์กรของท่านควรมีการจัด
ระเบียบงานในส่วนรวมให้เป็นระบบมากขึ้น ที่ค่าเฉลี่ย 3.72 ตามลาดับ
ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านความเครียด
ระดับความคิดเห็น
แปลความ ลาดับ
ด้านความเครียด
หมาย ที่
X
S.D
1. งานที่ท่านปฏิบัติได้รับความกดดันจากผู้บังคับบัญชาอยู่
2.95
1.156
ปานกลาง 2
เสมอ
2. งานที่ท่านปฏิบัติได้รับความกดดันจากเพื่อนร่วมงาน
2.83
1.149
ปานกลาง 3
3. สุขภาพร่างกายของท่านส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับ
3.01
1.273
ปานกลาง 1
มอบหมายให้สาเร็จลุล่วง
รวม
2.93
1.017
ปานกลาง
จากตารางที่ 13 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ด้านความเครียดใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 2.93 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อพบว่า สุขภาพร่างกายของท่านส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วง มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ที่ค่าเฉลี่ย 3.01 รองลงมาคือ งานที่ท่านปฏิบัติ
ได้รับความกดดันจากผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ ที่ค่าเฉลี่ย 2.95 และ งานที่ท่านปฏิบัติได้รับความกดดันจากเพื่อนร่วมงาน
ที่ค่าเฉลี่ย 2.83 ตามลาดับ
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 14 ความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรจาแนกตามเพศ
ชาย
หญิง
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
t
Sig.
X
S.D
X
S.D
1. ด้านผลิตภาพของแต่ละบุคคล
4.00
0.555
3.88
0.524
1.655
0.099
2. ด้านผลการปฏิบัติงาน
3.71
0.611
3.67
0.596
0.510
0.610
3. ด้านการขาดงาน
3.39
0.782
3.16
0.727
2.348
0.020*
4. ด้านการตั้งใจจะลาออก
3.16
1.006
3.01
0.975
1.135
0.257
5. ด้านทัศนคติของบุคคล
3.81
0.598
3.79
0.661
0.220
0.826
6. ด้านความเครียด
2.95
1.016
2.91
1.022
0.311
0.756
รวม
3.50
0.483
3.40
0.448
1.631
0.104
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่14 พบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติง านของบุคลากร จาแนกตามเพศ
โดยรวมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.104 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมุติฐ าน สรุปได้ว่าเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการขาดงานมีค่า Sig. เท่ากับ 0.020 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า
เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการขาดงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 15 ความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร จาแนกตามอายุ
ประสิทธิผลการปฏิบตั ิงาน
ค่าสถิติเอฟ
ค่า Sig
ความหมาย
1. ด้านผลิตภาพของแต่ละบุคคล
1.626
0.184
ไม่แตกต่างกัน
2. ด้านผลการปฏิบัติงาน
3.234
0.023*
แตกต่างกัน
3. ด้านการขาดงาน
3.518
0.0168*
แตกต่างกัน
4. ด้านการตั้งใจจะลาออก
1.884
0.133
ไม่แตกต่างกัน
5. ด้านทัศนคติของบุคคล
1.520
0.210
ไม่แตกต่างกัน
6. ด้านความเครียด
4.599
0.004*
แตกต่างกัน
ภาพรวม
5.561
0.001*
แตกต่างกัน
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 15 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร จาแนกตามอายุ โดยรวม
สรุปได้ว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลการปฏิบัติง าน ด้านการขาดงาน ด้านความเครียด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.023,
0.016 และ 0.004 ตามลาดับ ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมุติฐาน สรุปว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านผลการปฏิบัตงิ านด้านการขาดงาน ด้านความเครียดที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference)
ตามตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร จาแนกตามอายุเป็นรายคู่
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

อายุ (I)
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 20 ปี

ด้านผลการปฏิบัติงาน
21-30 ปี
31-40 ปี
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 20 ปี
ด้านการขาดงาน
21-30 ปี
31-40 ปี
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 20 ปี
ด้านความเครียด
21-30 ปี
31-40 ปี
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 20 ปี
ภาพรวม
21-30 ปี
31-40 ปี

อายุ (J)

Mean Difference

Sig.

21-30 ปี
31-40 ปี
41 ปีขึ้นไป
31-40 ปี
41 ปีขึ้นไป
41 ปีขึ้นไป
21-30 ปี
31-40 ปี
41 ปีขึ้นไป
31-40 ปี
41 ปีขึ้นไป
41 ปีขึ้นไป
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 ปีขึ้นไป
31 - 40 ปี
41 ปีขึ้นไป
41 ปีขึ้นไป
21-30 ปี
31-40 ปี
41 ปีขึ้นไป
31 - 40 ปี
41 ปีขึ้นไป
41 ปีขึ้นไป

-0.099
0.139
0.196
0.238
0.295
0.056
0.329
0.349
0.603
0.020
0.274
0.254
-0.761
-0.480
-0.198
0.281
0.563
0.282
-0.247
-0.105
0.053
0.141
0.301
0.159

0.612
0.468
0.301
0.023*
0.003*
0.543
0.181
0.150
0.012*
0.879
0.029*
0.031*
0.021*
0.137
0.533
0.109
0.001*
0.072
0.098
0.076
0.000*
0.076
0.000*
0.026*

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 16 พบว่า ด้านการการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 21-30ปี มีประสิทธิผลการในปฏิบัติงาน
สูงกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 31-40 ปี และ 41 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้านการขาดงาน กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 21-30 ปี และ 31-40 ปี มีประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานสูงกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้านความเครียด กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 21-30 ปี มีประสิทธิผ ลในการปฏิบัติงานสูงกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี และ 41 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในภาพรวม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี อ ายุ น้ อยกว่ า หรื อเท่ า กับ 20 ปี 21-30ปี และ 31-40 ปี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการ
ปฏิบัติงานสูงกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 17 ความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามระดับการศึกษา
ประสิทธิผลการปฏิบตั ิงาน
ค่าสถิติเอฟ
ค่า Sig
ความหมาย
1. ด้านผลิตภาพของแต่ละบุคคล
0.601
0.615
ไม่แตกต่างกัน
2. ด้านผลการปฏิบัติงาน
0.299
0.826
ไม่แตกต่างกัน
3. ด้านการขาดงาน
0.464
0.708
ไม่แตกต่างกัน
4. ด้านการตั้งใจจะลาออก
0.672
0.570
ไม่แตกต่างกัน
5. ด้านทัศนคติของบุคคล
0.118
0.949
ไม่แตกต่างกัน
6. ด้านความเครียด
0.336
0.799
ไม่แตกต่างกัน
ภาพรวม
0.209
0.890
ไม่แตกต่างกัน
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 17 ระดับความคิดเห็นที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร จาแนกตามระดับ
การศึกษา โดยรวมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.890 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน สรุปได้ว่า ระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแต่ละด้านที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 18 ความแตกต่ างของระดับ ความคิดเห็นต่ อประสิทธิ ผลการปฏิบัติ งานของบุ คลากร ตามระยะเวลา
ปฏิบัติงาน
ประสิทธิผลการปฏิบตั ิงาน
ค่าสถิติเอฟ
ค่า Sig
ความหมาย
1. ด้านผลิตภาพของแต่ละบุคคล
0.404
0.750
ไม่แตกต่างกัน
2. ด้านผลการปฏิบัติงาน
4.649
0.004*
แตกต่างกัน
3. ด้านการขาดงาน
3.351
0.020*
แตกต่างกัน
4. ด้านการตั้งใจจะลาออก
0.549
0.650
ไม่แตกต่างกัน
5. ด้านทัศนคติของบุคคล
1.993
0.116
ไม่แตกต่างกัน
6. ด้านความเครียด
0.666
0.574
ไม่แตกต่างกัน
ภาพรวม
2.367
0.072
ไม่แตกต่างกัน
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 18 พบว่ า ระดับ ความคิดเห็นที่ มีต่อประสิ ทธิผ ลในการปฏิบัติ งานของบุ คลากร จ าแนกตาม
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานโดยรวมสรุปได้ว่า ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิ บัติ งานที่ไ ม่แตกต่ างกัน อย่ างมีนั ย สาคัญ ทางสถิติที่ ระดั บ 0.05 เมื่ อพิ จ ารณาเป็ น รายด้ าน พบว่ า ด้ า นผลการ
ปฏิบัติงาน ด้านการขาดงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.004 และ 0.020 ตามลาดับซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ
สมมุติฐาน สรุปว่า ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านผลการปฏิบัติงาน
และด้านการขาดงานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) ตามตารางที่ 19
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ตารางที่ 19 การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร จาแนกตามระยะเวลา
ปฏิบัติงานเป็นรายคู่
ประสิทธิผลในการ ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
M.D
Sig
ปฏิบัติงาน
ในองค์กร (I)
ในองค์กร (J)
6-10 ปี
0.269
0.019*
ต่ากว่า 5 ปี
11-20 ปี
0.399
0.000*
21 ปีขึ้นไป
0.321
0.006*
ด้านผลการปฏิบัติงาน
11-20 ปี
0.130
0.209
6-10 ปี
21 ปีขึ้นไป
0.051
0.635
11-20 ปี
21 ปีขึ้นไป
-0.078
0.458
6-10 ปี
0.148
0.306
ต่ากว่า 5 ปี
11-20 ปี
0.267
0.057
21 ปีขึ้นไป
0.445
0.003*
ด้านการขาดงาน
11-20 ปี
0.119
0.365
6-10 ปี
21 ปีขึ้นไป
0.296
0.034*
11-20 ปี
21 ปีขึ้นไป
0.177
0.185
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่19 พบว่า ด้านผลการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ
ระยะเวลาในการปฏิบั ติ ง านในองค์กร ต่ากว่ า 5 ปี มี ระดั บความคิด เห็นที่ แตกต่า งกัน มากกว่า ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานในองค์กร 6-10ปี 11-20 ปี และ 21 ปีขึ้นไป ตามลาดับ
ด้านการขาดงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ระยะเวลา ในการปฏิบัติงานใน
องค์กร ต่ากว่า 5 ปี มีระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากที่สุด รองลงมา คือ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์กร 610 ปี และ 21 ปีขึ้นไป ตามลาดับ
ตารางที่ 20 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาแบบสนับสนุนกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ภาวะผู้นา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
เพียร์สัน (r)
(2 – tailed) ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
ภาวะผู้นาแบบสนับสนุน
0.251
0.000*
ค่อนข้างต่า
เดียวกัน
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 20 พบว่า การทดสอบด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ได้ค่า r เท่ากับ 0.251โดยมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน สรุปได้ว่า ภาวะผู้ นา
แบบสนับสนุนมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับค่อนข้างต่า
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง ภาวะผู้นาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานเขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 235 คน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ มีอายุ 41 ปีขึ้นไป มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี และมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์กร 11 - 20 ปี จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้นาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ จาแนกเป็นรูปแบบพบว่า ภาวะผู้นา
แบบสนับสนุนมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด รองลงมาคือภาวะผู้นาแบบมุ่งผลสาเร็จ ภาวะผู้นาแบบสั่งการ และสุดท้าย
ภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม ซึ่งผลการศึกษาในแต่ละประเด็นสรุปได้ดังนี้
1. ภาวะผู้นาแบบสนับสนุน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้ นาแบบสนับสนุน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยประเด็นผู้บริหารแสดงออกถึงความเป็นมิตรกับบุคลากรทุกคนมีระดับความคิดเห็นสูงสุด รองลงมาคื อให้โอกาส
บุคลากรแสดงความสามารถและความรับผิดชอบงานตามความสามารถของแต่ละบุคคล และส่งเสริมการพัฒนางานและ
การพัฒนาตนเองของบุคลากร
2. ภาวะผู้นาแบบสั่งการ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้ นาแบบสั่งการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ประเด็นสั่งการให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด มีระดับความคิดเห็นสูงสุด รองลงมาคือ มีการกาหนด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้บุคลากรปฏิบัติตามอย่างละเอียดทุกขั้นตอน และควบคุมกากับติดตามการปฏิบัติงานแต่ละงาน
3. ภาวะผู้นาแบบมุ่งผลสาเร็จ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาแบบมุ่งผลสาเร็จในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยประเด็ นมีการกาหนดวิสั ยทั ศน์ ของหน่ วยงานกว่ างไกลมีความเป็ นไปได้ในการปฏิบั ติ มี ระดับความคิดเห็นสูงสุ ด
รองลงมาคือ กระตุ้นให้บุคลากรมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง นาข้อบกพร่องมาปรับปรุงผลงานของตนและนาไปปรับปรุง
แก้ไข และกระตุ้นความสนใจให้บุคลากรปฏิบัติงานจนประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย 4.08 ตามลาดับ
4. ภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยประเด็นมีให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายการปฏิบัติงานของสานักงานเขต มีระดับความคิดเห็นสูงสุด
รองลงมาคือ เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนการตัดสินใจ และมีการประชุม
ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับงานอยู่สม่าเสมอ
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นด้านผลิตภาพ
ของแต่ละบุคคลเป็นลาดับแรก รองลงมาคือ ด้านทัศนคติของบุคคล ด้านผลการปฏิบัติงาน ด้านการขาดงาน ด้ านการ
ตั้งใจจะลาออก และลาดับสุดท้ายด้านความเครียด ซึ่งผลการศึกษาในแต่ละประเด็นสรุปได้ดังนี้
1. ด้านผลิตภาพของแต่ละบุคคล ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ด้านผลิตภาพของ
แต่ละบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นท่านพอใจในงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชามีระดับความ
คิดเห็นสูงสุด รองลงมาคื อ ท่านมีความเข้าใจในเนื้อหาของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี และท่านทางานที่ได้รับ
มอบหมายสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและได้รับคาชื่นชมจากผู้บังคับบัญชา
2. ด้ านผลการปฏิบั ติง าน ระดับ ความคิดเห็น เกี่ย วกับเกี่ยวกับ ประสิท ธิผ ลในการปฏิบัติ งานด้ า นผลการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นท่านเต็มใจที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นงานด่วนหรือ
งานที่ ต้องปฏิบัติ งานเกินเวลาท างานปกติ มีระดับความคิดเห็น สูงสุ ด รองลงมาคือ ท่านได้รับความช่ว ยเหลื อจาก
ผู้บังคับบัญชาในกรณีที่ท่านมีปัญหาเกี่ยวเนื่องกับงานที่ท่านรับผิดชอบ และ ท่านไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อน
ร่วมงานในกรณีที่ท่านมีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของงานที่ท่านรับผิดชอบ

3. ด้านการขาดงาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการขาดงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยประเด็นเมื่อท่านไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ท่านแจ้งกับผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง มีระดับ
ความคิดเห็นสูงสุด รองลงมาคือ ท่านเห็นด้วยกับการเพิ่มวันลาป่วยและลากิจให้มากขึ้น และท่านเคยหยุดงานเป็นเวลา
ติดต่อกันมากกว่า 5 วันในรอบ 1 ปี
4. ด้านการตั้งใจจะลาออก ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ด้านการตั้งใจจะ
ลาออกในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยประเด็นเมื่อท่านมีอายุงานในระดับที่สูงขึ้นท่านมีความคิดที่จะเกษียณ
ตัวเอง มีระดับความคิดเห็นสูงสุด รองลงมาคือ ในอนาคตถ้ามีงานที่ตรงกับความสามารถของท่านท่านจะสามารถ
ลาออกโดยไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาล่วงหน้า และท่านตั้งใจลาออกเมื่อได้รับความไม่ยุติธรรมในที่ทางาน (เช่น การเลื่อน
ตาแหน่ง การขึ้นเงินเดือน เป็นต้น)
5. ด้านทัศนคติของบุคคล ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ด้านทัศนคติของ
บุคคลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นท่านมีความผูกพันดับองค์กรเป็นอย่างยิ่ง มีระดับความคิดเห็นสูงสุด
รองลงมาคือ ท่านมีความคิดเห็นว่าองค์กรของท่านควรมีการปรับปรุง ในหลายด้าน เช่น อาคารสถานที่ การรักษาความ
สะอาดเป็นต้น และ ท่านคิดว่าองค์กรของท่านควรมีการจัดระเบียบงานในส่วนรวมให้เป็นระบบมากขึ้น
6. ด้านความเครียด ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านความเครียดใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยประเด็นสุขภาพร่างกายของท่านส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ
ลุล่วง มีระดับความคิดเห็นสูงสุด รองลงมาคือ งานที่ท่านปฏิบัติได้รับความกดดันจากผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ และงานที่
ท่านปฏิบัติได้รับความกดดันจากเพื่อนร่วมงาน
ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
จาแนกตามปั จจั ย ส่ วนบุ คคล พบว่า เพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบั ติ งานในองค์ กรแตกต่า งกันประสิ ท ธิผ ลในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร สานักงาน
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2 ภาวะผู้นามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานเขตหนอง
แขม กรุงเทพมหานคร

อภิปรายผลการวิจัย
1. รูปแบบภาวะผูนาของบุคลากรสานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา ในภาพรวม
อยูในระดับมาก โดยภาวะผู้นาแบบสนับสนุนสูงสุด รองลงมาคือ ภาวะผู้นาแบบมุ่งผลสาเร็จ ภาวะผู้นาแบบสั่งการ และ
สุดท้ายภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม ซึ่งหมายความว่า ผู้นาจะมีลักษณะเป็นกันเอง สามารถเข้าหาได้ง่าย และมีความเห็น
อกเห็นใจในผู้ใต้บังคับบัญชา ให้การสนับสนุนมีพฤติกรรมเป็นมิตรและให้ความเคารพนับถือต่อศักดิ์ศรีของผู้ร่วมงานคน
อื่นๆ นอกจากนั้นผู้นาที่มีพฤติกรรมในการกระตุ้นผู้ร่วมงานให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อนามาประกอบกับการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา ทาให้ผู้ร่วมงานเกิด ความภาคภูมิใจใน
ตนเองที่ได้แสดงความสามารถของตนเอง รวมทั้งอิสระทางด้า นความคิด สอดคลองกับ วสุธา ปวะบุตร (2550:72) ได
ศึกษาวิจัยความสัมพันธระหวางแบบภาวะผู นาของผู บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึ กษาในเขตพื้ น ที่ การศึกษาอุบ ลราชธานี พบวาภาวะผู น าของผู บ ริห ารสถานศึ กษาในเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
อุบลราชธานีโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยภาวะผูนาแบบสนับสนุน มีค าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือภาวะผู นาแบบมีส
วนรวม ภาวะผูนาแบบมุ่งผลสาเร็จ ตามลาดับและภาวะผูนาแบบสั่งการ มีคาเฉลี่ยต่าสุด
2. ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบ วาใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยด้านผลิตภาพของแต่ละบุคคลเป็นลาดับแรก รองลงมาคือ ด้านทัศนคติของบุคคล และด้านที่
มีค่าเฉลียต่าสุดคือด้านความเครียด ตามลาดับ เนื่องจากผูบริหารจะมีกระบวนการพิจารณามอบหมายงานที่เหมาะสมกับ
ความรู ความสามารถ และความถนัดของบุคลากรแตละคน เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถผลิตงานหรือ สรางผลงานผลงาน
ไดตามความสามารถของตนเอง และทาใหผลงานที่ออกมามีประสิทธิผลตามเปาหมายที่ตองการ สอดคลองกับรัตติยา
ยะมา (2552) เรื่อง “ปจจัยที่มีตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัด พะเยา” พบว่า
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยูในระดับมากและสอดคลองกับ สิริลักษณ สุอังคะ (2550) เรื่อง“แรงจูงใจใน
การทางานของครูกับ ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน เขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก”พบวาประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาประถมศึกษา สังกัดสานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยรวมอยูในระดับมาก
3. เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร สานักงาน
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน จากผลการวิจัย พบว่า เพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงานในองค์กร
มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ยกเว้น เรื่องสถานภาพ ระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ อัมพร อิสรารักษ์ (2548 : 1) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตภาคตะวันออก พบว่า ภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตภาค
ตะวันออก เป็นแบบภาวะผู้นาปฏิรูปอยู่ในระดับมาก ภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนเขตภาคตะวันออก จาแนกตามอายุ
ของผู้บริหารโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตภาค
ตะวันออก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ภาวะผู้นาของผู้บริหารกับประสิทธิผลโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคตะวันออกมี
ความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยบางสวนของ นงลักษณ ลีระกุล
(2547) เรื่องปจจัยสู ความสาเร็จในงานตรวจสอบภายในในทัศนะของผู ตรวจสอบภายในของสถาบัน การเงินที่จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยพบวา ขอมูลลักษณะดาน ประชากร ไดแก อายุ ระดับเงินเดือนที่
แตกตางกัน มีผลตอความสาเร็จในงานตรวจสอบภายในที่แตกตางกัน
4. ความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนากับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานเขตหนอง
แขม กรุงเทพมหานคร พบว่า ภาวะผูนาแบบสนับสนุน ภาวะผูนาแบบมุ่งผลสาเร็จ ภาวะผูนาแบบสั่งการ และภาวะผูนา
แบบมีส่วนรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ ภาวะผู นาแบบมุ่งผลสาเร็จ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสูงที่สุด ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากมีการกาหนดเป้าหมายที่ท้าทายความสามารถและคาดหวังว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะ
ทางานได้ในระดับที่ดีที่สุด อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้นาที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น เน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับ สรวิชญ ลาเลียง (2554:134) ไดทาการการศึกษาความ
สัมพันธระหว่างภาวะผู นากับการดาเนินงานของผู บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า
แบบภาวะผูนากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษามีความสัมพันธกันในทางบวก อยางมีนัยสาคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับ ไชยา กรมแสง (2553:116-123) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนาทางวิชาการ
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กับ การประกัน คุณ ภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้น พื้น ฐาน สัง กัด ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาสระแก ว เขต 2
ผลการวิจัยพบวามีความสัมพันธระหวางภาวะผู นาทางวิชาการของผู บริหารสถาบันศึกษากับการประกั นคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 เปนไปในทางบวก อยางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
1. จากการวิจัยพบวาภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด ดังนั้ น ผู้บริหารควรให้ความสาคัญและ
ส่งเสริมด้านความสามารถของบุคลากรให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบติงาน เช่น เปิดโอกาสให้บุคลากรใช้
ความสามารถ ไหวพริบปฏิภาณ วิธีการ การตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ปริมาณ
ตามเวลาที่ กาหนด รวมทั้ งเมื่ อมี การกาหนดโครงสร้างหน่ วยงานแล้ ว หากพบว่ าคุณ สมบั ติ หรือความสามารถของ
ผู้ใต้บังคับบัญชายังไม่เหมาะสมควรให้การสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เช่น ส่งเข้าอบรมโครงการ
ต่างๆ เพื่อนาความรู้มาประยุกต์ใช้หรือนามาพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป
2. จากระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานในด้านการตั้งใจจะลาออกและด้านความเครียดอยู่
ในระดับน้อยสุด ดังนั้นผู้บริหารอาจจัดทาโครงการที่สงเสริมสุขภาพและผอนคลายความเครียดแก บุคลากรเพิ่มเติม เชน
กิจกรรมเตนแอโรบิก กิจกรรมลด ละ เลิก บุหรี่และสุรา กิจกรรมประกวด รองเพลง เปนตน ซึ่งนอกจากจะทาใหบุคลากร
มีสุขภาพที่แข็งแรงแลว ยังเปนการใชเวลาวางให เกิดประโยชน ไมหมกมุนกับอบายมุขตางๆ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้นากับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานระหว่าง ข้ าราชการกรุงเทพมหานครกับ
ข้าราชการอื่น เช่น ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู เป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างภาวะผู้นาที่ดี เพื่อจะทาให้เกิดประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
3. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ด้านภาวะผู้นากับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของแต่ละสานักงานเขต แล้ว
นามาเปรียบเทียบกัน
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ความ สาเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มวิถีการผลิ ตตามวิถีวัฒนธรรมชุมชน เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และบุคคลทั่วไปจานวน 15 คน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดตั้งกลุ่ม
ออมทรัพย์การผลิต บ้านเจ็นเป็นไปตามหลักการแนวคิดของกรมการพัฒนาชุมชน ผสมผสานกับวิถีชุมชนในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนร่วม กันโดยใช้หลักการ เสียสละ มีสัจจะ ไว้วางใจกัน และมีการบริหารจัดการที่มีกฎระเบียบ ยึดถือ
หลักการโดยวิถีชุมชนมีความเอื้ออาทรต่อกันซึ่งก่อให้เกิดการระดมทุนให้สมาชิกกู้ยืมไปประกอบอาชีพ เพื่อแก้ปัญ หา
ขาดแคลนเงินทุน ส่วนในด้านแนวโน้มของวัฒนธรรมชุมชนต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนนั่นอาศัยการผลิตแบบ
เกษตรกรรม ที่ไม่มุ่งเน้นให้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากนัก วิถีชุมชนและวัฒนาธรรมจึงส่งผลต่อความสัมพันธ์ด้านการ
ผลิต การรวมกลุ่มที่มีความเกื้อกูลต่อกัน แบบช่วยเหลือซึ่งกั นและกัน ทาให้ชุมชนไม่ต้องพึ่งพาภาครัฐมากนัก เพราะ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและชุมชน บ้านเจ็นตกหมู่ที่ 4 สามารถพึ่งพาตนเองได้
คาสาคัญ : การออมเพื่อกลุ่มการผลิต, การลดความยากจน, การพึ่งพาตนเอง
Abstract
This purposes of this research were: to learn about factors leading to success in
community poverty alleviation in order to analyze the production trend under community and
cultural way of life. The research is designed to be qualitative research. The data collection has
included literature review and in-depth interviewing. Fifteen samples provide data in in- depth
interview, including member of saving for production group, member of Sub-district (Tambon)
Administrative Organization Council and general people. The research finds that organizing
pattern of the Saving for Production Group at Ban Jentok community were integrated concept
contributed by Community Department and community way to work together on poverty
alleviation. The key principles are sacrifice, be reliable, trust each other and rule and regulation

97

of management. Applying community way of life, helpfulness to each other, leads the group to
raise fund to be financial resource for member to take on loan for making a living. This is the
way to address the shortage of financial resource problem. Concerning trend of community
culture on poverty alleviation, agricultural production is applied. The production does not
depend much on high technology. Therefore, the community way and culture play important
role in production. Gathering as a group of helping hand to help each other has reduced the
community’s dependence on government sector and led the Saving for Production Group at
Ban Jentok community, Moo 4 to self- reliance.
Keywords: Saving for Production Group, Poverty Alleviation, self-reliance

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมา ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้และผลประโยชน์จาก
การพัฒ นา ภูมิ คุ้มกัน ของสัง คมไทยลดลงจากกระแสบริโภคนิย ม เกิด ความย่ อหย่อนทางศีล ธรรม คุณธรรม และ
จริยธรรม การให้คุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นคนที่เสื่อมถอยลง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมยังคงได้รับผลกระทบ
จากปัญหาขาดสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ซึ่งนับเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาประเทศยังคง
มีปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการประเทศที่
ยังขาดสมดุล การพัฒนาดังกล่าวจึงยัง ไม่สอดคล้องเป็นไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเท่าที่ควร เศรษฐกิจของ
ประเทศยังพึ่งพา ภายนอก และยังไม่เข้มแข็ง ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ นาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติ กับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม ที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างจริงจัง
เพื่อให้ เกิดการพัฒนาประเทศที่สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืนในที่สุด (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2549) ในการพัฒนาดังกล่าว เมื่อยึดเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น แนวทาง ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก เพราะผลพวงการพัฒนา ที่ผ่านมาเกิดปัญหาช่องว่างระหว่างคนจน คนรวยมากขึ้นรัฐไม่
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทั่วถึง และยั่งยืน ปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่ง คือ ทุน ที่มีทั้งทุนธรรมชาติ และทุนทางการเงิน
ทุนธรรมชาติเช่นภูมิปัญญาของชุมชน วิถีชุมชน กระบวนการเรียนรู้ ของชุมชนที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอ จนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ เกิดการพึ่งพากันเอง แบบเครือข่าย มีการรวมกลุ่มกัน รวมทุนกัน ทั้งทุนทางปัญญา และทุนทางการ
เงิน โดยเฉพาะกรณี ของชุมชนภาคใต้ เป็นตัวแบบของหมู่บ้านที่ มีและใช้สิทธิของตนเองอย่างสูงในเรื่องการวิวาทะกัน
ของชาวบ้านภาคใต้ กับรัฐ ในเรื่อง “กลุ่มออมทรัพย์” เป็นกลุ่มเถื่อนเป็นไปได้อย่างเผ็ดร้อน รุนแรงและการตอบโต้ของ
ชาวภาคใต้ก็ได้แสดงออกถึงการดื้อแพ่งอย่างเข้มแข็ง การที่หมู่บ้านสามารถบริหารจัดการการเงิน เป็นจานวนนับสิบๆ
ล้านบาท โดยที่ไม่มีการศึกษา ไม่ได้เรียนรู้ระบบการจัดการและมิได้มีรัฐหรือกฎหมายใดมาดูแลอยู่ สะท้อนให้เห็น 2 สิ่ง
คือ หนึ่ง ทางเลือกใหม่ ๆ ของสังคมอาจไม่จาเป็นต้องตรีตรากฎหมายจากรัฐบาลกลาง ซึ่งนอกจากจะไร้ความหมายแล้ว
ยังเป็นอุปสรรค ภาวะที่ไม่ต้องตรีตรากฎหมายนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่สาคัญสาหรับองค์กรชาวบ้าน ความพยายามที่จะ
ตีตรากฎหมายนั้นเองที่อาจเป็นการทาลายองค์กรของชุมชน สอง ความรู้เรื่องการบริหารต่างๆไม่จาเป็นจะต้องมาจาก
ภายนอกล้วนๆ ความรู้อาจงอกงามขึ้นมาเอง จากการเรียนรู้พื้นฐานความจริงในสังคมของตนเอง ศูนย์กลางผู้บริโภคที่
ผู้นากลุ่มออมทรัพย์ภาคใต้ตกลงกันตั้งขึ้น เป็นการต่อสู้ที่มีความหมายยิ่ง ซึ่งชุมชนท้องถิ่นในภาคต่างอาจจะต้องเรียนรู้
ประสบการณ์ของกันและกันให้มากขึ้น(ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และ พรพิไล เลิศวิชา 2547)
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การต่อสู้ด้วยวิถีทางของตนเองหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาของชาวบ้านก็คือ การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ หรือธนาคารขึ้น
ในหมู่ บ้ าน เพื่ อต่ อสู้ และรั กษาผลประโยชน์ ของตนเองเป็ นรู ปแบบสถาบั นการเงิ นขนาดเล็ กกะทั ดรั ดระดั บชุ มชน
โดยชาวบ้านค่อยๆเรียนรู้และแก้ปัญหาไปทีละเล็กละน้อย ทุกอย่างค่อยๆคลี่คลายไปในทางที่ดีและเหมาะสม โดยที่ไม่ต้อง
พึ่งพาความรู้จากธนาคารกลางอื่นใด การสะสมทุนยังผลไม้สามารถสร้างระบบสวัสดิการและบริการสาธารณะต่าง ๆ ขึ้นใน
หมู่บ้าน ในชั่วระยะเวลาไม่นาน เหนือสิ่งอื่นใดก็คือพวกเขากาลังพิสูจน์ความคิดเรื่องสิทธิการปกครองตนเองที่พึงมีตาม
ธรรมชาติ โดยสมองและน้ามือมนุษย์ของชาวบ้านไทยที่ล้าสมัยและการศึกษาน้อย(พรพิไล เลิศวิชา 2532) จากสถานการณ์
ดังกล่าว ปัจจุบันพบว่า จังหวัดพัทลุง มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นสถาบันเงินทุนเพื่อการกู้ยืมประกอบอาชีพและเป็น
สวัสดิ์การแก่สมาชิกเกือบทุกหมู่บ้าน มีเงินทุน ไม่น้อยกว่า 300 กว่าล้านบาท (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง 2560)
ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนเป็นอย่างสูง
จากเหตุผลดังกล่าวนี้ บ้านเจ็นตก หมู่ที่ 4 ตาบลตานาน อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและมีการบริหารจัดการด้วยทุนทางสังคม ที่เป็นวัฒนธรรมแบบพึ่งพากันเองมีเครือข่ายที่
เกิดการบูรณาการกันด้วยภูมิปัญญามีทุนทางการเงินให้สมาชิกกู้ยืมเป็นทุนประกอบอาชีพ มีสวัสดิ์การต่างๆให้กับ
สมาชิก ตั้งแต่เกิดจนตาย โดยเฉพาะทุนทางการเงินให้กู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ ผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษา วิถีชุมชนกับการ
แก้ไขปัญหาความอยากจน กรณีศึกษา กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเจนตก เพื่อเป็นองค์ความรู้ ที่จะเป็นประโยชน์
กับสังคม และชุมชน ในการนาไปประยุคใช้เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเจ็นตก
2) เพื่อศึกษาปัจจัยความสาเร็จและปัญหาของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในการแก้ไขปัญหาความยากจนของ
ชุมชนบ้านเจ็นตก
3) เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน

ขอบเขตการศึกษาวิจัย
1. ขอบเขตด้านพื้น
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ทาการศึกษาวิจัยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเจ็น ตก หมู่ที่ 4 ตาบลตานาน
อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
2. ขอบเขตด้านประชากร
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ทาการศึกษาวิจัย จากสมาชิกลุ่ม จานวน 5 คน กรรมการบริหาร จานวน 5 คน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตานาน ในพื้นที่ที่ตั้ง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเจ็นตก หมู่ที่ 4 ตาบล
ตานาน อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จานวน 2 คน และประชาชน ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต แต่รับรู้กระบวนการบริหารจัดการของกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง รวมประชากร 15 คน
3. ขอบเขตด้านเวลา
ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่าง เดือน สิงหาคม ถึง เดือน ธันวาคม 2560
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4.ขอบเขตด้านเนื้อหา
ทาการศึกษาวิจัยจากเอกสาร แนวคิด หลักการบริหารจัดการ การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามกรอบ
แนวคิด ที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิได้นาเสนอไว้ ผนวกกับแนวคิดวิถีชุมชน
สังคมไทยโดยเฉพาะวิถีชุมชนภาคใต้ บ้านเจ็นตก หมู่ที่ 4 ตาบลตานาน อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประโยชน์ทไี่ ด้รับจากการวิจัย
1) ได้ทราบถึงกระบวนการ รูปแบบวิธีการ จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเจ็นตก
2) ได้ทราบถึงปัจจัยความสาเร็จและปัญหาของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในการแก้ไขปัญหาความยากจน
ของชุมชน
3) ได้ทราบถึงแนวโน้มแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน

การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน
นิพจน์ เทียนวิหาร (2547) กล่าวว่า ชุมชนมีวัฒนธรรมของตนอยู่ แล้ว ซึ่งการพัฒนาชุมชนต้องเริ่มจากฐาน
วัฒนธรรมซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แข็งแกร่งที่สุดของชาวบ้าน ถ้ามีวัฒนธรรมชุมชนเข้มแข็ง
การรวมกลุ่มของชาวบ้านเพื่อทากิจกรรมก็จะสาเร็จไม่ยาก การต่อต้านเอารัดเอาเปรียบจากภายนอกจะทาได้ ซึ่ง
อาจจะสรุปสาระสาคัญของวัฒนธรรมชุมชนได้ 2 ประการคือ 1. ชุมชนมีวัฒนธรรมของตนอยู่แล้ว วัฒนธรรมนี้ให้คุณค่าแก่
ความเป็นคน และชุมชนมีความผสมผสานกลมกลืน (Harmony) 2. วัฒนธรรมชุมชน เป็นพลังผลักดันการพัฒนาชุมชนที่
สาคัญที่สุด จะให้เป็นประโยชน์ได้ต่อเมื่อมีการปลุกให้สมาชิกแห่งชุมชนมีจิตสานึกรับรู้วัฒนธรรมของตนขึ้น
หลักการของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน
1) ชุมชนมีวัฒนธรรมของตนอยู่แล้วมีระบบคุณค่าที่รวบรวมมาได้จากประวัติ อันยาวนานของชุมชน คือให้
คุณค่าแก่ความเป็นคน และแก่ชุมชนที่มีความผสมกลมกลืนคุณค่าการเชื่อถือสิ่งเหนือธรรมชาติ และคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักศาสนาวัฒนธรรมชุมชนยังคงอยู่ และมีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตของชาวบ้าน เพราะชุมชนมีกลไกผลิตซ้าทาง
วัฒนธรรม แม้มีปัจจัยใหม่เข้ามาแต่สิ่งเดิ มก็ยังคงอยู่ วัฒนธรรมเป็นพลังผลักดันการพัฒนาชุมชนที่สาคัญที่สุดจะใช้
ประโยชน์ได้เมื่อมีการปลุกให้สมาชิกในชุมชน มีจิตสานึกรับรู้ในวัฒนธรรมของตน
2) ชุมชนมีสถานะเป็นสถาบันหนึ่ง ที่ดารงอยู่อย่างต่อเนื่ องในประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีโครงสร้างกลไก
ภายในเป็นระบบ ๆ หนึ่งของตัวเอง เป็นรูปแบบสังคมที่มีอายุยืนนาน ไม่ว่าธรรมชาติข้างนอกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ความเป็นหมู่บ้านหรือเป็นชุมชนก็คงทนมาเป็นเวลาหลายร้อยปีลักษณะเช่นนี้ คือ มีความเป็นสังคมในตัวของมันเอง
แสดงถึงความเป็นสังคมที่มีระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่เป็นอิสระมี แบบแผนระบบการผลิตระบบการจัดการ
ทรัพยากร ระบบสุขภาพ ระบบความรู้ ระบบการเรียนรู้ศึกษา ระบบการปกครอง ระบบยุติธรรมของตนเอง วัฒนธรรม
ชุมชนไทยเป็นวัฒนธรรมที่มีอาณาเขตครอบคลุมกว้างขวาง เป็นวัฒนธรรมกลางที่ชุมชนต่างๆ ในเอเชียอาคเนย์ตอนบน
มีร่ว มกัน ถือเป็ น วั ฒ นธรรมนานาชาติ ที่ ชุ มชนหมู่ บ้ า นชาติ ต่ า ง ๆ ใช้ ร่ว มกัน อย่ า งสมั ครใจ ถือเป็ น วั ฒ นธรรมร่ว ม
(ฉัตรทิพย์ นาถสุภา สานักเศรษฐศาสตร์การเมือง,2544)
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3. ชุมชนมีระบบเศรษฐกิจระบบหนึ่งของตัวเอง มีครอบครัว และชุมชนเป็นหน่วยการผลิต มีเป้าหมายของตัวเอง
คือมุ่งให้ครอบครัวพอเพียงที่จะดารงชีพได้และชุมชนอยู่รอดและผลิตซ้าตัวเองได้ ผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองแม้อาจผลิตเพื่อขาย
ก็เพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวไม่ใช่ให้มีกาไรสูงสุดให้ร่ารวย ใช้แรงงานสมาชิกในครอบครัวตัวเองเป็นหลักมีน้าใจและ
ความเอื้ออาทร ความเป็นญาติมิตรเป็นเครื่องร้อยรัดส่วนต่างๆ ของระบบจัดสรรและแบ่งปันผลผลิต กรรมสิทธิ์เอกชนไม่
มีความเด็ดขาดในหลายกรณีชุมชนและเครือข่ายชุมชนมีส่วนในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรและผลผลิต
ประเวศ วะสี (2556) ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมชุมชนในลักษณะต่อต้านอุดมการณ์รัฐที่สรุปได้ 3 ประการคือ
1. ต่อต้านรัฐ รัฐหรือระบบราชการจะทาการพัฒนาไม่สาเร็จ เพราะระบบราชการสร้างมาเพื่อปกครอง หรือ
ควบคุมเพื่อเก็บภาษี เป็นระบบรวมศู นย์อานาจ บังคับบัญชาตามแนวตั้ง ระบบราชการไม่เข้าใจชุม ชนชนบท รัฐไทย
ออกกฎระเบียบมากมาย ซึ่งกฎระเบียบเหล่านี้ทาให้เป็นอัมพาต เป็นอุปสรรคในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ปิดกั้นประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ยุทธศาสตร์สาคัญในการแก้ไขทาได้โดยลดอานาจของข้าราชการลง อย่าให้ไปถึงชุมชน
ในชุมชนมีสิทธิ์ มีเสียงที่จะวางแผน ตัดสินใจที่จะทาสิ่งต่างๆ เป็นการโอนอานาจ คืนไปให้ประชาชนให้ชุมชน
2. ส่งเสริมชุมชน ควรส่งเสริมให้ชุมชนบทมีความเข้มแข็ง คือมีเบญจขันธ์ อันได้แก่
1) จิตใจที่มีธรรมะ ขยันหมั่นเพียรและสันโดษ
2) แบบแผนการผลิตเป็นแบบผลิตกันเองเป็นเกษตรผสมผสาน
3) สมดุลกับธรรมชาติแวดล้อม
4) พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ ไม่ต้องพึ่งพาภายนอก
5) มีชี วิตชุมชนมีสถาบันครอบครัวและวัฒนธรรมแห่งการช่วยเหลือ พึ่ง พาชุมชนบทนี้ จ ะพัฒนา
ความรู้เดิม ที่เรียกว่า ภูมิ ปัญญาชาวบ้ าน หรือปรีชาญาณท้องถิ่นผสมเข้ากับวิ ชาการสากล การผสมและเชื่อมโยง
วัฒนธรรมชุมชนเข้ากับวัฒนธรรมความเป็นสากลเป็นกลวิธีที่สาคัญในการพัฒนาอย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ฉัตรทิ พย์ นาถสุภา (2544) ยั งได้ กล่า วว่ าแนวคิด วัฒนธรรมชุม ชนเน้น ความสาคัญของชุ มชน
หมู่บ้านและวัฒนธรรมของชาวนา ขัดแย้งกับรัฐและไม่เป็นระบบทุนนิยม วัฒนธรรมชาวนาขัดแย้งโดยตรงกับวัฒนธรรม
ศักดิ์นาซึ่งครอบงาวัฒนธรรมไทย ขณะที่วัฒนธรรมศักดินาให้ความชอบธรรมกับรัฐแบบเอเชียที่เอารัดเอาเปรียบหมู่บ้าน
วัฒนธรรมชาวนารักษาชุมชนหมู่บ้านและเอกลักษณ์ของหมู่บ้านไว้ ในระบบศักดินา มี 2 ส่วนคือ ส่วนรัฐและส่วน
หมู่บ้าน ส่วนหมู่บ้านมีลักษณะก่อนศักดินาความสัมพันธ์แบบการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน ส่วนนี้รักษาไว้มี
คุณค่าดีงามอยู่มากออกมาให้ปรากฏ เป็นอุดมการณ์พัฒนาประเทศลักษณะการต่อต้านการใช้อานาจรัฐ ทาให้แนวคิด
วัฒนธรรมชุมชนจัดเป็นความคิดแบบอนาธิปัตย์นิยม (Anarchism) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดประชาธิปไตย แต่เน้นที่
ราษฎรธรรมดาที่ชุมชนหมู่บ้ าน และการโยงหมู่บ้านเข่าด้วยกัน เน้นการจัดองค์กรต่ างๆของประชาชน ของชุมชน
ท้องถิ่น ต้องกระจายอานาจออกจากรัฐ มาอยู่ในองค์กรเล็กๆ ของประชาชน ชุมชนจึงจะต่อรองกับรัฐได้
เสรี พงศ์พิศ (1986) (อ้างถึงใน อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2544; 109) กล่าวถึงแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนไว้โดยเน้นว่า
สังคมหมู่บ้านมีวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ของตัวเอง เป็นอิสระจากรัฐเป็นเศรษฐกิจยังชีพและพึ่งตนเอง และมี
วัฒนธรรมที่เน้นคุณค่าของการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเชื่อว่าลักษณะดังกล่าวเป็นคุณค่าดั้งเดิมของไทย
สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์ (2553) วัฒนธรรมของชุมชนบทก่อตัวขึ้นจากการต่อสู้เพื่อให้ทุกคนมีอยู่มีกิน และจาก
การที่ต้องอยู่ร่วมสัมพันธ์กันเป็นสังคมชุมชนการต่อสู้เพื่อการมีอยู่มีกิน จึงก่อให้เกิด วัฒนธรรมทางการผลิต โดยเฉพาะ
การผลิตทางกสิกรรม ซึ่งได้ก่อให้เกิดการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เช่นการปั้นคันยา(ยกคันนา)เพื่อกักเก็บน้า
สาหรับการปลูกข้าว ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพื้นบ้านของชาวบ้านในที่ราบลุ่ม การทาเครื่องมือล่าสัตว์ในป่าและเครื่องมือจับ
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สัตว์น้าต่างๆ การต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตรอดอยู่นี้ต้องอยู่กับธรรมชาติและพึ่งพาธรรมชาติ จึงเกิดการจัดระบบความสัมพันธ์
กับธรรมชาติ ประกอบกับความต้องการคาอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว จึงพัฒนาขึ้นเป็น วัฒนธรรมทางความเชื่อ
เกิดระบบคุณค่าและเกิดการรับศาสนาเข้ามาในชุมชนพร้อมกับพิธีกรรมต่างๆ
การที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน จาเป็นต้องมีการจัดระบบความสัมพันธ์ที่จะทาให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ก่อให้เกิด วัฒนธรรมการอยู่ร่วมสัมพันธ์กัน เกิดเป็นจารีต ประเพณี ระบบกฎเกณฑ์ และพิธีการต่างๆ เป็นแนวทางให้
สมาชิกของชุมชนได้ยึดถือปฏิบัติสืบกันต่อไป
วัฒนธรรมทางการผลิตมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นอยู่กับวัฒนธรรมการอยู่ร่วมสัมพันธ์กัน การเพาะปลูกพืช
และการเกษตรมีปัจ จัยเกี่ยวกับดิน น้า และแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงจาเป็นต้องมีการจัดการเรื่องที่ดินทากินให้
เหมาะสม ไม่ให้เกิดทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้น จึงต้องมีผู้นาชุมชนขึ้นมาจัดการ
ระบบกฎเกณฑ์ และประเพณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ชีวิตอยู่รอด และอยู่ร่วมกันได้นี้ เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีการสืบ
ทอดและพัฒนากันมาตามลาดับ เพื่อให้สอดคลองกับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี
ส่วนที่ตายไปเพราะไม่มีใครยึดถือปฏิบัติอีก มีทั้งส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใหม่
โครงสร้างวัฒนธรรมของชาวชนบท จึงมรองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการคือ
1. ระบบการผลิต ได้แก่ การทามาหากิน
2. ระบบการอยู่ร่วมสัมพันธ์กัน ได้แก่ ครอบครัว เครือญาติ ชุมชน และสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
3. ระบบความเชื่อ ได้แก่ ศาสนา คุณค่า และพิธีกรรม
วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสภาพแวดล้อม และยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเมื่อมี
การสั ง สรรค์ กั บ วั ฒ นธรรมอื่ น ๆนอกจากนี้ ทั้ ง 3 ระบบก็ มี ความสั ม พั น ธ์ และส่ ง ผลต่ อ กัน อยู่ ต ลอดเวลา เมื่ อมี การ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในระบบใดระบบหนึ่ง ก็จะส่งผลกระทบต่อระบบอื่นๆและโครงสร้างวัฒนธรรมโดยรวม เราจึงต้อง
เข้าใจวัฒนธรรมอย่างสิ่งมีชีวิตที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง มีความหลากหลาย มีความไม่สม่าเสมอ แม้กลุ่มชนที่
กาเนิดมาจากชาติพันธุ์เดียวกัน มีวัฒนธรรมทั้ง 3 ด้านร่วมกันมาก่อน แต่เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน มีการ
สังสรรค์กับวัฒนธรรมอื่นในระดับที่ต่างกัน ก็จะทาให้การปรับตัวเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไปด้วย
กาญจนา แก้วเทพ (2558) ได้กล่าวว่า การศึกษาชุมชนจะต้องให้ความสาคัญกับองค์ประกอบของวัฒนธรรม
ชุมชน ซึ่ง พระยาอนุมานราชธน ได้แบ่งองค์ประกอบของวัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ
1. วั ฒ นธรรมทางด้ า นวัต ถุ ได้ แก่ วั ต ถุสิ่ง ของเครื่องใช้ บ้ า นเรือนที่ อยู่อาศัย ตลอดจนเทคนิ ควิ ทยาต่ า งๆ
วัฒนธรรมในส่วนนี้เป็นสิ่งที่จับต้องมองเห็นได้
2. วัฒนธรรมทางด้านจิตใจ ได้แก่ ความคิด ความเชื่อถือ ความรู้สึกและความรู้ในอันที่จะประกอบการงาน
สร้างสิ่งที่ดีงามให้คุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น
บุญเทียน ทองประสาน (2541) กล่ าวว่ าวั ฒนธรรมของชาวบ้ านสั มพัน ธ์กับวิถีการผลิ ตของชุ มชนและ
มีวิวัฒนาการของตนเอง เมื่อวิถีการผลิตเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไป วัฒนธรรมของชาวบ้านก็มีการเปลี่ยนหรือพัฒนาไป
ด้วย ที่เราเรียกว่า มีการผลิตซ้า (Reproduce) ขบวนการผลิตซ้าทางด้านวัฒนธรรมมีอยู่ตลอดเวลาจนมาถึงปัจจุบันที่
วิถีการผลิตและวัฒนธรรมแบบทุนนิยมเข้าไปถึงหมู่บ้าน ก็เกิดการปะทะทาลายวัฒนธรรมของชาวบ้านการศึกษาถึงการ
เข้าสู่วัฒนธรรมทุนนิยม เพื่อดูว่ามีผลกระทบต่อชาวบ้านอย่างไรบ้าง จะต้องศึกษาถึงการพัฒนาของวิถีก ารผลิตและ
วัฒนธรรมของชาวบ้านในประวัติศาสตร์ด้วย
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จากแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนของนักคิดข้างต้น สามารถสรุปแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนได้ว่าวัฒนธรรมชุมชนคือ
วัฒนธรรมชุมชน เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีอยู่ในชุมชนวัฒนธรรมเก่าแก่ที่แข็งแกร่ง มีกลไกการผลิตซ้าขึ้นทางวัฒนธรรม
กับชุมชนจนกลายเป็นพิธีกรรมอยู่คู่กับชุมชนมาเป็นเวลานานวัฒนธรรมดังกล่าวจะขัดแย้งกับทุนนิยม เพราะชุมชนจะมี
การช่วยเหลือซึ่งกันในชุมชน เป็นคุณค่าดั้งเดิมที่รักษาไว้ โดยมีลักษณะเป็นอนาธิปัตย์นิยม คือการต่อต้านการใช้อานาจ
ของรัฐ สามารถต่อรองกับรัฐ เพราะไม่พึ่งพารัฐกล่าวกันว่าในสังคมชนบทชาวบ้านยังคงรักษาวัฒนธรรมชุมชนไว้ได้อย่าง
เข้มแข็งสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดตรังซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาเป็นอย่างยิ่ง แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนจึงเป็นประโยชน์ใน
แง่มุมของรากทางวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของคนที่สืบต่อจนปัจจุบันส่วนแนวคิดประชาสังคมจะเป็นประโยชน์ในแง่มุม
ที่ใช้อธิบายบริบทในสังคมปัจจุบันว่าด้วยความสัมพันธ์ของรัฐ ระบบเศรษฐกิจ และประชาชน
2. แนวความคิดของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ความหมายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กรมการพัฒนาชุมชน (2557,หน้า 2) ให้ความหมายของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมายถึง การรวมตัวของ
ประชาชน เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการประหยัดทรัพย์แล้วนามาสะสมที่ละเล็กทีละน้อย
เป็นประจาสม่าเสมอ เรียกว่า “เงินสัจจะสะสม” เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกที่มีความจาเป็นเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการลงทุน
ประกอบอาชีพหรือเพื่อสวัสดิการของตนเองและครอบครัว นอกจากนั้น กุศล บุณยมาลิก และประพันธ์ ภู่สุดแสวง
(2541, หน้า 7) ได้ให้ความหมายของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตว่า เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ของประชาชนในการพัฒนาตนเองและสังคม โดยสอนคนให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือ ผู้อื่นในด้าน
เศรษฐกิจและสังคมในการประหยัดและเก็บออมแล้วนามาสะสมรวมกันเป็นประจาสม่าเสมอเพื่อเป็นทุนสะสมสาหรับ
สมาชิกที่มีความจาเป็นเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ลงทุนในการประกอบอาชีพหรือเพื่อสวัสดิการของครอบครัว
ดังนั้น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมายถึง “เป็นการรวมตัวกันของประชาชนที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ของประชาชนในการพั ฒนาตนเอง และพั ฒนาสั งคมโดยสอนให้คนรู้จักช่ วยเหลือตนเองและผู้อื่น ด้ว ยการ
ประหยัดและออมเงินแล้วนามาสะสมรวมกันเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้เป็นทุนสาหรับสมาชิกที่มีความจาเป็น
เดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการลงทุน ประกอบอาชีพ หรือเพื่อสวัสดิการของตนเองและครอบครัว”
แนวทางการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กรมพั ฒ นาชุ ม ชน (2557,หน้ า 1-12) การด าเนิ นงานกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เพื่ อการผลิ ต เกิ ด จากแนวคิ ด ที่ เป็ น
การผสมผสาน ระหว่างแนวคิดของสหกรณ์การเกษตรเครดิตยูเนียน และสินเชื่อเพื่อการเกษตร ประกอบด้วย 4 แนวคิด ดังนี้
แนวคิด ที่ 1 การรวมคนในหมู่ บ้ า นชุ ม ชนให้ ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น โดยรวมคนที่ มี ฐ านะแตกต่ า งกั น ให้
ช่วยเหลือกัน อยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า “จนเงินแต่ไม่จนน้าใจ”
แนวคิดที่ 2 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุ นโดยการรวมกลุ่มออมเงินแล้วให้สมาชิกกู้ยืมเป็นทุนใน
การประกอบอาชีพ
แนวคิดที่ 3 การนาเงินทุนไปดาเนินการด้วยความขยัน ประหยัดและถูกต้องเพื่อให้ได้ทุนคืนและมีกาไรเป็น
การสร้างรายได้ให้กับสมาชิก
แนวคิดที่ 4 การลดต้นทุนในการครองชีพ โดยให้สมาชิกมีการจัดตั้งศูนย์สาธิต การตลาดเป็นการรวมตัวกันซื้อ
รวมตัวกันขาย สามารถลดต้นทุนในการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคและปัจจัยการผลิตได้
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หลักการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการรวมตัวของประชาชนบริหารจัดการโดยประชาชน และ
เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประชาชนในหมู่บ้าน มีหลักการดาเนินงานดังนี้
1. ความรู้สึ ก เป็ นเจ้ า ของ เป็ น การสร้ า งความรู้สึ ก การเป็ น เจ้ า ของให้ กับ สมาชิ กทุ ก คน ท าให้เกิ ด ความ
รับผิดชอบ และช่วยกันดูแลเอาใจใส่ในการดาเนินงานของกลุ่ม
2. การพึงตนเอง ฝึกนิสัยการประหยัดและอดออม โดยการนาเอาคุณสมบัติพิเศษ 3 ประการของชุมชน คือ
ความซื่อสัตย์ ความอดทน และเสียสละมารวมกันในรูปกลุ่มทาให้มีเงินทุนของชุมชนเป็นของตนเอง ลดการพึ่งพาแหล่ง
ทุนจากภายนอกหมู่บ้าน
3.หลักคุณธรรม ใช้การออมทรัพย์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน เพื่อให้คนมีคุณธรรม 5 ประการ คือ ความ
ซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจ
4. หลักการควบคุมกั นเอง สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่ อการผลิ ตทุกคนจะต้องให้ความสนใจ ดู แลความ
เคลื่อนไหวและตรวจสอบซึ่งกันและกันในการบริหารจัดการกลุ่ม
กิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เมื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีการออมเงินได้มากพอสมควร กลุ่มสามารถนาเงินทุนมาดาเนินกิจกรรมเพื่อ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของสมาชิกและชุมชน ตลอดจนการพัฒนากลุ่มในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ได้แก่
1. ด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้ โดยการนาเงินทุนของกลุ่มให้สมาชิกกู้ยืมไปประกอบอาชีพ เช่น ค้าขาย
การเกษตร อุตสาหกรรมในครัวเรือน ฯลฯ
2. ด้ า นสวั ส ดิ ก ารต่ า ง ๆ กลุ่ ม สามารถจั ด สรรผลก าไรของกลุ่ ม เพื่ อ จั ด เป็ น สวั ส ดิ การให้ แ ก่ ส มาชิ ก เช่ น
ทุนการศึกษา ชดเชยค่ารักษาพยาบาล ฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณภัย ประกันชีวิต สาธารณประโยชน์สงเคราะห์
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาธุรกิจของชุมชน ดาเนินกิจกรรมที่สามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
การส่งเงินสัจจะ
การส่งเงินสัจจะสะสม ควรกาหนดให้สมาชิกส่งในจานวนวงเงินตามกาลังความสามารถของตนเองและส่งใน
จานวนเท่า ๆ กัน ทุกเดือนจนครบปีบัญชี เพื่อเน้นความมีสัจจะและสร้างวินัยแก่สมาชิกกลุ่มหากต้องการเพิ่มหรือลด
วงเงินสัจจะควรเริ่มในเดือนแรกของปีบัญชี และควรกาหนดวงเงินสูงสุดในการส่งสัจจะสะสมหรือเงินสัจจะสะสมพิเศษ
ไว้ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดมาแสวงหาผลประโยชน์จากการปันผลหรือดอกเบี้ยจากกลุ่ม
การกู้ยมื
การบริการเงินกู้ให้สมาชิก เพื่อนาไปลงทุนประกอบอาชีพ และแก้ปัญหาเร่งด่วนหรือความเดือดร้อนของ
สมาชิก คณะกรรมการควรกาหนดหลักเกณฑ์การกู้ในระเบียบข้อบังคับให้ชัดเจน และการพิจารณาเงินกู้ต้องให้เป็นไป
ตามระเบียบและมีความเหมาะสมกับเหตุผลความจาเป็นที่สมาชิกขอกู้เพื่อป้องกันมิให้สมาชิกเป็นหนี้เกินความจาเป็น
หรือเกินกาลัง
การจัดทาทะเบียน
การด าเนิ น งานกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต ควรมี ก ารจั ด ท าทะเบี ย นต่ า ง ๆ เพื่ อ ใช้ ค วบคุ ม ตรวจสอบ
การดาเนินงานของกลุ่ม ควรประกอบด้วย
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1. ทะเบียนสมาชิก
2. ทะเบียนคุมเงินสัจจะสะสม / เงินสัจจะสะสมพิเศษ
3. ทะเบียนคุมหนังสือเงินกู้
4. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกู้
5. สมุดบันทึกการประชุม
6. ทะเบียนคณะกรรมการ
7. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การดาเนินการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 แนว คือ
1) การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร
ขั้นต้นซึ่งเป็นข้อมูลโดยตรง เช่น สถิติต่างๆ แล้วนามาตีความเข้าใจของตน ประกอบกับการศึกษาชั้นรองที่ได้จากแหล่ง
อื่นๆ เช่นหนังสือ วิทยานิพนธ์ เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ ที่มีผู้รวบรวมไว้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วนามา
วิเคราะห์เสนอหรืออ้างอิงอีกชั้นหนึ่ง
2) การศึกษาภาคสนาม (Field Research) การศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลโดยสัมภาษณ์ (Interview Method)
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ทาการศึกษาวิจัย ผู้บริหาร สมาชิกกลุ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้นา
ชุมชน ในพื้นที่ ที่ตั้งออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเจ็น ตก หมู่ที่ 4 ตาบลตานาน อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จานวน
15 คน โดยการสุ่มแบบจาเพาะเจาะจง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและหรือมีผลได้ผลเสียกับกลุ่มโดยตรง คือ จากสมาชิกลุ่ม
จานวน 5 คน กรรมการบริหาร จานวน 5 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตานาน ในพื้นที่ที่ตั้ง กลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเจ็นตก หมู่ที่ 4 ตาบลตานาน อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จานวน 2 คน และประชาชน ที่
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต แต่รับรู้กระบวนการบริหารจัดการของกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง จานวน 3
คน รวมประชากร 15 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ผู้ศึกษาใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non structure interview) ตามแต่สถานการณ์ที่ถูกสัมภาษณ์
แต่ละบุคคลที่ถูกสัมภาษณ์คือ การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ที่ผู้ศึกษาวางคาถามไว้คร่าวๆ
แล้ว เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์มีอิสระในการตอบคาถาม แต่เมื่อเห็นว่าผู้ถูกสัมภาษณ์พูดนอกเรื่องหรือนอกเหนือจากจุดที่สนใจ
ก็พยายามโยงเข้าหาประเด็นที่ต้องการสัมภาษณ์ตามการสัมภาษณ์แบบมีจุดความสนใจเฉพาะ (Focus interview) และ
ในขณะสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาจะทาการจดบันทึกขณะสัมภาษณ์ด้วย โดยคาถามที่วางไว้คร่าวๆ มีดังนี้
ส่วนที่ 1 ถีชุมชน ด้านการตั้งถิ่นฐาน การผลิต การอยู่อาศัย เป็นอย่างไร
ส่วนที่ 2 การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเกิดขึ้นได้อย่างไร เงินทุนมาจากที่ไหน มีการบริหารจัดการอย่างไร
ส่วนที่ 3 กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่จัดตั้งขึ้นมาสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้หรือไม่ มีแผนที่จะ
ดาเนินการต่อไปอย่างไร
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การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
การตรวจสอบข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความแม่นตรงและน่าเชื่อถือ ผู้ศึกษา จึงใช้วิธี
การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าข้อมูล (Data triangulation) ว่าเมื่อเวลา สถานที่และบุคคลเปลี่ยนแปลงไปข้อมูลที่
แตกต่างกันไปหรือไม่ เพื่อพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือการตรวจสอบแหล่งของ
ข้อมูล แหล่งที่จะพิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่
- แหล่งเวลา หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกัน
- แหล่งสถานที่ หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่
- แหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่
รวมถึงการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (methodological triangulation) ด้วยคือการศึกษา
ข้อมูลเชิงเอกสารควบคู่กับการสัมภาษณ์และสังเกตกลุ่มตัวอย่าง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
เป็นข้อความบรรยาย (Descriptive) ที่ได้จากการสังเกต สัมภาษณ์แล้วจดบันทึกไว้ ซึ่งหลักในการศึกษาข้อมูลของผู้
ศึกษามี 2 ขั้นตอน คือ
1) การวิเคราะห์ตั้งแต่อยู่ในพื้นที่ ด้วยการตั้งสมมติฐานชั่วคราวแล้วทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ขณะอยู่ในพื้นที่
ด้วยตัวเองพร้อมๆ กับรวบรวมข้อมูลไปด้วย ด้วยการจดบันทึกขณะสัมภาษณ์และทาการสังเกตไปพร้อมกันด้วย
2) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจาแนกข้อมู ลชนิดข้อมูลแบบใช้และไม่ใช้แนวคิดทฤษฏีประกอบกัน คือบาง
ข้อมูลจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากแนวคิดที่นามาเป็นกรอบในการศึกษา ได้แก่ แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน แต่ข้อมูลบาง
ด้านผู้ศึกษาจะวิเคราะห์ถึงความสม่าเสมอ (regularities) ของการเกิดข้อมูลจากการสังเกตและสัมภาษณ์แล้วเกิดเป็น
หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลไปโดยปริยาย ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจะได้นาเสนอในบทต่อไป

สรุปผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 วิถีชุมชนและ การตั้งถิ่นฐานและการผลิต
การศึกษาเรื่องแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนกับการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพึ่งตนเอง กรณีศึกษา กลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเจนตก ผู้ศึกษาใช้แนวคิดหลัก2แนวคิดซึ่งมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง คือ แนวคิด
วัฒนธรรมชุมชน และแนวคิดประชาสังคม แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนมีพื้นฐานแนวคิดที่สาคัญ 3 ประการ หรือเรียกว่า 3
เสาหลักของแนวคิด คือ
1. วิธีการผลิตแบบเกษตรกรรม ที่ไม่ได้มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากนัก
2. ความเชื่อวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนและวิถีการผลิตแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
3. ยึดมั่นต่อแนวคิดอนาธิปัตย์นิยมหรือต่อต้านรัฐ เพราะชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ในการยังชีพ การอยู่
ร่วมกัน จึงไม่ต้องพึ่งหารัฐและมีมุมมองต่อรัฐว่าเป็นองค์กรที่มาตักตวงหรือขูดรีดเอาผลประโยชน์ส่วนเกินไปจากชุมชน
แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการพึ่งพาตนเองแต่ในปัจจุบันสิ่งที่ชุมชนปฏิเสธไม่ได้คือ
การอยู่ภายใต้รัฐ ดังนั้นแนวคิดประชาสังคมซึ่งมาจากการที่ประชาชนรวมตัวกันสร้างพื้นที่ทางการเมืองภายใต้รัฐจะช่วย
อธิบายบทบาทของชุมชนในปัจจุบันให้ชัดเจนขึ้ น การศึกษานี้จึงมีมุมมองต่อแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนที่แตกต่างจาก 3
เสาหลักของแนวคิดในเรื่องบทบาทรัฐ เพราะผู้ศึก ษามองว่าบทบาทของชุมชนในปัจจุบันเพียงแต่ต้องการพึ่งตนเองให้
มาก พึ่งพารัฐให้น้อยลง แต่ไม่ใช่ต่อต้านหรือปฏิเสธรัฐอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้การนาแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมชุมชนและประชา
สังคมมาอธิบายบทบาทของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเจนตก แบ่งการอภิปรายในประเด็นต่างๆ ดังนี้
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1) จุดเริ่มต้นและการเกิดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2) การดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3) ผลลัพธ์ของการดาเนินงานและข้อสังเกตต่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
จุดเริ่มต้นและการเกิดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
การสั มภาษณ์คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตบ้ านเจนตกถึง จุดเริ่มต้น ในการจั ดตั้ง กลุ่ม พบว่ า
จุดเริ่มต้นมาจากความยากจนและการพึ่งพานายทุน ดังนี้
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเจนตก จัดตั้งกลุ่มขึ้นเพราะความยากจนไม่มีทุนประกอบอาชีพจึงต้องพึ่งพา
นายทุน
- กลุ่มสัจจะออมทรัพย์และกองทุนหมู่บ้านเจนตก เกิดขึ้นเพราะคนในชุมชนเป็นหนี้นอกระบบเยอะ
สอดคล้องกับ สมชาย จิตสุชน (อ้างแล้ว ,2547) แบ่งประเภทของคนจนไว้ซึ่งลักษณะข้างต้น คือ ความยากจน
สัมพัทธ์ (Relative poor) หรือคนจนโครงสร้าง ไม่มีเงินออม ไม่มีทรัพย์สินถาวร หรือมีแต่มูลค่าต่า มีภาระหนี้สิน
โดยเฉพาะหนี้นอกระบบซึ่งเกิดจากการลงทุน นอกจากนี้ผู้ ศึกษายังมองว่าลั กษณะที่ตั้งของชุม ชนที่อยู่ห่างไกลยั ง
สอดคล้องกับความยากจนกายภาพ (Physical poor) หรือคนจนสัมบูรณ์ (Absolute poor) ในด้านที่ไม่สามารถเข้าถึง
บริการพื้นฐานซึ่งหมายถึงสวัสดิการทางสังคมได้ ชุมชนทั้ง 4 จึงปรับตัวจัดตั้งแหล่งเงินทุนเพื่อออมและกู้ยืมเงิน ระยะ
ต่อมาจึงขยายไปสู่การสร้างสวัสดิการอื่นๆ ด้วยตนเอง เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าฌาปนกิจศพ เป็นต้น
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอาจเกิดขึ้นเพราะความเข้มแข็งของชุมชนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่สิ่งที่พบจากกลุ่มที่
ศึกษาคือบทบาทของรัฐซึ่งได้แก่สานักงานพัฒนาชุมชนเข้ามาส่งเสริมซึ่งอาจส่งผลในทางบวกและลบได้ อาทิ
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเจนตก กล่าวถึงการจัดตั้งกลุ่มว่าสามารถทาได้เพราะ การส่งเสริม เป็นพี่
เลี้ยงจากพัฒนากร พาไปศึกษาดูงานให้เห็นรูปแบบจริงที่จังหวัดชุมพร และเมื่อเริ่มดาเนินการมีคนมาประชุม เข้าร่วมเป็น
สมาชิกไม่มากนัก แต่กลุ่มก็ดาเนินมาได้จนปัจจุบัน และบทบาทของพัฒนากรก็เป็นเพียงที่ปรึกษาแต่ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานของกลุ่มมากนักเพราะการดาเนินงานของกลุ่มเข้มแข็งแล้วคือดาเนินมากกว่า 14 ปีแล้ว
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเจ็นตก ส่วนหนึ่งมีผลจากรวมตัวของกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้าง ออมเงินกัน
เดือนละ 100-150 บาท/คน เพื่อเป็นทุนให้ สมาชิกในกลุ่มยืมซ่อมรถจักรยานยนต์ ภายหลังเป็นกลุ่มออมทรัพย์ที่มี
พัฒนากรมาส่งเสริมและชักชวนให้ลงทุนในกองทุนบางอย่างและไม่ได้ผลตอบแทน อาจด้วยความการสื่อสารไม่ตรงกัน
เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน กลุ่มสูญเสียเงินไป 5,000 บาท และพยามทวงเงินคืน แต่ได้คาตอบว่าพัฒนากรคนที่มา
ชักชวนให้มาลงทุนย้ายไปอยู่ ทางานที่อื่นแล้ว กลุ่มจึงมีมุม มองต่อเจ้าหน้าที่รัฐในแง่ลบและไม่ต้องการให้รัฐเข้ามา
เกี่ยวข้องกับการทางานของกลุ่ม
ไม่ว่ากลุ่มจะมีมุมมองต่อหน่วยงานราชการในแง่ลบหรือบวกแต่การที่กลุ่มดาเนินการมาได้สิ่งสาคัญน่าจะมา
จากความเข้มแข็งของชุมชนที่มี อยู่แล้ว สอดคล้องกับชัยอนันต์ สมุทวณิช (2542) กล่าวถึงความเป็นประชาสังคมว่า
หมายถึง สถานการณ์ที่ภาคประชาชนเป็นหลัก เป็นส่วนนา ในขณะที่ภาครัฐเป็นส่วนรับใช้และรักษา ปกป้อง บริบาล
ภาคประชาชน มีมาตรการในการรักษาดุลยภาพระหว่างรัฐกิจกับสาธารณะกิจ ส่งเสริมให้องค์กรประชาชนมีพลังและ
เป็นเจ้าของอย่างยั่งยืนมากกว่าเป็นผู้รับเงินหรือรับการพัฒนาหรือรับงบประมาณรายจ่ายแต่เพียงอย่างเดียว
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การดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
จากจุดเริ่มต้นในเรื่องทุน การพึ่งพาตนเอง และการส่งเสริมการดาเนินงานโดยรัฐ จนกลุ่มสามารถดาเนินงาน
มาได้ สิ่งที่น่าสนใจต่อจากนั้นคือแต่ละกุ่มมีวิธีการดาเนินงานอย่างไร การสัมภาษณ์คณะกรรมการ/และสมาชิกกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเจ็นตก โดยผู้ศึกษาใช้ 2 ส่วนของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเป็นเกณฑ์วัดความสาเร็จของกลุ่ม คือ
วิถีการผลิตและความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนซึ่งขยายความได้ ดังนี้
1) การผลิต แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนให้ความสาคัญกับการผลิตภาคเกษตรที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสูงนัก บทบาท
ของกลุ่มในการช่วยเหลือประชาชนด้านการผลิตคือการขยายบทบาทเพื่อตอบสนองต่อวิถีการผลิตของชุมชนซึ่งกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเจนตก นอกจากการรับฝากให้กู้แก่สมาชิกเพื่อเป็นทุนในการทาการเกษตรแล้ว ยังจาหน่ายปุ๋ย
อาหารสัตว์ในราคาต้นทุน ให้เช่าเครื่องตัดหญ้าและรถไถ่ในการปรับพื้นที่ทาการเกษตรในราคาถูก และเนื่องจากสมาชิก
ส่วนใหญ่ปลูกยางพาราและทานา จึงรับซื้อน้ายางพาราโดยตั้งราคาสูงกว่าพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อจากภายนอก ด้วยการ
ติดป้ายบอกราคารับซื้อไว้หน้าที่ทาการซึ่งเป็นสถานที่รับซื้อ เมื่อรับซื้อและขายน้าอย่างต่ออีกทอดหนึ่งแล้วได้กาไร กลุ่ม
จะแบ่งเงินออกเป็น 2 ส่วนคือ ค่าจ้างคนที่มาทาหน้าที่รับซื้อน้ายาง และปันผลคืนแก่สมาชิก โดยการทาบัญชีรายรับ
รายจ่าย การรับซื้อหลังจากเสร็จกิจกรรมในแต่ละวันให้สมาชิกทราบ การรับซื้อน้ายางพาราแสดงให้เห็นว่ากลุ่มไม่ได้
ต่อต้านนายทุนแต่รวมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและต่อรองกับนายทุน เพราะหมู่บ้านไม่ได้กีดกันนายทุนที่เข้ามารับซื้อน้า
ยางพารา การตั้งราคารับซื้อที่สูงกว่านายทุนทาให้สมาชิกและคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกมาขายน้ายางพารากับกลุ่มเองเป็นการ
ปล่อยให้กลไกตลาดทางาน ท้ายที่สุดนายทุนที่เข้ามารับซื้อน้ายางก็ต้องตั้งราคาน้ายางสูงขึ้นเป็นผลดีต่อชาวบ้าน
การใช้กลไกตลาดในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ขยายบทบาทไปสู่การดาเนินงานของกลุ่มด้านอื่นๆ เช่น
การขายรถจักรยานยนต์ การขายสินค้าจาเป็นในชีวิตประจาวันในราคาถูก เป็นต้น
2) ความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน นาไปสู่รูปแบบการบริหารงานของกลุ่มที่ยืดหยุ่น เข้ากับสภาพแวดล้อมของชุมชน
จุดเริ่มต้นการอธิบายเรื่องความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนมาจากความเป็นพี่นอ้ งกันมา ดังที่ นายวิจิตร มาเอียด
ประธานกลุ่ ม ออมทรัพ ย์ กล่ า วว่ า “ทุ กคนเป็ น พี่ น้องตระกูล เดี ย วกัน มี ความผู กพัน กัน ไม่ คิด ถึง เขตการปกครอง
ผลตอบแทนไม่สูญ ช่วยชุมชน ทุกคนมีความสุข” พบว่ากลุ่มที่ให้สัมภาษณ์ไม่มีปัญหาเรื่องหนี้สูญ ทั้งที่เมื่อทาการกู้ยืมก็
ไม่มีการวางหลักประกันใดๆ แต่อาศัยความเชื่อถือกัน เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตพาสมาชิกไปซื้อรถจักรยานยนต์
กลุ่มจะจ่ายเงินสดให้กับร้าน และสมาชิกมาผ่อนกับกลุ่ม แม้ว่าสมาชิกจะผ่อนเงินไม่หมดแต่ แต่กลุ่มก็จะโอนรถไปเป็น
ชื่อของสมาชิกเลย ในบางช่วงที่ฝนตกหลายวัน หรือฝนตกบ่อยๆ สมาชิกกรีดยางไม่ได้ กลุ่มก็จะเลื่อนเวลาจ่ายชาระหนี้
เงินกู้ออกไป
จากฐานความเป็นพี่น้องและอยู่ร่วมกันในชุมชนมานาน นาไปสู่รูปแบบการบริหารงานของกลุ่มที่มีความยั่งยืน
คือการใช้กาไรของกลุ่มมาเป็นทุนในการบริหารงานขยายการจ้างงานสมาชิกให้มาเรียนรู้งานของกลุ่ม ดังที่กลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเจนตกขยายกิจกรรมของกลุ่มออกไปหลายๆ ด้าน และเอากาไรมาจ้างสมาชิกทางาน เช่น จ้าง
สมาชิกมาทาหน้าที่รับซื้อน้ายางพารา ขายอาหารสัตว์ แต่ในด้านการเงินจะมีคณะกรรมการหลักดูแล โดยพิจารณาจาก
ฐานะและการพิสูจน์ตนเองต่อชุมชน ต้นทุนทางสังคมจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อการทางานร่วมกับชุมชน ทาให้กลุ่ม
สัจจะจะออมทรัพย์ มีความสัมพันธ์ทับซ้อนกับเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะคณะกรรมการกลุ่มล้วนเป็นนักการเมืองท้องถิ่น
ท้องที่และข้าราชการในพื้นที่ ใช้กลุ่มเป็นฐานคะแนนเสียงจึงต้องสร้างกลุ่มให้ประสบความสาเร็จ แม้คณะกรรมการจะมี
วาระการดารงตาแหน่งและมีการเลือกใหม่หลายครั้งแต่จะพบว่าคนเดิมๆ จะได้รับเลือกเข้ามาเสมอด้วยเหตุผลว่า “คน
เดิมทาได้ดีอยู่แล้ว”
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยความสาเร็จและปัญหาของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเจ็นตก หมู่ที่ 4 ตาบลตานาน อาเภอ
เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ในการแก้ไขปัญหาความยากจน
ผลลัพธ์ของการดาเนินงานและข้อสังเกตต่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1) ผลลัพธ์การดาเนินงานของกลุ่มเพื่อการผลิตในการแก้ไขปัญหาความยากจน อธิบายได้ใน 2 ส่วน คือ
ระดับบุคคลและระดับชุมชน ดังนี้
1.1) การแก้ไขปัญหาความยากจนระดับบุคคล การมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตประชาชนสามารถ
เข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น ดังที่ นางหนูพัน ศรีสุวรรณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเจนตก กล่าวว่า “มีทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น คือเริ่มจากกู้ไปซื้อที่ดินผืนเล็กๆ แล้วค่อยขยับขยาย เพราะกู้ จากกลุ่มถูกกว่ากู้จากนายทุน ” จึงเป็นการแก้ไข
ปัญหาความยากจนซึ่งมีสาเหตุมาจากการเข้าไม่ถึงสถาบันการเงิน เพราะสถาบันพาณิชย์ทวั่ ไปไม่สามารถกระจายสินเชือ่
ไปสู่คนจนได้ เนื่องจากส่วนใหญ่มีรายได้ไม่แน่นอนและขาดหลักทรัพย์ค้าประกันในการกู้ยืม (อ้างแล้ว ; 2545) นอกจาก
การแก้ไขปัญหาความยากจนแล้วการดาเนินการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตยังทาให้ประชาชนมีจิตสาธารณะ
ทางานเพื่อชุนเพราะเห็นว่าความสาเร็จของกลุ่มช่วยแก้ปัญหาชุมชนได้ ดังที่คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
อยากจะยุติการทางานให้กับกลุ่มลงหลังจากทางานให้กลุ่มมา 14 ปีแล้ว แต่ก็ยังทางานให้กลุ่มอยู่เพราะกลัวว่าถ้าไม่ช่วย
ต่อและเสียดายถ้ากลุ่มล้มเหลว แต่ก็พยายามสร้างคนใหม่ๆ เข้ามาเรียนรู้งานเพิ่มด้วย เช่นกันการเห็นความสาเร็จของ
กลุ่มก็ทาให้สมาชิกมีวินัยต่อการชาระหนี้เงินกู้ยืมเพราะกลัวว่ากลุ่มจะล่มและขาดแหล่งเงินของชุ มชน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุนทร ยุทธชนะ (2556)
1.2) การพัฒนาชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การเข้าไม่ถึงสวัสดิการทางสังคมเป็นอีกสาเหตุ
หนึ่งของความยากจน เมื่อเกิดดอกผลจากการดาเนินงานล้วนแล้วแต่นามาจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก เช่น กลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์ ให้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก กรณีต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลคืนละ 300 บาท 1 ปี เบิกได้
ไม่เกิน 7 คืน ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและทุนยังชีพผู้พิการ เป็นต้น นอกจากสวัสดิการที่ให้ในการยังชีพแล้วยังทาให้
ชุมชนมีกองทุนเพื่อจัดค่ายให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ ในช่วงปิดเทอม ดังที่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเจ็น
ตก จัดค่ายสาหรับเยาวชนในช่วงปิดเทอมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพราะชุมชนอยู่ติดกับเทือกเขาบรรทัด
ผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาชุมชนอีกอย่างหนึ่งคือการรักษารากฐานของชุมชนดั้งเดิมไว้ได้ เช่น
แต่เดิมวัดเป็นศูนย์รวมของชุมชน ปัจจุบันในหลายพื้นที่บทบาทนี้เริ่มหมดไปแต่สาหรับพื้นที่บ้านเจนตกวัดยังคงเป็น
ศูนย์กลางของชุมชนเพราะที่ทาการของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์และกองทุนหมู่บ้านตั้งอยู่ในบริเวณวัด
2) ข้อสังเกตต่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2.1) ความสาเร็จของกลุ่มเกิดจากหลายประการ เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมเดียวกันทา
ให้เกิดความเชื่อถือ ไว้วางใจ และเมื่อจัดตั้งกลุ่มขึ้นก็ชักชวนคนมาทางานให้กลุ่มในรูปคณะกรรมการ บริหารงานอย่าง
ซื่อสัตย์ สุจริต มีบัญชีรายรับ-จ่ายของกลุ่มที่ตรวจสอบได้ แต่อีกปัจจัยหนึ่งคือความกล้าที่จะทากิจกรรมใหม่เพื่อต่อนา
เงินของกลุ่มมาต่อยอดและตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก ทาให้สมาชิกต้องแบ่งงานกันรับผิดชอบและมีส่วน
ร่วมต่อกิจกรรมของกลุ่มมากขึ้นโดยอัตโนมัติ ดังที่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเจนตกขยายกิจกรรมกลุ่มจากรับ
ฝาก-ให้กู้ ไปสู่การลงทุนรับซื้อน้ายางพารา ขายปุ๋ย ขายอาหารสัตว์และให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกที่เข้ามาร่วมกิจกรรม
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2.2) ข้อสังเกตต่อการปรับตัวของกลุ่มในการดาเนินงาน
- กลุ่มปรับตัวและแนบแน่นต่อกลไกของรัฐในลักษณะที่เป็นฐานให้กับการดาเนินงานให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภารกิจ/หน้าที่การให้บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐาน
บางอย่างให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่าง ตรงจุด เพราะมีประสบการณ์จากการดาเนินงานของกลุ่ม
มาแล้วและตัวแทนที่ได้รับเลือกเข้าไปในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็นคณะกรรมการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตด้วย เช่นในกรณีของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเจ็นตก
- การปรับตั วและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการเดิน ทาง ติดต่อสื่อสารที่ส ะดวกรวดเร็ว เรียนรู้
ประสบการณ์ระหว่างกลุ่มปละนามาปรับใช้กับกลุ่มของตน เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตไปศึกษาดูงานที่กลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเขาปูน -สะพานยาง อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง กลุ่มสัจจะออมทรัพย์และกองทุนหมู่บ้านไป
ศึกษาดูงานที่กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ตาบลคลองเปียะ อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
การปรับตัวดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งที่จะทาให้กลุ่มพัฒนางานของตนต่อไปแต่ปัจจัยที่ท้าทายอย่างยิ่งคือ
กระแสทุนนิยมที่รุกคืบเข้ามาสู่ชุมชนยากแก่การทัดทาน เราจึงพบว่าในอีกด้านหนึ่งกลุ่มมีบทบาทใหม่คือการเปลี่ยน
บทบาทเป็นนายทุนหรือพ่อค้าคนกลางของชุมชนแทนแล้วทาหน้าที่เป็นตัวกลางของชุมชนประสานกับนายทุนภายนอก
เพราะมีความได้เปรียบเรื่องต้นทุนทางสังคมและมีค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานที่ต่ากว่า เช่น การจาหน่ายรถจักรยานยนต์
ให้แก่สมาชิก กลุ่มจะจ่ายเงินสดให้กับร้านแล้วให้สมาชิกมาผ่อนรถกับกลุ่มแทน กลุ่มมีความได้เปรียบมากเพราะเป็นผู้
ประสานกับนายทุนภายนอก ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายด้านการจ้างแรงงาน การจัดร้าน การขนส่ง เป็นต้น กลุ่มจึงมีกาไรและ
อยู่ได้ กาไรนี้ถ้ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมทางานกับกลุ่มในด้านต่างๆ กาไรที่ได้จะมีผู้ช่วยตรวจสอบ ทาให้เกิด
ความโปร่งใสในการบริหารงาน ผลักดันนายทุนจากภายนอกออกไป คนในชุมชนไม่เป็นหนี้นอกระบบ ในทางกลับกัน
หากชุมชนผลักดันนายทุนภายนอกออกไปแล้วเป็นนายทุนเอง โดยใช้กลุ่มสร้างภาพความชอบธรรมให้กับกลุ่มนายทุน
ใหม่ เป็นเรื่องน่าวิตกว่าอะไรเกิดขึ้นกับชุมชนในระยะยาวได้เช่นกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาย จิตสุธน (2557)
การศึกษาเรื่องแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนกับการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพึ่งตนเอง กรณีศึกษากลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเจนตก โดยการใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ทาให้ผู้ศึกษา
สรุปประเด็นต่างๆ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ดังนี้
1. สรุปรูปแบบและวิธีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พบว่าพัฒนาการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตใน 3 ช่วงเวลา ดังนี้
ยุ ค เริ่ ม ต้ น : ความสั ม พั น ธ์ ข องคนในชุ ม ชนและการแก้ ปั ญ หาร่ ว มกั น ชุ ม ชนหมู่ บ้ า นเป็ น สั ง คมเล็ ก ๆ
ความสัมพันธ์ของคนเป็นแบบเครือญาติ เมื่อมีปัญหาจะช่วยเหลือกัน โดยเฉพาะในกรณีนี้คือปัญหานายทุนเข้ามา
กอบโกยผลประโยชน์จากชุมชนหมู่บ้าน ชาวบ้านกู้เงินกับนายทุน เป็นหนี้ดอกเบี้ยสูง นาไปสู่การหาทางแก้ไขร่วมกัน
ด้วยวิธีการต่างๆ
ยุคก่อตัว : การหนุนเสริมจากส่วนราชการ คือ สานักงานพัฒนาชุมชนในอาเภอต่างๆ เมื่อชุมชนหมู่บ้านมี
ความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นแบบเครือญาติแล้ว หน่วยงานจากภายนอกย่อมไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ง่ายนัก
ทาได้เพียงการให้คาแนะนาแก่ชุมชนหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม แนะนาการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อ
การผลิ ต ขึ้ น โดยชุ ม ชนหมู่ บ้ า นเลื อ กกรรมการท างานของกลุ่ ม เอง พั ฒ นากรพาไปศึ ก ษาดู ง านกั บ กลุ่ ม ที่ ป ระสบ
ความสาเร็จ และให้กรรมการเหล่านั้นหาแนวทางไปปรับใช้กับชุมชนหมู่บ้านของตน ยุคนี้เป็นช่วงเวลาสาคัญอย่างยิ่ง
การดารงอยู่ของกลุ่มและบทบาทของรัฐ คือเมื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเริ่มเกิดขึ้นไม่มีผลงานที่เป็นที่เชื่อถือแต่
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ทางานเกี่ยวกับเรื่องการเงิน คณะกรรมการกลุ่มย่อมถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวการทางานเป็นธรรมดา ถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้
กลุ่มก็จะดาเนินต่อไปและชุมชนก็จะยอมรับต่อบทบาทของรัฐด้วย
ยุคขยายและเสริมสร้างการดาเนินงานของกลุ่ม : ความท้าทายและการรับมือกับทุนนิยม บทบาทของรัฐ
เป็นเพียงหน่วยงานที่หนุนเสริม เพราะชุมชนเป็นหลักในการดาเนินงาน ในเวลานี้กลุ่มสามารถขยายบทบาทในหลายๆ
ด้าน เริ่มตั้งแต่รับฝาก-ให้กู้เงินแก่สมาชิก จาน่ายสินค้าที่จาเป็นแก่สมาชิกในราคาถู ก สร้างสวัสดิการการขั้นพื้นฐานแก่
สมาชิก เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน แต่ประเด็นที่ท้าทายคือกลุ่มไม่สามารถต่อต้านและเป็นเนื้อเดียวกันกับทุน
นิยมได้ กลุ่มจะมีวิธีการอย่างไร ผู้ศึกษาพบว่ากลุ่มวางบทบาทเป็นทุนนิยมที่อยู่ร่วมกับชุมชนหมู่บ้าน คือ อานวยความ
สะดวกแก่สมาชิกและมีกาไรเป็นผลพลอยได้มาเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกในรูปเงินและสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานที่ไม่ต้องพึ่งพา
รัฐแต่พึ่งตนเองเป็นสาคัญ
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จและปัญหาของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในการแก้ไขปัญหาความยากจน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของกลุ่มมี 2 ประการ คือ ฐานความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่เริ่มต้นจากความ
สัมพันธ์แบบเครือญาติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ เพรชประเสริฐ (2547) เมื่อมีปัญหาคนในชุมชนหมู่บ้านจะ
ช่วยเหลือกัน สามารถป้องกันการแทรกแซงจากภายนอกได้ในระดับหนึ่ง และเมื่อพัฒนาไปสู่การจัดตั้งกลุ่มก็ทาให้
ความสัมพันธ์ของสมาชิกมีความแน่นแฟ้น เสียสละเพื่อส่วนรวมอีกประการหนึ่งคือความริเริ่มซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น
2 ประเภท คือ ความกล้าต่อการลงทุนและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนหมู่บ้าน กล่าวคือความกล้าต่อการลงทุนนั้น
เมื่อกลุ่มต้านทุนนิยมไม่ได้ กลุ่มจะต้องนาเงินที่สมาชิกฝากไปต่อยอดในหลายๆ ทางเพื่อให้เกิดฐานทางการเงินที่เข้มแข็ง
และสวัสดิการชีวิตที่ดีของสมาชิก เช่น ให้กู้เป็นทุนประกอบอาชีพซื้อสลากออมสิน ขายอาหารสัตว์ รับซื้อน้ายางพารา
ขายจักรยานยนต์ เป็นต้น แต่เมื่อประโยชน์ตกอยู่กับสมาชิกทุกคน สมาชิกจึงต้องมีส่วนร่วมต่อการดาเนินงานของกลุ่ม
ด้วยเพื่อร่วมกันคิดต่อยอดกิจกรรมของกลุ่ม และทาให้การดาเนินงานของกลุ่มเป็นไปอย่างโปร่งใส ตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกได้ เช่นกันในประเด็นนี้ก็เป็นปัญหาอย่างยิ่งต่อการดาเนินงานของกลุ่มเพราะปรากฏว่าภายใต้ฐาน
คิดเรื่องทุนทางสั งคม ความเชื่อมั่นที่มีต่อกัน ต่อให้คณะกรรมการของกลุ่มมีวาระการดารงตาแหน่ง คนที่เคยเป็ น
กรรมการกลุ่มอยู่แล้วจะได้รับเลือกตั้งเข้ามาซ้าแล้วซ้าอีก คนรุ่นใหม่ขาดการเรียนรู้ต่อการดาเนินงานของกลุ่ม ขาด
ความคิดที่หลากหลาย ในระยะยาวอาจเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจาการพึ่งพารัฐเป็นพึ่งพาคนกลุ่ม
เล็กๆ ในชุมชนหมู่บ้านเพียงไม่กี่คนและอาจนาไปสู่การผูกขาดได้ บทบาทของกลุ่มจึงอาจไม่ยาวนานนัก
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากการศึกษาบริบทของชุมชนมีดังนี้
- วิถีการผลิตยังเป็นปัจจัยหลักของเศรษฐกิจชุมชน แต่ชุมชนหมู่บ้านมีความพยายามในการเรียนรู้เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร หรือวิถีทางการผลิตสะดวกสบายขึ้น
- ในอดีตการผลิตเป็นแบบหล้าหลังความเชื่อเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี หรือความผูกพันทางเครือญาติสามารถ
ยึดโยงผู้คนให้อยู่ร่วมกันได้ ช่วยเหลือกันทางการผลิต แต่เมื่อสังคมหมู่บ้านขนาดเล็กเริ่มขยายตัว มีอิทธิพลจากภายนอก
เข้ามามากขึ้น การช่วยเหลือกันของชุมชนบนฐานความเชื่อเดิมประกอบกับเทคโนโลยีการเดินทาง ติดต่อสื่อสารที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน นาไปสู่ความร่วมมือของชุมชนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นคือการจัดตั้ง
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลติ มีกฎเกณฑ์ กติกาของกลุ่มที่ชัดเจนแต่ยืดหยุ่นตามบริบทชุมชนหมู่บ้านและชุมชนนั้นๆ
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- แนวคิดอนาธิปัตย์นิยมที่แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนยึดถือไม่สามารถเป็นจริงได้อีกต่อไป เมื่อรัฐปรับตัว ไม่ได้
เลวร้ายอย่างที่แนวคิดวัฒนธรรมเดิมเชื่อถือ บทบาทของรัฐได้รับการยอมรับมากขึ้น มีหน้าที่หนุนเสริมต่อชุมชนหมู่บ้าน
ในการแก้ไขปัญหาความยากจนเพราะเป้าหมายของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกับรัฐคล้ายคลึงกันคือทาเพื่อประโยชน์
สาธารณะและแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน
ดังนั้น 3 เสาของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดคือบทบาทของรัฐ ส่วนบทบาทอื่นๆ เป็น
พัฒนาการตามยุคสมัยของสังคมที่เปลี่ยนแปลง แนวคิดวัฒนธรรมตามวิถีการผลิตและความช่ว ยเหลือกันของชุมชนใน
การแก้ไขปัญหาความยากจนจึงจะสามารถดารงอยู่ได้ต่อไปด้วยปัจจัยการติดต่อสื่อสาร การเดินทางในยุคโลกาภิวัตน์
แลกเปลี่ยน แนะนาแนวทางช่วยเหลือกันระหว่างชุมชน เพราะโลกาภิวัฒน์นั้นเปรียบได้กับหมู่บ้านโลกที่ความสัมพันธ์
ของคนใกล้ชิดกันเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น
ผลการศึกษาในแง่บทบาทของรัฐที่เปลี่ยนแปลงตามแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนอาจจะพูดได้ว่าแนวคิดนี้ใช้อธิบาย
ได้ดีในเรื่องการผลิตและความสัมพันธ์ในชุมชนซึ่งเสริมส่งการผลิต แต่ในอีกด้านหนึ่งการที่ชุมชนเข้มแข็งอยู่ภายใต้รัฐ ให้
รัฐเสริมบทบาทชุมชนน่าจะสอดคล้องกับแนวคิดประชาสังคมมากกว่า กล่าวได้ว่าการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพึ่งตนเอง กรณีศึกษาบ้านเจนตนนั้น อาศัยทั้งแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนและแนวคิด
ประชาสังคมประกอบกัน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งนี้
ผู้ศึกษาพบว่าบทบาทหน่วยงานของรัฐคือพัฒนาชุมชนมีข้อมูลของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตน้อยมาก พัฒนา
ชุมชนจึงควรเพิ่มบทบาทในการรวบรวมฐานข้อมูลของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้เป็นระบบมากขึ้นเพื่อสะดวกต่อ
การนาไปใช้ ในการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ต จริงอยู่การดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตย่อมมีรูปแบบที่แตกต่างกันตามบริบทของชุมชนหมู่บ้าน แต่ไม่ได้หมายความว่าแต่ละกลุ่มจะแลกเปลี่ย น
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันไม่ได้ ดังนั้นเพื่อให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่กระจายกันอยู่มีส่วนช่วยกันในการสร้างให้
แต่ละกลุ่มเข้มแข็ง ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
ผู้ศึกษาเสนอว่าควรจัดให้มีภาคีความร่วมมือของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่แต่ละกลุ่มมีการพบปะ พูดคุย
แลกเปลี่ย นประสบการณ์ระหว่ างกัน อย่ างอิส ระ ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงาของรัฐ หรือเป็น การสร้า ง
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของกันและกันโดยรัฐเป็นตัวเชื่อประสาน
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการและงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีความยั่งยืนยิ่งขึ้นควรวิจัยเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง
กับประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนในการแก้ไขปัญหาความยากจนของกลุ่มและสมาชิกที่กู้ยืมทู ตไปประกอบอาชีพ
หรือแก้ไขปัญหาความยากจนและ/หรือการจัดสวัสดิการครั้งต่อไป
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกรมเจ้าท่าประจาท่าเรือราชวงศ์
Satisfaction of the people about Ratchawong pier Marine Department service.

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

สิบตำรวจตรีวัชรัศนิ์ บุณยำขุ
สำขำวิชำ รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม
ภำควิชำ รัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1). เพื่อศึกษำระดับควำมพึงพอใจของประชำชนต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของ
กรมเจ้ำท่ำประจำท่ำเรือรำชวงศ์ (2). เพื่อเสนอแนะแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมเจ้ำท่ำ
ประจำท่ำเรือรำชวงศ์ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ ในกำรวิจัยเป็นผู้ใช้บริกำรเรือด่วนที่ท่ำเรือรำชวงศ์ จำนวน 400 คน ตำมสูตรของ
ทำโรยำมำเน่ (Taro Yamane, 1973 : 125) ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 0.95 และควำมคลำดเคลื่อนในกำรสุ่มตัวอย่ำงที่ระดับ
0.05 ซึ่งได้กำหนดกลุ่มตัวอย่ำงโดยกำรปัดเศษจำนวนเต็มร้อย เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบสอบถำม โดยใช้วิธีกำร
สุ่มแบบบังเอิญ สถิติที่ใช้ในกำรวิ เครำะห์ข้อมู ล ได้ แก่ กำรหำค่ำควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน ทดสอบสมมติฐำน โดยใช้สถิติ t-test ในกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำง ตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม และใช้
สถิติ One – way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำง ตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป และใช้ LSD (Lease
Significant Difference) ทดสอบควำมแตกต่ำงรำยคู่หำกพบว่ำมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
1. ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมเจ้ำท่ำประจำท่ำเรือรำชวงศ์
พบว่ำ ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรทั้ง 4 ด้ำนอยู่ในภำพรวมอยู่ในระดับ มำก
2. ผลกำรทดสอบสมมติฐำนเพื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของประชำชนต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมเจ้ำ
ท่ำประจำท่ำเรือรำชวงศ์ พบว่ำ ประชำชนผู้มำใช้บริกำรที่มี เพศ อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ต่อเดือนที่แตกต่ำง
กัน มีควำมพึงพอใจของประชำชนต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมเจ้ำท่ำประจำท่ำเรือรำชวงศ์ ไม่แตกต่ำงกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐำนกำรวิจัย
3. ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มเติมเรื่องของข้อมูลในกำรประชำสัมพันธ์ให้ทั่วถึงและอยู่ในจุดที่สังเกตได้เด่นชัดและ
ควรให้บริกำรนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติให้มำกขึ้น รวมทั้งเพิ่มเติมอุปกรณ์ช่วยชีวิตและมั่นตรวจสอบให้พร้อมใช้งำนอยู่
เสมอ และปรับปรุงด้ำนเสียงของเครื่องยนต์ ควันของเครื่องยนต์ และกำรสั่นสะเทือนของเรือ
คาสาคัญ : เจ้าหน้าที่ ประชาชน กรมเจ้าท่า ความพึงพอใจ
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Abstract
This research aims to (1.) To study the rank of satisfaction of the population on the
quality Ratchawong pier Marine Department service (2.) to provide guidance on improving the
quality of Ratchawong pier Marine Department service. For example research are customer who
use express boat at Ratchawong pier Marine Department service total 400 peoples as Taro
Yamane’s formula ( Taro Yamane, 1973 : 125 ) at confident level at 0.95 and randomly fault
level at 0.05 which determine by round on one hundred digits. I use research tools such as
unpredictable questionnaire , statistics and analysis, frequency, percentage, average arithmetic
and standard deviation that test the hypothesis by using statistic of T-Test compare the difference
between Independent variable 2 groups and one – way ANOVA ‘s statistic for comparing
difference between Independent variable 3 groups or more and using LSD (Lease Significant
Difference) examine significant difference at level 0.05
The results are as follows.
1.The results of the satisfied population about quality of service Ratchawong pier
Marine Department were satisfied all 4 factors at high level.
2. The hypothesis test for comparing the satisfied population about quality of service at
Ratchawong pier Marine Department that found population who have differently sex, age,
education, occupation and monthly income. Satisfaction about quality of service at Ratchawong
pier Marine Department are indefinite and therefore the research hypothesis rejection.
3. Suggestion should include more public relation and easily observation and should
serve foreign visitors better as well as install more life-saving equipment and always check for
available. Finally, improve the sound and smoke of the engine and the ship's vibration.
Keywords : officer, people, marine department , satifaction

บทนา
กรุงเทพมหำนครเป็นเมืองหลวงของประเทศ เป็นเมืองใหญ่ที่มีควำมเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็วในทุกด้ำน เมื่อ
เปรียบเทียบกับในภูมิภำคเดียวกัน เป็นเมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรศึกษำ กำรเมือง กำรปกครอง ศูนย์กลำง
ของระบบรำชกำร กำรพำณิชยกรรม เมืองท่องเที่ยว เมืองท่ำ ดังนั้น จึงเป็นศูนย์รวมของประชำชนทุกอำชีพ ทุกระดับที่
อยู่รวมกันอย่ำงแออัด จำกสภำพควำมเป็นเมืองของกรุงเทพมหำนครดั งกล่ำวนี้ ทำให้กำรพัฒนำกำรคมนำคม ในด้ำน
ต่ำงๆเร่ง ที่จะพัฒนำให้สอดคล้ องเหมำะสมกับจำนวนประชำกรที่มีจำนวนมำก และเส้นทำงกำรคมนำคมที่สำคั ญ
นอกจำกทำงบกแล้วก็คือทำงน้ำ ได้แก่ แม่น้ำเจ้ำพระยำ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักอีกเส้นทำงหนึ่งที่มีประชำชนใช้เดินทำงเป็น
จำนวนมำก ในช่วงเวลำเร่งด่วนในช่วงเช้ำและช่วงเย็น และเป็นอีกเส้นทำงหนึ่งเลี่ยงกำรเดินท ำงทำงบกเนื่องจำก
กำรจรำจรหนำแน่น ทำให้กำรเดินทำง ทำงน้ำจึงสะดวกและรวดเร็วกว่ำ
ท่ำเรือรำชวงศ์ในอดีตช่วงต้นของสมัยรัตนโกสิ นทร์ ท่ำเรือรำชวงศ์เป็นท่ำเรือที่สำคัญในกำรเดินทำงออกสู่
ต่ำงประเทศไม่ว่ำจะเป็นสิงคโปร์ มำเลเซียหรือไปอังกฤษ ต่ำงก็จะต้องมำขึ้นเรือเดินทะเลที่ท่ำเรือรำชวงศ์เพื่อไปขึ้นเรือ
เดินสมุทรที่สิงคโปร์ แม้แต่เชื้อพระวงศ์ก็ต้องเดินทำงมำขึ้นเรือที่ท่ำเรือรำชวงศ์เช่นกัน ในปัจจุบันท่ำเรือรำชวงศ์ก็ยังเป็น
ท่ำเรือหนึ่งที่สำคัญไม่ต่ำงไปจำกอดีต เนื่องจำกเป็นท่ำเรือที่ใกล้ศูนย์กำรค้ ำ ตลำดสำเพ็งและมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
อยู่หลำยแห่ง อีกทั้งยังมีประชำชนมำใช้บริกำรในกำรสัญจรเป็นจำนวนมำก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดูแลโดยตรงก็คือ

กรมเจ้ำท่ำ ที่รับผิดชอบตำมลักษณะงำน และอำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
หรือทำให้เกิดควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงรวมถึงกำรให้คำแนะนำแก่ผู้มำใช้บริกำรเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยสูงสุด
และเพื่อกำรพัฒนำกำรคมนำคมทำงน้ำ ให้ดียิ่งขึ้นจึงอยำกทรำบควำมพึงพอใจของผู้ที่มำใช้บริกำร และข้อเสนอแนะ
ต่ำงๆ เพื่อที่ทำงกรมเจ้ำท่ำจะได้นำข้อมูลเหล่ำนี้ไป ปรับปรุงแก้ไขให้เหมำะสม และพัฒนำให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
กำรวิจัยเรื่อง ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรของกรมเจ้ำท่ำประจำท่ำเรือรำชวงศ์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษำระดับควำมพึงพอใจของประชำชนต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมเจ้ำท่ำประจำท่ำเรือรำชวงศ์
2. เพื่อเสนอแนะแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมเจ้ำท่ำประจำท่ำเรือรำชวงศ์

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปลอิสระ
1. อำยุ
2. เพศ
3. อำชีพ
4. ระดับกำรศึกษำ
5. รำยได้

ตัวแปลตาม
ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อคุณภำพกำร
ให้บริกำร ทั้ง 4 ด้ำน
1. ด้ำนกำรรับรู้กระบวนกำร/ขัน้ ตอนกำรให้บริกำร
2. ด้ำนควำมน่ำเชื่อถือของเจ้ำหน้ำที่ในกำร
ให้บริกำร
3. ด้ำนกำรได้รับบริกำรด้วยควำมเสมอภำค
4. ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรใช้บริกำร

วิธีการการวิจัย
กำรวิจัยเรื่อง ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรของกรมเจ้ำท่ำประจำท่ำเรือรำชวงศ์ เป็นกำรวิจัย
เชิงคุณภำพ ซึ่งใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือเพื่อกำรเก็บข้อมูล ประชำชนที่มำใช้บริกำรเรือด่วนที่ท่ำเรือรำชวงศ์ เพื่อ
เก็ บ ข้ อมู ล ต่ ำ งๆในภำพรวมซึ่ ง ได้ แ บ่ ง กำรเก็ บ ข้ อ มู ล ออกเป็ น 3 ส่ ว น คื อ 1. ข้อ มู ล ของผู้ ต อบแบบสอบถำม,
2.แบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมเห็นของประชำชนกับควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของกรมเจ้ำท่ำประจำท่ำเรือ
รำชวงศ์ ใน 4 ด้ำน, 3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ควรปรับปรุงคุณภำพในกำรให้บริกำรของของกรมเจ้ำท่ำประจำท่ำเรือ
รำชวงศ์ จำกนั้นนำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ เพื่อเป็นแนวทำง เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำปรับปรุงแก้ไขต่อไป
วิธีกำรเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือเพื่อกำรเก็บข้อมูลประชำชนที่มำใช้บริกำรเรือด่วนที่
ท่ำเรือรำชวงศ์โดยใช้วิธีกำรเลือกกำรสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยกำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงจำก
จำนวนเป้ำหมำยของประชำกรทั้งหมดในปีงบประมำณ 2559 ที่มีสถิติกำรใช้บริกำรจำนวน 4,529 คน โดยกำรคำนวณ
จำกสูตรคำนวณกลุ่มประชำกรที่รู้จำนวนประชำกร (Finite Population) ตำมสูตรของทำโรยำมำเน่ (Taro Yamane,
1973 : 125) ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 0.95 และควำมคลำดเคลื่อนในกำรสุ่มตัวอย่ำงที่ระดับ 0.05 ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่ม
ตัวอย่ำงโดยกำรปัดเศษจำนวนเต็มร้อย จะได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงอยู่ที่ 400 คน
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สรุปผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ ผู้มำรับบริกำรส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ร้อยละ
69.00 อำยุระหว่ำง 30 - 39 ปี มำกที่สุด ร้อยละ 36.75 โดยมีระดับกำรศึกษำ ปริญญำตรีมำกที่สุด ร้อยละ 52.00 ส่วน
ใหญ่ประกอบอำชีพพนักงำนบริษัทเอกชน/ห้ำงร้ำน มำกที่สุด ร้อยละ 38.00 และมีรำยได้ต่อเดือน 15,001-20,000
บำท มำกที่สุด ร้อยละ 34.50
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกรมเจ้าท่าประจาท่าเรือราชวงศ์
ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรของกรมเจ้ำท่ำประจำท่ำเรือรำชวงศ์ พบว่ำ ประชำชน
ผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพ กำรให้บริกำรทั้ง 4 ด้ำน ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ( x = 3.55, S.D. = 0.41)
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ประชำชนที่มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร ด้ำนควำมน่ำเชื่อถือ
ของเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำร ( x = 3.73, S.D. = 0.62) รองลงมำคือ ด้ำนกำรรับรู้กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร
( x = 3.56, S.D. = 0.68) ด้ำนกำรได้รับบริกำรด้วยควำมเสมอภำค ( x = 3.50, S.D. = 0.67) ส่วนด้ำนที่ประชำชน
ที่มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ด้ำนควำมปลอดภัย ( x = 3.45, S.D. = 0.59) ซึ่งสำมำรถสรุปผลกำรวิจัยใน
แต่ละด้ำนได้ดังนี้
1. ด้ำนกำรรับรู้กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร พบว่ำ ประชำชนผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อ กำร
ให้บริกำรของกรมเจ้ำท่ำประจำท่ำเรือรำชวงศ์ ในด้ำนกำรรับรู้กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร อยู่ในระดับมำก โดย
เรื่องที่มีระดับควำมพึงพอใจเป็นอันดับแรกคือ กำรให้คำแนะนำของเจ้ำหน้ำที่ ( x = 3.61, S.D. = 0.89) รองลงมำคือ
กำรประชำสัมพันธ์ของเจ้ำหน้ำที่ ( x = 3.51, S.D. = 0.85)
2. ด้ำนควำมเชื่อถือของเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำร พบว่ำ ประชำชนผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร
ของกรมเจ้ำท่ำประจำท่ำเรือรำชวงศ์ ในด้ำนควำมน่ำเชื่อถือของเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำร อยู่ในระดับมำก โดยเรื่องที่มีระดับ
ควำมพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ กำรแต่งกำย เจ้ำหน้ำที่แต่งกำยสะอำดเรียบร้อย ( x = 4.02, S.D. = 0.77) รองลงมำคือ
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เจ้ำหน้ำที่มีทักษะควำมรู้ ควำมชำนำญเหมำะสมกับงำนที่รับผิดชอบ ( x = 3.46, S.D. = 0.88)
3. ด้ำนกำรได้รับบริกำรด้วยควำมเสมอภำค พบว่ำ ประชำชนผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อต่อกำรให้บริกำร
ของกรมเจ้ำท่ำประจำท่ำเรือรำชวงศ์ ในด้ำนกำรได้รับบริกำรด้วยควำมเสมอภำค อยู่ในระดับมำก โดยเรื่องที่มีระดับ
ควำมพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ กำรบริกำรด้วยควำมสุภำพ ( x = 3.52, S.D. = 0.89) รองลงมำคือ กำรให้บริกำร
ตำมลำดับก่อน-หลัง ( x = 3.48, S.D. = 0.86)
4. ด้ำนควำมปลอดภัย พบว่ำ ประชำชนผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของกรมเจ้ำท่ำประจำ
ท่ำเรือรำชวงศ์ ในด้ำนควำมปลอดภัย อยู่ในระดับมำก โดยเรื่องที่มีระดับควำมพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ ควำมปลอดภัย
ในกำรขึ้น-ลงเรือ ( x = 3.51, S.D. = 0.88) เป็นอันดับแรก รองลงมำคือ สภำพโป๊ะเรือ ( x = 3.48, S.D. = 0.80)
และอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น ชูชีพ ( x = 3.40, S.D. = 0.96) เป็นลำดับสุดท้ำย
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อภิปรายผล
จำกกำรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับระดับควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรของกรมเจ้ำท่ำประจำท่ำเรือ
รำชวงศ์ พบว่ำ ประชำชนผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรทั้ง 4 ด้ำน ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก
โดยด้ำนกำรได้รับบริกำรด้วยควำมเสมอภำคมีระดับควำมพึงพอใจมำกที่ สุด รองลงมำคือ ด้ำนกำรรับรู้กระบวนกำร/
ขั้นตอนกำรให้บริกำร และด้ำนควำมปลอดภัยมีระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด ซึ่งสำมำรถอภิปรำยผลกำรศึกษำได้ดังนี้
1. ด้ำนกำรรับรู้กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร ในภำพรวมประชำชนผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมำก โดยเรื่องที่มีระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุดคือ กำรให้คำแนะนำ รองลงมำคือ กำรประชำสัมพันธ์
ในควำมคิดเห็นของผู้วิจัย เหตุที่ด้ำนกำรรับรู้กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับพึง
พอใจมำก เพรำะทำงกรมเจ้ำท่ำ ได้จัดให้ป้ำยประชำสัมพันธ์เส้นทำงกำรเดินเรือ รวมถึงเวลำในกำรเดินเรือรวมถึงป้ำย
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มำใช้บริกำรอีกทั้งยังมีเจ้ำหน้ำที่คอยประชำสัมพันธ์ ให้คำแนะนำและตอบข้อ
ซักถำมต่ำงๆ
2. ด้ำนควำมเชื่อถือของเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำร ในภำพรวมประชำชนผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมำก โดยเรื่องที่มีระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ กำรแต่งกำยของเจ้ำหน้ำที่ รองลงมำคือเจ้ำหน้ำที่มีทักษะ
ควำมรู้ ควำมชำนำญเหมำะสมกับงำนที่รับผิดชอบ
ในควำมคิดเห็นของผู้วิจัย เหตุที่ด้ำนควำมเชื่อถือของเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับพึง
พอใจมำก เพรำะเจ้ำหน้ำที่มีบุคลิกภำพที่ดี แต่งกำยสะอำดเรียบร้อยและกำรแต่งกำยสำมำรถทำให้ทรำบได้ว่ำคือ
เจ้ำหน้ำที่ของกรมเจ้ำท่ำ อีกทั้งเจ้ำหน้ำที่ยังมีควำมรู้ควำมสำมำรถสำมำรถในตอบข้อซักถำมได้เป็นอย่ำงดี
3. ด้ำนกำรได้รับบริกำรด้วยควำมเสมอภำค ในภำพรวมประชำชนผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ
มำก โดยเรื่องที่มีระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ กำรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ รองลงมำคือ กำรให้บริกำรตำมลำดับ
ก่อน-หลัง
ในควำมคิดเห็นของผู้วิจัย เหตุที่ด้ำนกำรได้รับบริกำรด้วยควำมเสมอภำคมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ
มำก เพรำะในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนเจ้ ำหน้ ำ ใช้ ถ้อยคำและกริย ำที่ สุ ภำพ และจัด ล ำดั บ ในกำรขึ้น ลงเรือของ
ประชำชนได้อย่ำงเป็นระเบียบ
4. ด้ำนควำมปลอดภัย ในภำพรวมประชำชนผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึ งพอใจอยู่ในระดับมำก โดยเรื่องที่มีระดับ
ควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ กำรขึ้น-ลงเรือ รองลงมำคือ สภำพโป๊ะเรือ และมีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด คือ อุปกรณ์
ช่วยชีวิต
ในควำมคิดเห็นของผู้วิจัย เหตุที่ด้ำนควำมปลอดภัยมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมำก เพรำะทำงกรมเจ้ำ
ท่ำได้จั ดให้มีอุปกรณ์ช่ วยชีวิต ไว้ในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งยั งดูแลประชำชนอย่ำงใกล้ชิด ในขณะที่ขึ้น -ลงเรือ จึ ง ทำให้
ประชำชนปลอดภัย

ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มเครื่องขยำยเสียงเพื่อให้ประชำสัมพันธ์ได้ทั่วท่ำเรือรำชวงศ์
2. ควรจะมีหลังคำกันฝนบริเวรโป๊ะเรือเพื่อให้เกิดควำมสะดวกและปลอดภัยในกำรขึ้นลงเรือในช่วงเวลที่มีฝนตก
3. ควรปรับปรุงด้ำนกลิ่น ควัน และเสียงจำกเครื่องยนต์ให้ดีขึ้น
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ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดกองพันทหำรช่ำงที่ 401 พลพัฒนำ
4 จังหวัดพัทลุง
Morale and Encouragement in the Operation of Government soldiers Military
Technician Battalion 401 Development Corps 4th Phatthalung Province

ผู้วิจัย
อำจำรย์ที่ปรึกษำ

สิบเอกธนชัย นพแก้ว
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม
ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหาร
สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล
3) เพื่อหาแนวทางการเสริมสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่
401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง ผู้วิจัยทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 201 คน ซึ่งเป็นข้าราชการทหาร สังกัด
กองพั น ทหารช่ า งที่ 401 พลพัฒ นา 4 จัง หวั ด พั ท ลุง ขนาดของกลุ่ ม ตั วอย่ า งได้ มาโดยการใช้ ต ารางส าเร็จ รูป
คานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ R.V. Krejcie D.W. Morgan โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมู ล ได้ ค่า ความเชื่ อมั่ น ของแบบสอบถาม เท่ า กับ .757 และสถิติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมู ล ได้ แ ก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. ขวั ญ กาลั ง ใจในการปฏิบั ติ หน้ า ที่ ของข้า ราชการทหาร สั ง กัด กองพั น ทหารช่ า งที่ 401 พลพั ฒ นา
4 จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.53) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ด้านความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน ( = 4.01) มีขวัญกาลั งใจในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านความ
รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติ ( = 3.88) มีขวัญกาลังใจในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านเงินเดือน
และรายได้ ( = 2.79) มีขวัญกาลังใจในระดับปานกลาง
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบระดับขวัญกาลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่ของข้าราชการทหาร
สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล สามารถสรุปผลได้ดังนี้
2.1 จาแนกตามคุณลักษณะด้านอายุ พบว่า ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพั ทลุง ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน
5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสาเร็จในการปฏิบัติงาน 2) ด้านการยอมรับนับถือ 3) ด้านลักษณะของงานที่ได้รับ
มอบหมาย 4) ด้านความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติ และ 5) ด้านความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน
2.2 จ าแนกตามคุ ณ ลั กษณะด้ า นอายุ ร าชการ พบว่ า ขวั ญ กาลั ง ใจในการปฏิบั ติ หน้ า ที่ ของ
ข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทุกด้าน ยกเว้นด้านเงินเดือนและรายได้
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2.3 จาแนกตามคุณลักษณะด้านระดับชัน้ ยศ และด้านระดับการศึกษา พบว่า ขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง ในภาพรวม ไม่มีมี
ความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 1
ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติ
คำสำคัญ : ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน, ข้ำรำชกำรทหำร
ABSTRACT
This research aims to study. Morale and Encouragement in the Operation of
Government soldiers Military Technician Battalion 401 Development Corps 4th
Phatthalung Province. The researchers conducted a study of a sample of 201 Government
soldiers Military Technician Battalion 401 Development Corps 4th Phatthalung Province.
The sample size was obtained by using a pre-calculated table to determine the sample size
of R.V. Krejcie D. W. Morgan. The instrument used for collecting data was a questionnaire
and statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation,
t-test, and one-way ANOVA.
The results of study were as follows.
1. The overall Morale and Encouragement in the Operation of Government soldiers
Military Technician Battalion 401 Development Corps 4th Phatthalung Province was at
high level ( = 3.53). Considering it by aspect, the one that gained the highest mean score
was that of The relationship of colleagues in the work ( = 4.01) was at high level. whereas
the next lower ranking aspect was that of Responsibility for the work ( = 3.88) was at high
level. The aspect that gained the lowest mean score was that of Salary and income ( = 2.79)
was at moderate level.
2. The provision of Morale and Encouragement in the Operation of Government soldiers
Military Technician Battalion 401 Development Corps 4th Phatthalung Province in comparison
between the respondents of a different personal background can be concluded as follows:
2.1 As classified by Age, it was found that the Morale and Encouragement in
the Operation of Government soldiers Military Technician Battalion 401 Development Corps
4th Phatthalung Province. as a whole was found significantly different at the .05 level,
Considering it by aspect, 5 aspects were found significantly different at the .05 level, namely
1) the success of the operation 2) the respect 3) the nature of the task assigned 4) the
responsibility for the work to be done; and 5) the relationship of the participants in the work.
2.2 As classified by Bureaucracy, it was found that the Morale and
Encouragement in the Operation of Government soldiers Military Technician Battalion 401
Development Corps 4th Phatthalung Province. as a whole was found significantly different
at the .05 level, Considering it by aspect, it was found that there were statistically
significant differences at the .05 level. Except for salary and income.
2.3 As classified by Military rank and Education, it was found that the
Morale and Encouragement in the Operation of Government soldiers Military Technician
Battalion 401 Development Corps 4th Phatthalung Province. as a whole was not different.
Considering it by aspect, 1 aspects were found significantly different at the .05 level,
namely The Responsibility for the work.
Keyword : Morale and Encouragement in the Operation, Government soldiers
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บทนำ
ขวั ญ และกาลั ง ใจในการปฏิบั ติ ง าน คือ สภาพจิ ต ใจที่ เกี่ย วข้องกับ ความคิด ความรู้สึ ก ที่ บุ คคลมี ต่ อ
สภาพแวดล้อมในการทางาน โดยที่จะแสดงออกมาเป็นลักษณะของความร่วมมือร่วมใจความรู้สึกกระตือรือร้น
ความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติงาน และหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในองค์การให้บรรลุผลสาเร็จ ดังนั้นขวัญและกาลังใจจึง
ถือเป็ น สิ่ งที่ องค์การจะละเลยไม่ ไ ด้ เลย และเนื่ องจากขวั ญเป็ น สิ่ ง ที่ เปลี่ ย นแปลงง่ า ยแล ะบางครั้ง ยากต่ อการ
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน องค์การจึงต้องทาการสารวจขวัญอยู่เสมอ ๆ จะทาให้องค์การสามารถปรับปรุงสภาพ
ขวัญในองค์การให้ดียิ่งขึ้นได้ ถ้าหากผู้นาองค์การสามารถสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานให้เกิดในระดับที่สูง จึง
เป็นที่มั่นใจได้ว่างานทุกอย่างขององค์การจะดาเนินไปได้อย่างราบรื่นและเรียบร้อย ปราศจากการขัดแย้งภายใน
หรือการละเลยจนทาให้งานสะดุดเกิดผลงานที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็น
กองทัพบก เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐ มีหน้าที่ตามกฎหมายในการเตรียมกาลังกองทัพบกและป้องกัน
ราชอาณาจักร โดยมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในกองทัพบกที่รับผิดชอบ รวมทั้งมีการกากับดูแล
บังคับบัญชาตามลาดับชั้น เพื่อดาเนินการตามครรลองที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ ว่ารัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ และต้องจัดให้มีกาลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์
และเทคโนโลยี ที่ ทัน สมั ย จ าเป็ นและเพี ย งพอ เพื่อพิทั กษ์รักษาเอกราช อธิ ปไตย ความมั่ นคงของรัฐ สถาบั น
พระมหากษัตริย์ผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และเพื่อการพัฒนาประเทศ (คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาสิทธิป ระโยชน์ของกาลังพลในกองทัพไทย
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2550 : 2-3)
กองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุงเป็นหน่วยงานปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงของประเทศอยู่
ภายใต้โครงสร้างของกองบัญชาการกองทัพไทย มีหน้าที่สนับสนุนและปฏิบัติการต่อภารกิจหลักของกองบัญชาการ
กองทัพไทย ด้านการพัฒนาและรักษาความปลอดภัยทางทหาร จึงนับว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง ซึ่งการ
ดาเนินการต้องมีการประเมินผลงานและการปรับปรุงข้อบกพร่องเพื่อให้การดาเนินการตามภาระหน้าที่รับผิดชอบให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองต่อหน้าที่ในงานกองบัญชาการกองทัพไทย จึงนับว่า
เป็นกลไกสาคัญของกองบัญชาการกองทัพไทย การกาหนดทิศทางในการปฏิบัติราชการและมีเป้ าหมายในการ
ดาเนินการที่ชัดเจนจนบังเกิดประสิทธิผลสูงสุด อันนาไปสู่การปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติในมิติต่าง ๆได้อย่าง
เป็นรูปธรรม และพร้อมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่เกิดขึ้น
ด้วยเหตุนี้ข้าราชการทหารในสังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุงจึงต้องมีความพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าที่กองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง มีลักษณะงานที่หลากหลาย การปฏิบัติ
ภารกิจจะสาเร็จตามที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความสานึกในความรับผิดชอบ ความ
เสียสละ การทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความสมัครใจ ความรู้สึกจงรักภักดี และมีขวัญ
กาลังใจในการทางานที่ดีเพราะหากขาดปัจจัยเหล่านี้แล้ว อาจจะส่งผลต่ อประสิทธิผลขององค์การโดยส่วนรวมได้
กองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง ได้มองเห็นการสร้างขวัญกาลังใจให้กับข้าราชการทหารเป็นสิ่ง
สาคัญลาดับแรก ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุก ๆ ด้าน จะทา
ให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อยประชาชนได้รับความสุขความพึงพอใจ ฉะนั้นข้าราชการทหารจะต้องเป็นบุคลากรที่
มีมีขวัญกาลังใจอยู่ในระดับที่สามารถทาให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายและภารกิจต่าง ๆ ได้ ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษา ขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง และผล
การศึกษาจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การในการดาเนินงานต่อไปในอนาคต โดยสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
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สร้างความจงรักภักดีต่อองค์การเพื่อบารุงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสิทธิภาพให้คงความเป็น
สมาชิกภาพขององค์การตลอดไป เพื่อให้การด าเนิน งานเป็ นไปอย่า งมี ประสิท ธิภาพ และประสิท ธิผ ล โดยให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
การวิจัยเรื่องขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พล
พัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401
พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่
401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล
3. เพื่อหาแนวทางการเสริมสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหาร
ช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง

สมมติฐำนกำรวิจัย
เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้
1. ข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง ที่มีอายุต่างกัน มีขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน
2. ข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง ที่มีอายุราชการต่างกัน มี
ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน
3. ข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง ที่มีระดับชั้นยศต่างกัน มี
ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน
4. ข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน

กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย
การวิจัย ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา
4 จังหวัดพัทลุง ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีลาดับความต้องการของ Maslow (1970, p. 85 - 89 อ้างถึง
ใน วสันต์ พลั่วพันธ์, 2550 : 20 – 21) ทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg (อ้างถึงใน สมพล คณานุเคราะห์, 2555)
ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ของ สุทนต์ กระจ่างจิต (2553 : 48 - 49) มาประยุกต์และบูรณาการ สรุปเป็นกรอบ
แนวคิดเพื่อกาหนดเป็นวัตถุประสงค์ในการวิจัยได้ดังภาพที่

ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1) อายุ
2) อายุราชการ
3) ระดับชัน้ ยศ
4) ระดับการศึกษา

ตัวแปรตำม
ขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัตหิ น้ำที่
1) ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
2) การยอมรับนับถือ
3) ลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย
4) ความรับผิดชอบต่องานทีป่ ฏิบัติ
5) ความก้าวหน้าในสายงาน
6) ความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงานในการ
ปฏิบัติงาน
7) เงินเดือนและรายได้
8) สภาพแวดล้อมของสถานที่ทางาน
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย

วิธีดำเนินกำรวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4
จังหวัดพัทลุง จานวนทั้งสิ้น 201 คน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบสารวจความคิดเห็น
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง จานวน
ทั้งสิ้น 132 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่ างได้มาโดยการเทียบตารางสาเร็จรูปคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ
R.V. Krejcie D.W. Morgan (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2550 : 50-51) และจะทาการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple
random Sampling)
พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม
พ.ศ. 2561

ผล/สรุปผล
1. ผู้ตอบถาม ซึ่งเป็นข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.64 มีอายุราชการ มากกว่า 30 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
36.36 มีชั้นยศร้อยตรี-ร้อยเอก มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.91 และมีการศึกษาในระดับต่ากว่าปริญญาตรี มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.97
2. ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้า ที่ของข้าราชการทหาร สังกัดกองพั นทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4
จัง หวั ด พั ท ลุง โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อพิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า ด้า นที่ มี ค่า เฉลี่ ย มากที่ สุด คือ ด้ า น
ความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน มีขวัญกาลังใจในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบต่องาน
ที่ปฏิบัติ มีขวัญกาลังใจในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านเงินเดือนและรายได้ มีขวัญกาลังใจใน
ระดับปานกลาง
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3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบระดับขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหาร
สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง จาแนกตามคุณลักษณะส่ วนบุคคล ด้านอายุ พบว่า ขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง ใน
ภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาแนกตามคุณลักษณะด้านระดับชั้นยศ พบว่า
ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง ใน
ภาพรวม ไม่มีมีความแตกต่างกัน
4. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ทหาร สัง กัดกองพั น ทหารช่ า งที่ 401 พลพั ฒ นา 4 จั งหวั ดพั ท ลุง ได้ แก่ ควรมีการปรับปรุง พั ฒนาระบบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นตาแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาระงาน
รับผิดชอบ มีความเป็นธรรม และโปร่งใส หน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ควรจัดสรรงบประมาณในการ
ปฏิบัติหน้าที่ค่าน้ามัน ยานพาหนะ ค่าตอบแทนพิ เศษให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่
รับผิดชอบ หน่วยงานควรมีการวางแผนวางระบบเกี่ยวกับเวรผลัดเปลี่ยนหรือระบบการทางานที่ชัดเจนเป็นระบบ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ มีวันหยุดงานที่เหมาะสม มีเวลาพักผ่อน และอยู่กับครอบครัว ผู้บังคับบัญชาควรเอาใจใส่ ดูแล
ความเป็นอยู่ และการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในชุดต่าง ๆ เป็นประจา เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ฯ และหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ควรให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ และพร้อมใช้งาน

อภิปรำยผล
1. จากผลการวิจัย พบว่า ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่
401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.53) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ด้านความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน ( = 4.01) มีขวัญกาลังใจในระดับมาก รองลงมาคือ
ด้านความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติ ( = 3.88) มีขวัญกาลังใจในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้าน
เงิ นเดื อนและรายได้ ( = 2.79) มี ขวั ญก าลั งใจในระดั บปานกลาง โดยด้ านความสั ม พั นธ์ ของผู้ ร่ว มงานในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีขวัญกาลังใจในระดับมาก ทุกข้อ โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เพื่อนร่วมงานของท่านมีความเป็นกันเองในการทางาน ( = 4.22) รองลงมาคือ เพื่อน
ร่วมงานของท่านมีส่วนสาคัญมากในการทางานของท่าน ( = 4.21) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เพื่อนร่วมงาน
ของท่านเปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานได้ ( = 3.76) และด้านเงินเดือนและรายได้ ซึ่งเป็น
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด พบว่า มีขวัญกาลังใจในระดับปานกลาง ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีสิทธิ
เบิกค่าใช้จ่ายและเงินสวัสดิการ มีความเหมาะสม ( = 3.05) รองลงมาคือ เงินสวัสดิการต่าง ๆ ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
สามารถเบิกได้อย่างรวดเร็ว ทันตามความจาเป็น ( = 2.91) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทางาน
ล่วงเวลา ค่าเสี่ยงภัยต่างๆ ที่ได้รับในปัจจุบัน มีความเหมาะสม ( = 2.53)
ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า กองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง มีการ
บริหารงานที่ดี ข้าราชการทหารทุกนาย มีความเข้าใจในหน้าที่รับผิดชอบของตนเองและเข้ าใจบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาอย่างดี ด้านผู้บริหารมีการส่งเสริมการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร โดยการบริหารงานแบบ
กระจายอานาจ มีการสนับสนุนการฝึกความเป็นผู้นาแก่บุคลากร กระตุ้นและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเข้า
รับการอบรมอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ส่งเสริมการนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการทางานเป็น
กลุ่มโดยผู้บริหารทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายในการบริหารงานมีสายการ
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บัง คับ บั ญชาที่ ชั ดเจน และบุ คลากรมี ความพึ งพอใจมากต่ อผลงานที่ไ ด้ป ฏิบัติ งานที่ ได้ รับมอบหมาย ประสบ
ผลส าเร็ จ ลุ ล่ ว งตามวั ต ถุ ป ระสงค์ มี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น ในการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งอิ ส ระ อี ก ทั้ ง
ผู้บั งคั บบั ญชาให้การดูแล ช่ว ยเหลื อ เมื่ อเกิด ข้อผิด พลาดในการปฏิบั ติง านอย่ างเต็ มที่ ท าให้การปฏิบัติ งานที่
รับผิดชอบสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จึงทาให้บุคลากรมีมีขวัญกาลังใจในระดับมาก
ส่วนเหตุที่ด้านเงินเดือนและรายได้ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า
ปัจจุบัน ความจาเป็นชีวิตความเป็นอยู่ หรือสถานะทางสังคม ครอบครัว ของข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหาร
ช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือความจาเป็น ทั้งนี้ก็เนื่องจากสภาวะทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบัน ด้วยราคาสินค้าเครื่องใช้อุปโภคบริโภคต่าง ๆ ราคาสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายสูง เงินเดือนค่าตอบแทนจึง
ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบัน หรือหากค่าใช้จ่ายพอใช้แต่ก็ไม่มีเหลือเก็บ จึงเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ส่งผล
ให้การวิจัยพบว่าขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4
จังหวัดพัทลุง ด้านเงินเดือนและรายได้ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดกว่าด้านอื่น ๆ
ผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ส อดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ พร้อ มพงษ์ คาน้ อย และสมชาย คุ้ม พู ล (2558) ได้
ทาการศึกษา การศึกษาขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัด กองพันทหารม้า
ที่ 3 รักษาพระองค์ ผลการวิจัยพบว่า ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัด
กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิบตารวจโทหญิง ซิตีฮา
มีน๊ะ ไชยมล (2553) ได้ทาการศึกษา ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจชั้นประทวน สังกัด
กองบังคับการตารวจสันติบาล 3
ผลการวิจัยพบว่า ระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย สภาพการปฏิบัติงาน ภารกิจของ
หน่วยงาน ระบบการบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และเงินเดือนและสวัสดิการ เมื่อแยกรายด้านสรุป
ได้ดังนี้ ด้านสภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ที่ระดับปานกลางโดยค่าต่าสุดคือ ท่านเห็นว่าการรับราชการของ
ท่านในหน่วยนี้เป็นไปด้วยดี ในขณะที่ค่าสูงสุดคือ ท่านไม่ได้ตั้งความหวังกับความก้าวหน้าในชีวิตรับราชการ ด้าน
ภารกิจของหน่วยงานในภาพรวมอยู่ที่ระดับปานกลาง โดยค่าต่าสุดคือ หน่วยงานของท่านสามารถปฏิบัติภารกิจได้
อย่างดี ในขณะที่ค่าสูงสุด คือเรื่องความรับผิดชอบเกี่ยวกับหน้าที่การงานของแต่ละบุ คคลมีมาก ด้านระบบการ
บังคับบัญชาในภาพรวมอยู่ที่ระดับปานกลาง โดยค่าต่าสุดคือ ผู้บังคับบัญชาของท่านมีความยุติธรรม และให้ความ
เสมอภาคกับผู้ใต้บังคับบัญชา ในขณะที่ค่าสูงสุด คือผู้บังคับบัญชาให้คาปรึกษา ข้อแนะนา และข้อคิดเห็นเสมอ
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในภาพรวมอยู่ที่ระดับปานกลางโดยค่าต่าสุดคือ การทางานมีการประสานงาน
กันเป็นอย่างดี ในขณะที่ค่าสูงสุด คือท่านคิดว่าในการทางานควรให้ความสาคัญต่อระบบรุ่นพี่รุ่นน้อง มากกว่า
ความสามารถของบุคคลเป็นสาคัญ และด้านเงินเดือนและสวัสดิการในภาพรวมอยู่ที่ระดับปานกลาง โดยค่า ต่าสุด
คือ ท่านคิดว่าเงินเดือนกับงานที่ทามีความเหมาะสมกัน ในขณะที่ค่าสูงสุด คือสวัสดิการของหน่วยงานมีเพียงพอ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท่าน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ณัฐวัฒน์ จาปาสาร (2553, บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษา กาลังขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจชั้น
ประทวน : กรณีศึกษา สถานีตารวจนครบาลบางเขน ผลการศึกษาพบว่า ระดับกาลังขวัญในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการตารวจชั้นประทวน สถานีตารวจนครบาลบางเขน โดยภาพรวมอยู่ในระดับกาลังขวัญค่อนข้างสูง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการบังคับ
บัญชา ด้านความมั่นคงในงาน ด้านลักษณะงาน ด้านโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านสวัสดิการของหน่วยงาน และพบว่า มี 2 ด้านที่ระดับกาลังขวัญค่อนข้างต่า คือ ด้านความเพียงพอของเงินเดือน
และรายได้พิเศษ และด้านการบริหารงาน ตามลาดับ
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบระดับขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหาร
สั ง กั ด กองพั น ทหารช่ า งที่ 401 พลพั ฒ นา 4 จั ง หวั ด พั ท ลุ ง จ าแนกตามคุณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล จ าแนกตาม
คุณลักษณะด้านอายุ พบว่า ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401
พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสาเร็จใน
การปฏิบัติงาน 2) ด้านการยอมรับนับถือ 3) ด้านลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย 4) ด้านความรับผิดชอบต่องาน
ที่ปฏิบัติ และ 5) ด้านความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน จาแนกตามคุณลักษณะด้านอายุราชการ พบว่า
ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง ใน
ภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน ยกเว้นด้านเงินเดือนและรายได้ จาแนกตามคุณลักษณะด้านระดับชั้น
ยศ และด้านระดับการศึกษา พบว่า ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่
401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง ในภาพรวม ไม่มีมีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 1 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติ ที่ผลการวิจัยเป็น
เช่นนี้ อาจเป็นเพราะขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พล
พัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีขวัญ กาลังใจในระดับมากเกือบ
ทุกด้าน ซึ่งเกิดจากการที่ ข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง ทุกนาย ได้รับ
การดูแลเอาใจใส่ จากผู้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และให้ความสาคัญ กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุก ๆ
ระดับอย่างเท่าเทียมกัน ผลการวิจัยในครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พร้อมพงษ์ คาน้อย และสมชาย คุ้มพูล
(2558) ได้ทาการศึกษา การศึกษาขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัด กอง
พั น ทหารม้ า ที่ 3 รัก ษาพระองค์ ผลการเปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ส่ ว นบุ คคลของผู้ ต อบแบบสอบถามกับ ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวนสังกัด กองพันทหารม้าที่ 3
รักษาพระองค์ พบว่า อายุแตกต่างกันส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวน
สังกัดกอง พันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ แต่ละด้านไม่แตกต่างกัน สถานภาพทางครอบครัวแตกต่างกันส่งผลต่อ
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวนสังกัดกอง พันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ แต่
ละด้านไม่แตกต่างกัน ระดับการศึกษาแตกต่างกันส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร
ชั้นประทวนสังกัดกอง พันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ เมื่อเปรียบเทียบรายด้านพบว่า ด้านความเพียงพอของรายได้
และด้ า นโอกาสความก้า วหน้ าแตกต่ า งกัน รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อนแตกต่ า งกัน ส่ งผลต่ อขวั ญและกาลั งใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวนสังกัดกอง พันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ เมื่ อเปรียบเทียบรายด้าน
พบว่า ด้านสวัสดิการในหน่วยงานแตกต่างกัน และตาแหน่งหน้าที่แตกต่างกันส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวนสังกัดกอง พันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ แต่ละด้านไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิบตารวจโทหญิง ซิตีฮามี น๊ะ ไชยมล (2553) ได้ทาการศึกษา ขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจชั้นประทวน สังกัดกองบังคับการตารวจสันติบาล 3 ผลการวิจัยพบว่า เพศไม่
สัมพันธ์กับระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจชั้นประทวน สังกัดกองบังคับการตารวจ
สันติบาล 3 อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อายุราชการ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สัมพันธ์กับระดับขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจชั้นประทวน สังกัดกองบังคับการตารวจ สันติบาล 3 และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ณัฐวัฒน์ จาปาสาร (2553, บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษา กาลังขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจชั้ น ประทวน : กรณี ศึกษา สถานี ต ารวจนครบาลบางเขน ผลการศึกษาเปรีย บเที ย บกาลั ง ขวั ญ ในการ
ปฏิบัติงานระหว่างข้า ราชการตารวจชั้นประทวนสถานีตารวจนครบาลบางเขนแต่ละฝ่ ายที่แตกต่างกัน พบว่ า
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ข้าราชการตารวจชั้นประทวนที่สังกัดสถานีตารวจนครบาลบางเขนที่ ต่างฝ่ายกันจะมีกาลังขวัญในการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ในภาพรวมของกาลังขวัญในการปฏิบัติงาน ยกเว้นด้านการ
บั ง คั บ บั ญ ชา ด้ า นการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของหน่ ว ยงาน และด้ า นลั กษณะงานที่ แตกต่ า งกัน จะมี ก าลั ง ขวั ญ ในการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งนี้
1. กองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง ควรเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง ด้านความก้าวหน้าในสายงาน โดย
ส่งเสริมและให้โอกาสข้าราชการตารวจได้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ และหน้าที่การงาน ด้วยความเป็นธรรม
2. กองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง ควรเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง ด้านเงินเดือนและรายได้ โดย จ่าย
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับในปัจจุบัน ให้ถูกต้องตามที่ระเบียบกาหนด และเหมาะสม ควรมี
การแบ่ง งานและความรับ ผิ ดชอบของแต่ ล ะแผนกให้มี ความเหมาะสมกับ งานที่ป ฏิบั ติ และเงิน เดื อนที่ ไ ด้ รับ
ผู้บริหารควรกากับกาชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรดาเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
สามารถเบิกได้อย่างรวดเร็ว ทันตามความจาเป็น
3. กองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง ควรเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง ด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่
ทางาน โดยควรจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เหมาะแก่การทางาน ควรจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สานักงาน
ให้เพียงพอต่อการทางาน ควรมีการแบ่งงานและความรับผิดชอบของแต่ละแผนกให้มี ความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษากาลังขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารในสังกัดอื่นๆ เพื่อนามา
เปรียบเทียบถึงระดับกาลังขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร ว่ามีลักษณะใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกัน
อย่างไร และควรศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อระดับกาลังขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร เพื่อขยาย
กรอบแนวคิดในส่วนของตัวแปรอันเป็นสาเหตุให้มีหลากหลายมากยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร เพื่อนาเป็นข้อมูลประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะนาไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานในองค์กรต่อไป
3. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์มากขึ้น
4. ควรมีการศึกษาตั วแปรอื่น ๆ เช่น ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงของผู้ บริหาร การสร้างทีม งานของ
ผู้บริหาร ที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา
4 จังหวัดพัทลุง
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ความคิด เห็นของประชาชนต่อบทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในการทางานร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมหาวัน อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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WORKWITH MAHAWAN SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION,
MAESOT DISTRICT,TAK PROVINCE.
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของกานันผู้ใหญ่ บ้านในการ
ทางานร่วมกับ องค์การบริหารส่ วนตาบลมหาวั น อาเภอแม่ส อด จั งหวัด ตาก กลุ่ มตั วอย่า งที่ ใช้ ในการศึกษา ได้ แ ก่
ประชาชนที่มีภูมิลาเนาในองค์การบริหารส่วนตาบลมหาวัน อาเภอแม่สอด จังหวัด ตาก จานวน 327 คน และเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ได้ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (IOC=0.67–1.00, α
=0.8595) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์พบว่า ความคิด เห็นของประชาชนต่อบทบาทของกานั นผู้ใหญ่ บ้านในการท างานร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาวัน อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก( ̅= 4.19, SD= 0.37) พิจารณา
รายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอยู่ในระดับ มาก( ̅=4.47,SD=0.41) มีค่าเฉลี่ย
ต่าที่สุด คือ ด้านการพัฒนาอยู่ในระดับมาก( ̅= 4.19,SD=0.21) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็น
ของประชาชนต่อบทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในการทางานร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบลมหาวัน อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก จาแนกตามเพศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรม มี ความแตกต่ างกัน อย่า งมี นัย สาคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .05 จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวมไม่แตกต่า งกัน
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริการสาธารณะ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 จาแนก
ตามการศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านรักษาประเพณีและวัฒนธรรม มีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ความคิดเห็น / บทบาท / องค์การบริหารส่วนตาบล
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Abstract
This study aimed to study public opinion on the role of village chief and headman to
work with Mahawan subdistrict administrative organization, Maesot district, Tak province.
Samples used in the study. Include all the people who have lived in Mahawan subdistrict
administrative organization,Maesot district,Tak province 327 people and collected by
questionnaire. The confidence of a query using coefficient alpha. (IOC= 0.67–1.00, α
=0.8595)The statistics used for data analysis were percentage, mean, and standard deviation.
The results showed that public opinion on the role of village chief and headman to work
with Mahawan subdistrict administrative organization, Maesot district, Tak province. The
overall high level.( ̅=4.19,SD=0.37)Considering it was found that. The side with the highest
mean score. Medical and cultural traditions at high level ( ̅=4.47, SD=0.41) The side with the
lowest level in the field of development.( ̅=4.19,SD=0.21) The comparison public opinion on
the role of village chief and headman to work with Mahawan subdistrict administrative
organization, Maesot district, Tak province by sex, overall, is no different. But considering it
was found that. The traditions and culture different statistically significant at the .05 level by
age, overall, is no different. But considering it was found that. Public service a different
statistically significant at the .05 level by study. Overall,no difference. But considering it was
found that. The traditions and culture different statistically significant at the .05 level.
Keywords : Comments / Role / Sub-district Administrative Organization

บทนา
บทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในการทางานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล ในปัจจุบันบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่บทบาทของราชการบริหารส่วน กลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะลด
น้อยลง ซึ่งเกิดจากกระแสการกระจายอานาจ ตามพระราช บัญญัติการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และจากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและจากความเปลี่ยนแปลงในข้างต้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบใหม่ คือ องค์การบริหารส่วนตาบล และการยกฐานะของ
สุขาภิบาลทั่วประเทศขึ้นเป็นเทศบาล ตลอดจนรวมถึงการเพิ่มพูนศักยภาพในด้านต่างๆ เช่น การกระจายงบประมาณ
ทางด้านการคลังท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อขยายบทบาทของหน่วยการปกครองท้องถิ่นภายในชุมชนหรือพื้นที่รับผิดชอบของ
ตน เรื่องเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างสาคัญต่อกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกัน
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้ามามีบทบาท ในการดูแลประชาชนในท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ฯ ส่วนกานันและผู้ใหญ่บ้านซึ่งถือว่าเป็นตัวแทน ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ก็ยังคงเป็นกลไก
สาคัญของรัฐ และมีบทบาทการทางานด้านการปกครองในการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งจะต้องประสานการทางานอย่าง
ใกล้ชิดกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพื่อ ให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะทาให้
ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร :การปกครองส่วนท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ ของ
กานันและผู้ใหญ่บ้าน : กุมภาพันธ์ 2555)
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สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความผูกพันในระดับครอบครัว ญาติพี่น้อง รวมถึงมีการช่วยเหลือ เอื้อ เฟื้อแบ่งปัน
และเป็นสังคมที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ยึดมั่นในการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษปฏิบัติสืบต่อกัน
มา หากเกิดปัญหาความขัดแย้งหรือทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นในชุมชนก็จะเข้าไปหาผู้อาวุโสหรือที่ชาวบ้านให้ความนับถือ
เพื่อช่วยเหลือในการแก้ปัญหา ต่อมาเมื่อมีการแต่งตั้งหัวหน้าหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นกานันหรือผู้ใหญ่บ้าน บทบาทดังกล่าว
ก็ถูกถ่ายโอนไปยังกานันและผู้ใหญ่ บ้าน ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในตาบล
และหมู่บ้าน จะได้ รับการแก้ไขมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับบทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง เป็นสาคัญ กานันผู้ใหญ่บ้าน มีการแสดงบทบาทในฐานะผู้ปกครองท้องถิ่นในการยุติปัญหาความขัดแย้งไม่ให้
กลายเป็นข้อพิพาทเป็นคดีความสู่ศาลมากขึ้น ซึ่งการแสดงออกถึงบทบาทของ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ละวิธีย่อมขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของความขัดแย้ง สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาและอานาจในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง บทบาทเป็น
การแสดงออกหรือพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการที่จะช่วยเหลือ แก้ไขควบ คุมดูแลให้งานที่ปฏิบัติอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ให้แก่ผู้ใต้บังคับ บัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน บทบาท เป็นเรื่องของการ
แสดงพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล หรือการแสดงออกของกลุ่ม หน่วยงานที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตาม
สถาบันทางสังคม เช่นเดียวกันกับสถาบันการปกครองย่อมมีการแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของโลกที่แปร เปลี่ยน
อาจจะพูดอีกทางหนึ่งว่าการมีวิวัฒนาการ เมื่อสถาบันทางสังคมเกิดขึ้นย่อมมีบุคคล หรือองค์กร เกิดขึ้นมาเพื่อทาหน้าที่
ในการดูแลสังคม ทาให้มีการแต่งตั้งบุคคล หรือหน่วยงาน มาทาหน้าที่ในการทางานโดยมีตาแหน่งในหน่วยงาน องค์กร
เมื่อบุคคล หรือองค์กร มีตาแหน่ง เกิดขึ้น มีการแสดงออก คือมีการกระทา ที่มีการแสดงบทบาทเป็นการทาหน้าที่และ
เป็นการใช้อานาจหน้าที่ ที่ตัวเองได้รับการแต่งตั้ง บทบาทที่เกิดตามมาตามตาแหน่งก็เกิดขึ้นตามมา ในการทางานให้
ความช่วยเหลือประชาชน กานัน ผู้ใหญ่บ้านยังคงเป็นสถาบันปกครองที่เป็นที่พึ่งของชาวบ้านและให้ความร่วมมือ กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ตามที่ร้องขอ เช่น การประชุมหมู่บ้าน การแจกเบี้ยยัง
ชีพให้กับคนชรา หรือผู้พิการ บางกิจกรรมต้องขอความร่วมมือให้ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของแต่ละ
หมู่บ้านถือได้ว่ากานัน ผู้ใหญ่บ้านยังคงเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดชาวบ้านมากที่สุด เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งเกิดชาวบ้านใน
ชุมชนจะเดินเข้ามาหากานัน ผู้ใหญ่บ้านมากกว่าเข้าหาสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งองค์การบริหารส่วน
ตาบลหรือเทศบาลฯ กานันผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่าบทบาทด้านการปกครอง การดูแลความเรียบร้อย การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและการการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งชาวบ้านในชุมชนให้ความสาคัญกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน มากกว่าไปเทศบาล
ฯ หรือองค์การบริหารส่วนตาบลเพราะชาวบ้านคิดว่า หน่วยงานนี้จะทางานด้านการก่อสร้างสาธารณูปโภค การเก็บ
ภาษี มากกว่าช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ในส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ก็ไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านในชุมชนได้ หากเกิดปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กล่าว
ว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชนได้
เพราะชาวบ้านยังไม่เชื่อใจในความเป็นกลาง ความสามารถในการเป็นคนกลางการไกล่เกลี่ย หรือการแก้ปัญหาร่วมกัน
ยังไม่สามารถทาได้ ด้วยเหตุ ผลด้านวัยวุฒิ วุฒิภาวะซึ่งส่วนมากอายุของสมาชิกองค์กรปกครองท้องถิ่นยังไม่สูงมาก ทา
ให้ยังไม่เกิดความมั่นใจว่าจะแก้ปัญหาให้ได้ เห็นได้ว่ากานัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังคงเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชากรทั้งสองฝ่าย
ได้แก่เป็นที่พึ่งของชาวบ้านยามเกิดปัญหา และเป็นที่พึ่งของหน่วยงานงานราชการยามต้องการความช่วยเหลือ บทบาท
ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านเหล่านี้รัฐบาลต้องเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติห น้าที่อย่างสนับสนุนอย่างเต็มที่และ
ตลอดเวลา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทย
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทาการศึกษาถึงแนวทางหรือความเป็นไปได้ ที่จะช่วยส่งเสริม
สนับสนุนให้กานันผู้ใหญ่บ้านได้มีบทบาทในการทางานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลมหาวัน อาเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เกิดการรวมพลังความรู้ ความสามารถของผู้นาในระดับท้องถิ่นในการดาเนินงานพัฒนาหมู่บ้านให้
เจริญก้าวหน้าสนองนโยบายการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นของรัฐบาล และช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในการทางานร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนตาบลมหาวัน อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในการทางาน
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลมหาวัน อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา

ตัวแปรตาม
บทบาทของกานันผู้ใหญ่บา้ นในการทางานร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมหาวัน อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในด้าน
1. ด้านการบริการประชาชนด้านการค้นหาข้อมูล
2. ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้
4. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
5. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. ด้านการปราบปรามผู้มีอิทธิพล

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง บทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในการทางานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลมหาวัน อาเภอแม่
สอด จังหวัดตาก เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสารวจความคิดเห็น (Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตาบลมหาวัน อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 104,701 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400
คน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณของ ทาโร ยามาเน่ สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test และค่า F – test
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ผล/สรุปผล
ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในการทางานร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลมหาวัน อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้
1. ผลการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในการทางานร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนตาบลมหาวัน อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้
1.1 ด้านรักษาประเพณีและวัฒนธรรม พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.47, SD=0.41) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ กานันผู้ใหญ่บ้านช่วย อบต. รักษาประเพณีและวัฒนธรรมของตาบลให้
คงอยู่ต่ อไปได้ ดี กว่ า คนอื่น อยู่ ในระดับ มากที่ สุ ด ( ̅=4.80,SD=0.45) ข้อที่ มีค่า เฉลี่ ย ต่าที่ สุ ด คือ กานัน ผู้ ใหญ่ บ้ า น
สามารถกระตุ้นการทางานร่วมกันของชาวบ้านได้ดีกว่า อบต. อยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.10,SD=0.34)
1.2 ด้านการบริการสาธารณะ พบว่าโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅=4.22,SD=0.46) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ กานันผู้ใหญ่บ้านดูแลสาระทุกข์สุขดิ บของประชาชนทั่วไปได้ดีกว่า อบต. อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( ̅= 4.60,SD=0.55 ) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ กานัน ผู้ใหญ่ บ้านเป็นตัวแทนผู้ตรวจสอบการทางาน
ของ อบต. อยู่ในระดับมาก (̅= 3.93,SD=0.47)
1.3 ด้านบริการข้อมูลข่าวสาร พบว่าโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅=4.20,SD=0.44)เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ กานันผู้ใหญ่บ้านช่วย อบต. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ชาวบ้าน ทราบได้เป็นอย่าง
ดี อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.80,SD=0.45) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ในปัจจุบันชาวบ้านได้รับข้อมูลข่าวสารของ
อบต. ล่าช้ากว่าในช่วงที่กานันผู้ใหญ่บ้านดารงตาแหน่งใน อบต. อยู่ในระดับมาก ( ̅=3.90,SD=0.45)
1.4 ด้านการพัฒนา พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.19,SD=0.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ กานันผู้ใหญ่บ้านควรเป็นผู้ที่ร่วมวางแผนพัฒนาตาบลกับ อบต.เพื่อให้ได้แผนพัฒนาตาบลที่
เหมาะสมที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.80,SD=0.45) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ในปัจจุบันชาวบ้านเสนอความ
คิดเห็นในการพัฒนาตาบลได้น้อยกว่าในช่วงที่กานันผู้ใหญ่บ้านดารงตาแหน่งใน อบต. อยู่ในระดับมาก (̅=3.52,SD=0.47)
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในการทางานร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาวัน อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
2.1 จาแนกตามเพศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน
ทุกด้าน
2.2 จาแนกตามอายุ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริการ
สาธารณะ ผู้ที่มีอายุต่ากว่า 30 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้ที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.3 จาแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านรักษาประเพณีและวัฒนธรรม ผู้ที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา-มัธยมศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้ที่มีระดับ
การศึกษาอนุปริญญา,ปวท.ปวส. และระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผล
ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของกานันผู้ ใหญ่บ้านในการทางานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
มหาวัน อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะว่าให้ความสาคัญในด้านการรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรม ซึ่งกานันผู้ใหญ่บ้าน ช่วย อบต. สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมสืบทอดต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ (2550 : 1) ได้ศึกษาบทบาทอานาจหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้านและการปกครองท้องที่
(เสนอต่อสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การศึกษาวิจัยนี้พบว่ากานัน-ผู้ใหญ่บ้านได้รับการพิจารณาจากเกือบทุกฝ่าย
ว่ามีบทบาทและหน้าที่ในเชิงขยายตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงกล่าวคือ ได้มีส่วนช่วยเหลือภารกิจหน้าที่การงานของ
หน่วยราชการต่างๆนอกเหนือจากหน้าที่ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยในแบบเดิม ๆ รวมทั้งทาหน้าที่เป็นผู้
แทนชุมชนเป็นผู้แทนขององค์กรภาครัฐรวมทั้งเป็นผู้แทนของนักการเมืองไปด้วยในเวลาเดียวกันฉะนั้นความพร้อม
ในทางเศรษฐกิจสังคมและการเสียสละของปัจเจกชนแต่ละบุคคลกล่าวได้ว่ามีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เนื่องมาจาก
สถานะ “กึ่ง ข้า ราชการ” ของกานั น -ผู้ ใ หญ่ บ้ า นดั ง ที่ เป็ น มาในอดี ต นั้ น กล่ า วได้ ว่ า มิ ไ ด้ มี ความเหมาะสมกับ ความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองและไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ขยายออกไปรวมทั้งไม่สอดคล้องกับ
ความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่ในปัจจุบันนี้มากนัก
ด้านการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะว่ากานันผู้ใหญ่ บ้านเป็นผู้ที่ร่วมวางแผนพัฒนาตาบลกับ
องค์การบริหารส่วน เพื่อให้ได้แผนพัฒนาตาบลที่เหมาะ สมที่สุดช่วยองค์การบริหารส่วน ชักชวนชาวบ้านเข้าร่วม
ประชาคมตาบลได้ดีกว่าคนอื่น และให้คาปรึกษาในการวางแผนพัฒนาตาบลให้กับได้ตรงความต้องการของชาวบ้านมาก
ที่สุดซึ่ง สอด คล้องกับ วิไลพร คู่วัฒนา (2552 : 1) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาของหัวหน้าหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับการพัฒนาองค์กร : กรณีศึ กษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า
ตามลักษณะการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งความรับ ผิดชอบในการทางานเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ฝ่าย
ผู้ บ ริหาร และส่ ว นที่ 2 ฝ่ า ยผู้ ป ฏิบั ติ การส่ ว นที่ 1 ฝ่ า ยผู้ บ ริหาร คือ คณะผู้ บ ริหาร ซึ่ ง มี อ านาจหน้ า ที่ ควบคุ ม การ
บริหารงานและรับผิดชอบในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล เป็นหัวหน้าผู้บริหารส่วนที่ 2 ฝ่ายผู้ปฏิบัติการ คือ พนักงาน อบต. หรือพนักงานส่วนตาบล ซึ่งเป็น
พนักงานประจา โดยมีปลัด อบต.หรื อปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหัวหน้าบังคับบัญชา รับผิดชอบงานประจา
ทั่วไปของ อบต.หรือองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กาหนดไว้จะเห็นได้ว่าภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสาคัญเป็นอย่างมากต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งในด้านการบริหารการพัฒนา และการปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดั ง นั้ น คณะผู้ บ ริหารองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นจึ ง มี ความจ าเป็น ที่ จ ะต้ องใช้ ภาวะผู้ น าในการบริหารให้
เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร และปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตท้องถิ่น สาหรับกิจกรรมต่าง ๆ ข้างต้นจะสามารถตอบสนอง
หรือแก้ไขได้หรือไม่นั้น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องใช้ความเป็นผู้นาที่ดีในการจูงใจเพื่อระดมพลั ง
ความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด อีกทั้งสร้างสานึกความรับผิดชอบต่อเนื่องให้แก่พนั กงาน จึงจะสามารถ
ค้นหาหนทางแก้ไข และขจัดปัญหาขององค์กรปกครองท้องถิ่นให้หมดไป
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ด้านบริการข้อมูลข่าวสาร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากเพราะว่า กานันผู้ใหญ่บ้านช่วย อบต. เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้ชาวบ้านทราบได้เป็นอย่างดีและกานัน-ผู้ ใหญ่บ้านช่วยให้ อบต. ประสานงานหน่วยงานภายนอก ได้สะดวก
รวดเร็วสอดคล้องกับงานวิจัยของ บงกชมาศ เอกเอี่ยม (2557:บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื่อง กานัน-ผู้ใหญ่บ้าน: บทบาทและ
ภาวะความเป็นผู้นา กับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อผู้นาชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผลจากการ
กระจายอานาจไปสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทาให้ในปัจจุบันบทบาทและการทา งานของกานัน ผู้ใหญ่บ้านถูกลด
ความสาคัญลง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาท้องที่ พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในตาบลซึ่งเคยเป็นภารกิจสาคัญของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน อย่างไรก็ตาม กานัน ผู้ใหญ่บ้านยังมีบทบาทและปฏิบตั ิงาน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท้องถิ่น การประ สาน
นโยบายของหน่วยงานท้องถิ่นกับความต้องการของราษฎร การติดตาม สอดส่อง ดูแล และประสานการปฏิบัติงาน
หน่วยงานท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมายและเจตนารมณ์ของราษฎรในท้องที่และท้องถิ่น
ดังนั้น ถ้าหากจะกล่าวให้ชัด ก็คือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้แปรเปลี่ยนสภาพจาก"นักการเมืองท้องที่" ซึ่งเป็นแขน
ขาของการปกครองส่วนภูมิภาค กลายเป็น "นักปกครองท้องถิ่น" ไปเสียแล้ว และนับเป็นปัญหาสาคัญประการหนึ่ง การ
ทางานและอานาจหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้าน จึงกลายเป็นว่าซ้าซ้อนอยู่ในบุคลากรคนเดียวกัน
ด้านรักษาประเพณีและวัฒนธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะว่า กานันผู้ใหญ่บ้านช่วย อบต.สืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมสืบทอดต่อไป กานันผู้ใหญ่บ้านช่วย อบต. รักษาประเพณีและวัฒนธรรมของตาบลให้คงอยู่และ
สืบทอดต่อไปได้ดีกว่าคนอื่นและสามารถกระตุ้นการทางานร่วมกันของชาวบ้านได้ดีกว่า อบต. ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ บงกชมาศ เอกเอี่ยม (2557:บทคัดย่อ)ได้ศึกษาเรื่องกานัน-ผู้ใหญ่บ้าน : บทบาทและภาวะความเป็นผู้นา กับความ
คาดหวังของประชาชนที่มีต่อผู้ นาชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผลจากการกระจายอานาจไปสู่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทาให้ในปัจจุบันบทบาทและการทางานของกานัน ผู้ใหญ่บ้านถูกลดความสาคัญลง เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาท้องที่ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในตาบลซึ่งเคยเป็น
ภารกิจสาคัญของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน อย่างไรก็ตาม กานัน ผู้ใหญ่บ้านยังมีบทบาทและปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท้องถิ่น การประสานนโยบายของหน่วยงาน
ท้องถิ่นกับความต้องการของราษฎร การติดตาม สอด ส่อง ดูแล และประสานการปฏิบัติงานหน่วยงานท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามกฎหมายและเจตนารมณ์ของราษฎรในท้องที่และท้องถิ่น
ด้านการบริการสาธารณะ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เพราะว่ากานันผู้ใหญ่บ้านดูแลสาระทุกข์สุขดิบของ
ประชาชนทั่วไปได้ดีกว่า อบต. เป็นสื่อกลางได้ดีกว่าระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชนเข้าใจสถานการณ์ของตาบล
หมู่บ้านได้ดีกว่า อบต. และเป็นตัวแทน ผู้ตรวจสอบการทางานของ อบต. ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นครินทร์ เมฆ
ไตรรัตน์และคณะ (2550 : 1) ได้ศึกษาบทบาทอานาจหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้านและการปกครองท้องที่ เสนอต่อ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การศึกษาวิจัยนี้พบว่ากานันผู้ใหญ่บ้านได้รับการพิจารณาจากเกือบทุกฝ่ายว่ามี
บทบาทและหน้าที่ในเชิงขยายตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงกล่าวคือได้มีส่วนช่วยเหลือภารกิจหน้าที่การงานของหน่วย
ราชการต่าง ๆ นอกเหนือจากหน้าที่ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยในแบบเดิม ๆ รวมทั้งทาหน้าที่เป็นผู้แทน
ชุมชนเป็นผู้แทนขององค์กรภาครัฐรวมทั้งเป็นผู้แทนของนักการเมืองไปด้วยในเวลาเดียวกัน
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การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในการทางาน
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลมหาวัน อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก จาแนกตามเพศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
จาแนกตามอายุโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริการสาธารณะ มีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จาแนกตามการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านรักษาประเพณีและวัฒนธรรม มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูชีพ พงษ์ไชย (2551 : บทคัดย่อ) บทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตาม พ.ร.บ.ลักษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 กับตาม พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า
การเปรียบเทียบบทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 กับตาม พ.ร.บ.สภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้ พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 กับตาม พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
การศึกษาวิจัยความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในการทางานร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมหาวัน อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ด้านการพัฒนา ซึ่งเป็นข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ในปัจจุบันชาวบ้านเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาตาบลได้น้อยกว่าในช่วงที่กานันผู้ใหญ่บ้านดารง
ตาแหน่งใน อบต. เนื่องจากกานันผู้ใหญ่ บ้านยังคงมีบทบาทสาคัญในการเป็นผู้นาตามธรรมชาติ ซึ่งได้รับการยอมรับ
จากประชาชนในตาบลหมู่บ้าน ควรเปิดโอกาสให้กานันผู้ใหญ่บ้านเป็นสมาชิกสมทบหรือคณะที่ปรึกษาของ อบต. โดย
กาหนดบทบาทให้ทาหน้าที่เชื่อมประสานองค์กรส่วนท้องถิ่นและองค์กรประชาชนในตาบลให้ชัดเจน และมีวาระการ
ดารงตาแหน่งอย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตาบลของกานันผู้ใหญ่ บ้านร่วมกับองค์กรอื่น ๆ
ในตาบล เช่น วัด โรงเรียน ผู้นากลุ่มต่าง ๆ หรือปราชญ์ชาวบ้าน
2. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในการทา งานร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของครูต่อคุณภาพการให้บริการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี”
มี วั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาความพึ ง พอใจของครู ที่ มี ต่ อคุ ณ ภาพการให้ บริ การของส านั กงานศึกษาธิ การจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
จาแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง และวิทยฐานะ เป็นการวิ จัยเชิ งปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่องมือในการวิจัย โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ครูที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการศึกษาและงานทะเบียน ณ สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่าสถิติ ที -เทส ในการ
เปรียบเทียบความแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มขึ้นไปและใช้ LSD (Lease Significant Difference) ทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิ จั ย พบว่ า ความพึ ง พอใจของครู ต่ อ คุณ ภาพการให้ บ ริ การของส านั กงานศึก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ด้านความพร้องของสิ่งอานวยความสะดวก รองลงมาคือด้านการได้รับบริการด้วยความเสมอภาค ด้านขั้นตอนการ
ดาเนินงาน และด้านความเชื่อถือในความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ สาหรับในด้านความพร้อมของสิ่ง
อานวยความสะดวก ครูมีความพึงพอใจในเรื่องสถานที่ตั้งของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านการ
ได้รับการบริการด้วยความเสมอภาคครูมีความพึงพอใจในเรื่องการจัดลาดับคิวมากที่สุด ในด้านความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ในการให้บริการ ครูมีความพึงพอใจในเรื่องเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชานาญเหมาะสมกับตาแหน่ง และ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ครูมีความพึงพอใจในเรื่องสานักงานจัดให้มีจุดประชาสัมพันธ์
ผลการเปรีย บเที ย บความแตกต่ างของความพึ ง พอใจของครูต่ อคุณภาพการให้บ ริการของสานั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และตาแหน่ง ที่ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการของสานักงานศึกษาธิ การจังหวัดสุ พรรณบุรีไม่ แตกต่างกัน ยกเว้นครูที่ มีวิทยฐานะที่แ ตกต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ, สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี, คุณภาพการให้บริการ

Abstract
The study entitled “Teacher’s satisfaction in the quality of service of Suphanburi
provincial education office” Aims to study the level of teacher’s satisfaction in the quality
of services of Suphanburi provincial education office and to provide guidance for
improvement quality of services of Suphanburi provincial education office. As classified by
gender, age, education, classification and academic, is a quantitative research using
questionnaires as research tools. Sample in this study were the teacher request the education
and registration at Suphanburi provincial education office, for 400 teachers using
Accidental Sampling. Statistics used in the analysis were Frequency, Percentage, Mean and
standard deviation. The hypotheses test used the t-test statistic to compare the mean
difference of the groups. One-way ANOVA was used to compare the differences between
the three groups, and the LSD (Lease Significant Difference) was used to test the difference
in pairing if there were significant differences .05
The research found the level of teacher’s satisfaction in the quality of services of
Suphanburi provincial education office was at high level. Considering each aspects it was
found that the most significant aspects was the availability of facilities, followed by the
equality of services, process of service and the reliability of the staff in service. For the
aspects of availability of facilities, teachers were satisfied with the location of Suphanburi
provincial education office, aspects of equality of service, teachers were satisfied with
Suphanburi provincial education office service queue with the most transparency. Aspects
of reliability of the staff in the service, teachers were public is satisfied with the
knowledgeable staff, expertise is most appropriate for the job, and the aspects of process of
service, teachers were satisfied with the Suphanburi provincial education office, have a
public elations point.
The result of the comparison of teacher’s satisfaction in the quality of Service of
Suphanburi provincial education office, different gender, age, education and classification,
satisfaction in the quality of service of Suphanburi provincial education office was not
different. Unless the academic is different, satisfaction in the quality of Suphanburi
provincial education office was different.
Keyword : Satisfaction, Suphanburi provincial education office, Quality of service

บทนา
การบริหารระบบราชการยุคใหม่ (New Public Management) เป็นสัญลักษณ์ของการบริหารงานแบบ
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เกิดการกระจาย
อานาจและสร้างทางเลือกในการให้บริการที่หลากหลายขึ้น การบริหารราชการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(Citizen Centered) นั้น จะต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน ความสงบและ ความปลอดภัยของสังคมส่วนรวมและ ประโยชนสูงสุดของประเทศ เปนการปฏิรูประบบ
ราชการโดยมีผู้รับบริการเปนศูนย์กลางคือการตอบสนองความตองการของประชาชน เปนพันธกิจสาคัญอันดับแรก
ที่รัฐพึงกระทา การปรับปรุงคุณภาพของการบริการและสร้างความสัมพันธ์ ที่ดี ที่นาประทับใจกับประชาชนทั้งใน
ฐานะที่เปนผูรับบริการและในฐานะผู มี สวนไดสวนเสีย โดยใช้กลยุทธ์การให้บริการจากการสร้างความแตกต่างใน
การให้บริการไปจากผู้ให้บริการ อื่น ๆ วิธีการปฏิบัติ งานที่ดีในการใหบริการแกผู้รับบริการนั้นจะต้องมีลักษณะที่
เหมาะสม สอดคลองกับวัตถุประสงค์ของรัฐในการใหบริการ สามารถนาไปสู การปรับปรุงคุณภาพของการบริการ

และท าให้ผู้ รับ บริการมี ความพึ ง พอใจเพิ่ ม ขึ้น และช่ ว ยใหผู้ บ ริหารรับ รู ไ ดโดยเร็ว ถึง ระดั บความพึ ง พอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดสวนเสีย เพื่อใหมีการปรับปรุงคุณภาพของการบริการสาธารณะอย่างต่อเนื่อง (พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546) อย่างไรก็ตาม การบริหารงานระบบ
ราชการยุคใหม่ไม่ได้หมายความว่าภาครัฐจะหยุดทางานอย่างใดอย่างหนึ่งและผลักภาระหน้าที่ให้ประชาชนเป็น
ผู้ดูแล หากแต่เป็นการปรับเปลี่ยนวิถีการทางานเพื่อให้การบริหารงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดทาแผนการศึกษาระดับชาติใน
ระยะยาว จึงได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2574 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ให้ความสาคัญกับการสร้าง
ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ
ทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมีจุดมุ่งหมาย
ที่สาคัญคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การศึกษาเพื่อการมีงานทาและสร้าง
งานได้ และจากการประชุมใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ณ นครนิวยอร์ก ประเทศ สหรัฐอเมริกา
ยั ง ได้ พิ จ ารณาให้ ก ารรั บ รองวาระการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของโลกในช่ ว ง 15 ปี ข้ า งหน้ า ค.ศ.2015 – 2030
(Transforming Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development) ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนา
(SDGs) ในภาคการศึกษาคือ การสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม และเท่าเทียม
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได้
ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 –
2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ในสังคม” ได้มีการ
กาหนดยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่สาคัญในด้านต่าง ๆ เน้นให้ความสาคัญกับ
การถ่ายทอดสาระสาคัญของแผนพัฒนาฯ ไปสู่การจัดทาแผนปฏิบัติราชการของทุกองค์กรหลักและหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ งตามคาสั่ งฯ ให้มีการเกลี่ยอัตรากาลั งข้า ราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา
เงินงบประมาณและทรัพย์สิน ของส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพิ่มอัตรา
กาลั ง คนและงบประมาณ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ รูป การศึ ก ษาและการบริ หารราชการของกระทรวง
ศึกษาธิการในภูมิภาค
ปัจจุบันสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีมีนโยบายการให้บริการแก่ครูผู้มารับบริการอย่างเต็มที่
เพื่ อให้ค รูเ กิด ความพึ ง พอใจในการให้บ ริ การมากที่ สุ ด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เน้ น การบริก ารด้ ว ยความโปร่ง ใส
ข้าราชการสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยุคใหม่เน้นการให้ บริการด้วยความเสมอภาค เพื่อให้ครูผู้มารับบริการเกิด
ทัศ นคติ ที่ดี ต่ อส านั กงานศึกษาธิ การจัง หวัด ทั้ง นี้ความคิดเห็น มุม มองของครูผู้ รับ บริการอาจท าให้สานั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับคาแนะนาที่มีคุณค่าต่อการเพิ่มความพึงพอใจให้เกิดในการใช้บริการของครูใน
ครั้งต่อ ๆ ไปและสามารถใช้วัดระดับความสาเร็จของคุณภาพการให้บริการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ความ
มุ่งมั่นที่จะให้บริการครู จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความพึง
พอใจของครูต่อคุณภาพการให้บริการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นข้อมูล ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา ปรับปรุง คุณภาพของการบริการ ทาให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น และช่วยให้ผู้บริหารรับรู้ได้
โดยเร็ว ถึ ง ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ รับ บริ ก าร เพื่ อ ให้มี การปรั บ ปรุง คุ ณ ภาพของการบริ การของส านั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อศึกษาระดั บ ความพึ ง พอใจของครูต่ อคุณ ภาพการให้ บ ริการของส านั กงานศึกษาธิ การจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการให้บริการ ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุพรรณบุรี

กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดแนวคิดในการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูต่อคุณภาพการให้บริการของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. ตาแหน่ง
5. วิทยฐานะ

ความพึงพอใจของครู
ต่อคุณภาพการให้บริการทั้ง 4 ด้าน
1. ด้านการรับรู้ขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านความเชื่อถือในความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ในการให้บริการ
3. ด้านการได้รับบริการด้วยความเสมอภาค
4. ด้านความพร้อมของสิ่งอานวย
ความสะดวก

สมมติฐานการวิจัย
1. ครูที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการแตกต่างกัน
2. ครูที่มีอายุที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการแตกต่างกัน
3. ครูที่มีวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการแตกต่างกัน
4. ครูที่มีตาแหน่งที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการแตกต่างกัน
5. ครูที่มีวิทยฐานะที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการแตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือครูผู้มาติดต่อขอรับบริการ ณ สานั กงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้ศึกษาวิจัยทาการเลือกการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยแจกแบบสอบถามให้แก่ผู้มาติดต่อ
เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีครูมาติดต่อเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
จานวน 13,973 คน (ตั้งแต่ตุลาคม 2559 ถึงกันยายน 2560) เลือกกลุ่มตัวอย่างจากครูผู้มาติดต่อขอรับบริการเรื่อง
การศึกษาในเวลาราชการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากจานวน
เป้าหมายของครูทั้งหมดในปีงบประมาณ 2560 ที่มีสถิติการใช้บริการจานวน 13,973 คน โดยการคานวณจากสูตร
คานวณกลุ่มประชากรที่รู้จานวนประชากร (Finite Population) ตามสูตรของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane,
1973 : 125) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.95 และความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างที่ระดับ 0.05
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ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจากสูตรเท่ากับ 388 คนซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการปัดเศษจานวนเต็ม
ร้อยได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 คนในการแจกแบบสอบถามนั้นได้สารองแบบสอบถามที่อาจเกิดข้อผิดพลาดไว้
ร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุมตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนด้วยกันดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง วิทยฐานะข้อคาถามเป็น
ลักษณะการตรวจรายการ (Checklist) และเป็นคาถามปลายปิด (Close Ended Questionnaires) จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเห็นของครูกับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีใน 4 ด้าน โดยข้อคาถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการ
กาหนดค่าน้าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scales)
ตอนที่ 3 เป็ น ค าถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ เสนอแนะที่ ค วรปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารของส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีจานวน 1 ข้อเป็นคาถามปลายเปิด (Open-end Response Questions) เพื่อให้
ผู้รับบริการสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี
วิธีการรวบรวมข้อมูล
ในการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผู้ศึกษาวิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1. ทาหนังสือขออนุญาตศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูผู้มาติดต่อ
ขอใช้บริการสานักศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้ศึกษาวิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง ขอความร่วมมือจาก
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและประชาสัมพันธ์ ช่วยแจกและรวบรวมแบบสอบถาม
2. ผู้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล แบบสอบถามและตรวจสอบความสมบู รณ์ ข องแบบสอบถามและน ามา
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิ จัย นาข้อมู ลที่ รวบรวมได้แล้ว มาตรวจสอบความถูกต้องและความเรีย บร้อย จากนั้น นามา
จัดระเบียบข้อมูลเพื่อเตรียมการสาหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง วิทยฐานะข้อคาถามเป็น
ลักษณะการตรวจรายการ (Checklist) และเป็นคาถามปลายปิด (Close Ended Questionnaires)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเห็นของครูกับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีใน 4 ด้าน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ควรปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุพรรณบุรีผู้วิจัยนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มาวิเคราะห์ตามระเบี ยบวิธีทางสถิติ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
สาเร็จรูป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะข้อมูล และตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง วิทยฐานะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเห็นของครูกับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุพรรณบุรีใน 4 ด้าน ใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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3. การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t-test ในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 2
กลุ่ม และใช้สถิติ One – way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป และ
ใช้ LSD (Lease Significant Difference) ทดสอบความแตกต่างรายคู่หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้มารับบริการส่วนใหญ่เป็น เพศชาย ร้อยละ
51.50 อายุระหว่าง 40 – 49 ปี มากที่สุด ร้อยละ 34.75 โดยมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด ร้อยละ 50.00
ส่วนใหญ่มีตาแหน่งครูผู้สอนมากที่สุด ร้อยละ 25.25 และมีวิทยฐานะครู มากที่สุด ร้อยละ 46.50
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของครูต่อคุณภาพการให้บริการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูต่อคุณภาพการให้บริการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุพรรณบุรี พบว่า ครูผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( = 3.88, S.D. = 0.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ครูที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ด้านความพร้อมของสิ่งอานวยความสะดวกมากที่สุด ( = 4.00, S.D. = 0.05) รองลงมาคือ ด้านการได้รับบริการ
ด้วยความเสมอภาค ( = 3.87, S.D. = 0.02) ด้านการรับรู้ขั้นตอนการให้บริการ ( = 3.84, S.D. = 0.07) ส่วนด้านที่
ครูผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ด้านความเชื่อถือในความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ
( = 3.82, S.D. = 0.12) ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยในแต่ละด้านได้ดังนี้
1. ด้านการรับรู้ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ครูผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านการรับรู้ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่มีระดับ
ความพึงพอใจเป็นอันดับแรกคือ สานักงานจัดให้มีจุดประชาสัมพันธ์ตรวจสอบเอกสารให้คาแนะนาในการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้ารับบริการ ( = 3.89, S.D. = 0.85) รองลงมาคือ สานักงานจัดให้มีช่องบริการสาหรับงานที่ไม่มี
ความยุ่งยาก/งานที่ไม่แล้วเสร็จในวันเดียว ( = 3.82, S.D. = 0.81) และการติดป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ ( = 3.80, S.D. = 0.72) เป็นลาดับสุดท้าย
2. ด้านความเชื่อถือในความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ พบว่า ครูผู้มาใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านความเชื่อถือในความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่มีระดับความพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ เจ้าหน้าที่มีทักษะ
ความรู้ ความชานาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ( = 3.99, S.D. = 0.83) รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจ
และพร้อมในการให้บริการ มีความรวดเร็วในการสนองตอบปัญหา ( = 3.89, S.D. = 0.93) เจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติงาน
ตรงต่อเวลาและให้บริการจนงานแล้วเสร็จ ( = 3.84, S.D. = 0.91) และมีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการให้บริการ
( = 3.55, S.D. = 1.11) เป็นลาดับสุดท้าย
3. ด้ านการได้รับบริการด้ว ยความเสมอภาค พบว่า ครูผู้มาใช้บริการมีความพึง พอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุ รี ในด้านการได้รับบริการด้วยความเสมอภาค อยู่ในระดับมาก
โดยเรื่องที่มีระดับความพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ สานักงานมีการจัดลาดับคิวบริการด้วยความโปร่งใส ( = 3.90,
S.D. = 0.87) รองลงมาคือ การให้บริการที่ไม่เสร็จสิ้นภายในวันเดียวจะมีการนัดหมายผู้รับบริการทราบกาหนดนัด
วันล่วงหน้า ( = 3.88, S.D. = 0.89) และเจ้าหน้าที่ให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ ( = 3.85, S.D. = 0.91)
เป็นลาดับสุดท้าย
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4. ด้านความพร้อมของสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ครูผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการของสานักงานศึกษาธิการจั งหวัดสุพรรณบุรี ในด้านความพร้อมของสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับ
มาก โดยเรื่องที่ มี ระดั บ ความพึ ง พอใจเป็ น อัน ดั บ แรก คือ สถานที่ ตั้ ง ของส านั กงานมี ความเหมาะสม สะดวก
ปลอดภัยในการขอรับบริการ ( = 4.25, S.D. = 0.78) เป็นอันดับแรกรองลงมาคือสานักงานจัดให้มีสิ่งอานวยความ
สะดวกพอเพียง( = 4.10, S.D. = 0.80) สานักงานจัดให้มีอุปกรณ์สานักงานพร้อมใช้ ( = 4.06, S.D. = 0.83)
สานักงานจัดให้มีพื้นที่ให้บริการสะดวกเหมาะสมในการขอรับบริการ ( = 3.86, S.D. = 0.89) และสานักงานจัดให้มี
ช่องทางการสอบถามหรือให้คาแนะนา, ร้องทุกข์ ( = 3.72, S.D. = 0.76) เป็นลาดับสุดท้าย
การทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านเพื่ อ เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ครูผู้มาใช้บริการที่มี เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และตาแหน่ง ต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิ จั ย และผลการทดสอบสมมติ ฐ านเพื่ อ เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ การของส านั ก งาน
ศึกษาธิ การจั ง หวัด สุ พ รรณบุ รี พบว่า ครูผู้ ม าใช้ บ ริการที่มี วิ ท ยฐานะ ต่ า งกัน มีความพึ ง พอใจต่ อคุณ ภา พการ
ให้บริการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย

อภิปรายผล
1. ระดับความพึงพอใจของครูต่อคุณภาพการให้บริการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของครูต่อคุณภาพการให้บริการของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ครูผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านความพร้อมของสิ่งอานวยความสะดวกมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการ
ได้รับบริการด้วยความเสมอภาค และด้านความเชื่อถือในความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการมีระดับความ
พึงพอใจน้อยที่สุด ซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้
1.1 ด้านการรับรู้ขั้นตอนการให้บริการ ในภาพรวมครูผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดย
เรื่องที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ สานักงานจัดให้มีจุดประชาสัมพันธ์ตรวจสอบเอกสารให้คาแนะนาในการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับบริการ รองลงมาคือ สานักงานจัดให้มีช่องบริการสาหรับงานที่ไม่มีความยุ่งยาก/งานที่
ไม่แล้วเสร็จในวันเดียวและมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การติดป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ
ในความคิดเห็นของผู้วิจัย เหตุที่ด้านการรับรู้ขั้นตอนการให้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
เพราะทางสานักงานสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุ รี ได้จัดให้มีจุดประชาสัมพันธ์ตรวจสอบเอกสารให้
ค าแนะน าในการเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเข้ า รั บ บริ ก ารอย่ า งชั ด เจน และยั ง มี ก ารติ ด ป้ า ยประกาศและป้ า ย
ประชาสัมพันธ์แสดงข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ และระยะเวลาในการติดต่อทานิติกรรมไว้อย่างชัดเจน
1.2 ด้านความเชื่อถือในความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ ในภาพรวมครูผู้มาใช้บริการมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่มีทักษะความรู้ ความชานาญ
เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจและพร้อมในการให้บริการ มีความรวดเร็วในการ
สนองตอบปัญหา และมีความพึงพอใจ น้อยที่สุด คือ มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการให้บริการ
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ในความคิดเห็นของผู้วิจัย เหตุที่ด้านความเชื่อถือในความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เพราะในการให้บริการเกี่ยวกับนิติกรรมต่าง ๆ เจ้าหน้าที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องกฎหมายอย่างละเอียด ชัดเจน และถ่องแท้ เนื่องจากต้องสามารถสนองตอบปัญหาต่าง ๆ ที่ครูมาติดต่ อ
ราชการได้
1.3 ด้านการได้รับบริการด้วยความเสมอภาค ในภาพรวมครูผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
โดยเรื่องที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ สานักงานมีการจัดลาดับคิวบริการด้วยความโปร่งใส รองลงมาคือ การ
ให้บริการที่ไม่เสร็จสิ้นภายในวันเดียวจะมีการนัดหมายผู้รับบริการทราบกาหนดนัดวันล่วงหน้า และมีความพึงพอใจ
น้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ในความคิดเห็นของผู้วิจัย เหตุที่ด้านการได้รับบริการด้วยความเสมอภาคมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก เพราะในการให้บริการแก่ครูที่มาใช้บริการจะมีการแจกบัตรคิว และจะให้บริการตามลาดับคิวที่ได้รับ
1.4 ด้านความพร้อมของสิ่งอานวยความสะดวก ในภาพรวมครูผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก โดยเรื่องที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ สถานที่ตั้งของสานักงานมีความเหมาะสม สะดวก ปลอดภัยใน
การขอรับบริการ รองลงมาคือ สานักงานจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง และมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ
สานักงานจัดให้มีช่องทางการสอบถามหรือให้คาแนะนา, ร้องทุกข์
2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อคุณภาพการให้บริการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อคุณภาพการให้บริการของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการนาข้อมูลทั่วไปของครูที่มาใช้บริการสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
มาทดสอบหาความแตกต่างกับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งเป็นการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ครูที่มี เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และตาแหน่ง ต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการให้บริการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่แตกต่างกัน และครูที่มีวิทยฐานะต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสานักงานศึกษาธิการจังหวั ดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน ซึ่งสามารถ
อภิปรายผล ได้ดังนี้
2.1 เพศ พบว่า ครูผู้มาใช้บริการที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากครูที่มาติดต่อสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่ครูมาติดต่อเกี่ยวกับเรื่องใบประกอบวิชาชีพครูเ หมือนกัน เพศจึงไม่มีผลต่อ
การให้บริการ แก่ครูผู้มาใช้บริการแต่อย่างใด ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วราพร
พันธ์โภคา (2539) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาของข้าราชการครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาศรีสะเกษ เขต 4” ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของครูใน
บริการของสานักงานสามัญศึกษาจังหวัด ศรีสะเกษ” ผลการศึกษาพบว่า เพศไม่มีผลต่อความพึงพอใจของของ
ข้าราชการครูต่อการให้บริการของสานักงานสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และวิศิษฐ์ ธรรมจรัส (2559) ศึกษาเรื่อง
“การศึกษาความพึงพอใจ ในการใช้บริการร้าน Burger King สาขา The Bright พระราม 2” ผลการศึกษาพบว่า
เพศของผู้บริโภคที่ใช้บริการร้าน Burger King สาขา The Bright พระราม 2 ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจ ในการ
ใช้บริการร้าน Burger King สาขา The Bright พระราม 2 ไม่แตกต่างกัน ในภาพรวม และมีความสอดคล้องกับ
อภิญญา ภัทราพรพิสิฐ (2553) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการธนาคารกรุงไทยจากัด
(มหาชน) สาขาถนนแสงชู โ ตจั งหวัด กาญจนบุรี ” ผลการวิจั ยพบว่ า เพศไม่ มีผ ลต่ อการตั ดสิ นใจใช้ บริการของ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จังหวัดกาญจนบุรี
ดังนั้น จึงสรุปผลจากการศึกษาได้ว่า ครูผู้ม าใช้บ ริการที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่ อคุณภาพการ
ให้บริการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่แตกต่างกัน
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2.2 อายุ พบว่า ครูผู้มาใช้บริการที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากครูที่มาติดต่อสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่ มีหลากหลายช่วงอายุที่ติดต่อทางด้านการออกเอกสารรับรองการรับราชการ
ครู การให้บริการของเจ้าหน้าที่จึงต้องให้บริการเท่าเทียมกันหมด อายุจึงไม่มีผลต่อการให้บริการแก่ครูผู้มาใช้บริการ
แต่อย่างใด ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของชนะดา วีระพันธ์ (2555) ศึกษาเรื่อง “ความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ” ผล
การศึกษาผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบว่าผู้รับบริการที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งขัดแย้งกับวิศิษฐ์ ธรรมจรัส
(2559) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน Burger King สาขา The Bright พระราม 2” ผล
การศึกษาพบว่า อายุของผู้บริโภคที่ใช้บริการร้าน Burger King สาขา The Bright พระราม 2 ที่แตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน Burger King สาขา The Bright พระราม 2 แตกต่างกันในภาพรวม และขัดแย้ง
กับอภิญญา ภัทราพรพิสิฐ (2553) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการธนาคารกรุงไทยจากัด
(มหาชน) สาขาถนนแสงชู โ ตจั ง หวั ด กาญจนบุ รี ” ผลการวิ จั ย พบว่ า อายุ มี ผ ลต่ อการตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารของ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จังหวัดกาญจนบุรี
ดังนั้น จึง สรุปผลจากการศึกษาได้ว่า ครูผู้มาใช้บริ การที่มีอายุ ต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่แตกต่างกัน
2.3 วุ ฒิ การศึกษา พบว่ า ครูผู้ ม าใช้ บ ริการที่ มี วุ ฒิการศึกษาต่ า งกัน มี ความพึ ง พอใจต่ อคุณ ภาพการ
ให้บริการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากครู
ที่มาติดต่อสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่มีทุกระดับการศึกษาที่ต้องติดต่อขอรับบริการด้าน
การศึกษา การให้บริการของเจ้าหน้าที่จึงต้องให้บริการเท่าเทียมกันหมดโดยไม่แบ่งแยกว่าจะจบการศึกษาระดับ
ไหนมาติ ด ต่ อราชการ ระดั บ การศึกษาจึ ง ไม่ มี ผ ลต่ อการให้บ ริการแก่ครูผู้ม าใช้ บ ริการแต่ อย่า งใด ซึ่ ง จาก ผล
การศึ กษาดัง กล่า วสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ ชนะดา วีระพั น ธ์ (2555) ศึกษาเรื่อง “ความพึง พอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาผล
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
เก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบว่าผู้รับบริการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน มีความสอดคล้องกับวิศิษฐ์
ธรรมจรัส (2559) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน Burger King สาขา The Bright
พระราม 2” ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาของผู้บริโภคที่ใช้บริการร้าน Burger King สาขา The Bright
พระราม 2 ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน Burger King สาขา The Bright พระราม 2 ไม่
แตกต่างกันในภาพรวม และขัดแย้งกับอภิญญา ภัทราพรพิสิฐ (2553) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใน
การใช้บริการธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโตจังหวัดกาญจนบุรี ” ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
การศึกษามีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จังหวัดกาญจนบุรี
ดังนั้น จึงสรุปผลจากการศึกษาได้ว่า ครูผู้มาใช้บริการที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีไม่แตกต่างกัน
2.4 ตาแหน่ง พบว่า ครูผู้มาใช้บริการที่มีตาแหน่งต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากครูที่มาติดต่อ
สานั กงานศึกษาธิการจัง หวั ดสุ พ รรณบุรี มีหลากหลายต าแหน่ง ไม่ ว่าจะเป็นครูผู้ส อน ศึกษานิ เทศก์ ผู้บริหาร

148

สถานศึกษา และอื่น ๆ ที่ต้องติดต่อขอรับบริการด้านการศึกษา การให้บริการของเจ้าหน้าที่จึงต้องให้บริการเท่า
เทียมกันหมด ตาแหน่งจึงไม่มีผลต่อการให้บริการแก่ครูผู้มาใช้บริการแต่อย่างใด ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าว
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วราพร พันธ์โภคา (2539) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการ
ให้บริการของสานักงานสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ” ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของครูในบริการของ
สานั กงานสามั ญ ศึกษาจั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู ” ผลการศึกษาพบว่ า ต าแหน่ ง ไม่ มี ผ ลต่ อความพึ ง พอใจของของ
ข้าราชการครูต่อการให้บริการของสานักงานสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และชนะดา วีระพันธ์ (2555) ศึกษาเรื่อง
“ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัด
ชลบุรี” ผลการศึกษาผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบว่าผู้รับบริการที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอ พานทอง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งขัดแย้งกับ
วิศิษฐ์ ธรรมจรัส (2559) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน Burger King สาขา The Bright
พระราม 2” ผลการศึกษาพบว่า อาชีพของผู้บริโภคที่ใช้บริการร้าน Burger King สาขา The Bright พระราม 2 ที่
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน Burger King สาขา The Bright พระราม 2 แตกต่างกันใน
ภาพรวม และขัดแย้งกับอภิญญา ภัทราพรพิสิฐ (2553) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการ
ธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโตจังหวัดกาญจนบุรี” ผลการวิจัยพบว่า อาชีพมีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จังหวัดกาญจนบุรี
ดังนั้น จึงสรุปผลจากการศึกษาได้ว่า ครูผู้มาใช้บริการที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีไม่แตกต่างกัน
2.5 วิทยฐานะ พบว่า ครูผู้มาใช้บริการที่มีวิทยฐานะต่างกัน มีความพึงพอใจ ต่อคุณภาพการให้บริการของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูที่มา
ติดต่อสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มีหลายหลายเพศ อายุ การศึกษา ตาแหน่ง และวิทยฐานะของครูแต่
ละคนจึงไม่เท่ากัน ดังนั้นผู้ที่มีวิทยฐานะสูง (เงินเดือนสูง) จึงอาจคาดหวังว่าจะได้บริการที่รวดเร็วและดีที่สุด แต่ว่า
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้บริการเท่าเทียมกันหมด ดังนั้นวิทยฐานะจึงไม่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการ ซึ่งจาก
ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของวิศิษฐ์ ธรรมจรัส (2559) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจ
ในการใช้บริการร้าน Burger King สาขา The Bright พระราม 2”ผลการศึกษาพบว่า ระดับรายได้ต่อเดือนของ
ผู้บริโภคที่ใช้บริการร้าน Burger King สาขา The Bright พระราม 2 ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการ
ร้าน Burger King สาขา The Bright พระราม 2 แตกต่างกันในภาพรวม และสอดคล้องกับอภิญญา ภัทราพรพิสิฐ
(2553) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชู
โตจังหวัดกาญจนบุรี” ผลการวิจัยพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จังหวัดกาญจนบุรี
ดังนั้น จึงสรุปผลจากการศึกษาได้ว่า ครูผู้มาใช้บริการที่มีวิทยฐานะ ที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน
สรุปความคิดเห็น
เนื่องจากสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มีนโยบายเน้นการให้บริการแก่ครูอย่างเต็มที่ เพื่อให้ครู
ที่มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการให้บริการมากที่สุด ซึ่งตรงกับการบริหารระบบราชการยุคใหม่ที่ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง จึงทาให้ครูที่มาติดต่อสานักงานสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มี เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
ตาแหน่งที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่
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แตกต่างกัน เว้นแต่ วิทยฐานะที่แตกต่างกันของครูที่มาใช้บริการ ยังมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ที่แตกต่างกันอยู่

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ด้านการรับรู้ขั้นตอนการให้บริการ ควรจัดให้มีป้าย แผนผังที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ การติดต่อประสานงานให้มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อให้ครูที่มาติดต่อขอรับบริการได้มี
ความเข้าใจขั้นตอนการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ จัดระบบให้เกิดความคล่องตัว และปรับลดขั้นตอนที่ยุ่ งยากให้ง่าย
มากขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
2. ด้านการได้รับบริการด้วยความเสมอภาค ควรจัดลาดับคิวในการให้บริการแก่ ครูที่มารับบริการในแต่ละ
ประเภทให้มีความชัดเจนและเป็นธรรม เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดของครูที่มารับบริการ
3. ด้านความพร้อมของสิ่งอานวยความสะดวก ควรจัดสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เพียงพอกับจานวน
ครูมาขอรับบริการ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
2. ควรมีการศึกษาวิจัยในหน่วยงานอื่นหรือสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอื่นๆ เพื่อนาผลการศึกษาวิจัยมา
เปรียบเทียบว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างจากผลการศึกษาในเรื่องนี้อย่างไร เพื่อจะได้นาผลการวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการให้บริการในหน่วยงานต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอาเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราและเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
สถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 709,889 คน ใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล และได้รับข้อมูลกลับคืนมาทั้งหมด โดยใช้วิธีการสุ่มบังเอิญ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิตดิ ้วยสถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนของอาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการของสถานี
ขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มี
ช่วงอายุระหว่าง 20 – 35 ปีมากที่สุด และมีการศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. เป็นส่วนใหญ่ โดยประกอบ
อาชีพค้าขายเป็นส่วนใหญ่ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท ความพึงพอใจโดยรวมของ
ประชาชนในการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับมาก
ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนมสารคามจังหวัด
ฉะเชิงเทราเรียงลาดับความถี่จากมากไปหาน้อย ตามลาดับ ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ควรปรับปรุงรถเข้ า-ออกให้ตรงเวลาตามกาหนดเวลาสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนมสาร
คามควรจังหวัดฉะเชิงเทรา สถานที่จอดรถสาหรับผู้มาติดต่อมากกว่านี้สถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ควรมีป้ายแสดงสายการเดินรถอย่างชัดเจนมากกว่านี้
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ, การให้บริการ, สถานีขนส่งขนส่งผู้โดยสาร
ABSTRACT
The aims of this study were to study people’s satisfaction towards the services
provided by Phanom sarakham districttransportation, Chachoengsao provincial and the
problems and recommendations concerning the atisfaction of the services provided by
Phanom Sarakham districttransportation. The population for this study was the 709,889
persons living in the province of Phanom sarakham using the accidental sampling for 400
respondents. In this study, a questionnaire was adopted as a tool for data collection. All
data were collected back, which had been analyzed by using statistical software packages
for descriptive statistics of frequencies, percentage, mean and standard deviation.
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The results of the study showed that the respondents of the Phanom Sarakham
province who used the services of the Phanom sarakham districttransportation, Phanom
sarakham district, Chachoengsao province were mostly female. Their ages ranged
between 20 – 35 year status and most of their education was in the High Vocational
Certificate. Most of them had their own Merchant and with the average monthly incomes
between 10,000 – 20,000 baht.
The overall satisfaction of the people for the services provided by Phanom
sarakham districttransportation, Chachoengsao was at a high level.
Problems and suggestions of the satisfaction of the people towards the
services provided by Phanom sarakham districttransportation, Chachoengsao
described by descending order of data frequency, concluded that the Phanom sarakham
districttransportation Should adjust the time services should provide more parking
spaces; the Phanom sarakham districttransportation should provide more have a Signpost
Keywords : Satisfaction, the services ,districttransportation

บทนา
ในโลกยุคปัจจุบันกล่าวได้ว่าเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา หน่วยงานราชการจะต้องมีการ
ปรับตัวเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ เปลี่ยนวิธีการทางานให้รวดเร็วทันสมัย กรมการขนส่งทางบกจึงได้ดาเนินการ
พั ฒ นางานบริก ารประชาชนโดยมี การพั ฒ นาศัก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อให้เกิ ด การบ ริ หารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพมีประสิทธิผล
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award
: PMQA) เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การ ที่สานักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการ
นาไปใช้ในการประเมินองค์การด้วยตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยหน่วยงานราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้าน จากการจัดประชุมการ
แก้ปัญหาต่างๆของสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับผู้ประกอบการรถประจาทาง และสถานีตารวจอาเภอพนมสารคาม ด้วยสถานีขนส่ ง
ผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม มีระยะทางที่ห่างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 32 กิโลเมตร ซึ่ง
ระยะทางที่ห่างไกลกันอาจส่งผลต่อการกากับดูแล ปัญหาด้านการควบคุมการเข้าออกของรถประจาทางที่ไม่เข้า
สถานีขนส่งผู้โดยสารตามกาหนดรวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ ทั้งการดูแลรักษา
ความปลอดภัย ความสะดวกของผู้เข้ามารับบริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนมสารคามเพื่อเป็นการ
ยกระดับคุณภาพการให้บริการในส่วนราชการ มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ประชาชนที่เข้า
รับบริการได้รับความสะดวกสบายและรับการบริการที่ดี จึงติดตามการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง งานให้บริการต่อ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จะมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลได้ ต้องได้รับการมีส่วน
ร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกท่านต่อการบริการ มาตรฐานของการบริการและความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ
จึงมีความสาคัญและมีความจาเป็นอย่างยิ่งดังนั้นจากความสาคัญของปัญหาและเป็นการประเมินผลการแก้ไข
และพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆและความปลอดภัยของผู้รับบริการ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของการบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม ภายใต้การกากับดูแลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา และพัฒนางานให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการของสถานี ขนส่งผู้โดยสาร อาเภอพนมสาร
คามภายใต้การกากับดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค์ของประชาชนที่ได้รับจากการใช้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร
อาเภอพนมสารคาม
3. เพื่อศึกษาแนวทางวิธีการปรับปรุงแก้ไขการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหาร

กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1. ปัจจัยด้านบุคคล เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้, ระดับการศึกษา
2. ปัจจัยด้านสิ่งที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ความสะดวก, ความปลอดภัย, ความทันสมัย,ความคุ้มค่า
ตัวแปรตาม ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปัจจัยด้านบุคคล
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- รายได้
- ระดับการศึกษา

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม ทั้ง 5 ด้าน
1. ด้านกระบวนการ/ขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติงาน
2. ด้านหลักการให้บริการของเจ้าหน้าที่
3. ด้านความสะดวก
4. ด้านความปลอดภัย
5. ด้านสารสนเทศ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจหรือความพอใจ ตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” มี ความหมายตาม
พจนานุกรมทางด้านจิตวิทยาโดย แชปลิน Chaplin J.P. (1968) อ้างถึงใน วันชัย แก้วศิริโกมล (2550) ให้คา
จากัดความว่า เป็นความรู้สึกของผู้รับบริการต่อสถานประกอบการตามประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าไปติดต่อ
ขอรับบริการในสถานบริการนั้น ๆ
ลักษณวรรณ พวงไม้มิ่ง (2545) ความพึงพอใจเป็นแนวความคิด หรือทัศนคติอย่างหนึ่ง เป็นสภาวะรับรู้
ภายในซึ่งเกิดจากความคาดหวังไว้ว่าเมื่อทางานชิ้นหนึ่งแล้วจะได้รับรางวัลอย่างใดอย่างหนึ่ งถ้าได้รับตามที่
คาดหวัง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น แต่ถ้ารางวัลต่ากว่าอินทรีย์ที่คาดหวังก็จะทาให้เกิดความไม่พึงพอใจ
ได้กล่าวถึงความพึงพอใจ หมายถึง สภาพของจิตที่ปราศจากความเครียด ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของ
มนุษย์นั้นมีความต้องการ ถ้าความต้องการนั้นได้รับการตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วนความเครียดจะน้อยลง
ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นและในทางกลับกัน ถ้าความต้องการนั้นไม่ได้รับการตอบสนองความเครียด และความ
ไม่พึงพอใจจะเกิดขึ้น
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ชาบฟิน Chaphin J. P. (1998) อ้างถึงใน ชูโชค ทิพยโสตถิ (2545) กล่าวว่าความพึงพอใจตามคา
จากัดความของพจนานุกรมทางด้านจิตวิทยา หมายถึง เป็นความรู้สึกในขั้นแรกเมื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย โดยมี
แรงกระตุ้น
แม็ค คอร์มิค Mc Comick (1965) อ้างถึงใน กิตติยา เหมันค์ (2548) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง
แรงจูงใจของมนุษย์ ซึ่งตั้งอยู่บนความต้องการขั้นพื้นฐาน (Basic Needs) มีความเกี่ยวกันอย่างใกล้ชิดกับ
ผลสัมฤทธิ์ และสิ่งจูงใจ (Incentive) และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการ

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
อานวย แสงสว่าง (2544) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึงการแสดง
ความรู้สึกของผู้ทางานที่แสดงออกในทางผลบวกที่ต่อองค์การบุคคลผู้ร่วมงาน และงานที่ทาได้แก่การแสดงความ
ยินดีชื่นชมการคิดสร้างสรรค์การร่วมมือร่วมแรงการมีความสุขในการทางานเป็นต้น
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจในการปฏิบัติงานว่าเป็นความรู้สึกรวม
ของบุคคลที่มีต่อการทางานในทางบวกเป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และได้รับผลตอบแทน
คือผลที่เป็นความพึงพอใจที่ทาให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะทางาน มีขวัญและกาลังใจ
สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทางานรวมทั้งการส่งผลต่อความสาเร็จและเป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์การ
พิทยา บวรวัฒนา (2542) กล่าวว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นความรู้สึกที่ดีของคนที่มีต่อ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบางอย่าง (Job Experience) ซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะงานที่ทามีการกาหนด
บทบาทความรับผิดชอบที่ชัดเจนไม่คลุมเครือลักษณะขององค์กรมีขนาดอายุนานมากน้อยแค่ไหนภาวะผู้นาเป็น
อย่างไรและลักษณะเฉพาะของคนงานเช่นเพศอายุการศึกษารายได้ประสบการณ์มีมากน้อยหรือไม่

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ
สุนันทา ทวีผล (2550) กล่าวถึงการให้บริการ สรุปได้ดังนี้
1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์และบริการที่องค์การ
จัดให้นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมดมิใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแล้วนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการเอื้ออานวยประโยชน์และบริการแล้วยัง
ไม่คุ้มค่ากับการดาเนินงานนั้น ๆ
2. หลักความสม่าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอมิใช่ทา ตาม
ความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติ
3. หลักความเสมอภาคบริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
4. หลักความประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะได้รับ
5. หลักความสะดวกบริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่ายสะดวก สบาย
สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาระ ยุ่งยากใจให้แก่ผู้บริการหรือผู้ใช้บริการมากจนเกินไป
สมิต สัชฌุกร (2542) ให้ความหมายว่าการบริการเป็นการปฏิบัติงานที่กระทาหรือติดต่อเกี่ยวข้องกับ
ผู้ใช้บริการ การให้บุคคลต่างๆได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งด้วยความพยายามใด ๆ ก็ตามด้วยวิธีการ
หลากหลายในการทาให้บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือจัดได้ว่าเป็นการให้บริการทั้งสิ้น การจัด
อานวยความสะดวก การสนองความต้ องการของผู้ ใช้ บริการก็เป็น การให้บ ริการ การให้บ ริการจึ งสามารถ
ดาเนินการได้หลากหลายวิธี จุดสาคัญคือ เป็นการช่วยเหลือและอานวยประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ
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เลื่อมใส ใจแจ้ง (2546) ได้เสนอแนวความคิดในการบริการประชาชนที่ดีและมีคุณภาพต้องอาศัย
เทคนิค กลยุทธ์ ทักษะที่จะทาให้ชนะใจผู้รับบริการ ซึ่งสามารถกระทาได้ทั้งก่อนการติดต่อระหว่างการติดต่อ
และหลักการติดต่อโดยได้รับการบริการจากตัวบุคคลทุกระดับในองค์กรรวมทั้งผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ ทั้งนี้การ
บริการที่ดีจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ติดต่อรับบริการเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา และสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งจะมีผลใน
การใช้บริการต่างๆ ในโอกาสหน้าต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้สูตรของ (Yamane, 1973) โดยมีจานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน
(Inductive Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ผู้วิจัยใช้สถิติ t-test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 กรณีที่
ตัวแปรอิสระมี 2 กลุ่ม และใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีที่ตัวแปร
อิสระมีมากกว่า 2 กลุ่ม F - test เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ประชาชนผู้ ตอบแบบสอบถามความพึ งพอใจของต่ อการใช้บริการของสถานีขนส่ ง
ผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่ก ลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมีจานวน 285 คนร้อยละ
71.25 เพศชายมีจานวน 115 คน ร้อยละ 28.75
1.2 ประชาชนผู้ ตอบแบบสอบถามความพึ งพอใจของต่ อการใช้บริการของสถานีขนส่ ง
ผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราส่วนใหญ่มีอายุ 20-35 ปี จานวน 153 คน ร้อยละ 38.25
รองลงมาเป็นมีอายุระหว่าง 36-50 ปี จานวน 148 คน ร้อยละ 37 อายุระหว่าง ต่ากว่า 20 ปี จานวน 67 คน
ร้อยละ 16.75 อายุระหว่าง 51 ปีขึ้นไป จานวน 32 คน ร้อยละ 8 ตามลาดับ
1.3 ประชาชนผู้ ตอบแบบสอบถามความพึ งพอใจของต่ อการใช้บริการของสถานีขนส่ ง
ผู้ โ ดยสารอาเภอพนมสารคาม จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราส่ ว นใหญ่ ระดั บ การศึกษาสู ง สุ ด อนุ ป ริญ ญา หรือ ปวส.
มีจานวน 152 คน ร้อยละ 38 ปริญญาตรี มีจานวน 127 คน ร้อยละ 31.75 มัธยมศึกษาปลาย มีจานวน 65 คน
ร้อยละ 16.25 มัธยมศึกษาต้น มีจานวน 48 คน ร้อยละ 12 และสูงกว่าปริญญาตรี มีจานวน 8 คน ร้อยละ 2
1.4 ประชาชนผู้ ตอบแบบสอบถามความพึ งพอใจของต่ อการใช้บริการของสถานีขนส่ ง
ผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย มีจานวน 165 คน ร้อยละ 41.25
รองลงมาเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา มีจานวน 98 คน ร้อยละ 24.5 เกษตรกร มีจานวน 97 คน ร้อยละ 24.25
รับราชการ มีจานวน 18 คน ร้อยละ 4.5 หน่วยงานเอกชน มีจานวน 12 คน ร้อยละ 3 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
มีจานวน 7 คน ร้อยละ 1.75 และอื่นๆ มีจานวน 3 คน ร้อยละ 0.75
1.5 ประชาชนผู้ ตอบแบบสอบถามความพึ งพอใจของต่ อการใช้บริการของสถานีขนส่ ง
ผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราส่วนใหญ่มีรายได้ที่ต่ากว่า 10,000 บาท/เดือน มีจานวน 122
คน ร้อยละ 30.5 รายได้ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท/เดือน มีจานวน 207 คน ร้อยละ 51.75 รายได้
ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท/เดือน จานวน 52 คน ร้อยละ 13 รายได้ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท/
เดือน จานวน 17 คน ร้อยละ 4.25 และรายได้ 40,000บาท/เดือนขึ้นไป มีจานวน 2 คน ร้อยละ 0.5
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร อาเภอพนม
สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถทาการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้
2.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิ งเทราด้า นหลักการให้บริการของเจ้ าหน้าที่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมากเรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา ตอบข้ อซักถามได้ชัดเจน
ถูกต้องน่าเชื่อถือ (x= 4.04 , S.D. = 0.83) รองลงมา เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจรวดเร็ว (x= 4.02 , S.D.
= 0.71) )เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี (x= 3.99 , S.D. = 0.81)
เจ้าหน้าที่รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามในการให้บริการ (x= 3.93 , S.D. = 0.80)เจ้าหน้าที่พูดจาอัธยาศัยดี (x= 3.91
, S.D. = 0.70) เจ้าหน้าที่ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ (x= 3.81 , S.D. = 0.80) เจ้าหน้าที่มีสามารถแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม (x= 3.73 , S.D. = 0.77)เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ (x= 3.71 , S.D. = 0.81)
2.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนม
สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การให้บริการเข้าใจง่าย (x= 4.47 , S.D.
= 0.78) รองลงมา การบริการเป็นระบบทาให้ได้รับความสะดวก (x= 4.34 , S.D. = 0.80) ระยะเวลาในการ
บริการมีความเหมาะสม (x= 4.26 ,S.D. = 0.76) รถเข้า-ออกตรงเวลาตามกาหนดเวลา (x= 3.57 , S.D. =
0.68) มีป้ายแสดงสายการเดินรถอย่างชัดเจน (x= 3.64 , S.D. = 0.65)
2.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการของสถานีขนส่งผู้ โดยสารอาเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทราด้านความปลอดภัยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ อุปกรณ์สาหรับใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ถังดับเพลิง (x= 4.54 , S.D.
= 0.82) มีกล้องวงจรปิด 24 ชั่วโมงและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (x= 4.54 , S.D. = 0.82) พนักงานการรักษาความ
ปลอดภัยตลอด 24ชั่วโมง(x= 3.68 , S.D. = 0.7) สถานีขนส่งมีความสะอาดและเป็นระเบียบไม่มีสิ่งไม่เหมาะสม
และเป็นอันตราย (x= 3.65 , S.D. = 0.75) ที่จอดรถปลอดภัยเหมาะสม (x= 3.52 , S.D. = 0.77)
2.4 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากเรียงตามลาดับจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ มีความสะอาดของพื้นที่โดยรวม (x= 4.46 , S.D. = 0.92)รองลงมามีห้องน้าสะอาดและเพียงพอ
ต่อการใช้งาน (x= 4.34 , S.D. = 0.76) มีสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้พิการ (x= 4.14 , S.D. = 0.85) ความสะดวก
เรียบร้อยของสถานที่(x= 3.74 , S.D. = 0.77) มีร้านค้าบริการสะอาดของพื้นที่ (x= 3.71 , S.D. = 0.72) มีการ
พัฒนางานด้านการบริการอย่างสม่าเสมอ และมีมาตราตามกระบวนงานทุกด้าน (x= 3.65 , S.D. = 0.73) ตาราง
เดินรถมีความสะดวกต่อการใช้บริการ (x= 3.59 , S.D. = 0.76) อุปกรณ์ความสะดวกต่างๆในอาคารที่พักผู้โดยสาร
เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (x= 3.50 , S.D. = 0.76)
2.5 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนม
สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราในด้านสารสนเทศ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากเรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ชัดเจนอย่างทั่วถึง (x= 3.54
,S.D. = 0.75) รองลงมามีการนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้อย่างเหมาะสม (x= 3.53 , S.D. = 0.69) การติดต่อทาง
โทรศัพท์มีความสะดวก (x= 3.52 , S.D. = 0.69) มีตู้ATMเพียงพอกับความต้องการ (x= 3.48 , S.D. = 0.67)
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3. วิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการของสถานี
ขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 62 คน คิดเป็นร้อยละ
15.5 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 54.84 เสนอความคิดเห็นให้สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม ควรปรับปรุงรถเข้า-ออกให้ตรงเวลาตามกาหนดเวลา ร้อยละ 27.42 เสนอความ
คิดเห็นให้สถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม ควรสถานที่จอดรถสาหรับผู้มาติดต่อมากกว่านี้ ร้อยละ
17.74 เสนอความคิดเห็นให้สถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนมสารคามควร มีป้ายแสดงสายการเดินรถอย่าง
ชัดเจนมากกว่านี้ ตามลาดับ

อภิปรายผล
1. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ โดยผู้ตอบแบบสอบถามจากผู้ใช้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-35 ปี สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. และประกอบอาชีพค้าขาย รายได้ที่
ต่ากว่า10,000 บาท/เดือน เป็นส่วนใหญ่
1.1 ประชาชนผู้ ตอบแบบสอบถามความพึ งพอใจของต่ อการใช้บริการของสถานีขนส่ ง
ผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมีจานวน 285 คนร้อยละ
71.25 เพศชายมีจานวน 115 คน ร้อยละ 28.75
1.2 ประชาชนผู้ ตอบแบบสอบถามความพึ งพอใจของต่ อการใช้บริการของสถานีขนส่ ง
ผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราส่วนใหญ่มีอายุ 20-35 ปี จานวน 153 คน ร้อยละ 38.25
รองลงมาเป็นมีอายุระหว่าง 36-50 ปี จานวน 148 คน ร้อยละ 37 อายุระหว่าง ต่ากว่า 20 ปี จานวน 67 คน
ร้อยละ 16.75 อายุระหว่าง 51 ปีขึ้นไป จานวน 32 คน ร้อยละ 8 ตามลาดับ
1.3 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของต่อการใช้บริการของสถานีขนส่ ง
ผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราส่วนใหญ่ระดับการศึกษาสูงสุด อนุปริญญา หรือ ปวส. มี
จานวน 152 คน ร้อยละ 38 ปริญญาตรี มีจานวน 127 คน ร้อยละ 31.75 มัธยมศึกษาปลาย มีจานวน 65 คน
ร้อยละ 16.25 มัธยมศึกษาต้น มีจานวน 48 คน ร้อยละ 12 และสูงกว่าปริญญาตรี มีจานวน 8 คน ร้อยละ 2
1.4 ประชาชนผู้ ตอบแบบสอบถามความพึ งพอใจของต่ อการใช้บริการของสถานีขนส่ ง
ผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย มีจานวน 165 คน ร้อยละ 41.25
รองลงมาเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา มีจานวน 98 คน ร้อยละ 24.5 เกษตรกร มีจานวน 97 คน ร้อยละ 24.25
รับราชการ มีจานวน 18 คน ร้อยละ 4.5 หน่วยงานเอกชน มีจานวน 12 คน ร้อยละ 3 พนักงานรัฐวิสาหกิจ มี
จานวน 7 คน ร้อยละ 1.75 และอื่นๆ มีจานวน 3 คน ร้อยละ 0.75
1.5 ประชาชนผู้ ตอบแบบสอบถามความพึ งพอใจของต่ อการใช้บริการของสถานีขนส่ ง
ผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราส่วนใหญ่มีรายได้ที่ต่ากว่า10,000 บาท/เดือน มีจานวน 122
คน ร้อยละ 30.5 รายได้ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท/เดือน มีจานวน 207 คน ร้อยละ 51.75 รายได้
ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท/เดือน จานวน 52 คน ร้อยละ 13 รายได้ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท/
เดือน จานวน 17 คน ร้อยละ 4.25 และรายได้ 40,000บาท/เดือนขึ้นไป มีจานวน 2 คน ร้อยละ 0.5
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในของต่อการใช้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
การปฏิบัติงานรองลงมา ด้านความปลอดภัย หลักการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านความสะดวก ด้าน ด้าน
สารสนเทศ แยกเป็นรายด้านดังนี้

2.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การให้บริการในภาพรวมประชาชนผู้มาใช้
บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากโดยเรื่ องที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือการให้บริการที่เข้าใจง่าย
รองลงมาคือการบริการเป็นระบบทาให้ได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือรถเข้า -ออกตรงเวลา
ตามกาหนดเวลา
ในความคิดเห็นของผู้วิจัยเหตุที่ด้านการรับรู้กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการมีความพึงพอใจอยู่ ใน
ระดับพึงพอใจมาก เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดระบบการให้บริการไว้อย่างเป็นระบบแต่
ไม่สามารถ กาหนดให้รถเข้า-ออกตรงเวลาตามกาหนดเวลาได้เนื่องจาก อยู่นอกเหนือขอบเขตการบริหาร ทาได้
เพียงจัดประชุมขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเดินรถ ให้เข้มงวดกวดขันกับพนักงานขับรถ รวมถึงการไม่เข้า
สถานีขนส่ง พบว่าหลังจากจัดประชุมทาให้รถขนส่งผู้โดยสาร เข้าตามกาหนดเวลาได้ดีขึ้น
ในความคิดเห็นของผู้วิจัยเหตุที่ด้านความปลอดภัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เพราะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เตรียมอุปกรณ์สาหรับใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ถังดับเพลิง มีกล้อง
วงจรปิด 24 ชั่วโมงและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน พนักงานการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และยังให้
เจ้าหน้าที่ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม อยู่เวรในเวลากลางคืน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยภายใน
สถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม สมถวิล เมืองพระ(2537) กลาววา ความหมายของพฤติกรรมความ
ปลอดภัย จากไดที่กลาวมา สามารถสรุปไดวา พฤติกรรมความปลอดภัยใน หมายถึงลักษณะของการกระทาหรือ
แสดงออกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอยู ภายใตสภาวะที่ปราศจากอันตรายการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึง ปราศจาก
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ พิการ และการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการทางาน ทั้งตอบุคคลทรัพย
สิน และสิ่งแวดลอมตามหลักพฤติกรรมศาสตรแลว พฤติกรรมความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได ตองมีปจจัยตางๆ หลาย
ประการดวยกัน สามารถจาแนกได 3 ลักษณะคือปจจัยที่ชวยโน้มนาวบุคคลใหเกิดพฤติกรรมความปลอดภัยเปนป
จจัยที่เกี่ยวของกับความรู ความเขาใจ ความเชื่อ ทัศนคติ และคานิยมของบุคคลที่มีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวของ
กับพฤติกรรมอนามัยของบุคคล ซึ่งพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นจากการเรียนรู หรือประสบการณที่ไดรับจากการเรียนรูของ
แตละบุคคลซึ่งสวนใหญมักจะไดรับทั้งในทางตรงและทางออม หรือจากการเรียนรูดวยตนเองปจจัยที่ชวยสนับสนุน
ใหเกิดพฤติกรรมความปลอดภัย เปนปจจัยที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลตาง ๆมีโอกาสที่จะใชบริการหรืออุปกรณ
รวมถึงสิ่งตาง ๆ ที่มีอยูและจัดหาไวใหอยางทั่วถึง ไดแกสถานพยาบาล แหลงอาหาร หรืออุปกรณปองกันความ
ปลอดภัย เปนตน เปนปจจัยที่ชวยสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมความปลอดภัย เปนปจจัยที่นอกเหนือจากปจจัยดังกล
าวขางตน ไดแก ปจจัยที่เกิดจากการกระทาของบุคคลที่เกี่ยวของกับการดาเนินงานทั้งทางตรงและทางออม เชน
ครอบครัวญาติ เพื่อน นายจาง และบุคลากรอื่น ๆ รวมถึงบุคคลที่เปนสิ่งแวดลอมในสังคมภายนอกบานหรือที่
ทางานดวย ซึ่งบุคคลเหลานี้จะมีอิทธิพลตอการปลูกฝังหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนามัย
โดยการสั่งสอน อบรม กระตุนเตือน การชักจูง การเปนตัวอยาง การควบคุมดูแลรวมถึงการ สงเสริมให
เกิดการกระทา หรือ การปฏิบัติที่ถูกตองและเหมาะสมที่จะนาไปสู การมีสุขภาพ หรือพฤติกรรมอนามัยตามเปา
หมายที่กาหนดจากที่กลาวมา สามารถสรุปไดวา พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานจะเกิดขึ้นไดตอง
ประกอบดวย 3 ปจจัยดวยกัน คือ ปจจัยที่ชวยโนมนาว ปจจัยที่สนับสนุนและปจจัย ที่สงเสริมใหเกิดพฤติกรรม
ความปลอดภัยขึ้น ถาขาดปจจัยหนึ่งปจจัยใดไปจะสามารถนามาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุจากการทางานนั้นขึ้นได้
2.3 ด้านหลักการให้บริการของเจ้าหน้าที่ การให้บริการในภาพรวมประชาชนผู้มาใช้บริการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากโดยเรื่องที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือเจ้า หน้าที่ให้คาแนะนา ตอบข้อ
ซักถามได้ชัดเจนถูกต้องน่าเชื่อถือ รองลงมาคือเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และมีความพึงพอใจ
น้อยที่สุดคือเจ้าหน้าที่มีสามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
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ในความคิดเห็นของผู้วิจัยเหตุที่ด้านหลักการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการจัดประชุมอบรมบุคคลกรของสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอาเภอพนมสารคามอยู่เสมอ และมีเข้มงวดในกฎระเบียน ด้วยเป็นอัตลักษณ์ของบุคคลกรขององค์การ
บริหารส่ว นจังหวัด ฉะเชิงเทรา ที่ให้การบริการที่ดีกับ ประชาชนเป็นหลั ก เป็นกัน เอง จนได้รับเป็ นองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นตัวอย่าง และเจ้าหน้าที่มีสามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ได้อย่างเหมาะสมได้ความ
พึงพอใจน้อยนั้น ด้วยเหตุที่ไม่สามารถควบคุมการเดินรถได้เนื่องจากอยู่นอกเนื่องการควบคุมของสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม
2.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกการให้บริการในภาพรวมประชาชนผู้มาใช้บริการมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือมีความสะอาดของพื้นที่โดยรวม รองลงมาคือ
มีห้องน้าสะอาดและเพียงพอต่อการใช้งาน มีสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้พิการ และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ
ตารางเดินรถมีความสะดวกต่อการใช้บริการ
ในความคิดเห็นของผู้วิจัยเหตุที่ด้านสิ่งอานวยความสะดวกมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการทาความสะอาดพื้นที่โดยรวม รวมถึงห้องน้าไว้สาหรับ
บริการประชาชนผู้มาใช้บริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอพเภอพนมสารคาม โดยจัดเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ
ความสะอาดเรียบร้อย โดยแบ่งการตรวจเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี
2.5 ด้านสารสนเทศ การให้บริการในภาพรวมประชาชนผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดั บ มาก โดยเรื่องที่ มี ระดั บ ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ดคือมี การประชาสั ม พั น ธ์ ข่า วสาร ชั ด เจนอย่ า งทั่ ว ถึง
รองลงมาคือมีการนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้อย่างเหมาะสม และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือมีตู้ ATM เพียงพอกับ
ความต้องการ
ในความคิดเห็นของผู้วิจัยเหตุที่ด้านสารสนเทศ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เพราะองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ชัดเจนอย่างทั่วถึง ทั้งการติดประกาศ มีป้ายไฟอิ
เลกทรอนิก วิ่งการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งมีเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งมีเบอร์
โทรศัพท์ สถานีตารวจอาเภอพนมสารคาม ดับเพลง รวมทั้งเบอร์มือถือโดนตรงต่อหัวหน้าฝ่ายกิจการขนส่งติด
ประกาศไว้ ในกรณีเกิดเหตุ
3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของต่อการใช้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในการศึก ษาข้อ มู ล เกี่ย วกั บ การเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของต่ อ การใช้ บ ริ การของสถานี ขนส่ ง
ผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการนาข้อมูลทั่วไปของประชาชนที่มาใช้บริการสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มาทดสอบหาความแตกต่างกับความพึงพอใจของต่อการใช้
บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
พบว่าประชาชนที่มีเพศอายุระดับการศึกษาอาชี พและรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ความพึงพอใจของต่อการใช้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่แตกต่าง
กันและประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจของต่อการใช้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่แตกต่างกันซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความพึงพอใจของต่อการใช้บริการของสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐาน
ดังนั้นจึงสรุปผลจากการศึกษาได้ว่าประชาชนผู้มาใช้บริการที่มีเพศอายุระดับการศึกษาอาชีพและ
รายได้ ต่างกันมีความพึง พอใจต่อคุณ ภาพการให้บริการความพึงพอใจของต่อการใช้บริการของสถานีขนส่ ง
ผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่แตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะ
1. สถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนมสารคามควรปรับปรุงรถเข้า -ออกให้ตรงเวลาตามกาหนดเวลา โดย
เรื่องปรับปรุงรถเข้า-ออกให้ตรงเวลาตามกาหนดเวลาจะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่ของ
สถานีขนส่งที่ต้องคอยจัดความเรียบร้อย ผู้ประกอบการเดินรถ พนักงานขับรถ
2. สถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนมสารคามควรสถานที่จอดรถสาหรับผู้มาติดต่อมากกว่านี้ ที่จอดรถ
สาหรับประชาชน เพิ่มกล้องวงจรปิดบริเวณรอบนอกสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม
3. สถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนมสารคามควรมีป้ายแสดงสายการเดินรถอย่างชัดเจนมากกว่านี้
เนื่องจากการติดป้ายบอกทางของสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนมสารคามมีป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาติมามา
บังทาให้ประชาชนอาจไม่ทันสังเกตุ อาจจะเลยทางเข้าได้
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรทาการวิจัยในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความคิดเห็นความพึ่งพอใจของ
ประชาชนที่มาใช้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อให้การปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้บริการจาแนกประเภทบริการเพื่อทราบถึงความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการในแต่ละด้านแก่ประชาชน
3. ควรมีการศึกษาวิจัยในฝ่ายอื่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนาผลการศึกษาวิจัยมา
เปรียบเทียบว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างจากผลการศึกษาในเรื่องนี้อย่างไรเพื่อจะได้นาผลการวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการให้บริการในหน่วยงานต่อไป
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มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัด การขยะขององค์ก ารบริหารส่วนตาบล : กรณีศึกษา
การจัดการขยะขององค์การบริหารบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดตาก
Legal Measures on Waste Management of Subdistrict Administration Organization : A Case
Study of Waste Management of Tambon Administration Organization in Tak Province

ผู้วิจัย

ธวัชชัย จอมจันทร์

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลใน
จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลของประเทศไทยและต่างประเทศ ตามคาพิพากษาและผลงานที่เกี่ยวข้อง (2) เพื่อ
ศึกษาสภาพปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะขององค์การ
บริหารส่วนตาบลของประเทศไทยและต่างประเทศมีปัญหาอย่างไร แก้ไขอย่างไร (3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์
เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลของประเทศไทยและ
ต่างประเทศมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร และ (4) เพื่อเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลของต่างประเทศที่มีความเหมาะสม และได้มาตรฐานเพื่อมาปรับใช้กับ
กฎหมายไทย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาจาก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลบ่อขยะขององค์การ
บริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติแผนและขั้น ตอนการกระจาย
อานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมทั้งกฎหมายของต่างประเทศ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกจากกลุ่มประชากรได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและนิติกร
ผลการวิจัย พบว่า กฎหมายบัญญัติให้เป็นอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ
ขยะ แต่มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวยังไม่มีความเหมาะสมชัดเจน เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ขยะหลายฉบับทาให้เกิดความซ้าซ้อนการดาเนินการและการบังคับใช้กฎหมาย จึงทาให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ไม่สามารถจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ การกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจและหน้าที่ในการ
กาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย แต่มิได้มีบทบัญญัติกฎหมายใดให้อานาจในการจัดทาบ่อขยะเพื่อรองรับขยะ
มูลฝอยในท้องถิ่นหรือให้อานาจในการอนุญาตให้เอกชนเข้ามาดาเนินการจัดทาบ่อขยะในท้องถิ่นของตนเอง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจในการออกข้อกาหนดท้องถิ่นเกี่ยวกับการเก็บขนและกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย
แต่ไม่เคยมีออกข้อกาหนดท้องถิ่นใดในการกาหนดประเภทของขยะที่จะทาการเก็บขน ดังนั้นจึงต้องกฎหมาย
ท้องถิ่นเกี่ยวกับการออกข้อกาหนดท้องถิ่นให้ประชาชนในพื้นที่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง และขั้นตอนการคัดแยกระหว่าง
การขนส่ง
คาสาคัญ : การจัดการขยะ,การบังคับใช้กฎหมาย,อานาจหน้าที่
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Abstract
This research study on legislative measures relating to the management of solid
waste management district in Tak province. The objectives are: (1) to study the
concept. Theories about the legal measures regarding the waste management of the District
Administrative Office of the United States. Judgment and related works (2) to study the
facts and the law on legal measures regarding the waste management of the District
Administrative Office of the United States have the resolve, however, (3) study compared
measures. the law on Solid Waste management District administrative Office of the United
States is like and Terre. How different and (4) to propose legislative measures on the
management of waste tambon administrative organization of the country where it is
appropriate. And standardized to apply the laws of Thailand.
This research is a qualitative research study. Laws relating to the control of landfill
Tambon Administration Organization Act, Public Health Act 2535 and the process of
decentralization plan to local government law of 2542 as well as abroad. Data from indepth interviews of the population are. Deputy District Administrative Office Director of
Public and Legal.
The research found that the law is the authority of local government in waste
management. But no such legal measures as appropriate clarity. Because there are laws relating
to waste management agreements made redundant operations and law enforcement. As a result,
local governments can not manage waste efficiently. Requiring local governments have the
authority to dispose of solid waste. Sewage and wastewater But the law does not provide power
to a landfill for solid waste or the local authority to allow the private sector to prepare their own
local landfill. Local governments have the authority to issue local regulations regarding waste
collection and disposal of sewage or solid waste. But there has never been any local regulations
to determine the type of waste to be stored wool. So have local laws regarding the provision of
local residents in the waste before disposal.
Keywords : Waste Management, Law Enforcement,authority

บทนา
ปัญหาการจัดขยะมูลฝอยของประเทศไทยปัจจุบัน พบว่า มีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่เนื่องจาก
สาเหตุหลายประการ เช่น ปัญหาการขาดแคลนที่ดิน ซึ่งเป็นข้อจากัดในการก่อสร้างศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยที่ถูก
สุขลักษณะ ทาให้เกิดการต่อต้านคัดค้านของประชาชนในพื้นที่และบริเวณรอบพื้นที่ ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการการ
กาจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐานและไม่เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล และ
ที่พบเห็นเป็นอย่างมาในปัจจุบัน คือ การเก็บจนขยะมูลฝอยไปทิ้งกองไว้ในที่ ดินรกร้าง ว่างเปล่า ก่อให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งของคนระหว่างชุมชน และระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการขาด
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และเทคโนโลยีในการดาเนินการ ปัญหาข้อจากัดในด้านงบประมาณการดาเนินการ รวม
ปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือจะได้รับผลกระทบจากการจัดการขยะ
มูล ฝอยในชุ ม ชน ซึ่ งเป็ น ส่ วนหนึ่ ง ที่ท าให้การจั ดการขยะมู ล ฝอยขาดประสิท ธิ ภาพ ดั ง นั้ น จึ ง จาเป็ น ที่จ ะต้ อง
ทาการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกาหนดต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางจัดการ
ขยะมูลฝอยให้เป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ สามารถสรุปประเด็นปัญหาได้ ดังนี้
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ปัญหาข้อเท็จจริง
1. กฎหมายไม่กาหนดให้การคัดแยกขยะเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามและไม่มีการกาหนดโทษผู้ที่ไม่ทาการ
คัดแยกขยะ ดังนั้นประชาชนส่วนมากจึงทิ้งขยะรวมกัน ไม่มีการคัดแยกขยะ จึงทาให้เกิดปัญหาจากการไม่คัดแยก
ขยะต่าง ๆ จึงต้องขอความร่วมมือกับประชาชนในการคัดแยกขยะ โดยรัฐไม่ได้กาหนดให้การคัดแยกขยะเป็นหน้าที่
ของประชาชน ดังนั้น เมื่อการคัดแยกขยะไม่ใช้หน้าที่ ประชาชนส่วนมากจึงไม่ใส่ใจในการคัดแยกขยะที่สามารถ
นามารีไซเคิลได้ และทิ้งรวมๆ กันมาทั้งหมดทาให้เป็นภาระงานของเจ้าหน้าที่ต้องคัดแยกขยะ
2. มาตรการควบคุมขั้นตอนการขนส่งขยะไปยังสถานที่จัดการของเสียไม่ชัดเจน เมื่อไม่มีมาตรการควบคุม
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในขั้นตอนของผู้ประกอบการขนส่ง จึงทาให้เกิดปัญหา คือ แม้ประชาชนจะได้ทาการคัด
แยกขยะไว้แล้วก็ตาม แต่เมื่อผู้เก็บขยะมิได้กระทาด้วยความระมัดระวัง กระทาด้วยความมักง่าย นาขยะที่คัดแยก
มาแล้วกองรวมกันไว้ ในขณะที่เดินทางไปยังสถานที่จัดการของเสียก็มีการหกหล่นผสมปนเประหว่างขยะที่ได้คัด
แยกมาแล้ว ซึ่งเมื่อมาถึงสถานที่จัด การของเสีย บางครั้งก็ไม่ได้มีการคัดแยกขยะก่อนนาไปทาลาย ทาให้รัฐเสีย
ประโยชน์ในส่วนของขยะที่จะมารีไซเคิลได้ หรือหากมีการแยกขยะก่อนก็จะเป็นการทางานที่ซ้าซ้อนของเจ้าหน้าที่
ซึ่งก่อนหน้านี้ประชาชนจะมีการคัดแยกขยะมาแล้วหากมีกฎหมายควบคุมขั้นตอนการขนส่งขยะไปยังสถานที่จัดการ
ของเสียอย่างชัดเจน ขยะที่ถูกคัดแยกมาแล้วก็จะไม่ปะปนกับขยะที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้และเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องเสียเวลา
มาทาการคัดแยกขยะอีกครั้งหนึ่งนั้นเอง
3. ปัญหาการคัดเลือกสถานที่จัดทาบ่อขยะอย่างชัดเจน สืบเนื่องจากปัจจุบันไม่มีข้อกาหนดว่าต้องนาขยะ
ไปส่ ง ที่ ใด ดั ง นั้ น จึ ง ท าให้มีปั ญ หา คือ การขนส่ ง นั้ น มี บ่อขยะหลายที่ มี ส ถานที่ ทิ้ งขยะใกล้ ไ กลหลายแห่ง แต่
เจ้าหน้าที่ส่วนมากจะขนส่งขยะไปสถานที่ใกล้ๆ เนื่องด้วยต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย จึงทาให้มีปัญหาว่าบ่อขยะแห่ง
นั้นอาจไม่เพียงพอต่อการเก็บขยะที่มีจานวนมาก ทาให้ขยะล้นบ่ อจนกาจัดไม่ทันนั่นเอง ในเรื่องมาตรการทางการ
กฎหมายเกี่ยวกับการคัดเลือกสถานที่จัดทาบ่อขยะ มีการประกาศกรมควบคุมมลพิษเฉพาะกรณีหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกพื้นที่ตั้งสถานที่ฝั่งกลบกากของเสีย
4. ปัญหาการควบคุมการประกอบกิจการขยะ การประกอบกิจการขยะถือเป็นกิจการหนึ่งที่ช่ วยในการนา
ขยะกลับมาใช้ใหม่ แต่ก็มีปัญหา เช่น กิจการรับซื้อขยะในบ่อขยะ มีแต่จะทาให้เกิดปัญหาเรื่องการคัดแยกขยะ
มลพิษจากขยะต่าง ๆ นั้นเอง
ปัญหาข้อกฎหมาย
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวดที่ 3 การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมิได้กาหนดให้
การคัดแยกขยะเป็นหน้าที่ประชาชนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรา 71 ก็ไม่ได้กาหนดโทษของผู้ที่ไม่คัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง
ดังจะเห็นได้ว่าในหมวดที่ 3 บัญญัติเกี่ยวกับการให้อานาจราชการส่วนท้องถิ่นดาเนินการกาจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย การขอใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บขน หรือกาจั ดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจ
หรือโอยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และการให้ราชการส่วนท้องถิ่นมี
อานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขยะ
และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย แต่ไม่มีการกาหนดให้ประชาชน เจ้าของอาคาร หรือเจ้าของกิจการมีหน้าที่ในการ
คัดแยกขยะมูลฝอย
สาหรับมาตรา 71 ก็ไม่ได้กาหนดให้ผู้ที่ไม่คัดแยกขยะต้องมีโทษา เพราะในมาตรา 71 กาหนดแต่เพียง
ขอให้ประชาชนรณรงค์ ขอความร่วมมือในการคัดขยะเท่านั้น
2. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มิได้กาหนดเกี่ยวกับการคัดแยกขยะในขั้นตอนของ
ผู้ประกอบการขนส่ง
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มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคัดขยะในขั้นตอนของผู้ประกอบการขนส่ง ไม่มีการบัญญัติไว้ ถึงแม้
ประชาชนจะคัดแยกขยะไว้ก็ตาม แต่ขั้นตอนการขนส่งทาให้ขยะกลับไปรวมกันอีก ส่วนการคัดแยกขยะในขั้นตอน
การขนส่งจะดาเนินการโดยพนักงานเก็บขน ซึ่งคดแยกเพื่อนาขยะที่มีมูลค่าไปขายเป็นรายได้เสริมเท่านั้น
3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มิได้กาหนดเกี่ยวกับการคัดเลือกสถานที่จัดทาบ่อขยะ
กาหนดไว้เพียงแต่เรื่องกรณีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งสถานที่ฝังกลบกากของเสีย
ในเรื่องมาตรการทางการกฎหมายเกี่ยวกับการคัดเลือกสถานที่จัดทาบ่อขยะ มีการประกาศกรมควบคุม
มลพิษเฉพาะกรณีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งสถานที่ฝั่งกลบกากของเสีย
มาตรกรทางการกฎหมายเกี่ยวกับการคัดเลือกสถานที่จัดทาบ่อขยะ มีการประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เฉพาะกรณีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งสถานที่ฝั่งกลบกากของเสีย ซึ่งหมายถึงมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุ
อันตราย และของเสียตามกฎหมายว่าการส่ งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เฉพาะที่อยู่ในสภาพของแข็ง
เท่านั้น มิได้ครอบคลุมไปถึงขยะมูลฝอยที่มีแหล่งกาเนิดอยู่ในชุมชน
4. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไม่มีการควบคุมการประกอบกิจการขยะ เลยทาให้มีปัญหา
ในเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบกิจการขยะ ไม่มีการบัญญัติไว้
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบกิจการขยะ ไม่มีการบัญญัติไว้ เนื่องจากมิได้มีการประกาศ
ให้บ่อขยะเป็นกิจที่เป็นอันรายต่อสุขภาพ มีเพียงแนวทางของกรมควบคุมมลพิษที่ไม่มีผลบังคับในทางกฎหมาย
กฎหมายจึงถือเป็นกลไกสาคัญอย่างหนึ่งที่จะทาให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ปฏิบัติตามรูปแบบเดียวกัน
โดยกฎหมายในที่นี้หมายถึง กฎหมายจากส่วนกลาง และส่วนที่ใช้ในท้องถิ่นนั้นๆ ที่ใช้บังคับมีลักษณะของกฎหมาย
มหาชนที่ประชาชน คนไทยทั้งประเทศที่จะต้องปฏิบัติร่วมกัน ผู้วิจัยจึงจะศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดตาก อันนามาซึ่งข้อสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ มาตรการทาง
กฎหมายขององค์การบริหารส่วนตาบลที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของราชการส่วนภูมิภาคต่อไป
สรุปผู้วิจัยต้องแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลของประเทศไทยและต่างประเทศ ตามคาพิพากษาและผลงานที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหาข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลของประเทศไทยและ
ต่างประเทศมีปัญหาอย่างไร แก้ไขอย่างไร แล้ววิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะ
ขององค์ การบริหารส่ ว นต าบลของประเทศไทยและต่ า งประเทศมี ความเหมื อนและแตกต่า งกัน อย่ างไร และ
เสนอแนะมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลของต่างประเทศที่มีความ
เหมาะสม และได้มาตรฐานเพื่อมาปรับใช้กับกฎหมายไทย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลของประเทศไทยและต่างประเทศ ตามคาพิพากษาและผลงานที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลของประเทศไทยและต่างประเทศมีปัญหาอย่างไร แก้ไขอย่างไร
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะขององค์การบริหารส่ว น
ตาบลของประเทศไทยและต่างประเทศมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร
4. เพื่ อเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายเกี่ย วกับ การจั ด การขยะขององค์การบริ หารส่ ว นต าบลของ
ต่างประเทศที่มีความเหมาะสม และได้มาตรฐานเพื่อมาปรับใช้กับกฎหมายไทย
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องค์ กร/บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
1 .ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2. ผู้อานวยการกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตาบล
3. นิติกรองค์การบริหารส่วนตาบล

แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องแนวคิดทฤษฎี
1. แนวคิดเกี่ย วกับ ขยะมูลฝอย
ของประเทศไทย
2. แนวคิ ดเกี่ ย วกั บ การจั ด การ
ขยะมูลฝอยของประเทศไทย
3. แนวคิดคาพิพ ากษาของศาล
ของไทย
4. แนวคิ ดเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
จัดการขยะของต่างประเทศ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาข้อเท็จจริง
1. รัฐมิได้กาหนดให้การคัดแยกขยะเป็นหน้าที่ของประชาชน
2. ไม่มีมาตรการควบคุมขั้นตอนการขนส่งขยะไปยังสถานที่จัดการของเสียอย่าง
ชัดเจน
3. ปัญหาการคัดเลือกสถานที่จัดทาบ่อขยะอย่างชัดเจน
4. ปัญหาการควบคุมการประกอบกิจการขยะ
ปัญหาข้อกฎหมาย
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวดที่ 3 การกาจัดสิ่งปฏิกูลและ
มู ล ฝอยมิ ไ ด้ ก าหนดให้ ก ารคั ด แยกขยะเป็ น หน้ า ที่ ป ระชาชนต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย และมาตรา 71 ก็ไม่ได้กาหนดโทษของผู้ที่ไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง
2. พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มิได้กาหนดเกี่ยวกับการคัดแยกขยะใน
ขั้นตอนของผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศญีป่ ุ่นจะ
มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจนว่า การขนส่งของเสีย มาตรา 6 (2) การขนส่งของ
เสียที่จัดเก็บจากครัวเรือนเพื่อนาไปกาจัดต้องดาเนินการตามวิธีที่กาหนด
3. พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มิได้กาหนดเกี่ยวกับการคัดเลือกสถานที่
จัดทาบ่อขยะ
4. พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไม่มีการควบคุมการประกอบกิจการขยะ

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตาบล

ภาพประกอบที 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย (Conceptual Framework)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายของประเทศไทย
1. พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
2. พระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. พระราชบัญญัติให้อานาจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภท
กฎหมายของต่างประเทศ
1.สหรัฐอเมริกา
- Solid Waste Disposal
Act of 1965
- The Resource
Conservation and
Recovery Act of 1976
(RCRA)
2ญี่ปุ่น
- Waste Management
and Public Cleansing Act
(Act No. 137 of 1970)

165

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดย
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) และ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง พิจารณาจากการตัดสินใจของ
ผู้วิจัย และกลุ่มเป้าหมายที่เลือกในการสัมภาษณ์หาข้อมูลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2. ผู้อานวยการกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตาบล
3. นิติกรองค์การบริหารส่วนตาบล
วิธีการเก็บข้อมูล
แหล่งปฐมภูมิ มีการเก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะทาการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี รวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัยและกระบวนการวิจัย
2. ผู้วิจัยทาหนังสือขออนุญาตแนะนาตัวและขออนุญาตเก็บข้อมูล จากมหาวิ ทยาลัยเวสเทิร์น เสนอต่อ
บุคคลคล เจ้าของกิจการและหน่วยงานที่จะเข้าไปขอสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ คือ
3.1 การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) คือ สัมภาษณ์ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
โดยเรียงลาดับประเด็นคาถามตามแบบฟอร์มสัมภาษณ์เชิงลึก
3.2 บันทึกการสนทนาในกระดาษ เครื่องบันทึกภาพ และเครื่องบันทึกเสียง
แหล่งทุติยภูมิ ได้มาจากแหล่งเอกสาร เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดตาก งานวิจัยของประเทศไทยและของต่างประเทศ ตารา
หนังสือ และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง การบริหารระบบการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
คือ สามารถเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไปกาจัดอย่างถูกหลักวิชาการได้ประมาณร้อยละ 90 ของขยะที่เกิดขึ้นได้
ทั้งหมด และไม่ทาให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมเกินกว่ามาตรฐานที่กาหนด
การบริหารงานดังกล่าวมีองค์ประกอบที่สาคัญอยู่ 5 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การจัด
บุคลากร งบประมาณและเทคโนโลยี
โดยสรุป การจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ มีความจาเป็นที่จะต้องเข้าใจส่วนต่าง ๆ ของระบบการ
จัดการขยะมูลฝอย
1. การจัดการขยะมูลฝอย
การจัดการขยะมูลฝอยแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน (พิชิต สกุลพราหมณ์, 2531, หน้า 21) ดังนี้
1. การทิ้ ง ขยะมู ล ฝอย ได้ แก่ กิจ กรรมที่ เกิด ขึ้น จากการที่ผู้ ทิ้ ง เห็น ว่ า วัส ดุ ชิ้ น นั้ น ไม่ ส ามารถน ามาใช้
ประโยชน์อีกต่อไปแล้ว จึงทิ้งหรือเก็บรวบรวมไว้เพื่อกาจัดต่อไป ดังนั้น การทิ้งขยะมูลฝอยเป็นกิจกรรมที่ขึ้นอยู่กับ
บุคคลผู้ใช้วัสดุนั้น ๆ ว่าจะยังใช้ประโยชน์จากวัสดุนั้นได้หรือไม่ในปัจจุบันยังไม่มีการควบคุมการทิ้งขยะมูลฝอยแต่
อย่างใดคาดว่าในอนาคตเมื่อทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตหายากขึ้นและมีราคาสูง อาจจะต้อง
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พิจารณาควบคุมการทิ้งขยะมูลฝอยกันมากขึ้น ถ้าหากอาคาร บ้านเรือน สานักงาน ศูนย์การค้า ฯลฯ ทิ้งขยะโดย
แยกประเภทก่อนทิ้ง จะมีผลต่อประสิทธิภาพการเก็บขนและการจัดการเป็นอย่างยิ่ง
2. การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย หมายถึง กิจกรรมตั้งแต่การขนถ่ายขยะมูลฝอย จากถังขยะจากแต่ละ
บ้านเรือนหรือถังขยะรวม รวมถึงการขนขยะมูลฝอยไปถ่ายไว้จุดหมายปลายทาง ซึ่งอาจเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูล
ฝอยหรือโรงงานแปลงรูปขยะมูลฝอย กาจัดขยะมูลฝอยในขั้นสุดท้าย ดังนั้น งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยนี้เป็นงาน
ที่กระทาโดยประชาชนก่อนที่จะส่งให้บริการของรัฐมาเก็บขนและนาไปกาจัดในขั้นต่อ ไป จึงเป็นหน้าที่ของแต่ละ
บ้านเรือนจะต้องให้ความร่วมมือกันนาขยะใส่ลงในถังขยะ อาจจะเป็นถังขยะของเจ้าของบ้านเอง หรือถังขยะที่ฝ่าย
องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด เตรีย มไว้ ใ ห้ ความร่ ว มมื อ ของประชาชนเป็ น สิ่ ง จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง และมี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพของระบบการกาจัดขยะมูลฝอยด้วย
2. การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน เป็นหน้าที่ของแต่ละบ้านจะต้องดูแลความสะอาดในการจัดเก็บ แยก
เก็บ ในภาชนะที่ได้จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้เพื่อความสะอาดของที่พักอาศัย ดังนั้น จะเห็นว่าประชาชนตามบ้านเรือนต้อง
เป็นผู้ปฏิบัติก่อนอันจะนาไปสู่การรักษาความสะอาดของบ้านเมืองต่อไปซึ่งการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
สามารถทาได้ ดังนี้
1. มีถังขยะที่ถูกสุขาภิบาลไว้ประจาบ้าน เพื่อรองรับขยะไว้ชั่วคราวก่อนที่จะนาไปกาจัดต่อไป มีลักษณะที่
จาเป็นคือ ทาด้วยวัตถุที่ทาความสะอาดได้ง่าย น้าหนักเบา ไม่เป็นสนิม ไม่ติดไฟควรเป็นถังโลหะ หรือพลาสติก มี
รูปร่างขนาดพอเหมาะที่คน ๆ หนึ่งจะยกและเคลื่อนย้ายได้จึงควรมีความจะ 30 แกลลอน หรือมีน้าหนักเมื่อบรรจุ
แล้วไม่เกิน 20 กิโลกรัม มีหูสาหรับยก มีฝาปิดมิดชิดและเปิดปิดให้ สะดวก มีความแข็งแรงทนทานไม่รั่วน้าซึมออก
ไม่ได้ ที่ก้นถังทาเป็นของสูงประมาณ 2 นิ้ว เพื่อป้องกัน ไม่ให้ถังรั่วได้ง่ายและมีความทนทานยิ่งขึ้น
2. มีการแยกขยะก่อนนาไปทิ้งถังขยะ อาทิ ขยะสด เช่น เศษอาหารเศษผักผลไม้ ควรแยกจากขยะแห้ง
เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า พลาสติก แก้ว โลหะ โฟม และโดยเฉพาะขยะที่เป็นอันตราย เช่น ซากถ่านไฟฉายที่มี
แมงกานีส เป็นส่วนประกอบ ซากแบตเตอรี่ที่มีแคดเมียมเป็นส่วนประกอบ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ที่มีปรอทติดอยู่
ตามขั้วของหลอดไฟ กระป๋องยาฆ่าแมลงควรเก็บใส่ถุงปิดให้มิดชิดแล้วแยกทิ้งเป็นกรณีพิเศษ
3. ไม่นาขยะไปกองทิ้งไว้ในที่สาธารณะ
4. ไม่เผาขยะมูลฝอยตามถนนหนทาง หรือแม้แต่ในบริเวณบ้านของตนเอง เนื่องจากการเผาขยะทุกชนิด
จะทาให้เกิดควันและเขม่าเป็นอันตราต่อสุขภาพและยังทาให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีผลทาให้โลกร้อนขึ้น
5. การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน ในการดาเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดควรจะให้มี
การคัดแยกประเภทตั้งแต่แหล่งกาเนิดของขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากครัวเรือน สาหรับการคัดแยกประเภทขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นในบ้าน โดยการคัดแยกเป็นหมวด
3. การลดปริมาณขยะมูลฝอย
การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งที่เกิดขึ้นนั้นควรพยายามมุ่งหลีกเลี่ยงหรืองดการใช้หรือบริโภคสิ่งของ
บางชนิด ซึ่งการปฏิบัติส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความร่วมมือของประชาชน
4. การนามูลฝอยกลับใช้ประโยชน์
มูลฝอยหรือของที่ทิ้งแล้ว ในสภาพความเป็นจริงของที่ทิ้งแล้วเหล้านี้ยังคงมีประโยชน์ปะปนอยู่มากบ้าง
น้อยบ้าง ซึ่งอาจนามาใช้ประโยชน์ทางด้านวัสดุ ด้านพลังงานหรือในการปรับปรุงคุณภาพของดิน การนามูลฝอย
กลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ จ ะมี ผ ลในการลดปริ ม าณมู ล ฝอยที่ จ ะต้ องกาจั ด และสามารถน าเอาทรัพ ยากรกลั บ มาใช้
ประโยชน์ได้อีก ซึ่งการนามูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้มีการปฏิบัติมาเป็นเวลานานแล้วในลักษณะระบบแอบแฝง
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สรุปผลการวิจัย
ปัญหาการคัดแยกขยะของประชาชนก่อนทิ้ง
ปัญหาข้อเท็จจริง กฎหมายไม่กาหนดให้การคัดแยกขยะเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามและไม่มีการกาหนด
โทษผู้ที่ไม่ทาการคัดแยกขยะ ดังนั้นประชาชนส่วนมากจึงทิ้งขยะรวมกัน ไม่มีการคัดแยกขยะ จึงทาให้เกิดปัญหา
จากการไม่คัดแยกขยะต่าง ๆ จึงต้องขอความร่วมมือกับประชาชนในการคัดแยกขยะ โดยรัฐไม่ได้กาหนดให้การคัด
แยกขยะเป็นหน้าที่ของประชาชน ดังนั้น เมื่อการคัดแยกขยะไม่ใช้หน้าที่ ประชาชนส่วนมากจึงไม่ใส่ใจในการคัด
แยกขยะที่สามารถนามารีไซเคิลได้ และทิ้งรวมๆ กันมาทั้งหมดทาให้เป็นภาระงานของเจ้าหน้าที่ต้องคัดแยกขยะ
ปัญหาข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวดที่ 3 การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมิได้
กาหนดให้การคัดแยกขยะเป็นหน้าที่ประชาชนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรา 71 ก็ไม่ได้กาหนดโทษของผู้ที่
ไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ดังจะเห็นได้ว่าในหมวดที่ 3 บัญญัติเกี่ยวกับการให้อานาจราชการส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การขอใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดย
ทาเป็นธุรกิจหรือโอยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และการให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการ
เก็บขยะ และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย แต่ไม่มีการกาหนดให้ประชาชน เจ้าของอาคาร หรือเจ้าของกิจการมีหน้าที่
ในการคัดแยกขยะมูลฝอย สาหรับมาตรา 71 ก็ไม่ได้กาหนดให้ผู้ที่ไม่คัดแยกขยะต้องมีโทษา เพราะในมาตรา 71
กาหนดแต่เพียงขอให้ประชาชนรณรงค์ ขอความร่วมมือในการคัดขยะเท่านั้น
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นจะมีการกาหนดไว้อย่างชัดเจนว่าครัวเรือนต้องแยกของ
เสียตามประเภทที่เทศบาลกาหนดซึ่งเทศบาลแต่ละแห่งอาจกาหนดแตกต่างกันได้
ปัญหาการคัดแยกขยะในขั้นตอนของผู้ประกอบการขนส่ง อย่างไร ปัญหาข้อเท็จจริง ไม่มีมาตรการ
ควบคุมขั้นตอนการขนส่งขยะไปยังสถานที่จัดการของเสียอย่างชัดเจน เมื่อไม่มีมาตรการควบคุมเกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะในขั้นตอนของผู้ประกอบการขนส่ง จึงทาให้เกิดปัญหา คือ แม้ประชาชนจะได้ทาการคัดแยกขยะไว้แล้วก็ตาม
แต่เมื่อผู้เก็บขยะมิได้กระทาด้วยความระมัดระวัง กระทาด้วยความมักง่าย นาขยะที่คัดแยกมาแล้วกองรวมกันไว้
ในขณะที่เดินทางไปยังสถานที่จัดการของเสียก็มีการหกหล่นผสมปนเประหว่างขยะที่ได้คัดแยกมาแล้ว ซึ่งเมื่อมาถึง
สถานที่จัดการของเสีย บางครั้งก็ไม่ได้มีการคัดแยกขยะก่อนนาไปทาลาย ทาให้รัฐเสียประโยชน์ในส่วนของขยะที่จะ
มารีไซเคิลได้ หรือหากมีการแยกขยะก่อนก็จะเป็นการทางานที่ซ้าซ้อนของเจ้ าหน้าที่ซึ่งก่อนหน้านี้ประชาชนจะมี
การคัดแยกขยะมาแล้วหากมีกฎหมายควบคุมขั้นตอนการขนส่งขยะไปยังสถานที่จัดการของเสียอย่างชัดเจน ขยะที่
ถูกคัดแยกมาแล้วก็จะไม่ปะปนกับขยะที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้และเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องเสียเวลามาทาการคัดแยกขยะอีก
ครั้งหนึ่งนั้นเอง ปัญหาข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มิได้กาหนดเกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะในขั้นตอนของผู้ประกอบการขนส่ง มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคัดขยะในขั้นตอนของผู้ประกอบการ
ขนส่ง ไม่มีการบัญญัติไว้ ถึงแม้ประชาชนจะคัดแยกขยะไว้ก็ตาม แต่ขั้นตอนการขนส่งทาให้ขยะกลับไปรวมกันอีก
ส่วนการคัดแยกขยะในขั้นตอนการขนส่งจะดาเนินการโดยพนักงานเก็บขน ซึ่งคดแยกเพื่อนาขยะที่มีมูลค่าไปขาย
เป็นรายได้เสริมเท่านั้น
ซึ่งเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นจะมีการกาหนดไว้อย่างชัดเจนว่า การขนส่งของเสีย มาตรา
6 (2) การขนส่งของเสียที่จัดเก็บจากครัวเรือนเพื่อนาไปกาจัดต้องดาเนินการตามวิธีที่กาหนด
ปัญหาเกี่ยวกับการคัดเลือกสถานที่จัดทาบ่อขยะ อย่างไรปัญหาข้อเท็จจริง ปัญหาการคัดเลือกสถานที่
จัดทาบ่อขยะอย่างชัดเจน สืบเนื่องจากปัจจุบันไม่มีข้อกาหนดว่าต้องนาขยะไปส่งที่ใด ดังนั้นจึงทาให้มีปัญหา คือ
การขนส่งนั้นมีบ่อขยะหลายที่ มีสถานที่ทิ้งขยะใกล้ไกลหลายแห่ง แต่เจ้าหน้าที่ส่วนมากจะขนส่งขยะไปสถานที่
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ใกล้ๆ เนื่องด้วยต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย จึงทาให้มีปัญหาว่าบ่อขยะแห่งนั้นอาจไม่เพียงพอต่อการเก็บขยะที่มี
จานวนมาก ทาให้ขยะล้นบ่อจนกาจัดไม่ทันนั่นเอง ในเรื่องมาตรการทางการกฎหมายเกี่ยวกับการคัดเลือกสถานที่
จัดทาบ่อขยะ มีการประกาศกรมควบคุมมลพิษเฉพาะกรณีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งสถานที่ฝั่งกลบกากของ
เสีย ปัญหาข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มิได้กาหนดเกี่ยวกับการคัดเลือกสถานที่จัดทา
บ่อขยะ กาหนดไว้เพียงแต่เรื่องกรณีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งสถานที่ฝังกลบกากของเสีย ในเรื่องมาตรการ
ทางการกฎหมายเกี่ยวกับการคัดเลือกสถานที่จัดทาบ่อขยะ มีการประกาศกรมควบคุมมลพิษเฉพาะกรณีหลักเกณฑ์
ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งสถานที่ฝั่งกลบกากของเสียมาตรกรทางการกฎหมายเกี่ยวกับการคัดเลือกสถานที่จัดทาบ่อ
ขยะ มีการประกาศกรมควบคุมมลพิษเฉพาะกรณีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งสถานที่ฝั่งกลบกากของเสีย ซึ่ง
หมายถึงมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน วัตถุ
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และของเสียตามกฎหมายว่าการส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ เฉพาะที่อยู่ในสภาพของแข็งเท่านั้น มิได้ครอบคลุมไปถึงขยะมูลฝอยที่มีแหล่งกาเนิดอยู่ในชุมชน ซึ่ง
เปรียบเทียบกับญี่ปุ่น มีการจัดทาแผนจัด การขยะมูล ฝอยในระดับ จังหวั ดและเทศบาล ประกอบด้ วย ส่ วนที่ 1
มาตรฐานการว่าจ้าง มาตรฐานการจัดเก็บมาตรฐานการจัดการ มาตรฐานสถานจัดการมาตรฐานการดูแลรักษา
มาตรฐานการยกเลิกส่วนที่ 2 ผู้จัดการขยะ เกี่ยวกับระเบียบในการขออนุญาต เงื่อนไขการเพิกถอน และการห้าม
ให้ยืมชื่อหรือสิทธิ และส่วนที่ 3 สถานที่ในการจัดการขยะ
ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการบ่อขยะอย่างไรบ้าง ปัญหาข้อเท็จจริง ปัญหาการ
ควบคุมการประกอบกิจการขยะ การประกอบกิจการขยะถือเป็นกิจการหนึ่งที่ช่วยในการนาขยะกลับมาใช้ใหม่ แต่ก็
มีปัญหา เช่น กิจการรับซื้อขยะในบ่อขยะ มีแต่จะทาให้เกิดปัญหาเรื่องการคัดแยกขยะ มลพิษจากขยะต่าง ๆ
นั้นเอง
ปัญหาข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไม่มีการควบคุมการประกอบกิจการขยะ
เลยทาให้มีปัญหา ในเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบกิจการขยะ ไม่มีการบัญญัติไว้มาตรการ
ทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบกิจการขยะ ไม่มีการบัญญัติไว้ เนื่องจากมิได้มีการประกาศให้บ่อขยะเป็น
กิจที่เป็นอันรายต่อสุขภาพ มีเพียงแนวทางของกรมควบคุมมลพิษที่ไม่มีผลบังคับในทางกฎหมาย ซึ่งเปรียบเทียบกับ
ญี่ปุ่น มีกฎหมาย Waste Management and Public Cleansing Act

อภิปรายผล
มาตรการทางกฎหมายที่กาหนดให้ประชาชนต้องคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
สหรัฐอเมริกา มีมาตรการทางกฎหมายสาหรับการคัดแยกขยะ โดยเป็นข้อบังคับที่ออก โดยสภาเมืองของ
มลรัฐ ระบุว่าการทิ้งถุงพลาสติกที่สะอาดและสามารถนาไปรีไซเคิลได้ถือเป็นสิ่งที่ ผิดกฎหมาย หากฝ่าฝืนต้องเสีย
ค่าปรับ แต่สามารถทิ้งถุงพลาสติกที่สกปรกหรือนาไปรีไซเคิลไม่ได้แล้ว การออกกฎหมายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
การกระตุ้นจิตสานึกของประชาชนให้มีการนาถุงพลาสติก มารีไซเคิลให้มากขึ้น
ส่วนประเทศญี่ปุ่นมีการ ออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะ Waste Management and Public
Cleansing Act (Act No. 137 of 1970) กาหนดให้การบริหารจัดการของเสียเป็นหน้าที่ของประชาชน
ผู้ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล นอกจากนี้ยังประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการคัดแยก และ
การรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ มีชื่อเต็มว่า “Law for Promotion of Selective Collection and Recycling of
Containers and Packaging” ครอบคลุมภาชนะบรรจุ (container) และสิ่งห่อหุ้ม (wrapping) โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบในการรีไซเคิลซากบรรจุภัณฑ์ประเภท แก้ว (glass containers), ขวด PET, บรรจุ
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ภัณฑ์กระดาษและกระดาษห่อ, บรรจุภัณฑ์พลาสติก พลาสติกแรปและถาดโฟม (ที่ไม่ใช่ขวด PET) ตามสัดส่วน
ความรับผิดชอบของผู้ผลิต/ผู้ใช้แต่ละราย
สาหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไม่ได้กาหนดให้ประชาชน ต้องคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง ที่สาคัญยังไม่มีกฎหมายใดที่ให้อานาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ ออกข้อกาหนดท้องถิ่นใน
การบังคับให้ประชาชนในพื้นที่ต้องคัดแยกขยะก่อนทิ้งด้วย
ดังนั้น มาตรการข้อนี้ของกฎหมายญี่ปุ่นผู้วิจัยมีความเห็นว่าน่าจะเหมาะสมที่จะนามาใช้กับประเทศไทย
โดยกาหนดกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเสียเป็น หน้าที่ของประชาชน ผู้ประกอบการ องค์ กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล โดยมีเป้าหมาย ร่วมกันคือ ลดการใช้ (reduce) การใช้ซ้า (reuse) และการแปรใช้ใหม่
(recycle)
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคัดแยกขยะในขั้นตอนของผู้ประกอบการขนส่ง
ประเทศไทย การเก็บขนขยะเป็น วิธีการรวบรวมขยะและนาออกจากชุมชนโดยให้เหลือขยะตกค้างอยู่ใน
ชุมชนให้น้อยที่สุด ถึงแม้ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจ
ในการ ออกข้อกาหนดท้องถิ่นเกี่ยวกับวิธีการเก็บขนและกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย แต่กลับไม่เคยมี การออก
ข้อกาหนดท้องถิ่นเกี่ยวกับประเภทของขยะที่จะทาการเก็บขนในแต่ละครั้ง การขาดมาตรการ ทางกฎหมายดังกล่าว
ทาให้ประชาชนไม่มีพฤติกรรมการคัดแยกขยะ เมื่อไม่มีมาตรการควบคุมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะในขั้นตอนของ
ผู้ประกอบการขนส่ง จึงทาให้เกิดปัญหา คือ แม้ประชาชนจะได้ทาการคัดแยกขยะไว้แล้วก็ตาม แต่เมื่อผู้เก็บขยะมิได้
กระทาด้วยความระมัดระวัง กระทาด้วยความมักง่าย นาขยะที่คัดแยกมาแล้วกองรวมกันไว้ ในขณะที่เดินทางไปยัง
สถานที่จัดการของเสียก็มีการหกหล่นผสมปนเประหว่างขยะที่ได้คัดแยกมาแล้ว ซึ่งเมื่อมาถึงสถานที่จัดการของเสีย
บางครั้งก็ไม่ได้มีการคัดแยกขยะก่อนนาไปทาลาย ทาให้รัฐเสียประโยชน์ในส่วนของขยะที่จะมารีไซเคิลได้ หรือหากมี
การแยกขยะก่อนก็จะเป็นการทางานที่ซ้าซ้อนของเจ้าหน้าที่ซึ่งก่อนหน้านี้ประชาชนจะมีการคัดแยกขยะมาแล้วหากมี
กฎหมายควบคุมขั้นตอนการขนส่งขยะไปยังสถานที่จัดการของเสียอย่างชัดเจน ขยะที่ถูกคัดแยกมาแล้วก็จะไม่ปะปน
กับขยะที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้และเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องเสียเวลามาทาการคัดแยกขยะอีกครั้งหนึ่งนั้นเอง
ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นรณรงค์ให้ ประชาชนมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะ โดยรถเก็บขยะจะมารับขยะแต่ละ
ประเภทไปกาจัดโดยการ กาหนดวันเวลาเอาไว้อย่างแน่นอนและชัดเจน การกาหนดวันทิ้งขยะตามประเภทของขยะ
ทาให้การ คัดแยกขยะ การจัดเก็บขยะ รวมถึงการนาขยะดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลสามารถดาเนินการ
อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น มาตรการข้อนี้ของกฎหมายญี่ปุ่นผู้วิจัยมีความเห็นว่าน่าจะเหมาะสมที่จะนามาใช้กับประเทศไทย
โดยออกกฎหมายเกี่ยวกับการการขนส่งของเสียที่จัดเก็บจากครัวเรือนเพื่อนาไปกาจัดต้องดาเนินการตามวิธีที่กาหนด
โดยรณรงค์ให้ประชาชนมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะ โดยให้รถเก็บขยะที่จะมารับขยะแต่ละประเภทไปกาจัดโดยมีการ
กาหนดวนเวลาไว้อย่างแน่นอนและชัดเจน กาหนดวันทิ้งขยะตามประเภทของขยะทาให้การคัดแยกขยะ การจัดเก็บ
ขยะ รวมถึงการนาขยะดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลสามารถดาเนินการอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคัดเลือกสถานที่จัดทาบ่อขยะ
พบว่า ประเทศไทย จากการศึกษาพระราชบัญญัติการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจและหน้าที่ในการกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย ด้วยการ
จัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง แต่มิได้มีบทบัญญัติใดให้อานาจแก่
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการจัดทาบ่อขยะเพื่อรองรับขยะมูลฝอยในท้องถิ่น อีกทั้งมิได้มีบทบัญญัติใดให้อานาจ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุญาตให้เอกชนเข้ามาดาเนินการจัดทาบ่อขยะในท้องถิ่นของ ตนเองด้วย

170

ขณะที่ข้อบังคับ 40 CFR part 258 ของสหรัฐอเมริกา แต่ละมลรัฐอาจมีการออกกฎหมาย เกี่ยวกับหลุมฝัง
กลบขยะมูลฝอยชุมชนขึ้นมาใช้เองได้ แต่ต้องเข้มงวดเท่ากับหรือมากกว่าข้อบังคับ 40 CFR part 258 ส่วนสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีจะไม่เน้นการกาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบ แต่มีนโยบายด้านการป้องกันโดยปลูกฝังให้
ประชาชนมีพฤติกรรมการแยกขยะและสามารถนาขยะ ที่คัดแยกกลับไปรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม
Ordinance on Landfills and Long-Term Storage Facilities and Amending the Ordinance on
Environmentally Compatible Storage of Waste from Human Settlements and on Biological
Waste - Treatment Facilities กาหนดให้ต้องฝังกลบขยะแต่ละประเภทในบ่อขยะตามประเภทของชนิดขยะ
ประเทศญี่ปุ่นกาหนดให้สถานที่กาจัดขยะที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างใหม่ต้องเป็นไปตามข้อกาหนดใน การ
คัดเลือกสถานที่ซึ่งกาหนดไว้อย่างชัดเจนตามกฎหมาย
ดังนั้น มาตรการข้อนี้ของกฎหมายญี่ปุ่นผู้วิจัยมีความเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะนามาใช้กับประเทศไทย
เพราะมีมาตรการทางการกฎหมายเกี่ยวกับการคัดเลือกสถานที่จัดทาบ่อขยะ มีการประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เฉพาะกรณีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งสถานที่ฝั่งกลบกากของเสียมาตรกรทางการกฎหมายเกี่ยวกับการ
คัดเลือกสถานที่จัดทาบ่อขยะ มีการประกาศกรมควบคุม มลพิษเฉพาะกรณีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้ ง
สถานที่ฝั่งกลบกากของเสีย
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการบ่อขยะ
พบว่า ประเทศไทยมีมาตรการ ทางกฎหมายที่ให้อานาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปควบคุมดูแลการ
ประกอบกิจการขยะได้ เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่
สามารถ ออกคาสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับเหตุราคาญได้ต่อเมื่อได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ ใกล้เคียงกับ
บ่อขยะเท่านั้น แต่มิให้อานาจในการควบคุมดูแลการดาเนินกิจการบ่อขยะมิให้สร้างเหตุราคาญขึ้นมาแต่ประการใด
ขณะเดียวกันข้อบังคับ 40 CFR part 258 ของสหรัฐอเมริกา มีบทบัญญัติ ให้เจ้าของหรือผู้ประกอบ
กิจการบ่อขยะจะต้องมีการปฏิบัติภ ายในสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย ได้แก่ การรับขยะมูลฝอย การกลบดินทับชั้น
ขยะมูลฝอยรายวัน การควบคุมพาหะนาโรค การควบคุมก๊าซ มีเทน การควบคุมคุณภาพอากาศ การกันบริเวณการ
ควบคุมน้าผิวดินและการบันทึกข้อมูล
ส่วนประเทศญี่ปุ่นนั้ น ผู้ป ระกอบธุ รกิจด้านการจัดการขยะมู ลฝอยที่มี /หรือจะสร้างสถานที่จัดการ
นอกจากการขออนุญาตประกอบการแล้วต้องขออนุญาตจัดตั้งสถานที่หรือโรงงานจัดการนั้นด้วย โดย บทบัญญัติ
ของกฎหมาย Waste Management and Public Cleansing Act กาหนดให้เทศบาล ในท้องที่นั้น ๆ มีหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบและมีการควบคุมโดยใช้ระบบใบอนุญาต ประกอบกับการ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ภาครัฐ
กาหนด ซึ่งการจัดทาสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยก็เช่นเดียวกัน จะต้องมีใบอนุญาตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารตาม
คาสั่งของกระทรวงสิ่งแวดล้อม (The ordinance of the ministry of the environment )
ดังนั้น มาตรการข้อนี้ของกฎหมายญี่ปุ่นผู้วิจัยมีความเห็นว่าน่าจะเหมาะสมที่จะนามาใช้กับประเทศไทย
โดยใช้การบริหารจัดการของเสียตามกฎหมาย Waste Management and Public Cleansing Act (Act No. 137
of 1970) เป็นหน้าที่ของประชาชน ผู้ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐบาล

ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย
จากวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในจังหวัดตาก ผู้เขียนได้พบแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเห็นว่า รัฐควรตรากฎหมายพิเศษเกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นกฎหมายหลักในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าว
ควรประกอบด้วยหลักการขั้นต่า ดังต่อไปนี้
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1) รัฐต้องกาหนดประเภทของขยะมูลฝอย กาหนดวิธีการและมาตรฐานทางเทคนิคเกี่ยวกับสถานบาบัด
เก็บรวบรวม และกาจัดขยะมูลฝอยหรือของเสียแต่ละประเภทตามหลักสุขาภิบาล
2) รัฐต้องกาหนดอานาจหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการภาคเอกชนให้ชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องอนุญาตให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะมูลฝอยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) รัฐต้องกาหนดให้มีสานักงานบริหารจัดการขยะ เป็นหน่วยงานกลางในการควบคุมและกากับดูแลการ
จัดการขยะมูลฝอยทั่วประเทศ โดยมีคณะกรรมการกลางประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ผู้แทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และรณรงค์แผนการลดขยะแห่งชาติ เป็นต้น
4) รัฐต้องกาหนดให้แต่ละท้องถิ่นต้องดาเนินการตามมาตรฐานเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ หาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดจะออกข้อกาหนดในการจัดการขยะมูลฝอย
ให้สูงกว่าที่กฎหมายกลางกาหนดก็ย่อมทาได้
5) รัฐต้องสร้างจิตสานึกของประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการขยะ โดยนาแนวคิดเกี่ยวกับ การมีส่วน
ร่วมของประชาชนมาใช้ เริ่มจากให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับผลดีของบ่อขยะตามหลัก สุขาภิบาล การลดและการ
คัดแยกขยะในชุมชน การบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะในชุมชนในภาพรวม และให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และท้องถิ่นนาความคิดเห็นที่ได้ไป ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายและการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในท้องถิ่น
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ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาคดีปกครองของประเทศไทย
LEGAL ISSUES RELATED TO JUDICIAL ADMINISTRATION OF THAILAN

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

พระมหาวิชาญ ธีรพรปัญญา (ปญฺญาวชิโร)
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบข้อเท็จจริง และคานิยามของกฎหมายวิธีพิจารณาคดี กฎหมายวิธีพิจารณาคดี
หมายถึ ง บทบั ญ ญั ติ ที่ ว างหลั ก เกณฑ์ ก ารด าเนิ น คดี ป กครองอั น เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ และจ าเป็ นเพื่ อ ท าให้ การด าเนิ น
กระบวนการพิจารณาในศาลปกครองเป็นด้วยความเรียบร้อย และช่วยให้ศาลปกครองสามารถตัดสินปัญหาของคดี ที่มา
สู่ศาลได้อย่ างยุติธรรม ซึ่งหากประเทศไทยมี กฎหมายวิ ธีพิจารณาคดีปกครองที่ ดีหรือเหมาะสมแล้ว การพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลปกครองก็เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามไปด้วยในทางตรงกันข้าม หากกฎหมายวิธี
พิจารณาคดีปกครองไทยมีปัญหาหรือมีข้อบกพร่อง ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการพิจารณาพิพากษาคดีของปกครองศาล
ปกครองอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ บทความนี้จึงต้องการนาเสนอปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาคดีของไทยในส่วนของ
กระบวนพิจารณาในศาลในศาลปกครองชั้นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับ
คดีปกครอง ศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง กระบวนพิจารณาในศาลปกครองชั้นต้นทั้งในของประเทศและ
ประเทศฝรั่งเศส รวมทั้งกระบวนพิจารณาคดีแพ่งในบางเรื่อง เพื่อนามาศึ กษาวิเคราะห์และหาแนวทางในการปรับปรุง
และแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทยให้มีความสมบูรณ์กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
วิธีการดาเนินการศึกษาโดยทาการตีความข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งรวบรวมข้อมูล
จากเอกสาร (documentary research) จากการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษานั้น โดยรวมปัญหา
กฎหมายของไทยยังมีข้อพกบร่องที่จะต้องแก้ไขและปรับปรุงอยู่มาก
ผลการศึกษาพบว่า กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทยยังมีปัญหาอยู่หลายประการด้วยกัน กล่าวคือ
ปัญหาของการที่ไ ม่มี กฎหมายกาหนดไว้อย่างชัด เจนว่า การยื่ นคาร้องขอให้ศาลเพิกถอนหรือบัง คับ ตามชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือไม่ศาลหรือไม่ในอัตราเท่าใด แต่ศาลปกครองกลับเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ศาลคดีดังกล่าวโดยอ้างอัตรา ค่าธรรมเนียมศาลที่ปรากฏให้อานาจ ปัญหาความไม่เหมาะสมของกฎหมายในส่วนของ
การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ที่บังคับให้ศาลต้องฟ้องคู่กรณีทุกฝ่ายและต้องไต่สวน คาขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
เสียก่อน จึงจะสามารถมีคาสั่งอนุญาตให้ผู้ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้ ซึ่งส่งผลให้การพิจารณาพิพากษาคดีที่มีการยื่น
คาขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเป็นไปอย่างล่าช้า ปัญหาของการที่กฎหมายไม่ได้เปิดโอกาสให้คู่กรณีสามารถโต้แย้งหรือ
คัดค้านคาแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีได้ ทั้ง ๆ ที่ความเห็นของตุลาการผู้แถลงคดีที่ปรากฏในคาแถลงการณ์เป็น
สิ่งที่อาจมีผลต่อการทาคาพิพากษาขององค์คณะ เพราะองค์คณะสามารถนาความเห็นของตุลาการผู้แถลงคดีดังกล่าวไป
ใช้ในการทาคาพิพากษาได้ และองค์คณะสามารถนาความเห็นของตุลาการผู้แถลงคดีดังกล่าวไปใช้ในการให้คาพิพากษา
ได้ และปัญหาของการที่กฎหมายมิได้กาหนดให้องค์คณะพิจารณาพิพากษาต้องเป็นจานวนเลขคี่ ซึ่งไม่ทาให้คาพิพากษา
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ของศาลปกครองบางคดี กระทาโดยองค์คณะจานวนเลขคู่ อันทาให้เกิดปัญหาขึ้นได้ในกรณีที่องค์คณะ มีความเห็นแตก
ออกเป็นหลายฝ่ายโดยที่แต่ละฝ่ายมีคะแนนเสียงเท่ากันจนหาเสียงข้างมากมิได้
คาสาคัญ : การป้องกันถูกฟ้องคดีปกครอง / หลักการบริการสาธารณะ / ข้อพิพาททางปกครอง
Abstract
This research aims to know the facts. And the definition of the law to trial. Legal
Procedure Law refers to provisions that lay down the rules governing the proceedings crucial
and essential to the testimony. The process is considered by the court order. And allows the
court to decide the issue of the case. The court has come to the fair. If Thailand has a law
governing how the trial is good or right. The judge ruled it is a fast and intelligent performance
to the contrary. If the law governing how judicial Thailand have problems or defects. It would
affect the pivotal trial court's ruling inevitably. This article is to present issues to the law on the
part of Thailand's ruling in court proceedings in the Court of First Instance. The objective was
to study the theories and principles of law that the Court ruled on the case and the ruling
regime. Proceedings in the Court of First Instance in both countries and France. As well as
proceedings in civil matters. In order to analyze and find ways to improve the law to consider
the Government of Thailand to complete than it is today.
Learn how to perform tasks by interpreting the information from documents. And
research related to the compiled information from documentary research will continue to
collect documents related to the issues that. The overall problem is still the law of Thailand
frogs grooved to modify and improve a lot.
The study found over Thailand's Administrative Procedure Law provides intelligence
for several reasons. That is the problem of the absence of legislation clearly defines that
requesting the Court to revoke or enforcement of the arbitral award must not charge or the
court or the rate much. The court returned the case to charge fees above the rate quoted. The
charges appear to power. The only problem is the abuse of the legal exemption of fees. That
forced the court to sue the parties and the parties to the climb. Application fee is before You
can order allowing the exemption for fees. As a result, the judge has to apply for a fee waiver.
The court was slow The issue of the law does not allow the parties to argue for or against the
statement of the judge announced the case. In spite of the opinion of the judge announced the
verdict in a statement that might influence the judgment of the tribunal. The tribunal can take
the opinion of the judge declared the case to be used to make a judgment. And the issue of the
law nor the tribunal. Because you can see the release of the judge in the case to be sentenced.
And the issue of the law nor the tribunal to adjudicate an odd number. Which makes the
judgment of the court of some cases. Action by the Board of numbers. The cause problems if the
tribunal. Are split into several factions, each party has the majority of votes as well as votes not.
Keywords : Prevention accusing govern cases / Public Service / Disputes administrative rule
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บทนา
กระบวนการยุติธรรมถือเป็นกลไกสาคัญในการควบคุมสังคม โดยในประเทศไทยใช้ระบบนิติรัฐประกอบกับ
หลักนิติธรรม นั่นคือ พลเมืองทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายอย่างเดียวกัน และเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมี
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบมากกว่าพลเมืองโดย กฎหมายจะทาหน้าที่กาหนดบรรทัดฐานและควบคุมความ
ประพฤติของพลเมืองในสังคม เพื่อให้ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข (สานักงานกิจการยุติธรรม, 2552 : 1)
ศาลปกครอง (Administrative Court) เป็นศาลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 มาตรา 276 และมีการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 มีฐานะเทียบเท่าศาลยุติธรรมและมีอานาจหน้าที่ พิจารณาพิพากษา “คดีปกครอง” ซึ่งเป็นคดีพิพาท
ระหว่างหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนกรณีหนึ่ง
และข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน
และเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องในการปฏิบัติราชการ ซึ่งศาลปกครองเป็นศาลที่ใช้ระบบไต่สวน โดยในแต่ละคดีจะมี
การพิจ ารณาโดยองค์คณะของตุลาการ ต่างจากศาลยุ ติธรรมซึ่งใช้ ระบบกล่าวหาศาลปกครองแบ่งออกเป็น "ศาล
ปกครองชั้นต้น" และ "ศาลปกครองสูงสุด" (ศาลปกครอง, 2550 : 27)
สาเหตุที่ต้องมีศาลปกครองเนื่องจากในการดาเนินงานของราชการ ซึ่งต้องมีการติดต่อ สัมพันธ์กั นระหว่าง
ประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐและเจ้ าหน้าที่ของรัฐนั้น จะมีทั้งกรณีที่ประชาชน พึงพอใจการดาเนินงานของทาง
ราชการกับกรณีที่ประชาชนรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความชอบธรรมหรือ ได้รับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วอย่างที่ควรจะเป็น ดังนั้นจึงอาจเกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งระหว่างประชาชนกับหน่วยงานทางราชการ
ขึ้นซึ่งจะต้องได้รับการตัดสินชี้ขาดโดยผู้ที่มีความเป็นกลางมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหลักกฎหมายและเป็นที่เชื่อถือ
ของทุกฝ่ายการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐที่มีเพิ่มขึ้นเกิดจากความเปลี่ยนแปลงจากสภาวะ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมโลก กล่าวคือรัฐได้เข้ารับผิดชอบและควบคุมการดาเนินกิจกรรมในทางเศรษฐกิจโดย
ถือเป็น หน้า ที่ส าคัญอย่ างหนึ่ง ของรัฐ การพัฒนาที่ ดิน การก่อสร้าง การขนส่ ง การประปา การไฟฟ้ า และบริการ
สาธารณะต่าง ๆ (Public service) มักจะอยู่ภายใต้การสาเหตุที่ต้องมีศาลปกครองเนื่องจากในการดาเนินงานของ
ราชการ ซึ่งต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น จะมีทั้งกรณีที่
ประชาชนพึงพอใจการดาเนินงานของทางราชการกับกรณีที่ประชาชนรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความชอบธรรมหรือ ได้รับ
การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็วอย่างที่ควรจะเป็น ดังนั้นจึงอาจเกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้ง
ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานทางราชการขึ้นซึ่งจะต้องได้รับการตัดสินชี้ขาดโดยผู้ที่มีความเป็นกลางมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในหลักกฎหมายและเป็ นที่เชื่อถือของทุกฝ่าย การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐที่มี
เพิ่มขึ้น เกิดจากความเปลี่ยนแปลงจากสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมโลก กล่าวคือรัฐได้เข้ารับผิดชอบและ
ควบคุมการดาเนิน กิจกรรมในทางเศรษฐกิจโดยถือเป็นหน้าที่สาคัญอย่างหนึ่งของรัฐ การพั ฒนาที่ดิน การก่อสร้าง การ
ขนส่ง การประปา การไฟฟ้า และบริการสาธารณะต่าง ๆ (Public service) มักจะอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐทั้งสิ้น ใน
ด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก็เช่นกัน รัฐได้ขยายอานาจหน้าที่เข้าไปในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในรูปของ
รัฐสวัสดิการ (welfare state) โดยรัฐได้จัดหาและควบคุม การให้สวัสดิการรวมทั้งการประกันสังคมให้แก่เด็ก คนชรา
และคนว่างงาน (ศาลปกครอง, 2550 : 29) สาหรับในส่วนของการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครอง ได้ ก าหนดเงื่ อ นไขในการฟ้ อ งคดี ต่ อ ศาลปกครองไว้ ห ลายประการกล่ า วคื อ ผู้ ฟ้ อ งคดี จ ะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี
ความสามารถและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการกระทาหรืองดเว้นการกระทา ของหน่วยงาน

175

ภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ หรือเป็นผู้ที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือเป็นผู้ที่มีข้อโต้แย้งอื่นใดที่กฎหมาย
กาหนดขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ ให้ต้องดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่
เกิดขึ้นก่อน ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการนั้นให้เเสร็จสิ้นเสียก่อน จึงจะนาคดีมาฟ้องต่อศาล
ปกครองได้
จะเห็น ได้ ว่ า สถิติการรับ ฟ้ องคดี ป กครองศาลปกครองมี จ านวนเพิ่ ม มากขึ้น ทุ ก ๆ ปี แสดงให้เห็น ว่ า ใน
ข้อเท็จจริงนั้นประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องกระบวนการพิจารณาในศาลปกครองว่า เป็นเรื่องประเภทใด
นอกจากนี้ประชาชนยังไม่ทราบถึงอานาจหน้าที่และขอบเขตการดาเนินงานของศาลปกครอง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะทาการศึกษาปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาคดีปกครองของประเทศไทย เพื่อเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครองต่อไป
ปัญหาข้อเท็จจริง
1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเพิกถอนมาตรการทางกฎหมายของศาลปกครอง
2. ประชาชนไม่ทราบถึงการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
ปัญหาข้อกฎหมาย
1. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปีครอง พ.ศ.2542 ปัญหาของการที่กฎหมายวิธี
พิ จ ารณาคดี ป กครองของไทยมิ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ว่ า การยื่ น ค าร้ อ งขอให้ ศ าลเพิ ก ถอนหรื อ บั ง คั บ ตามค าชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือไม่ในอัตราเท่าใด
2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2551 ปัญหา
ความไม่เหมาะสมของกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทยในส่วนของการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล อันทาให้การ
พิจารณาพิพากษาคดีที่มีการยื่นคาขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเป็นไปอย่างล่าช้า
ผู้วิจัยเห็นว่า ในข้อเท็จจริงนั้นประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องกระบวนพิจารณาในศาลปกครอง
นอกจากนี้ประชาชนยังไม่ทราบถึงอานาจหน้าที่และขอบเขตการดาเนินงานของศาลปกครอง ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความ
สนใจที่จะทาการศึกษาปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาคดีปกครองของประเทศไทย เพื่อเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครองต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาคดีปกครองของประเทศไทยกับ
ต่างประเทศ แนวคาพิพากษาศาลฎีกา มาตรการทางกฎหมายและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาคดีปกครองของไทยว่ามี
ปัญหาอย่างไร และควรแก้ไขอย่างไร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ แ ละเปรี ย บเที ย บปั ญ หากฎหมายเกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาคดี ป กครองของ
ต่างประเทศว่าเหมือนหรือต่างกับประเทศไทยอย่างไร
4. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายของการพิจารณาคดีของต่างประเทศที่มี
ความเหมาะสมหรือนามาปรับใช้กับกฎหมายให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่องปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาคดีปกครองของประเทศ
ไทย ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้
1. ขอบเขตของการวิจัยศึกษาเฉพาะปัญหากฎหมายเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาคดี
ปกครองของประเทศไทย โดยทาการศึกษาจากตารา บทความ เอกสาร และงานวิจัยทางวิชาการทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่ างประเทศ รวมถึง มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยและต่า งประเทศ เพื่อทราบ ถึงปั ญหา
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของการประยุกต์ใช้ข้อตกลงยอมรับร่วม
2. ขอบเขตของการศึกษาปัญหาช่องว่างของกฎหมาย

ผล/สรุปผล
ปัจจุบันนี้การดาเนินคดีความจานวนไม่น้อยได้กระทาและยุติในขั้นขององค์กรกึ่งตุลาการ ชาวอเมริกันมี
แนวความคิดว่ากฎหมายปกครองมีความสาคัญมาก เพราะเป็นกฎหมายที่ควบคุมการกระทาของฝ่ายบริหารตั้งแต่
ประธานาธิบดี ผู้ว่าการรัฐ คณะรัฐบาล อธิบดี และข้าราชการทุกระดับ ตลอดจนกรรมการและเจ้าหน้าที่ในรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งเกี่ย วข้องกับเศรษฐกิจ และการเมืองของประชาชน อย่างไรก็ตามนักกฎหมายอเมริกันส่วนมากเห็นว่ากฎหมาย
ปกครองเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการกระทาของฝ่ายปกครองมากกว่าที่จะแก้ไขเยียวยาหรือชดใช้ความ
เสียหายแก่บุคคล
1. ประเทศเยอรมัน
ตามวิธีพิจารณาคดีปกครองเยอรมันนั้นมีการกาหนดเกี่ยวกับการถอนคาฟ้องไว้ เช่นเดียวกันวางหลักว่าการ
ถอนคาฟ้องเป็นการแสดงเจตนาของผู้ฟ้องคดีในการไม่ประสงค์จะฟ้องคดีต่อไปการถอนคาฟ้องทาให้คดีเสร็จสิ้นและไม่
มีผลกระทบต่อสิทธิในทางสารบัญญัติ กล่าวคือ ไม่ถือว่าผู้ฟ้องคดีสละสิทธิในการฟ้องคดีด้วยเหตุนี้ผู้ฟ้องคดีสามารถฟ้อง
คดีใหม่ได้ ตราบเท่าที่ยังมีอายุความ (Prescription) โดยถอนคาฟ้องคดีอาจกระทาได้ตราบเท่าที่ยังไม่มีคาพิพากษาจะมี
ผลต่อเมื่อได้แสดงเจตนาต่อศาลโดยการกระทาด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร (Writing) หลังจากมีการถอนคาฟ้อง
แล้วย่อมมีผลทาให้การพิจารณาคดีสิ้นสุดลง การยุติลงนี้ย่อมมีผลจากคาสั่งของศาลผลของการถอนคาฟ้องสาหรับวิธี
พิจารณาคดีทุกประเภทที่ใช้หลักการกาหนดกระบวนพิจารณาโดยคู่ความย่อมมีผลทาให้ยุติข้อพิพาททางกฎหมาย โดย
ไม่มีคาวินิจฉัย ของศาลอีกต่อไป
อย่างไรก็ตาม แม้วิธีพิจารณาคดีปกครองของเยอรมันนั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการฟ้องคดีปกครองแต่ผู้
ฟ้องคดีต้องเป็นผู้รับผดิชอบในค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการถอนคาฟ้องคดีในส่วนการถอนคาฟ้องในคดีตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง คือ การยื่นเป็นหนังสือต่อศาลแต่หากเป็นการถอนคาฟ้องภายหลังจาเลยยื่นคาให้การห้ามไม่ให้
ศาลอนุ ญ าต โดยมิ ไ ด้ ฟั ง จ าเลยหรื อ ผู้ ร้ อ งสอดเสี ย ก่ อ นแต่ ห ากเป็ น การถอนค าฟ้ อ งโดยการตกลงกั น หรื อ การ
ประนีประนอมยอมความศาลจะอนุญาตตามคาขอของโจทก์ (มาตรา 175) ดังนั้น จึงมี ความแตกต่างจากการถอนคาฟ้
องในคดีปกครองที่เป็นการใช้ดุลพินิจของศาลที่จะอนุญาตและศาลไม่จาต้องสอบถามความยินยอมจากคู่กรณีอีกฝ่ายแต่
พิจารณาอนุญาตโดยหลักว่าคดีดังกล่าวไม่เป็นคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือคดีที่การพิจารณา
ต่อไปจะเป็ น ประโยชน์ แก่ส่ ว นรวมหรือการถอนคาฟ้ องเกิด จากการสมยอมกัน โดยไม่ เหมาะสม ( Inappropriate
Collusion) ทั้งนี้เมื่อมีการถอนคาฟ้องแล้วย่อมลบล้างผลแห่งการยี่นคา ฟ้องนั้นรวมทั้งกระบวนพิจารณาอื่นๆ อันมีมา
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ต่อภายหลังยื่นคาฟ้องและกระทาให้คู่ความกลับคืนเข้าสู่ฐานะเดิมเสมือนหนึ่งมิได้ มีการยื่นฟ้องเลย ผู้ฟ้องคดีสามารถ
ยื่นฟ้องใหม่ได้ภายใต้เงื่อนไขของระยะเวลาการฟ้องคดี (Condition of the Period of Time for a Plaint) ตาม
มาตรา 176 การคืนค่าขึ้นศาลในกรณีถอนคาฟ้องนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ศาลให้อานาจที่จะสั่ง
คืนค่าขึ้นศาลทั้งหมดหรือบางส่วนแก่คู่ความที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เสียไว้ในเวลายื่นคาฟ้องได้ตามที่เห็นสมควร (มาตรา 151
วรรคสอง) ทั้งนี้จึงมีลักษณะเดียวกับการคืนค่าธรรมเนียมศาลในคดีปกครอง นอกจากนั้นการคืนค่าขึ้นศาลที่กาหนดไว้
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกาหนดหลกัเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการสั่งคืนตามระเบียบราชการฝ่ายตุลา
การศาลยุติธรรมว่า ด้วยการคืนค่าขึ้นศาล พ.ศ. 2553 โดยนากระบวนการพิจารณาที่ได้ดาเนินการไปแล้วประกอบการ
ใช้ดุลพินิจ อีกทั้งกาหนดอัตราส่วนในการสั่งคืนค่าขึ้นศาล โดยพิ จารณาว่าเป็นการถอนคาฟ้องก่อนการสืบพยานหรือ
ภายหลังการสืบพยาน เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันในการคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งนี้ไม่ตัดดุลพินิจของศาลในการสั่งคืนค่า
ขึ้นศาลตามสมควร
2. ประเทศฝรั่งเศส
โดยหลักแล้ววิธีพิจารณาคดีปกครองฝรั่งเศส การฟ้องคดีปกครองไม่เสียค่าธรรมเนียม จึงไม่มีกฎหมายที่
กาหนดให้มีการสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาล แต่กรณี ถอนคาฟ้องต้องมีการชาระค่าใช้จ่ายต่อศาล ซึ่งโดยหลักแล้วเป็นภาระ
ของผู้ฟ้องคดีทั้งนี้เว้นแต่เป็นกรณีที่การถอนคาฟ้องเกิดจากการเพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ถูกนามาฟ้องคดีทั้งหมดหรือ
บางส่วน หรือฝ่ายปกครองได้ตอบสนองความต้องการของผู้ฟ้องคดีในภายหลังการรับคาฟ้อง อย่างไรก็ดีคู่ความอาจตก
ลงกัน เป็นอย่างอื่นได้ศาลอาจจะสั่งให้ค่าธรรมเนียมศาลเป็นไปตามการตกลงของคู่ความ
กระบวนวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองนั้นส่วนใหญ่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลยโดยเฉพาะในคดีที่ฟ้องต่ อ
ศาลชานัญพิเศษซึ่งเป็นองค์กรร่วมทางการปกครองที่มีกฎหมายหรือคาพิพากษากาหนดให้องค์กรดังกล่าวมีฐานะศาล
ชั้นต้น และสภาแห่งรัฐเป็นผู้มีอานาจในฐานะศาลชั้นสุดท้ายที่จะพิจารณาคดีและการฟ้องคดีต่อสภาแห่งรัฐขอให้เพิก
ถอนนิติกรรมเพราะเหตุเกินอานาจที่ฟ้องในปัญหาความชอบด้วยกฎหมายโดยแท้ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคาฟ้องด้วยตัวเอง
โดยไม่ต้องมีทนายความและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่หากเป็นการฟ้องในคดีที่ศาลมีอานาจเต็มกฎหมายบังคับให้ต้องมี
ทนาย ในบางกรณีการแสวงหาข้อเท็จจริง ซึ่ งต้องมีการแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญโดยค่าใช้ จ่ายในการแต่งตั้งพย าน
ผู้เชี่ยวชาญ
3. การจัดตั้งศาลปกครองในประเทศไทย
การให้ศาลปกครองสังกัดกระทรวงยุติธรรมเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยหลักการ เพราะกระทรวงยุติธรรมเป็ น
กระทรวงธุรการของศาล แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือ อาจเกิดความไม่พอใจของกระทรวงต่าง ๆ ซึ่งอาจเข้าใจผิดว่าศาล
พยายามมีอานาจเหนื อเขา ความคิดนี้หลีกเลี่ยงได้ยากและย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ เพราะเขามองศาลว่าเป็นหน่วยงาน
ราชการหน่วยงานหนึ่ง และผู้พากษาเป็นข้าราชการประเภทหนึ่ง การแก้ไขสถานะของผู้พิพากษาจะช่วยได้มากในเรื่องนี้
จานวนและชั้นของศาลปกครองเนื่องจากประเทศไทยจัดระบบการปกครองแบบรัฐเดี ยว อานาจขั้นสุดท้ายจึงอยู่ที่
รัฐบาลกลาง ดังนั้นในชั้นแรก ศาลปกครองจึงน่าจะมีศาลเดียวโดยจัดตั้งที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์รวมการปกครอง
ก่อน ต่อเมื่อคดีความมากขึ้น ก็อาจพิจารณาจัดตั้งเพิ่มได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกแก่ประชาชนควรเปิดโอกาสให้
ศาลจังหวัดรับฟ้องคดีปกครองเพื่อส่งต่อมาให้ศาลปกครองที่กรุงเทพมหานครได้ และอาจพิจารณาให้ศาลจังหวังดาเนิน
กระบวนการพิจารณาบางอย่างแทนได้เป็นต้น ส่วนในเรื่องชั้นของศาลนั้น ศาลปกครองไทยน่าจะมีชั้นเดียว เพื่อเปิด
โอกาสให้ศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลยุติธรรมสูงสุดของประเทศ ได้พิจารณาพิพากษาคดีปกครองเป็นขั้นสุดท้าย แต่ควรจะให้มี
การอุทธรณ์คดีปกครองได้แต่เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น ส่วนปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาดุลพินิจนั้น ควรยุติใน
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ชั้น ศาลปกครอง เพราะศาลปกครองประกอบด้ ว ยองค์คณะผู้ พิพ ากษาซึ่ ง มีความชานาญเฉพาะเรื่อง และมี ความ
ละเอียดอ่อนในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาดุลพินิจ ผู้พิพากษาของศาลปกครองผู้พิพากษาของศาลปกครอง
มีความสาคัญมาก ได้เคยมีผู้วิตกว่า ผู้พิพากษาปัจจุบันยังไม่พร้อมที่จะทาหน้าที่ของผู้พิพากษาศาลปกครองได้ เพราะ
กลไกของศาลปกครองเป็นเรื่องใหม่ ความคิดเห็นนั้นก็ควรแก่การรับฟังอยู่ไม่น้อยแต่ถ้าศาลปกครองดังกล่าวนี้ไม่รวมถึง
ศาลปกครองประเภทศาลแรงงานหรือศาลภาษี ซึ่งคงจะมีการจัดตั้งเป็นพิเศษอยู่แล้ว จะกล่าวให้ถูกต้องก็คือว่า วงการผู้
พิพากษาก็เหมือนวงการนักกฎหมายอื่น ๆ คือมีทั้งผู้ที่พร้อมจะทาหน้าที่ผู้พิพากษาศาลปกครองและผู้ที่ยังไม่พร้อม ทั้งนี้
ก็เพราะว่าศาลปกครองเป็นเรื่องใหม่ของวงการกฎหมายไทย จึงยังมีผู้รู้ไม่มากนัก แต่ก็มิได้หมายความว่าเขาหมดโอกาส
ที่จะเรียนรู้ต่อไป การคัดเลือกผู้พิพากษาศาลปกครองจึงต้องกระทาด้วยความสุขุมรอบคอบ การคัดเลือกโดยระบบ
“ตามวาระ” ไม่ควรนามาใช้ในการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลปกครอง
ข้อวิตกกันอีกประการก็คือว่า การให้ผู้พิพากษาปัจจุบันพิจารณาคดีก็เท่ากับให้ฝ่ายตุลาการเข้าไปแทรกแซง
หรือควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่า
ผู้พิพากษาไทยไม่มีความผูกพันกับฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนเหมือนกับ
ประเทศอื่น ๆ ผู้พิพากษาไทยมีฐานะเป็นข้าราชการแต่เป็นข้าราชการอิสระซึ่งควบคุมกันเองโดด ๆ ส่วนผู้พิพากษา
ประเทศอื่น ๆ เข้ามาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนหรือโดยการแต่งตั้ ง หรือรับรองจากฝ่ายบริหาร และหรือ ฝ่ายนิติ
บัญญัติ การเข้ามาของผู้พิพากษาจึงมีลักษณะเป็นการเมืองอยู่บ้าง เขาจึงใช้อานาจทางการเมืองได้อย่างเต็มที่ เนื่องจาก
ผู้พิพากษาศาลปกครองมีลักษณะพิเศษที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารอย่างมาก จึงควรมีวิธีการใด ๆ ที่ จะช่วย
ให้ความสัมพันธ์ระหว่างศาลปกครองและฝ่ายบริหารเป็นไปโดยราบรื่น แต่วิธีการนั้น ๆ จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อ
ความเป็นอิสระของผู้พิพากษา การให้มีผู้พิพากษาสมทบซึ่งฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิใน
หลักราชการก็เป็นวิธีการหนึ่งที่น่าพิจารณานามาใช้กับศาลปกครองไทยได้

อภิปรายผล
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี คาพิพากษาศาลมาตรการทางกฎหมาย และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปัญหาข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาคดีปกครองของประเทศไทย และต่างประเทศมาพอสมควรแล้ว ผู้วิจัยขอเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาได้ดังนี้
ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทยและแนวทางแก้ไข
คดีคาร้องขอให้ศาลเพิกถอนหรือบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาทาง
แพ่งจะอยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ส่วนคดีคาร้องขอให้ศาลเพิกถอนหรือบังคับตามคาชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาทางการปกครองจะอยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ซึ่ง
คดีทั้งสองประเภทดังกล่าวต่างก็เป็นกรณีที่อนุญาโตตุลาการได้ทาการชี้ขาดข้อพิพาทของคู่สัญญาตามที่ได้กาหนดไว้ใน
สัญญาแล้ว คู่สัญญาอาศัยสิทธิของตนมีอยู่ตามกฎหมายเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติ อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มา
ยื่นคาร้องต่อศาลขอให้ศาลเพิกถอนหรือบังคับตามคาชื้ขาดตามคาชี้ขาดของอนุโตตุลาการนั้น เพื่อทาให้คาชื้ขาดของอนุ
โตตุลาการสิ้นผลหรือมีผลบังคับใช้บังคับกับคู่กรณีเช่นเดียวกัน ดังนั้น การยื่นคาร้องขอให้ศาลเพิกถอนหรือบังคับตาม
คาชื้ขาดของอนุโตตุลาการไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาทางแพ่งหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองก็
ควรที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราเดียวกันเพื่อมิให้เกิดความลักลั่นในการใช้บังคับกฎหมาย นั่นคือ อัตราที่กาหนด
ไว้ในข้อ (1) (ข) ของตาราง 1 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพ่งซึ่งเป็นอัตราค่าธรรมเนียมศาลสาหรับคดีคา
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ร้องขอให้ศาลเพิกถอนหรอบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการโดยเฉพาะ ดังนั้น การที่ศาลปกครองกาหนดให้การ
ยื่นคาร้องขอให้ศาลเพิกถอนหรือบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมศาลตาม
ทุนทรัพย์ในอัตราดังกล่าวจึงเป็นไปอย่างเหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ตาม การที่ไม่มีบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ปกครองกาหนดไว้อย่างชัดเจนว่าการยื่นคาร้องดังกล่าวต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ ในอัตราเท่าใด ได้ทาให้ศาล
ปกครองถูกวิจารณ์ว่าเรียกเก็บค่าธรรมเนียมศาลโดยไม่มีกฎหมายให้อานาจ ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้วศาลปกครองสามารถ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมศาลจากคดีดังกล่าวได้โดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา 45 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เนื่องจากคดีคาร้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนหรือบังคับตามคาชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการนั้น นอกจากจะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกาหนดให้อยู่ในเขต อานาจศาลปกครอง
ตามมาครา 9 วรรคหนึ่ง (6) แล้วยังอาจถือเป็นคดีพิพาทอันสืบเนื่องจากคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลตามมาตรา 45 วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้
ด้วยเช่นกัน เพราะเป็นคดีที่สืบเนื่องมาจากข้อพิพาทของอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง อย่างไรก็ดีแม้
อาจถือได้ว่าคดีคาร้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนหรือบังคับตามคาชี้ขาดของอนุโตตุลาการ เป็นคดีพิพาทอันสืบเนื่อง
จากคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ในอัตรา
เดียวกันกับที่มีทุนทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในตาราง 1 ท้ายประมวลผลกฎหมายวิธีพิจารณาความเพ่งตามมาตรา 45 วรรคสี่
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วก็ตาม ก็ไม่อาจตีความขยายต่อไปได้อีกกว่า คดีดังกล่าวต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลตาม
ทุนทรัพย์ในอัตราเดียวกันกับคดีมีทุนทรัพย์ประเภทใดตามตาราง 1 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพราะ
ตารางดังกล่าวได้แบ่งคดีมีทุนทรัพย์ออกเป็นสามประเภท การที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าคดีดั งกล่าวต้อง
เสียค่าธรรมเนียมศาลหรือไม่ในอัตราเท่าใดจึงทาให้เกิดช่องโหว่ของกฎหมายและไม่สามารถแก้ไขปัญหาของการที่ศาล
ปกครองถูกมองว่าเรียกเก็บค่าธรรมเนียมศาลโดยไม่มีกฎหมายให้อานาจได้
ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรที่จะมีการบัญญัติถึงการเสียค่าธรรมเนียมศาลของการยื่นคาร้องขอให้ศาลเพิกถอนหรือ
บังคับตามคาชี้ขาดขออนุญาโตตุลาการไว้ในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองให้ชัดเจน เพื่อเป็นการอุดช่องโหว่ของ
กฎหมายดังที่กล่าวข้างต้น
2. มีความไม่เหมาะสมของกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทยในส่วนของการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
อันทาให้การพิจารณาพิพากษาคดีที่มีการยื่นคาขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเป็นไปอย่างล่าช้า และแนวทางแก้ไข
ควรขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในคดีปกครองนั้น หากคู่กรณี (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ฟ้องคดี) ยื่นคาขอต่อศาลโดย
อ้างว่า ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผู้ขอถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะ
ได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร เมื่อศาลได้แจ้งกาหนดวันนัดไต่สวนให้คู่กรณีทุกฝ่ายทราบ พร้อมทั้งส่งสาเนาถ้อยคา
สาบานตัว สาเนาขอดาเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล และสาเนาคาฟ้อ ง ไปยังคู่กรณีฝ่ายที่ไม่ได้ยื่นคาขอ (ซึ่งโดย
ปกติแล้วจะเป็นผู้ถูกฟ้องคดี) และศาลได้ฟังคู่กรณีทุกฝ่ายและได้ไต่สวนแล้วเชื่อได้ว่ามีเหตุตามคาขอจริง ศาลจึงสามารถมี
คาสั่งอนุญาตให้ผู้ยื่นคาขอสามารถดาเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้ซึ่งการที่กฎหมายบังคับให้ศาลต้องส่งเอกสาร
ส าเนาต่ า ง ๆ ไปยั ง คู่ กรณี อี กฝ่ า ยหนึ่ ง เพื่ อให้ โ อกาสคั ดค้ า น ต้ องฟั ง คู่ กรณี ทุ กฝ่ า ย และต้ องไต่ ส วนค าขอยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมศาลจึงจะสามารถมีคาสั่งอนุญาตให้ผู้ขอดาเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนั้นได้ ได้ทาให้การพิจารณา
คดีที่มีการยื่นคาขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากศาลต้องเสียเวลาไปกับการจัดส่งสาเนาเอกสาร
ต่าง ๆ ไปยังฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งยังต้องทาการไต่สวนพิจารณา และชั่งน้าหนักพยานหลักฐานของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่าย
ที่ยื่นคาขอและฝ่ายที่โต้แย้งคาขอ จึงจะสามารถมีคาสั่งอนุญาตให้ผู้ขอสามารถดาเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้
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ในขณะที่การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในคดีแพ่งนั้น ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่24) พ.ศ. 2551 ยกเลิกการสาบานตัวของผู้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ยกเลิกการส่งสาเนา
เอกสารต่าง ๆ ไปให้คคู่ วามอีกฝ่ายหนึ่งมีโอกาสคัดค้าน และยกเลิกการบังคับให้ศาลต้องทาการไต่สวนก่อนที่จะอนุญาตให้
มีการยกเว้น ค่าธรรมเนียมศาล อันทาให้ศาลสามารถออกคาสั่งอนุญาตให้ผู้ขอดาเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลโดย
พิจารณาจากพยานหลักฐานที่ผู้ขอเสนอต่อศาลพร้อมกับคาร้องโดยไม่จาเป็ นต้องทาการไต่สวนก็ได้ แต่หากศาลเห็นว่า
สมควรไต่สวนพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็สามารถกระทาได้ โดยมาตรา 156 วรรคสอง แห่ง -ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความเพ่งบัญญัติให้ศาลดาเนินการไต่สวนโดยเร็วเท่าที่จาเป็น ซึ่งโดยผลของการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวได้ทาให้การดาเนิน
กระบวนพิจารณาในชั้นการยื่นคาขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในคดีแพ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วอย่างมาก ส่วนใน
คดีปกครองนั้น ผู้ร่างกฎหมายได้นาหลักเกณฑ์และวิธีการของกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
ในประมวลกฎหมายวิธี พิจ ารณาความแพ่ง ก่อนที่ ได้ มีการแก้ไ ขใหม่ เมื่ อปี พ.ศ. 2551 มาบัญ ญัติ ไว้ ในกฎหมายวิ ธี
พิจารณาคดีปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2548
เนื่องจากเห็นว่าการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนั้น ไม่ว่าจะเป็นคดีเพ่งหรือคดีปกครองต่างก็มีหลักการและ
วัตถุประสงค์ที่ไม่แตกต่างกัน นั่นคือ ต้องการที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ยากไร้ในทุนทรัพย์ ให้ได้
มีโอกาสนาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของตนได้อย่างทัดเทียมกับประชาชนที่ไม่
ขาดแคลนในทุนทรัพย์ แต่เมื่อได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเมื่อปี พ.ศ. 2551 ดังกล่าว เพื่อ
แก้ไขปัญหาการพิจารณาคดีที่ล่าช้า กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองกลับไม่ได้มีการแก้ไขตามไปด้วยแต่อย่างใด
ผู้ วิ จั ย จึ ง เห็น ว่ า ควรที่ จ ะมี ก ารแก้ไ ขบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครองโดยยกเลิ กการที่
กาหนดให้ศาลปกครองต่องส่งสาเนาเอกสารต่าง ๆ ไปให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งคัดค้านและยกเลิกการที่บังคับให้ศาลต้องฟัง
คู่กรณีทุกฝ่ายและต้องไต่สวนคาขอยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาลก่อนที่จะมีคาสั่งอนุญาตให้ผู้ขอดาเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้ แต่ควรกาหนดให้ศาล
มีดุลพินิจที่จะพิจารณาว่าจะไต่สวนคาขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลหรือไม่ โดยศาลอาจพิจารณาจากพยานหลักฐานที่ผู้ ขอ
เสนอต่ อศาลพร้ อมกั บค าขอโดยที่ ไม่ จ าเป็ นต้ องท าการไต่ สวนก็ ได้ แต่ หากศาลเห็ นสมควรที่ จะไต่ สวนหรื อแสวงหา
พยานหลักฐานเพิ่มเติมก็สามารถกระทาได้โดยเร็วเท่าที่จาเป็น อันเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งในเรื่องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในคดีแพ่งซึ่งได้มีการแก้ไขใหม่ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งจะทาให้การพิจารณาคดีที่
มีการยื่นคาขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วประหยัดเวลาของทุกฝ่าย และสอดคล้องกับระบบวิธี
พิจารณาความแบบระบบไต่สวนที่ให้ศาลเป็นผู้มีอานาจในการตัดสินใจว่าจะแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือไม่ด้วยตนเอง

ข้อเสนอแนะ
จากที่ได้ทาการศึกษามาทั้งหมด ผู้วิจัยจึงขอเสนอความเห็นในการแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย ดังนี้
1. ต้องแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 45 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 จากที่บัญญัติว่า “การฟ้องคดีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล เว้นแต่การฟ้องคดีขอให้สั่งให้ใช้เงินหรือส่ง
มอบทรัพย์สินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) หรือ (4) ให้เสียค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ในอัตราตามที่
ระบุไว้ในตาราง 1 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สาหรับคดีที่มีคาขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคานวณเป็น
ราคาเงินได้” โดยควรบัญญัติเพิ่มความในตอนท้ายต่อท้ายบทบัญญัติเดิมว่า “และการยื่นคาร้องขอให้ศาลบังคับตามคาชี้
ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือเพิกถอนคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการสาหรับคดีที่มีคาขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคานวณ
เป็นราคาเงินได้ ให้เสียค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ในอัตราที่ระบุไว้ในข้อ (1) (ข) ของตารางเดียวกัน”
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2. ต้องแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองในส่วนของการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลโดยควรบัญญัติ
กฎหมายในทานองที่ว่า “การยื่นคาขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนั้น ผู้ขออาจเสนอพยานหลักฐานไปพร้อมคาขอ และ
หากศาลเห็นสมควรไต่สวนหรือแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ให้ดาเนินการโดยเร็วเท่าที่จาเป็น”
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บทคัดย่อ
งำนวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำมำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดเก็บภำษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จำกปัญหำพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงกำรปกครอง พ.ศ.2539 มำตรำ 57 ไม่มีควำม
ชัดเจนในกำรกำหนดรำยละเอียดของหลักเกณฑ์ขั้นตอนในกำรใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองจัดเก็บภำษีค้ำงชำระ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องวิธีปฏิบัติในกำรยึด อำยัด และกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สิน ทำให้เจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยปกครองไม่มั่นใจที่จะใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครอง และ ไม่ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำมำรถ
ออกกฎหมำยลำดับรองเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรยึด อำยัด และขำยทอดตลำดทรัพย์สินได้ รวมทั้งปัญหำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในกำรบังคับทำงปกครอง ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่สำมำรถจัดเก็บภำษีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
งำนวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยศึกษำจำกเอกสำรนำไปวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ และมีกำรสัมภำษณ์
เชิงลึกกลุ่มผู้บริหำร และกลุ่มเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในเขตอำเภอแม่ลำน้อย จังหวัดแม่่่องสอน จำนวน 9 คน เพื่อ
เป็นข้อมูลในกำรวิเครำะห์ปัญหำ สรุป และข้อเสนอแนะ
ผลกำรวิจัยพบว่ำ มำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดเก็บภำษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน ไม่สำมำรถนำมำปฏิบัติเพื่อจัดเก็บภำษีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว โดยแก้ไข
เพิ่มเติม มำตรำ 57 ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องวิธีกำรยึด อำยัด และขำยทอดตลำดทรัพย์สิน
ให้ปฏิบัติตำมกฎกระทรวง เพื่อประโยชน์ในกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน และควำมมีประสิทธิภำพในกำร
ดำเนินงำนของรัฐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรยึด อำยัด และขำยทอดตลำด
ทรัพย์สิน เพื่อบังคับภำษีค้ำงชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นไว้ตำมควำมเหมำะสมแก่กรณี ทั้งนี้ เท่ำที่ไม่
ขัดหรือแย้งกับกฎหมำยหรือกฎในเรื่องนั้น และต้องเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรยึด อำยัด และ
ขำยทอดตลำดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 ให้มีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนต่อกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ รวมทั้งต้องมีกำรเพิ่มตำแหน่งเจ้ำพนักงำนบังคับภำษี และต้องมีกำรกำหนดคุณสมบัติเฉพำะสำหรับ
ตำแหน่งด้วย
คาสาคัญ : ภาษีค้างชาระ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
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Abstract
The purpose of this research is study to legal measures concerning taxation of
local administration organization. The problem from The Administrative Procedure Act, BE
2539 (1996), Section 57, does not clearly specify the details of the procedures for the
application of administrative measures for overdue taxation of local administrative
organizations regarding the practice of seizure and sale of property. As a result,
Administrative staff not confident to use the administrative enforcement. And the local
administration organization cannot issue secondary order law to regarding the practice of
seizure and sale of property. Include the local administration organization has Lack of
professional personnel in administrative enforcement. As a result, local administrative
organizations cannot effectively collect taxes.
This research is a qualitative research. Study by documents to Content Analyze.
And an in-depth interview with 9 persons for example, the management and staff group in
Maelanoi District, Maehongson Province. For information on the analysis of problems,
conclusions and suggestions
The findings revealed that the present legal measures concerning taxation of local
administrative organizations is cannot effectively collect taxes. To fix such problems by
amending Section 57, regarding the methods of seizure and sale of property of local
administrative organizations, this shall be applied under ministerial regulations for the
convenience of the people and the effectiveness of the state administration. Local
administrative organizations shall determine the rules and procedures of seizure and sale of
property to enforce overdue taxation of the local administrative organizations as appropriate
to the case which shall not contradictory to the law or rules in that matter. More Ministry of
Interior regulations in terms of clear penalties for the operation of the authorities, BE 2551
(2008), regarding seizure and sale of property of local administrative organizations shall be
added. Positions for tax authorities must also be added. Qualifications of the positions need
to be specified as well.
Keywords : Overdue taxation, Local administrative organizations, the methods of
seizure and sale of property.

บทนา
ในปัจจุบันกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้ส่งผลให้มีกำรขยำยตัวของเมืองและท้องถิ่น
ต่ำง ๆ ตำมไปด้วย ซึ่งเป็นโดยตรงจำกนโยบำยของรัฐที่ต้องกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่เมืองและชนบท และเป็นผล
จำกกลไกของระบบเศรษฐกิจ โดยสิ่งที่ตำมมำคือควำมต้องกำรใช้บริกำรสำธำรณะต่ำง ๆ ของประชำชนเพิ่มสูงขึ้น
ตำมไปด้วย บริกำรสำธำรณะเหล่ำนี้ ได้แก่ ควำมต้องกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ (Infrastructure) เช่น
ถนน ไฟฟ้ำ และน้ำประปำ เป็นต้น และกำรบริกำรสำธำรณะอื่ นที่มองไม่เห็น เช่น บริกำรทะเบียนรำษฎร์ บริกำร
บำบัดน้ำเสีย และกำรจัดกำรขยะ เป็นต้น ซึ่งอำนำจหน้ำที่ในกำรจัดทำบริกำรสำธำรณะดังกล่ำว ล้วนเป็นอำนำจ
หน้ำที่โดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหำกำรขำดแคลนบริกำรสำธำรณะดังกล่ำว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจึงจำเป็นต้องเพิ่มกำรให้บริกำรของตนเองให้เพียงพอ ซึ่งกำรกระทำได้นั้น
จำเป็นต้องมีเงินทุนหรืองบประมำณเป็นจำนวนมำก แต่ปัญหำที่ประสบคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีเงินทุน
งบประมำณหรือควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้ให้เพียงพอกับควำมต้องกำรใช้เงินเพื่ อเพิ่มปริมำณและคุณภำพของ
กำรให้บริกำรสำธำรณะได้ (ไตรรงค์ สุวรรณคีรี,2547 :31)
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กำรจัดเก็บภำษีถือเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐในกำรจัดหำรำยได้ทั้งส่วนของรัฐกลำงและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย ภำษีส่วนที่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นมีอำนำจ
หน้ำที่จัดเก็บเอง และภำษีส่วนที่รัฐบำลจัดเก็บแล้วทำกำรจัดสรรให้ รวมถึงกำรจัดสรรให้ในรูปแบบของเงินอุดหนุน
ทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ แต่โดยทั่วไปแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง ๆ จะสำมำรถบริหำรท้องถิ่นให้มี
ควำมเจริญก้ำวหน้ำมำกน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถของท้องถิ่นในกำรระดมทรัพยำกรจำกประชำชนใน
ท้องถิ่นนั้น นอกเหนือ จำกงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกรัฐบำลกลำงอย่ำงจำกัดด้วย ดังนั้น กำรดำเนินกำรจัดเก็บ
ภำษีท้องถิ่นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำย นับเป็นมำตรกำรหนึ่งในกำรจัดหำรำยได้ของท้องถิ่ นเพื่อ
เป็นงบประมำณในกำรให้บริกำรสำธำรณะที่จำเป็นสำหรับท้องถิ่นของตน และนำมำใช้เป็นรำยจ่ำยต่ำง ๆ ที่จำเป็น
แต่ในทำงตรงกันข้ำมหำกระบบกำรจัดเก็บภำษีบกพร่อง ย่อมส่งผลกระทบต่อรำยได้ของท้องถิ่น ที่ไม่เพียงพอใน
กำรพัฒนำตนเอง และนำไปสู่กำรขอรับเงินสนับสนุนจำกรัฐบำลเป็นจำนวนมำก ทำให้ขำดควำมเป็นอิสระทำง
กำรเงินกำรคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดกระจำยอำนำจกำรปกครองของระบอบ
ประชำธิปไตย นอกจำกนี้กำรขอรับเงินสนับสนุนจำกรัฐบำลกลำงส่งผลกระทบต่อประชำชนทั้งประเทศ เพรำะต้อง
นำเงินภำษีของประชำชนเหล่ำนี้มำจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่ำง ๆ ซึ่งจำกข้อมูลของคณะกรรมกำรกำร
กระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรำกฏว่ำภำษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บได้เองมียอดต่ำ
มำก เมื่อเปรียบเทียบกับรำยได้ทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว กำรจัดเก็บภำษีท้องถิ่ นทุกประเภทมี
เพียงร้อยละ 8.90 ของรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วิทยำลัยปกครองท้องถิ่น สถำบันพระปกเกล้ำ ,2551
: 88) โดยเฉพำะเทศบำลตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ทำให้คณะกรรมกำรกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพิจำรณำหลักเกณฑ์ กำรจัดสรรรำยได้ส่วนใหญ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่ำง ๆ อย่ำง
เป็นธรรม โดยอำจใช้วิธีกำรแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองได้ (คณะกรรมกำร
กำรกระจำยอำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี,2557 : 173) ทั้งนี้รำยได้ส่วน
ใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงมำจำกกำรได้รับเงินสนับสนุนจำกรัฐบำล จึงส่งผลให้กำรดำเนินงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังอยู่ในสถำนะที่ต้องรอรับกำรจัดสรรงบประมำณส่วนใหญ่จำกรัฐบำล ซึ่งส่งผลให้กำร
ดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อำจมีควำมเป็นอิสระได้ อย่ำงเต็มที่ เนื่องจำกรัฐบำลกลำงยังคงอยู่ใน
วิสัยที่จะใช้เงินอุดหนุนเป็นเครื่องมือบีบบังคับและกำหนดทิศทำงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำกิจกำรท้องถิ่น
ไปในทำงที่รัฐบำลต้องกำร หรืออีกนัยหนึ่งอำจมองได้ว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงอยู่ในสถำนะที่เป็นภำระ
ของรัฐบำลกลำงในกำรจัดสรรรำยได้เพื่อใช้เป็นงบประมำณดำเนินกำรเป็นจำนวนมำก ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำปัญหำ
ทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดเก็บภำษีขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องด้วยควำมไม่ชัดเจนของบทบัญญัติแห่ง
พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงกำรปกครอง พ.ศ.2539 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรกำหนดรำยละเอียดของ
หลักเกณฑ์ขั้นตอนในกำรใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองโดยกำรยึด อำยัด และกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สิน เพื่อ
กำรจัดเก็บภำษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ปัญหาข้อเท็จจริง
1. ปัญหำเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองไม่มั่นใจที่จะใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครอง เพรำะเกรงว่ำกำรใช้มำตรกำร
บังคับทำงปกครองจะไม่ชอบด้วยกฎหมำย เนื่องจำกกำรใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองโดยตรงถือเป็นกำรใช้
อำนำจทำงปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของผู้ถูกดำเนินกำรบังคับทำงปกครอง ซึ่งอำจเป็นที่มำของ
กำรที่เจ้ ำหน้ ำที่ถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องร้องเกี่ย วกับ กำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยมิช อบได้ ท ำให้หน่ วยงำนท้ องถิ่นไม่
สำมำรถบังคับชำระหนี้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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2. ปัญหำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สำมำรถออกกฎหมำยลำดับรอง เพื่อ กำหนดหลักเกณฑ์ในกำรยึด
อำยัด และขำยทอดตลำดทรัพย์สิน แต่กำหนดไว้เพียงให้ใช้วิธีกำรยึดอำยัด และขำยทอดตลำดทรัพย์สิน โดยปฏิบัติ
ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งโดยอนุโลม ทำให้เกิดปัญหำกับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองเป็นอย่ำงมำกว่ำ
จะนำหลักเกณฑ์ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง ภำค 4 ลักษณะ 2 กำรบังคับคดีตำมคำพิพำกษำหรือ
คำสั่ง มำปรับใช้ในกำรดำเนินมำตรกำรกำรบังคับทำงปกครองของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองได้เพียงใด
3. ปัญหำกำรขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในกำรบังคับทำงปกครอง เนื่องจำกกำรใช้มำตรกำร
บังคับทำงปกครองเป็นกำรปฏิบัติรำชกำรที่ต้องอำศัยควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์กำรในกำรปฏิบัติเป็น
อย่ำงมำก แต่เจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ ไม่มีควำมรู้และประสบกำรณ์กำร
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำก่อน เพรำะไม่มีบทบัญญัติของกฎหมำยกำหนดให้เจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมี
คุณสมบัติเฉพำะ
ปัญหาข้อกฎหมาย
1. พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงกำรปกครอง พ.ศ.2539 มำตรำ 57 ไม่มีควำมชัดเจนในกำร
กำหนดรำยละเอียดของหลักเกณฑ์ขั้นตอนในกำรใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครอง เรื่องวิธีปฏิบัติในกำรยึด อำยัด
และกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สิน
2. กำรปรับใช้วิธียึด อำยัด และกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สิน ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง
ภำค 4 ลักษณะ 2 กำรบังคับคดีตำมคำพิพำกษำหรือคำสั่ง กับกำรบังคับทำงปกครอง ตำมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
รำชกำรทำงกำรปกครอง พ.ศ.2539 ตำมมำตรำ 57 ไม่ ได้ บั ญญั ติให้องค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น สำมำรถออก
กฎหมำยลำดับรอง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรยึด อำยัด และขำยทอดตลำดทรัพย์สิน แต่กำหนดไว้เพียงให้ใช้
วิธีกำรยึดอำยัด และขำยทอดตลำดทรัพย์สิน โดยปฏิบัติตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งโดยอนุโลม
3. บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขำดควำมรู้เกี่ยวพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงกำร
ปกครอง พ.ศ.2539 อีกทั้งไม่มี บทบัญญัติของกฎหมำยกำหนดบทกำหนดโทษให้เจ้ำหน้ำที่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องรับผิดชอบตำมกฎหมำยอย่ำงชัดเจน
จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น ทำให้ที่ผ่ำนมำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สำมำรถจัดเก็บภำษีและใช้มำตรกำร
บังคับชำระภำษีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้ ขำดรำยได้ที่จะนำมำพัฒนำท้องถิ่นและประเทศชำติ และยังอำจ
ส่งผลทำงอ้อมทำให้ประชำชนเข้ำใจว่ำเป็นกำรเพิกเฉยของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรไม่บังคับจัดเก็บภำษีค้ำงชำระได้
และอำจเป็นตัวอย่ำงที่ทำให้ประชำชนมีเหตุจูงใจที่จะไม่ชำระภำษีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก่อให้ เกิด
ปัญหำเกี่ยวกับจำนวนรำยได้ที่ลดลงหรือจำนวนภำษีค้ำงชำระเพิ่มมำกขึ้นต่อไปในอนำคต
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษำแนวคิด ทฤษฎี มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรจัดเก็บภำษีค้ำงชำระขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่ำงประเทศ และนำมำวิเครำะห์ เปรียบเทียบ เพื่อหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ
ในกำรปฏิบัติกำรจัดเก็บภำษีค้ำงชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภำพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษำแนวคิด ทฤษฎี เกี่ย วกับ มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรจั ด เก็บ ภำษี ค้ำ งช ำระขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยและต่ำงประเทศ แนวคำพิพำกษำศำล มำตรกำรทำงกฎหมำย และผลงำนวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อศึกษำสภำพปัญหำข้อเท็จจริง และปัญหำข้อกฎหมำยในกำรปฏิบัติกำรจัดเก็บภำษีค้ำงชำระของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยว่ำมีปัญหำอย่ำงไร ควรแก้ไขอย่ำงไร
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3. เพื่อศึกษำวิเครำะห์และเปรียบเทียบมำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรบัง คับจัดเก็บภำษีค้ำงชำระของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่ำงประเทศว่ำเหมือนหรือแตกต่ำงกันอย่ำงไร
4. เพื่อศึกษำแนวทำงในกำรแก้ไขบทบัญญัติทำงกฎหมำยเพื่อให้กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรบังคับทำงกำร
ปกครองของไทยและต่ำงประเทศเกี่ยวกับกำรบังคับจัดเก็บภำษีค้ำงชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพทัดเทียมนำนำประเทศ

กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
ในงำนสำรนิพนธ์นี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษำแนวคิด ทฤษฏี มำตรกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรจัดเก็บภำษี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งของไทยและต่ำงประเทศ และผลงำนกำรวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรกำร
สัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงในเชิงลึก ซึ่งประกอบด้วย จำนวน 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มผู้บริหำร และกลุ่มที่
2 คือ กลุ่มเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน ผู้วิจัยสำมำรถสรุปและแสดงเป็นภำพประกอบแนวคิดได้ ดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
กลุ่มผู้บริหาร ประกอบด้วย
1.ผู้บริหำรท้องถิ่น
2.ปลัด
3.หัวหน้ำส่วนกำรคลัง

แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องของ
ต่ำงประเทศ
1.1 แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับ
องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับกำร
จัดเก็บภำษีท้องถิ่น
1.3 แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับกำร
จัดเก็บภำษีที่ดี
2. แนวคิดทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องของ
ประเทศไทย
2.1 แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับ
องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ไทย
2.2 แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับกำร
จัดเก็บภำษีท้องถิ่น
2.3 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับกำร
จัดเก็บภำษีที่ดี
2.4 คำพิพำกษำที่เกี่ยวกับกำร
จัดเก็บภำษีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย
3 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาข้อเท็จจริง
1 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองไม่มั่นใจที่จะใช้
มำตรกำรบังคับทำงปกครอง
2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สำมำรถออก
กฎหมำยลำดับรอง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ใน
กำรยึด อำยัด และขำยทอดตลำดทรัพย์สนิ ได้
3 ปัญหำกำรขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญในกำรบังคับทำงปกครอง
ปัญหาข้อกฎหมาย
1 พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิรำชกำรทำงกำร
ปกครอง พ.ศ.2539 มำตรำ 57 ไม่มีควำม
ชัดเจนในกำรกำหนดรำยละเอียดของ
หลักเกณฑ์ขั้นตอนในกำรใช้มำตรกำรบังคับ
ทำงปกครอง เรื่องวิธีปฏิบัติในกำรยึด อำยัด
และกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สิน
2 มำตรำ 57 ไม่ได้บัญญัติให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสำมำรถออกกฎหมำยลำดับรอง
3 บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขำด
ควำมรู้เกี่ยวพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำร
ทำงกำรปกครอง พ.ศ.2539

กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย
1.เจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้
2.เจ้ำหน้ำที่แผนที่ภำษี
3.เจ้ำหน้ำที่นิติกร

กฎหมายของต่างประเทศ
1 สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี : รัฐบัญญัติว่ำ
ด้วยกำรบังคับทำงปกครองในชั้นเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
ปกครองแห่งสหพันธรัฐ (VwVG) มำตรำ 5
วรรคหนึ่ง
2 สำธำรณรัฐฝรั่งเศส : รัฐบัญญัติ ฉบับที่ 91650 ลงวันที่ 9 กรกฎำคม ค.ศ.1991 ว่ำด้วย
กำรปรับปรุงกระบวนกำรบังคับคดีแพ่งโดย
กฎหมำย
3 สหรัฐอเมริกำ : Internal Revenue Code,
Section 6321
4 สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ : คำสั่งประธำนำธิบดี
ฉบับที่ 231 เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน ค.ศ. 1972
ตำมบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยภำษี
กฎหมายของประเทศไทย
1 มำตรกำรบังคับทำงปกครองตำม
พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง
พ.ศ.2539
2 มำตรกำรบังคับทำงปกครองตำม
พระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือนและที่ดิน
พุทธศักรำช 2475
3 มำตรกำรบังคับทำงปกครองตำมประมวล
รัษฎำกร
4 กำรบังคับคดีตำมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมแพ่ง
5 หลักเกณฑ์และวิธีกำรยึด อำยัดทรัพย์สนิ ของ
เจ้ำพนักงำนบังคับคดีตำมระเบียบกระทรวง
ยุติธรรม
6 หลักเกณฑ์และวิธียึด อำยัดทรัพย์สินตำม
ระเบียบกรมสรรพำกร
7 หลักเกณฑ์และวิธีกำรยึดอำยัดทรัพย์สนิ ของผู้
ค้ำงชำระภำษีตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย (Conceptual Framework)
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วิธีการวิจัย
กำรวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีสำรวจมุ่งศึกษำมำตรกำรทำง
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดเก็บภำษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ จำนวน 2 กลุ่ม
คือ กลุ่ มผู้บ ริหำร และกลุ่ม เจ้ำ หน้ ำที่ผู้ ปฏิบัติ งำน จ ำนวน 9 คน ในเขตอำเภอแม่ลำน้อย จั งหวัด แม่่่ องสอน
ทำกำรศึกษำจำกเอกสำร (Documentary Research) นำไปวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ (Content Analysis) จำกตัวบท
กฎหมำย ตำรำทำงวิชำกำร งำนวิจัย บทควำมจำกวำรสำรหรือนิตยสำรทำงกฎหมำย เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ
สถิติ ข้อมูลจำกเว็บไซต์ทำงอินเตอร์เน็ตทั้งของประเทศไทยและของต่ำงประเทศ เกี่ยวกับปัญหำทำงกฎหมำย
มำตรกำรกำรจัดเก็บภำษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำรสัมภำษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้บริหำร และกลุ่ม
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน จำนวน 9 คน ในเขตอำเภอแม่ลำน้อย จังหวัดแม่่่องสอน เพื่อเป็นข้อมูลในกำรวิเครำะห์
ปัญหำ สรุปและข้อเสนอแนะ
การออกแบบการวิจัย
1. ศึกษำหลักกำร แนวคิด ทฤษฎี มำตรกำรทำงกฎหมำย เอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหำทำงกฎหมำย
เกี่ยวกับกำรจัดเก็บภำษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วนำมำตั้งคำถำม
2. สร้ำงแบบสัมภำษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) ที่ได้จำกกำรศึกษำแนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัย
ที่เกี่ยวข้องครอบคลุมเนื้อหำตำมวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของกำรวิจัยแล้วนำไปปรึกษำอำจำรย์ที่ปรึกษำ เพื่อ
ตรวจสอบควำมถูกต้องและเหมำะสมก่อนนำไปเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภำษณ์ ซึ่งจะใช้แบบสัมภำษณ์แบบกำหนดหัวข้อไว้แล้ว หรือ
เป็นแบบปลำยปิด (Closed Form) เพื่อให้ง่ำยต่อกำรเก็บข้อมูลในประเด็นต่ำง ๆ ผสมผสำนกับแบบปลำยเปิด
(Opened Form) เพื่อเปิดกว้ำงให้แสดงควำมคิดเห็นนอกเหนือจำกประเด็นที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
ที่มีควำมเหมำะสมภำยใต้กรอบแนวคิดในกำรวิจัย (Conceptual Framework) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในงำนวิจัยนี้
เป็นข้อมู ลเชิงคุณภำพ ซึ่ งเก็บรวบรวมจำกเอกสำรและจำกกำรสัมภำษณ์ประชำกรกลุ่ มตัวอย่ำ ง โดยคำนึงถึง
สมมติฐำนของกำรวิจัยและกรอบแนวคิดในกำรวิจัย โดยมีขั้นตอนในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. สร้ำงแบบสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อสัมภำษณ์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ ปัญหำทำง
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดเก็บภำษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งผู้ศึกษำสร้ำงขึ้น และผ่ำนควำมเห็นของอำจำรย์
ที่ปรึกษำ โดยศึกษำแนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมเนื้อหำตำมวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของ
กำรวิจัย โดยเป็นแบบสัมภำษณ์ปลำยเปิด
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรบันทึกข้อมูลในขณะสัมภำษณ์ ได้แก่
2.1 เครื่องบันทึกภำพและเสียงที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้ได้ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ครบถ้วน
2.2 กำรจดบันทึกขณะและหลังกำรสัมภำษณ์โดยผู้วิจัยเอง ผู้วิจัยจดบันทึกย่อข้อมูลสำคัญใน
ขณะที่ฟัง เกี่ยวกับกำรแสดงสีหน้ำ ท่ำทำง แล้วนำมำบันทึกรำยละเอียดเมื่อสิ้นสุดกำรสัมภำษณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่งปฐมภูมิ (Primary Data) มีกำรเก็บข้อมูลจำกประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงโดยปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู้วิจัยติดต่อประสำนงำนกับประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่จะทำกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) เพื่อสร้ำงสัมพันธภำพที่ดี รวมทั้งสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์กำรวิจัยและกระบวนกำรวิจัย
2. ผู้วิจัยทำหนังสือขออนุญำตแนะนำตัวและขออนุญำตเก็บข้อมูลจำกมหำวิทยำลัยเทิร์นเสนอต่อบุคคล
เจ้ำของกิจกำรและหน่วยงำนที่จะเข้ำไปขอสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
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3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้ คือ
3.1 กำรสัมภำษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) คือ สัมภำษณ์ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
โดยเรียงลำดับประเด็นคำถำมตำมแบบฟอร์มสัมภำษณ์เชิงลึก
3.2 บันทึกกำรสนทนำในกระดำษ เครื่องบันทึกภำพ และเครื่องบันทึกเสียง แหล่งทุติยภูมิ
(Secondary Data) ได้มำจำกเอกสำร เช่น กฎหมำยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญ หำทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดเก็บ
ภำษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งำนวิจัยของประเทศไทยและของต่ำงประเทศ ตำรำ หนังสือ และข้อมูลจำก
อินเตอร์เน็ต
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจำกทำกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงตำมที่กำหนดไว้แล้ว ผู้วิจัยจะดำเนินกำร ดังนี้
1. วิเครำะห์ผลกำรสัมภำษณ์ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง
2. วิเครำะห์ข้อมูลสภำพปัญหำเกี่ยวกับ มำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดเก็บภำษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ผล/สรุปผลการวิจัย
จำกกำรวิจัยเรื่อง มำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดเก็บภำษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกกำร
วิเครำะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละระดับ มีควำมสำมำรถและข้อจำกัดแตกต่ำงกัน หำกพิจำรณำถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนำดเล็ก จะพบว่ำมีปัญหำอุปสรรคและข้อจำกัดในกำรดำเนินงำนหลำยด้ำน ผู้วิจัย
สรุปผลแยกเป็น 5 ด้ำน ดังนี้
1. ปัญหำด้ำนบุคลำกร เป็นปัญหำที่สำคัญที่สุดสำหรับกำรดูแลภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย เนื่องจำกจำนวน
บุคลำกรที่ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่มีบุคลำกรที่รับผิดชอบดูแลงำนโดยตรง หรือกำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกร ที่ส่งผลให้เกิด
ปัญหำกำรขำดควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำน รวมทั้งปัญหำบุคลำกรขำดควำมรู้ควำมชำนำญ ซึ่งอำจส่งผลให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อรำชกำรได้
2. ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงองค์กร ได้ก่อให้เกิดข้อจำกัดในเรื่องของอำนำจหน้ำที่ กำรสนับสนุนทรัพยำกร
ต่ำ ง ๆ เช่ น ต ำแหน่ ง งบประมำณ โครงกำร กิจ กรรม และอื่น ๆ โดยส่ว นใหญ่ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น มี
โครงสร้ำงองค์กรที่งำนด้ำนกำรจัดเก็บภำษีเป็นงำน งำนหนึ่งภำยใต้ โครงสร้ำงของกองคลังหรือส่วนกำรคลัง ซึ่ง
พบว่ำบำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงสร้ำงเหล่ำนั้นไม่มีบุคลำกรที่ดูแลงำนด้ำนจัดเก็บภำษีโดยตรง
3. ปั ญ หำด้ ำ นผู้ บ ริ หำร มี ควำมส ำคัญ อย่ ำ งยิ่ ง ต่ อกำรสนั บ สนุ น ทรัพ ยำกรต่ ำ ง ๆ โดยเฉพำะคนและ
งบประมำณ ซึ่งพบว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนท้องถิ่นที่มีหน้ำที่บริกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้บริหำร
ถูกคัดเลือกมำจำกประชำชน ดังนั้นผู้บริหำรจึงมักไม่ต้องกำรที่จะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อประชำชน ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อฐำนเสียง และบำงพื้นที่ที่มีควำมเป็นเมืองต่ำ มีรำยได้จำกกำรจัดเก็บภำษีน้อย ด้วยเหตุนี้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหลำยแห่งจึงจัดงำนด้ำนจัดเก็บภำษีอยู่ในอันดับสุดท้ำยของงำนอื่น ๆ
4. ปัญหำด้ำนเทคโนโลยี เป็นปัญหำสำคัญประกำรหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรดำเนินงำน
ด้ำนแผนที่ภำษีตำมนโยบำย เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ขำดเครื่องมือ และควำมรู้ รวมทั้งควำม
ยำกลำบำกในพื้นที่ดำเนินงำนที่ทุรกันดำรห่ำงไกล จึงเป็นอุปสรรคสำคัญอีกประกำรที่ส่งผลต่อกำรจัดเก็บภำษีอย่ำง
มีประสิทธิภำพ
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5. ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับประชำชน ส่วนหนึ่งของปัญหำงำนจัดเก็บภำษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำ
จำกประชำชนในท้องที่ ทั้งในช่วงสำรวจ หรือจัดเก็บภำษี โดยประชำชนส่วนใหญ่ไม่เห็นควำมสำคัญของงำนจัดเก็บ
ภำษี และมักมีทัศนะคติว่ำถูกลิดรอนสิทธิ ส่งผลให้เกิดปัญหำในกำรจัดเก็บภำษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได้ ว่ ำ มำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ย วกับ กำรจั ด เก็ บ ภำษี ขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
ไม่สำมำรถใช้ดำเนินกำรจัดเก็บภำษีค้ำงชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องมำจำก
ปัญหำควำมไม่ชัดเจนของพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงกำรปกครอง พ.ศ.2539 มำตรำ 57 ในกำรกำหนด
รำยละเอียดของหลักเกณฑ์ขั้นตอน เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในกำรยึด อำยัด และกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สิน ประกอบ
กับปัญหำกำรปรับใช้วิธียึด อำยัด และกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สิน ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ งโดย
อนุโลม มิได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถออกกฎหมำยลำดับรอง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรในกำรยึด อำยัด และกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สิน ในส่วนเฉพำะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรยึด อำยัด และขำยทอดตลำดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2551 ที่ออกมำเพื่อให้กำรยึด อำยัด ขำยทอดตลำดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกำรให้
เป็ น ไปตำมประมวลกฎหมำยวิ ธี พิ จ ำรณำควำมแพ่ ง และพระรำชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร ำชกำรทำงกำรปกครอง
พ.ศ.2539 มีปัญหำอำนำจหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นในขั้นตอนกำรยึด อำยัด และกำรขำย
ทอดตลำดทรัพย์สิน รวมถึงมำตรกำรคุ้มครองเจ้ำหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ดังกล่ำว

อภิปรายผล
ผู้วิจัยเห็นว่ำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับมำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดเก็บภำษีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้
1. ปั ญ หำเกี่ย วกับ ควำมไม่ ชั ด เจนในหลั กเกณฑ์ ขั้น ตอนในกำรใช้ ม ำตรกำรบั ง คับ ทำงปกครองตำม
พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.2539 มำตรำ 57 เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในกำรยึด อำยัด และขำย
ทอดตลำดทรัพย์สิน กฎหมำยปกครองมีหลักสำคัญประกำรหนึ่งคือ หลักไม่มีกฎหมำย ไม่มีอำนำจ ซึ่งหมำยถึง กำร
กระทำใดที่กระทบสิทธิของประชำชน ฝ่ำยปกครองจะกระทำได้ต่อเมื่อมีกฎหมำยให้อำนำจไว้อย่ำงชัดแจ้ง โดยกำร
ยึด อำยัด หรือขำยทอดตลำดทรัพย์สินของผู้ค้ำงภำษี ไม่ว่ำจะเป็นหนี้ภำษีค้ำงชำระภำษีโรงเรือนและที่ดิน ตำม
พระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ภำษีบำรุงท้องที่ ตำมพระรำชบัญญัติภำษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
หรือภำษีป้ำย ตำมพระรำชบัญญัติภำษีป้ำย พ.ศ.2510 ซึ่งมิได้บัญญัติถึงวิธีกำรยึด อำยัด หรือกำรขำยทอดตลำด
ทรัพย์สินไว้โดยเฉพำะ แต่บัญญัติไว้เพียงว่ำให้ปฏิบัติตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งโดยอนุโลม ซึ่งเป็น
กำรนำระบบกฎหมำยเอกชนมำปรับใช้กับมำตรกำรบังคับทำงปกครองซึ่งเป็นระบบกฎหมำยมหำชน จึงเป็นกำร
ยำกที่เจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้ำใจได้ถ่องแท้ ว่ำกำรบังคับทำงปกครองตำมพระรำชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.2539 นั้นใช้กับประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งโดยอนุโลมอย่ำงไร มำตรำ
ใดใช้ได้หรือใช้ไม่ได้อย่ำงไร เป็นปัญหำในทำงปฏิบัติสำหรับเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสำมำรถนำ
กฎหมำยมำปรับใช้จริง จึงควรเพิ่มเติมบทบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนในกำรใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครอง
เกี่ ย วกั บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นกำรยึ ด อำยั ด และขำยทอดตลำดทรั พ ย์ สิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไว้ ใ น
พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.2539 มำตรำ 57 ให้ชัดเจนด้วย
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2. ปัญหำพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงกำรปกครอง พ.ศ.2539 มำตรำ 57 ไม่ได้บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถออกกฎหมำยลำดับรอง แต่ให้ปรับใช้วิธียึด อำยัด และขำยทอดตลำดทรัพย์สิน ตำม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิ จำรณำควำมแพ่ง กับ กำรบังคับทำงปกครองตำมพระรำชบั ญญัติ วิธีป ฏิบัติ รำชกำรทำง
ปกครอง พ.ศ.2539 มำตรำ 57 โดยมิได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถออกกฎหมำยลำดับรอง เพื่อ
กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรยึด อำยัดและกำรทอดตลำดทรัพย์สิน ในส่วนเฉพำะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอง ถึงแม้จะมีระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรยึด อำยัดและขำยทอดตลำดทรัพย์สิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2555 มำใช้เพื่อให้กำรยึด อำยัด และขำยทอดตลำด
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง และ
พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.2539 ก็มิได้มีสถำนะเป็นกฎหมำยที่จะนำมำใช้บังคับให้กระทบ
สิทธิของผู้ค้ำงภำษีได้เพรำะระเบียบดังกล่ำวได้ออกโดยอำศัยอำนำจทั่วไปในกำรออกระเบียบเกี่ยวกับกำรคลัง
ภำยในหน่วยงำนมำบังคับใช้เท่ำนั้น และเป็นบทบัญญัติที่กำหนดข้อควรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่ให้กระทำกำรเท่ำนั้น
ไม่ถือเป็นองค์ประกอบของกฎหมำย เป็นปัญหำทำงกฎหมำยว่ำอำนำจหน้ำที่ของเจ้ ำหน้ำที่องค์กำรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีอยู่ชอบด้วยกฎหมำยเพียงไร จึงควรเพิ่มบทบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถออกกฎหมำย
ลำดับรอง เพื่อกำรจัดเก็บหนี้ภำษีค้ำงชำระภำยในท้องถิ่นให้เหมำะสมกับบริบท และกำรบริหำรจัดกำรที่ดีของ
ท้องถิ่นได้
3. ปัญหำเกี่ยวกับกำรขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงกำรปกครอง
พ.ศ.2539 อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติของกฎหมำยกำหนดให้เจ้ำหน้ำที่องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบตำม
กฎหมำยอย่ำงชัดเจน พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.2539 มำตรำ 57 กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ใช้
มำตรกำรบังคับทำงปกครองโดยกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขำยทอดตลำดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วน
วิธีกำรยึด อำยัด และขำยทอดตลำดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งโดยอนุโลม ส่วน
ผู้มีอำนำจสั่งยึดหรืออำยัดหรือขำยทอดตลำดให้เป็นไปตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่ำวคือ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรยึด อำยัดและขำยทอดตลำดทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2551 เพื่อให้กำรยึด อำยัด และขำยทอดตลำดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง และพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.2539 ได้ให้
อำนำจผู้บริหำรท้องถิ่นมีอำนำจออกคำสั่งยึด อำยัด และขำยทอดตลำดทรัพย์สินของผู้ค้ำงภำษี และแต่งตั้งเจ้ำ
พนักงำนบังคับภำษีเพื่อทำหน้ำที่บังคับภำษีค้ำงชำระ แต่ในทำงปฏิบั ติผู้บริหำรท้องถิ่นไม่กล้ำใช้อำนำจเพรำะเกรง
จะกระทบต่อฐำนเสียง และเจ้ำหน้ำที่ไม่มีควำมรู้ควำมชำนำญในเรื่องดังกล่ำว จึงไม่กล้ำพอที่จะใช้มำตรกำรบังคับ
ทำงปกครองเพรำะเกรงจะถูกร้องเรียนได้ ทั้งระเบียบฯ ข้ำงต้นได้บัญญัติไว้เพียงให้อำนำจผู้บริหำรท้องถิ่นและ
เจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำกำรตำมระเบียบ แต่มิได้บัญญัติบทกำหนดโทษแก่ผู้บริหำรท้องถิ่นและ
เจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มิได้กระทำกำรตำมระเบียบต้องรับผิดชอบตำมกฎหมำยอย่ำงชัดเจน ดังนั้น
จึงควรเพิ่มตำแหน่งเจ้ำพนักงำนบังคับภำษีไว้ในแผนกำหนดอัตรำกำลังที่ควรต้องมี นอกจำกตำแหน่งนิติกรที่ควรมี
อยู่ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยต้องมีกำรกำหนดคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งด้วย และควรเพิ่มบท
กำหนดโทษที่ชัดเจนต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรยึด อำยัด ขำย
ทอดตลำดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 ทั้งนี้ ควรจัดให้มีหน่วยงำนบังคับทำงปกครองใน
ระดับจังหวัด ที่จัดตั้งขึ้นภำยในกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ตำมควำมเห็นชอบจำกกระทรวงมหำดไทย เพื่อ
ดำเนินกำรบังคับทำงปกครองด้วยวิธีกำรยึด อำยัด และขำยทอดตลำดทรัพย์สินผู้ค้ำงภำษี องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดนั้น แต่หำกไม่ได้จัดตั้งหน่วยงำนบังคับทำงปกครองไว้ ก็อำจมอบหมำยให้กรมสรรพำกรทำหน้ำที่
เป็นหน่วยงำนบังคับทำงปกครองได้

193

ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยขอเสนอแนะว่ำต้องแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง มำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดเก็บภำษีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1. ปัญหำพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงกำรปกครอง พ.ศ.2539 มำตรำ 57 ไม่มีควำมชัดเจนใน
กำรกำหนดรำยละเอียดของหลักเกณฑ์ขั้นตอนในกำรใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครอง เรื่องวิธีปฏิบัติในกำรยึด อำยัด
และกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สิน ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองไม่มั่นใจที่จะใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองนั้น
ต้องเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงกำรปกครอง พ.ศ.2539 มำตรำ 57 โดยให้มีกำร
เพิ่มเติมข้อควำม ดังต่อไปนี้
“มำตรำ 57 คำสั่งทำงปกครองที่กำหนดให้ผู้ใดชำระเงิน ถ้ำถึงกำหนดแล้วไม่มีกำรชำระโดยถูกต้อง
ครบถ้วน ให้เจ้ำหน้ำที่มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำระภำยในระยะเวลำที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่ำเจ็ดวัน ถ้ำไม่มีกำร
ปฏิบัติตำมคำเตือน เจ้ำหน้ำที่อำจใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองโดยยึดหรืออำยัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขำย
ทอดตลำดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วน
วิธีกำรยึด กำรอำยัด และกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
แพ่งโดยอนุโลม ส่วนผู้มีอำนำจสั่งยึดหรืออำยัดหรือขำยทอดตลำดให้เป็นไปตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิธีกำรยึด กำรอำยัด และกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติตำม
กฎกระทรวง”
2. ปัญหำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สำมำรถออกกฎหมำยลำดับรอง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรยึด
อำยัด และขำยทอดตลำดทรัพย์สิน ที่เหมำะสมแก่บริบทพื้นที่ได้ ต้องเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติรำชกำรทำงกำรปกครอง พ.ศ.2539 มำตรำ 57 โดยให้มีกำรเพิ่มเติมข้อควำม ดังต่อไปนี้
“มำตรำ 57/1 เพื่ อประโยชน์ในกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ป ระชำชน ควำมประหยัด และควำมมี
ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนของรัฐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรยึด กำรอำยัด
และกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สิน เพื่อบังคับชำระเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นไว้ตำมควำมเหมำะสมแก่
กรณี ทั้งนี้ เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมำยหรือกฎในเรื่องนั้น”
3. ปัญหำบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขำดควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในกำรบังคับทำงปกครอง
นั้น ต้องเพิ่มตำแหน่งเจ้ำพนักงำนบังคับภำษี ไว้ในแผนกำหนดอัตรำกำลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
ตำแหน่งประเภท
วิชำกำร
ชื่อสำยงำน
ปฏิบัติกำรบังคับภำษี
ชื่อตำแหน่งในสำยงำน เจ้ำพนักงำนบังคับภำษี
ระดับตำแหน่ง
ปฏิบัติกำร
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์และ
ควำมชำนำญงำนสูงในด้ำนปฏิบัติงำนบังคับภำษี ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
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คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
(1) เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำขั้นต่ำระดับปริญญำตรีทำงนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ หรือบริหำรธุรกิจ
(2) มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับเจ้ำพนักงำนบังคับภำษี ระดับปฏิบัติกำร และ
(3) ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้ว ดังต่อไปนี้
(3.1) ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร
(3.2) ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน ไม่น้อยกว่ำ 6 ปี กำหนดเวลำ 6 ปี ให้ลดเหลือ 4 ปี
สำหรับผู้คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งเจ้ำพนักงำนบังคับภำษี ระดับปฏิบัติกำร
(4) ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบังคับภำษีหรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
4. เพื่อให้กำรจัดเก็บภำษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ต้องเพิ่มเติมบท
กำหนดโทษ ในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรยึด อำยัด ขำยทอดตลำดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2551
“ข้อ 49 ผู้ใดเป็นเจ้ำหน้ำที่หรือเป็นผู้มีอำนำจหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเก็บภำษีค้ำงชำระ
กำรยึด อำยัด ขำยทอดตลำดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำร
จัดเก็บภำษีค้ำงชำระ กำรยึด อำยัด ขำยทอดตลำดทรัพย์สิ นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมระเบียบนี้โดยมิ
ชอบ เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรจัดเก็บภำษีค้ำงชำระ
กำรยึด อำยัด ขำยทอดตลำดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมระเบียบนี้โดยทุจริต ต้องระวำงโทษ
จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในกำรกระทำควำมผิดตำมวรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องระวำงโทษตำมที่กำหนดไว้
สำหรับควำมผิดตำมวรรคหนึ่ง
5. เพื่อให้กำรปฏิบัติกำรจัดเก็บภำษีค้ำงชำระขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ต้องปรับปรุงให้มีหน่วยงำนบังคับทำงปกครองในระดับจังหวัด ที่จัดตั้งขึ้นภำยในกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ตำมควำมเห็น ชอบจำกกระทรวงมหำดไทย เพื่ อด ำเนินกำรบัง คับทำงปกครองด้ วยวิธี กำรยึด อำยัด และขำย
ทอดตลำดทรัพย์สินผู้ค้ำงภำษีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนั้น แต่หำกไม่ได้จัดตั้งหน่วยงำนบังคับทำง
ปกครองไว้ ก็อำจมอบหมำยให้กรมสรรพำกรทำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนบังคับทำงปกครองได้
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ความรับ ผิ ด ทางละเมิด ของเจ้ า หน้ า ที่ พ.ศ.2539 โดยมีวั ต ถุป ระสงค์คือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
กฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของต่างประเทศ ที่ เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่ อ
หน่วยงานของรัฐ และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลภายนอก
งานวิจัยนี้เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้า ที่
พ.ศ.2539 และนาข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มาวิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษาพบว่า คณะกรรมการยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการและเจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะ
คุ้มครองเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อหน่วยงานของรัฐออกคาสั่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในเวลาที่กาหนด
แล้วทาให้ไม่สามารถฟ้องคดีต่อศาลได้ เพราะกฎหมายให้อานาจบังคับตามคาสั่งได้เอง เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ
ในการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินจึงทาให้ไม่กล้าดาเนินการบังคับคดี เพราะเกรงว่าเมื่อดาเนินการไป
แล้วจะเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่ และจะรับความคุ้มครองเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือไม่ การอุทธรณ์
คาสั่งทางปกครองมีสองชั้นทาให้เกิดความล่าช้า เรื่องการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลภายนอก มีปัญหาคือ
เขตอานาจในการพิจาณาคดีต่อศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง และจากการศึกษากฎหมายของประทศไทยพบว่า
หน่วยงานของรัฐมีอานาจออกคาสั่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจานวนที่ผู้นั้นจะพึงต้องชดใช้และหน่วยงานของรัฐไม่
อาจฟ้องไล่เบี้ยผู้กระทาละเมิดต่อศาลได้แต่ต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ส่วนกฎหมายฝรั่งเศส หน่วยงานของ
รัฐอาจฟ้องไล่เบี้ยผู้กระทาละเมิดต่อศาลได้ และกฎหมายเยอรมันพบว่า หน่วยงานของรัฐไม่มีการออกคาสั่งชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนแต่หน่วยงานของรัฐอาจฟ้องไล่เบี้ยเจ้าหน้าที่ต่อศาลยุติธรรมได้ในกรณีจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต้องปรับเพิ่มระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์ การปฏิบั ติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในข้อ 8 ต้องเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.2539 มาตรา 57 ต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาทาหน้าที่ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองหรือแก้ไข
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พ.ศ.2539 หรือออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบังคับทางปกครองในเรื่อง
การยึดการอายัด ทรัพย์สิน ขายทอดตลาด ต้ องแก้ไขพระราชบัญญัติวิ ธี ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
ให้กาหนดระยะการอุทธรณ์ไว้โดยเฉพาะและให้เป็นการอุทธรณ์ชั้นเดียว และต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)
คาสาคัญ : ความรับผิดทางละเมิด
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Abstract
This study investigates the liability of local government officials under the
Infringement Liability Act of 2539 (A.D. 1996), with the objective of studying the concepts
of Thai legal theory and foreign law. Regarding the liability of officials to the authorities.
And the liability of the officer to outsiders.
This research is a qualitative research. A study of the employee's liability law,
B.E.2539 (A.D. 1996), and in-depth interview data from local administrators. Local
Councilor Officer of Local Government Organization Analysis.
According to studies, it has been found that the committee also lacked the
knowledge and understanding of the principles and intent of the law to protect officials in
their duties. When a government agency issues an indemnity order within a specified
period, it cannot file a lawsuit. Because the law to enforce the order itself. Officials have no
expertise in seizing or attaching and selling the property, so they do not dare to execute the
case. Lest it be a crime when it is done. And will be protected the same as the Enforcement
Officer? Administrative appeal has two layers, causing delays. There is a problem with the
authority of the offender in the pivotal court case against the court of justice or the
administrative court. And from the legal studies of Thailand. State agencies have the power
to issue indemnities at the amount that they will be liable to, and the state agency cannot
sue the offender to the court but must take administrative measures. French law State
agencies may recuse violators to court. And the German law found. The state agency does
not issue an indemnity order, but a government agency may sue the officer in the case of a
deliberate or gross negligence. The amendment of the regulation of the Office of the Prime
Minister on the criteria for the practice of violation liability of officials in Clause 8 shall be
added to the Act on Administrative Procedure, BE 2539 (A.D. 1996), Section 57. The
Central Authority shall be set up to act. Applying administrative measures or amending the
Infringement Liability Act B.E.2539 (A.D. 1996) or issuing regulations on the ruling on the
seizure of the asset freeze auction to correct an administrative Procedure Act B.E.2539
(A.D. 1996), the term of appeal specifically to appeal to the same class. The Act on the
Establishment of the Administrative Courts and the Procedures for Judicial Regulation B.E.
2543 (A.D. 2000), Section 9, Paragraph 1 (3)
Keywords : State liability according to the Tort Liability of Local Officers

บทนา
การพิจ ารณาความรับ ผิ ดทางละเมิด ของเจ้า หน้า ที่ และหน่ว ยงานของรัฐ อยู่ภายใต้ การบั งคับ ใช้ ของ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้าที่ พ.ศ.2539 ตลอดจน
คาพิพากษาของศาลฎีกาศาลปกครอง และความเห็นขององค์กรที่มีอานาจพิจารณา เช่น คณะกรรมการวินิจฉัยชี้
ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ได้ให้ความเห็นและวินิจฉัยตีความเกี่ยวกับการบังคับใช้
กฎหมายและระเบียบดังกล่าว การบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พบว่า
การบัญญัติกฎหมายดังกล่าวไม่เอื้ออานวยต่อความเสียหายที่เกิดแก่บุคคลภายนอกตามวัตถุประสงค์ที่บัญญัติขึ้น
ทั้งก่อปัญหาทางกฎหมายและอุปสรรคในการเรียกร้องหรือชดเชยค่าเสียหายจากการกระทาละเมิด ดังนี้
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1. ปัญหาข้อเท็จจริง
1.1 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐ
1) คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการ
สอบสวนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พ.ศ.2539 ที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองตัว
เจ้าหน้าที่ที่กระทาละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
2) การออกคาสั่ งเรียกให้ใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนจากเจ้า หน้า ที่ไม่ ได้เต็มจ านวน โดยเจ้าหน้า ที่
กระทาละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐไม่สามารถบังคับเรียกร้อง หรือไล่เบี้ ยเอา
จากเจ้าหน้าที่นั้นได้เต็มจานวนของความเสียหาย
3) การใช้มาตรการทางปกครองเจ้าหน้าที่เพิกเฉยไม่ดาเนินการตามคาสั่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
หน่วยงานสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ ผู้นั้น โดยใช้วิธี การยึดอายัด ทรัพย์สินเพื่อขาย
ทอดตลาด ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการดาเนินการ
4) การพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองมีสองชั้ น ทาให้เกิดความล่าช้า เสียเวลาเกิดความ
เสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ
1.2 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลภายนอก
1) การกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลภายนอก มีได้ทั้งการกระทาละเมิดในการปฏิบัติ
หน้าที่ และการกระทาละเมิดที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งแต่ละกรณีทาให้เจ้าหน้าที่กระทาผิดแตกต่างกัน
2. ปัญหาข้อกฎหมาย
2.1 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐ
1) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ข้อ 8 มิได้กาหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดไว้แต่
อย่างใด ส่งผลให้คณะกรรมการบางท่านขาดความเชี่ยวชาญในรูปแบบขั้นตอนกระบวนการสอบสวน
2) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มาตรา 8 หน่วยงานของรัฐ
สามารถออกคาสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทาละเมิดชาระเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในเวลาที่กาหนดตามมาตรา 12
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 แล้ว หน่วยงานของรัฐไม่สามารถฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองได้
3) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 57 ต้องใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครอง โดยการยึดอายัด ขายทอดตลาด ซึ่งปัจจุบันไม่มีแนวทางเกี่ยวกับการยึดอายัดและขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดทางละเมิดโดยตรงแต่อย่างใด
4) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 44 กาหนดให้อุทธรณ์คาสั่ง
ทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่ง และมาตรา 45 กาหนดกรณีไม่เห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ให้รายงานความเห็นไปยัง
ผู้มีอานาจพิจารณาคาอุทธรณ์ ทาให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์หลายชั้น
2.2 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลภายนอก
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พ.ศ.2539 หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายใน
ผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทาในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าว
ได้โดยตรง แต่ จะฟ้ องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญั ติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2542 วรรคหนึ่ง (3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทาง
ปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คาสั่งทางปกครอง หรือคาสั่งอื่น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แนวคาพิพากษาศาล มาตราทางกฎหมาย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อศึกษาปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ว่ามีปัญหาอย่างไร และควรแก้ไขอย่างไร
3. เพื่อศึกษากฎหมายของประเทศไทยและของต่างประเทศเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และควรแก้ไขอย่างไร
4.
เพื่ อ เสนอแนะแนวทางของกฎหมายต่ า งประเทศที่ เ หมาะสมน ามาปรั บ ใช้ กั บ ประเทศไทย
ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่มที่ 2 สมาชิกสภาท้องถิ่น กลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ทฤษฎีวา่ ด้วยความ
รับผิดทางละเมิด
2. แนวคิดและ
วิวัฒนาการความรับ
ผิดทางละเมิด
3. หลักเกณฑ์การ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย
ปัญหาข้อเท็จจริง
1. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตอ่ หน่วยงานของรัฐ
1) คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขาดความรู้ความ
เข้าใจในหลักการสอบสวน
2) การออกคาสั่งเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้เต็มจานวน
3) การใช้มาตรการทางปกครองเจ้าหน้าที่เพิกเฉยไม่ดาเนินการตามคาสั่ง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
4) การพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองมีสองชั้นทาให้เกิดความล่าช้า
เสียเวลา
2. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลภายนอก
1) การกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลภายนอก มีได้ทั้งการกระทา
ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่และที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่
ปัญหาข้อกฎหมาย
1. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตอ่ หน่วยงานของรัฐ
1) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ข้อ 8
2) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มาตรา
8 และมาตรา 12
3) พระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 57
4) พระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 44
และมาตรา 45
2. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลภายนอก
1) มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พ.ศ.2539 และ
มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2542 วรรคหนึ่ง (3)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายของต่างประเทศ
1. ความรับผิดทาง
ละเมิดตามกฎหมาย
ฝรั่งเศส
2. ความรับผิดทาง
ละเมิดตามกฎหมาย
เยอรมัน
กฎหมายของประเทศไทย
1. ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ว่า
ด้วยละเมิด
2. พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.
2539
3. ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

ภาพประกอบที 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย (Conceptual Framework)
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วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาเอกสารจากตัวบทกฎหมาย ตารา
ทางวิชาการ งานวิจัย บทความทางกฎหมาย ข้อมูลจากเว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ต (Documentary Research)
ทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา แล้ว
นามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อสรุปผลและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย
1. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐ
1) การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ในการแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด คณะกรรมการยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการและเจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะคุ้มครองตัวเจ้าหน้าที่ที่
กระทาละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ จากการศึกษากฎหมายของฝรั่งเศสและกฎหมายเยอรมัน ไม่พบปัญหาดังกล่าว
แต่โดยหลักการและเจตนารมณ์ของกฎหมายฝรั่งเศสและกฎหมายแล้วมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น และจากการศึกษาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ข้อ 8 วรรคสอง กาหนดให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐแห่งนั้นหรือหน่วยงานของรัฐอื่น
ตามที่เห็นสมควร แต่ไม่ได้กาหนดคุณลักษณะเบื้องต้นของกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ส่งผลให้
กรรมการบางท่านขาดความเชี่ยวชาญในการพิจารณาสอบสวน ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการกาหนดคุณสมบัติเบื้องต้น
ของกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2) การออกคาสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อเจ้าหน้าที่กระทาละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐในการ
ปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐไม่สามารถบังคับเรียกร้อง หรือไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่นั้นได้เต็มจานวนของความ
เสียหาย พระราชบัญญัติความรับ ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มาตรา 8 หน่วยงานของรัฐสามารถออก
คาสั่ง ให้เจ้ า หน้ าที่ ผู้กระท าละเมิ ดช าระเงิน ชดใช้ค่าสิ น ไหมทดแทนภายในเวลาที่ กาหนดตามมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ซึ่งคาสั่งทางปกครองดังกล่าวก่อให้เกิดมิ ติสัมพันธ์
ใหม่ระหว่าง หากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม หน่วยงานของรัฐไม่สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ จากการศึกษา
กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสพบว่า หน่วยงานของรัฐมีอานาจออกคาสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทาละเมิดชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามจานวนทีเ่ จ้าหน้าที่ผู้นนั้ จะพึงต้องชดใช้แก่หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของรัฐอาจฟ้องไล่เบี้ย
เจ้าหน้าที่ผู้กระทาละเมิดต่อศาลได้ และกฎหมายประเทศเยอรมันพบว่า หน่วยงานของรัฐไม่มีการออกคาสั่งให้
เจ้าหน้าที่ผู้กระทาละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่หน่วยงานของรัฐอาจฟ้องไล่เบี้ยเจ้าหน้าที่ผู้กระทาละเมิดต่ อ
ศาลยุติธรรมได้ในกรณีเจ้าหน้าที่กระทาละเมิดด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้วิจัยเห็นว่า ควร
นาแนวทางของกฎหมายฝรั่งเศสมาใช้กับประเทศไทย เพราะหากเจ้าหน้าที่ไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ก็สามารถ
ฟ้องไล่เบี้ยต่อศาลได้
3) การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ในการบังคับตามคาสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
เนื่องจากเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความเชี่ยวชาญในการที่จะดาเนินการยึดหรืออายัด ทรัพย์สิน
รวมทั้งในเรื่องการขายทอดตลาด จึงทาให้เกิดกรณีที่ไม่กล้าดาเนินการบังคับคดี โดยการยึดหรืออายัดและขาย
ทอดตลาด เพราะเกรงว่ า เมื่ อ ด าเนิ น การไปแล้ ว จะเป็ น ความผิ ด ทางอาญาหรื อไม่ และจะรั บ ความคุ้ม ครอง
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เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือไม่ จึงอาจทาให้เกิดกรณีที่ขาดอายุความในการบังคับคดี หรือในกรณีที่มีการ
ดาเนินการบังคับตามคาสั่งทางปกครองไปแล้วเกิดความผิดพลาดในการดาเนิ นการ จึงเป็นเหตุให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่ได้เต็มตามจานวนที่เจ้าหน้าที่นั้นพึงจะต้องรับผิด หรือทา
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินการบังคับตามคาสั่งอาจต้องมีความรับผิดในกรณีที่ดาเนินการ
ยึด อายัด หรือขายทอดตลาด โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายได้ จากการศึกษากฎหมายของฝรั่งเศสพบว่า มีกฎหมาย
เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองที่กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบังคับทางปกครองไว้ที่สาคัญ ๒ ฉบับคือ รัฐบัญญัติ
ฉบับที่ ๙๒-๑๔๗๖ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๑๙๙๒ ซึ่งกาหนดให้คาสั่งเรียกให้ชาระเงินของหน่วยงานของรัฐมีค่า
บังคับเทียบเท่าหมายบังคับคดีของศาล และรัฐบัญญัติฉบับที่ ๙๑- ๖๕๐ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๑๙๙๑ ซึ่งกาหนด
หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการบังคับชาระหนี้ตามคาสั่งทางปกครองโดยเฉพาะการให้อานาจสืบหาข้อมูล ตรวจสอบ
บัญชีธนาคาร ตรวจค้นสถานที่ของลูกหนี้แห่งคาบังคับ รวมทั้งการร้องขอให้ตารวจให้ความช่วยเหลือในการบังคับ
ทางปกครองได้ และกฎหมายเยอรมันพบว่า วิธีการบังคับทางปกครองนั้นกาหนดให้ดาเนินการตามบทบัญญัติของ
ประมวลรัษฎากร ซึ่งประมวลรัษฎากรจะกาหนดรายละเอียดของวิธีการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ผลของการยึดหรือ
อายัดก่อให้เกิดบุริมสิทธิในทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด และกาหนดรายละเอียดของวิธีการขายทอดตลาดอีกด้วย ผู้วิจัย
เห็นว่า ควรใช้แนวทางตามกฎหมายฝรั่งเศส เพราะจะทาให้หน่วยงานของรัฐไล่เบี้ยเอากับผู้กระทาละเมิดได้โดยง่าย
4) การอุทธรณ์คาสั่ง การพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองมีสองชั้น ทาให้เกิดความล่าช้า เสียเวลา เกิด
ความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ โดยมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
กาหนดให้อุทธรณ์คาสั่งทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่ง และมาตรา 45 กาหนดกรณีไม่เห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ให้
รายงานความเห็นไปยังผู้มีอานาจพิจารณาคาอุทธรณ์ ทาให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์สองชั้น จากการศึกษากฎหมาย
ของประเทศฝรั่งเศสพบว่า เจ้าหน้าที่จะอุทธรณ์คาสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ก็ได้เนื่องจากไม่มีกฎหมาย
บัญญัติให้ต้องอุทธรณ์ ส่วนการอุทธรณ์คาวินิจฉัยของผู้อานาจ เจ้าหน้าที่สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้
ทันที โดยไม่ต้องอุทธรณ์คาสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก่อนแต่อย่างใด และกฎหมายเยอรมันพบว่า เจ้าหน้าที่ไม่
ต้องอุทธรณ์คาสั่งเนื่องจากไม่ใช่เรื่องคาสั่งทางปกครอง ส่วนการอุทธรณ์คาวินิจฉัยของผู้มี อานาจนั้น เจ้าหน้าที่
จะต้องฟ้องโต้แย้งคาสั่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเช่นเดียวกับคดีแพ่งทั่วไปต่อศาลยุติธรรม ผู้วิจัยเห็นว่า ควรนา
แนวทางของกฎหมายฝรั่งเศสมาใช้เพื่อลดขั้นตอนการอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
2. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลภายนอก
การกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลภายนอก หากเป็นการกระทาละเมิดที่มิใช่ การปฏิบัติหน้าที่แล้ว
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว แต่หากเป็นการกระทาละเมิดที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าความ
เสียหายจะเกิดจากเหตุใดก็ตาม บุคคลภายนอกผู้เสียหายอาจใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ โดยการยื่นคาขอ
หรือฟ้องหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดต่อศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง ซึ่งหากเจ้าหน้าที่กระทาละเมิดใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยการกระทาทางกายภาพ บุคคลภายนอกผู้เสียหายต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น
สังกัดต่อศาลยุติธรรม จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ เพราะไม่ใช่คดีพิพาทอันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมาย
หรือเกิดจากกฎ คาสั่งทางปกครอง หรือคาสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกาหนด และหาก
เจ้าหน้าที่กระทาละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ อันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คาสั่งทางปกครอง
หรือคาสั่งอื่น หรือจากการละเลย การปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว บุคคลภายนอกผู้เสียหายต้องฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
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อภิปรายผล
1. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐ
1) การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด การแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
คณะกรรมการยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการและเจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะคุ้มครองตัวเจ้าหน้าที่ที่กระทา
ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ หากแต่หน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติว่ า “ของหลวงตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ”
จึงมุ่งแต่จะหาตัวผู้รับผิดทางละเมิด อีกทั้งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ข้อ 8 ไม่ได้กาหนดคุณลักษณะเบื้องต้นของกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด ส่งผลให้กรรมการบางท่านขาดความเชี่ยวชาญในการพิจารณาสอบสวน จึงทาให้การสอบ
ข้อเท็จจริงทางละเมิดเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จนบางครั้งเกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้เสียหาย ซึ่ง
การสอบข้อเท็จ จริงความรับผิ ดทางละเมิ ดของเจ้ าหน้าที่ ควรต้ องกระท าโดยผู้เชี่ย วชาญในเรื่องที่ท าการสอบ
ข้อเท็จจริง ดังนั้นเห็นควรปรับเพิ่มระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ในข้อ 8 ว่า ควรเป็นผู้มีความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ หรือเป็นผู้ผ่านการอบรมด้านการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ซึ่งจะช่วยการดาเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
2) การออกคาสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อเจ้าหน้าที่กระทาละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐในการ
ปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐไม่สามารถบังคับเรียกร้อง หรือไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่นั้นได้เต็มจานวนของความ
เสียหาย พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มาตรา 8 หน่วยงานของรัฐสามารถออก
คาสั่ง ให้เจ้ า หน้ าที่ ผู้กระท าละเมิ ดช าระเงิน ชดใช้ค่าสิ น ไหมทดแทนภายในเวลาที่ กาหนดตามมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มีผลทาให้เจ้าหน้าที่ตกเป็นลูกหนี้ในมูลละเมิด
ตามที่ระบุไว้ในคาสั่งอันเป็นนิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นใหม่ในระหว่างเจ้าหน้าที่กับหน่วยงานของรัฐ แยกต่างหากจากนิติ
สัมพันธ์ในทางหน้าที่ราชการที่มีอยู่เดิม จึงเข้าลักษณะเป็น “คาสั่งทางปกครอง” ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 จึงอยู่ในบังคับที่จะต้องดาเนินกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ด้วย และเมื่อเป็นคาสั่ง
ทางปกครองอันก่อนิติสัมพันธ์ขึ้นใหม่ หากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหน่วยงานไม่อาจฟ้องคดีได้ เนื่องจากกฎหมายให้
อานาจบังคับตามคาสั่งได้เอง หากแต่การการออกคาสั่งดังกล่าว ยังมีปัญหามาก เพราะสถานะคาสั่งเรียกให้ชดใช้
เงินอันเป็นคาสั่งทางปกครองที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐกับคาพิพากษาของศาลนั้ น มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ
หากเป็นคาสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ที่ออกโดยหน่วยงาน ยังอาจมีปัญหาโต้แย้งในเรื่องความชอบด้วยกฎหมาย ทา
ให้ขาดความแน่นอนชัดเจนหรือความมั่นคงกว่าคาพิพากษาของศาลที่คู่ความต้องเคารพและปฏิบัติตาม หากไม่
ปฏิบัติตามคาพิพากษาของศาล ก็มีหน่วยงานและวิธีการบังคับเพื่อให้เป็นไปตามคาพิพากษาของศาล ดังนั้นเห็นควร
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 57 หากหน่วยงานของรัฐไม่สามารถยึด
อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อชดใช้ค่าสินไหมได้แล้ว หน่วยงานของรัฐสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้
เพราะคาพิพากษาของศาลมีความศักดิ์สิทธิ์กว่าคาสั่งของหน่วยงานที่เป็นการกระทาทางปกครอง ซึ่งจะทาให้
หน่วยงานของรัฐได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจานวนที่พึงได้รับการชดใช้
3) การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ในการบังคับตามคาสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสิน ไหมทดแทน
เนื่องจากเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความเชี่ยวชาญในการที่จะดาเนินการยึดหรืออายัด ทรัพย์สิน
รวมทั้งในเรื่องการขายทอดตลาด จึงทาให้เกิดกรณีที่ไม่กล้าดาเนินการบังคับคดี โดยการยึดหรืออายัดและขาย
ทอดตลาด เพราะเกรงว่ า เมื่ อ ด าเนิ น การไปแล้ ว จะเป็ น ความผิ ด ทางอาญาหรื อไม่ และจะรั บ ความคุ้ม ครอง

202

เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือไม่ จึงอาจทาให้เกิดกรณีที่ขาดอายุความในการบังคับคดี หรือในกรณีที่มีการ
ดาเนินการบังคับตามคาสั่งทางปกครองไปแล้วเกิดความผิดพลาดในการดาเนินการ จึงเป็นเหตุให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่ได้เต็มตามจานวนที่เจ้าหน้าที่นั้นพึงจะต้องรับผิด หรือทา
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินการบังคับตามคาสั่งอาจต้องมีความรับผิดในกรณีที่ดาเนินการ
ยึด อายัด หรือขายทอดตลาด โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายได้ ดังนั้นเห็นควรให้มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาทา
หน้าที่ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองในกรณีดังกล่าว หรือในกรณีที่ไม่ต้องการที่จะตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่ก็
อาจจะมี ก ารแก้ ไ ขกฎหมายโดยมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่ มี ความรู้ ค วามเชี่ ย วชาญในเรื่ อ งการบั ง คับ คดี เ ป็ น
ผู้ดาเนิ นการในการบั งคับตามคาสั่ง ดัง กล่า วแทน เพื่ อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐอื่น
สามารถส่งเรื่องไปให้หน่วยงานดังกล่าวดาเนินการแทนได้ หรืออาจจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกระเบียบเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การบัง คับทางปกครอง ในเรื่องการยึด การอายัด และการขายทอดตลาด เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ทาหน้าที่ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองต่อไป
4) การอุทธรณ์คาสั่ง พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ไม่ได้กาหนด
หลักเกณฑ์สาหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคาสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้ไว้โดยเฉพาะ จึงอยู่ในบังคับที่
จะต้องอุทธรณ์หรือโต้แย้งตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ซึ่งมีระยะเวลาการอุทธรณ์
และการพิจารณาอุทธรณ์ที่ทาให้เกิดความล่าช้าในทางปฏิบัติ การพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองมีสองชั้น โดย
มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 กาหนดให้อุทธรณ์คาสั่งทางปกครองต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่ง และมาตรา 45 กาหนดกรณีไม่เห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ให้รายงานความเห็นไปยังผู้มีอานาจ
พิจารณาคาอุทธรณ์ ทาให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์สองชั้น จึงเห็นควรควรกาหนดระยะการอุทธรณ์ไว้โดยเฉพาะ และ
ให้เป็นการอุทธรณ์ชั้นเดียว และหากเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะต้องส่งสานวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบและเมื่อกระทรวงการคลังส่งความเห็นให้หน่วยงานของรัฐทราบแล้วตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ข้อ 18 กาหนดให้หน่วยงานของ
รัฐต้องออกคาสั่งตามความเห็นกระทรวงการคลัง และต้องผูกพันรวมไปถึงเรื่องการพิจารณาอุทธรณ์ด้วยแล้ว การ
พิจารณาอุทธรณ์หาได้มีผลเป็นการทบทวนคาสั่งหรือเยียวยาอย่างแท้จริง กลับเป็นการดาเนินการที่ไม่ก่อประโยชน์
ทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐเอง ควรแก้ไขกฎหมายให้ชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่สามารถนาคดีไปฟ้องต่อศาลได้
โดยไม่ต้องมีการอุทธรณ์
2. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลภายนอก
การพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลภายนอก อาจอยู่ในอานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมก็ได้ หากการกระทาละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่เกิดจากการใช้อานาจ
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ก็จะอยู่
ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง แต่ถ้าเป็นการกระทาละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกิดจากการกระทา
ทางกายภาพหรือการปฏิบัติหน้าที่ทั่วๆ ไป จะอยู่ในเขตอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม จึงก่อให้เกิด
ปัญหาในเรื่องความสับสนเกี่ยวกับเขตอานาจของศาลที่จะพิจารณาได้ และการใช้ดุลยพินิจพิจารณาพิพากษาที่
แตกต่างกัน โดยควรกาหนดให้อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลเพียงประเภทเดียว ไม่ว่าเป็นการกระทา
ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อานาจตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม จะกาหนดให้อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลปกครองหรือจะให้อยู่ในเขตอานาจของศาลยุติธรรมก็ได้ ซึ่งจะทาให้ปัญหาต่างๆ ไม่ว่า จะเป็นเรื่องการฟ้องผิด
ศาลหรือปัญหาการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาพิพากษาแตกต่างกันหมดไป จึงควรกาหนดให้ศาลปกครอง เป็นศาล
ที่มีเขตอานาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เนื่องจากในการพิจารณาคดี
พิพาทดังกล่าวต้องใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ซึ่งถือว่าเป็นการตรวจสอบ
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การใช้อานาจทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ การจะให้ศาลยุติธรรมเป็นผู้มีอานาจพิจารณา
พิพากษาอาจจะขัดกับหลักในเรื่องศาลเฉพาะด้าน ดังนั้นเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แก้เป็นว่า “คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทาละเมิด
หรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ หรือจากกฎ คาสั่ง
ทางปกครอง หรือคาสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่ กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกิดสมควร” ก็จะทาให้คดีพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในอานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

ข้อเสนอแนะ
1. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐ
1) ต้องปรับเพิ่มระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ในข้อ 8 ว่า ควรเป็นผู้มีความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ หรือเป็นผู้ผ่านการอบรมด้านการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด
2) ต้องเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 57 ว่าหากหน่วยงานของ
รัฐไม่สามารถยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อชดใช้ค่าสินไหมได้แล้ว หน่วยงานของรัฐสามารถใช้สิทธิ
ฟ้องคดีต่อศาลได้
3) ต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาทาหน้าที่ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการยึดอายัด
ทรัพย์สิน ขายทอดตลาด หรือในกรณีที่ไม่ต้องการที่จะตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่ ก็ให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติความ
รับ ผิ ด ทางละเมิด พ.ศ.2539 โดยมอบหมายให้หน่ว ยงานที่ มี ความรู้ความเชี่ ย วชาญในเรื่องการบั ง คับ คดี เป็ น
ผู้ดาเนินการในการบังคับตามคาสั่งดังกล่าวแทน หรือออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบังคับทางปกครอง ใน
เรื่องการยึดการอายัด ทรัพย์สิน ขายทอดตลาด
4) ต้องแก้ไขพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ให้กาหนดระยะการอุทธรณ์ไว้
โดยเฉพาะ และให้เป็นการอุทธรณ์ชั้นเดียว และแก้ไขระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลั กเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ข้อ 18 ควรระบุให้ชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่สามารถนาคดีไป
ฟ้องต่อศาลได้โดยไม่ต้องมีการอุทธรณ์
2. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลภายนอก
ต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 มาตรา 9
วรรคหนึ่ง (3) แก้เป็นว่า คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ หรือจากกฎ คาสั่งทางปกครอง หรือคาสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกิดสมควร

เอกสารอ้างอิง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดบึงกาฬ
Factor Affecting the Personnel Performance Efficiency of Technician Division in
Subdistrict Administrative Organization Bung Kan province

ผู้วิจัย

จีระชัย พันธฤทธิ์
สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
อาจารย์กิตติศักดิ์ ฤาแรง
อาจารย์ณัฐกฤษ น้อยก้อน
อาจารย์วีระกร วันทอง
อาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์
อาจารย์รติกา โพธิ์ศรีทอง
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 2) ศึกษาปัจจัยด้านการจูง
ใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติง าน 3) เสนอแนะแนวทางในการสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ จานวนทั้งสิ้น
122 คน โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างได้จากการคานวณตามสูตรของทาโร่ยามาเน่ จานวน 94 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน
พบว่า ทุกด้า นอยู่ ในระดับ ดี 2) บุคลากรที่ มีเพศ อายุ ระดับ การศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์ท างาน
ตาแหน่งงานปัจจุบัน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 3) ปัจจัย
ด้านการจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ ปัจจัยจูงใจด้านความสาเร็จในงาน ด้านความรับผิดชอบ
ต่ อ งาน ด้ า นลั ก ษณะของงาน และด้ า นความมั่ น คงในงาน 4) ข้ อ เสนอแนะควรปรั บ ปรุ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุณภาพของงาน โดยกาหนดวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการ
กาหนดตัวชี้วัดและวิธีการตรวจสอบให้ชัดเจน และควรปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเวลาและค่าใช้จ่าย
โดยการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เหมาะสม
ความสาคัญ : ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปัจจัยการจูงใจในการปฏิบัติงาน
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Abstract
The objectives of this survey research were: 1) to study level of the Personnel
Performance Efficiency; 2) to study the work motivation factors affecting performance
efficiency; 3) Suggestions on creating personnel performance efficiency of Technician
Division in Subdistrict Administrative Organization Bung Kan province.
The population was 122 personnel who worked in Technician Division in
Subdistrict Administrative Organization Bung Kan province. The sample size was 94 of
them specified according to Yamane’s method. The research tool was a questionnaire. Data
analysis included percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of
variance, person correlation coefficient, and multiple regression.
The results showed that: 1) performance efficiency were at good level. Considering
by aspect, it was found that all aspects were at good level; 2) personnel with different
gender, age, educational level, marital status, work experiences, position and salary had no
different performance efficiency; 3) the work motivation factors affecting performance
efficiency were success in the job, responsibilities, challenging of jobs and work stabilities;
4) suggestions should improve the factors that affect performance of the quality of the
work. Determining the indicators and how to check them clearly, Include that portfolio
standards. Improve the performance of time and expenses by supplying modern equipment
and technology to support the performance of personnel.
Key Word (s) : Performance Efficiency, Work motivation factors

บทนา
ประเทศไทยในปัจจุบันเข้าสู่ยุค 4.0 ที่มีการปรับตัวและพัฒนาองค์การต่างๆ ให้เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
เข้ามา จึงต้องอาศัยบุคลากรและองค์การขับเคลื่อนไปพร้อมกัน แต่จะไปในทิศทางไหนนั้นขึ้นอยู่กับการขับเคลื่อน
ของผู้นาในองค์กร ซึ่งการบริหารทรัพยากรบุคคลก็ต้องปรับตัวตามเช่นกันเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค
4.0 เพราะคนคือหัวใจสาคัญขององค์กร และเพื่อให้รับกับกระแสโลกและทิศทางการดาเนินงานขององค์การให้
เติบโตอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรที่จะอยู่รอดต้องลงทุนพัฒนาคนและ
ออกแบบบรรยากาศในที่ทางานให้ส่งเสริมการใช้ปัญญาในการทางาน (ชัยทวี เสนะวงศ์ 2560 : 4)
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ 4.0 มีอยู่ 2
ประเด็นสาคัญ คือ การจัดการความขัดแย้งอันเป็นผลมาจากการพัฒนาด้วยกลไกของท้องถิ่น เพราะแน่นอนว่าการ
เปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจย่อมมีโอกาสเกิดความขัดแย้งได้เสมอ การแก้ไขความขัดแย้งจึงต้องใช้กลไกประชาธิปไตย
ในรูปแบบของการมีส่วนร่วม ซึ่งต้องเกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นก่อน ประเด็นต่อมา คือ ท้องถิ่นต้องส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพราะเศรษฐกิจ 4.0 ต้องอาศัยการริเริ่มเพื่อพัฒนาใหม่ การพัฒนาศักยภาพของคน
ในท้องถิ่นด้วยการให้โอกาสจึงเป็นเรื่องสาคัญ ท้องถิ่นจึงเป็นพื้นที่ทดลองของเศรษฐกิจสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ ที่
เอื้อต่อการพัฒนาและต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นด้วยกลไกของท้องถิ่นซึ่งมีความพร้อมมากกว่าส่วนกลาง ดังนั้น กลไก
ของท้องถิ่นจึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เพราะสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้
จากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในพื้นที่ของตนเอง ย่อมรู้ความต้องการของคนในท้องถิ่น และสามารถ
จัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชนได้ทั่วถึงกว่า (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 2560 : 1)
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จากการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านมาปรากฏว่ายังไม่มีความคล่องตัวและ
ประสิทธิภาพยังไม่สูงนัก ทั้งนี้เพราะมีปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะของงานที่รับผิดชอบ ประสบการณ์
ในการทางานของพนักงาน สภาพการทางาน ผลประโยชน์ คุณภาพของการปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน อัตรากาลัง ทรัพยากรและงบประมาณ ความก้าวหน้า สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ตลอดจน
ปัจจัยทางสภาวะแวดล้อมอื่นๆ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของพนักงาน ยังไม่เกิดประสิทธิ ภาพเท่าที่ควร (กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 2551 : 29) และกองช่างเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความสาคัญยิ่ง
ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้แก่ประชาชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในระดับตาบลและอาเภอ ผลของปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับกองช่างส่วนใหญ่คือความล่าช้าในผลสาเร็จของโครงการต่างๆ จานวนมากไม่เป็นไปตามแผนงานและไม่
สอดคล้องกับงบประมาณที่ถูกตั้งไว้ในแต่ละปี ทาให้ต้องมีการกันเงินงบประมาณสาหรับโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จไว้
ในปีถัดไปจนถูกตัดงบประมาณไปในที่สุด (ศิรวิชญ์ เวชกิจ 2556 : 1)
จากเหตุ ผลที่กล่ าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาปฏิบัติงานที่สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวั ดบึงกาฬ ได้รับ
มอบหมายให้ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ (ก.ท.จ.บึงกาฬ) และคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลจังหวัดบึงกาฬ (ก.อบต.จังหวัด) ซึ่งเป็นการประชุมพิจารณาการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นในหลายครั้ง พบว่า
การปฏิบัติงานของกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬมีปัญหาในลักษณะเดียวกันกับที่
กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเป็นผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่มีประสิทธิภาพที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ดังนั้น ผู้ศึกษาเห็นว่า
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึง
กาฬ นับว่าเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อปรับตัวและพัฒนาองค์การให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคล และการจูงใจที่เน้นด้านความต้องการของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารสามารถ
นาไปใช้ในการประเมินและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นได้อย่างเป็นระบบ และมีแบบ
แผน เพราะการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุ คลากรเป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่จะผลักดันให้องค์การ
พัฒนาขีดความสามารถให้มีสมรรถนะสูงและทันสมัย ให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในยุค 4.0 ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นจังหวัด
บึงกาฬ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองช่างในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองช่างในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ

สมมติฐานการวิจัย
1. บุคลากรกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
2. ปัจจัยด้านการจูงใจ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองช่างในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแต่ละด้านของบุคลากรกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึง
กาฬ มีระดับแตกต่างกัน
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กรอบแนวคิดในการทาวิจัย
การกาหนดกรอบแนวคิดการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้บูรณาการแนวคิดจากผลการวิจัยที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้อง
กั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านและทฤษฎี ปั จ จั ย การจู ง ใจ ตามแนวคิ ด ทฤษฎี ส องปั จ จั ย
(Two-Factor Theory) ของเฮอร์สเบอร์ก (Frederick Herzberg) นามาประกอบกันสรุปเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านใน 4 ด้ า น ตามแนวคิ ด ของปี เ ตอร์ สั น และโพลแมน
(Peterson and Plowman) ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา ของกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ จานวนทั้งสิ้น 122
คน กลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) กาหนดโดยใช้หลักการคานวณของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 9 4 คน
วิธีการเลือกตัวอย่าง (Sampling Method) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
ตามประเภทของอัตรากาลัง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้ศึกษาสร้างขึ้นโดย
วางแนวคาถามตามประเด็นในกรอบแนวคิดการศึกษาและแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็น
คาถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นคาถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
การจูงใจในการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 11 ด้าน โดยใช้ทฤษฎีสองปัจจัย (Two-Factor Theory) ของเฮอร์สเบอร์ก
(Frederick Herzberg) ส่วนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยใช้กรอบแนวคิดของปีเตอร์
สันและโพลแมน (Peterson and Plowman) แบ่งเป็น 4 ด้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

ผล/สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย ผู้ศึกษาได้แบ่งการนาเสนอออกเป็น 6 ตอน จาแนกตามลักษณะของข้อมูล ตัวแปรต่างๆ ที่ใช้
ในการศึกษาและการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล
บุคลาการกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 87.23 กลุ่ม
อายุระหว่าง 31-40 ปี มีมากที่สุดร้อยละ 41.49 ระดับการศึกษาจบปริญญาตรีมากที่สุดร้อยละ 51.06 สถานภาพ
สมรสมากที่สุดร้อยละ 64.89 ประสบการณ์ทางานมีมากที่สุดอยู่ในช่วงระหว่าง 1-5 ปี ร้อยละ 31.91 ตาแหน่งงาน
ปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ร้อยละ 42.55 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ระหว่าง 9,000-14,000 บาท มากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 47.87
ตอนที่ 2 ระดับปัจจัยด้านการจูงใจในการปฏิบัติงาน
ปั จ จั ย ด้ า นการจู ง ใจในการปฏิบั ติ ง านของบุ ค ลากรกองช่ า ง ในภาพรวม อยู่ ในระดั บ ดี ( = 3.85)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับดี ยกเว้นด้านเงินเดือนที่อยู่ระดับพอใช้ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของระดับปัจจัยด้านการจูงใจในการปฏิบัติงาน
ในภาพรวม (n = 94)
ปัจจัยด้านการจูงใจ
ระดับปัจจัย
S.D.
ลาดับที่
ในการปฏิบัติงาน
จูงใจ
1. ด้านความสาเร็จในงาน
3.99
0.65
ดี
1
2. ความรู้สึกได้รับการยอมรับ
3.78
0.67
ดี
6
3. ความรับผิดชอบต่องาน
3.80
0.78
ดี
4
4. ด้านลักษณะของงาน
3.94
0.76
ดี
2
5. โอกาสก้าวหน้า
3.51
0.79
ดี
10
6. นโยบายการบริหารงานขององค์กร
3.62
0.79
ดี
7
7. วิธีการปกครองบังคับบัญชา
3.79
0.82
ดี
5
8. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและ 3.90
0.67
ดี
3
ผู้บังคับบัญชา
9. เงินเดือน
3.27
0.88
พอใช้
11
10. ความมั่นคงในงาน
3.54
0.94
ดี
8
11. สภาพการทางาน
3.53
0.82
ดี
9
รวม
3.69
0.61
ดี
ตอนที่ 3 ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองช่าง ในภาพรวม อยู่ในระดับดี ( =3.84) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับดี ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในภาพรวม
(n = 94)
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
S.D. ระดับประสิทธิภาพ ลาดับที่
1. ด้านคุณภาพของงาน
3.84 0.62
ดี
4
2. ด้านปริมาณงาน
3.95 0.71
ดี
1
3. ด้านเวลา
3.93 0.67
ดี
2
4. ด้านค่าใช้จ่าย
3.90 0.89
ดี
3
รวม
3.89 0.65
ดี
ตอนที่ 4 ปัจจัยด้านจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
การทดสอบสหสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น หาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล ปั จ จั ย ด้ า นจู ง ใจ
กับ ประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บั ติ ง าน พบว่ า ลั ก ษณะส่ ว นบุ คคลไม่ มี ความสั ม พั น ธ์ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน
แต่ปัจจัยด้านการจูงใจในการปฏิบัติงานทั้งหมด 11 ด้าน กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านจูงใจ กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตัวแปร S1
S1
1.000
S2
.
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
sex
age
edu
marri
money
exper
posit
P

S2
S3
**
**
.627 .396
**
1.000 .599
1.000
.
.
.

S4
**
.493
**
.516
**
.630
1.000

S5
**
.488
**
.607
**
.528
**
.640
1.000

S6
**
.583
**
.571
**
.565
**
.617
**
.696
1.000

S7
**
.544
**
.545
**
.471
**
.497
**
.514
**
.780
1.000

หมายเหตุ * แทน มีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
** แทน มีนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
P แทน ตัวแปรประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
sex แทน ตัวแปรเพศ
age แทน ตัวแปรอายุ
edu แทน ตัวแปรระดับการศึกษา
marri แทน ตัวแปรสถานภาพการสมรส
money แทน ตัวแปรรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
exper แทน ตัวแปรอายุการทางาน
posit แทน ตัวแปรตาแหน่งงานปัจจุบัน

S8
**
.570
**
.571
**
.546
**
.552
**
.551
**
.819
**
.774
1.000

S9
**
.341
**
.391
**
.428
**
.412
**
.562
**
.656
**
.566
**
.649
1.000

S10
**
.428
**
.605
**
.479
**
.494
**
.500
**
.665
**
.674
**
.698
**
.583
1.000

S11
**
.545
**
.559
**
.386
**
.473
**
.597
**
.705
**
.607
**
.665
**
.662
**
.682
1.000

sex
.022
.022
-.159
-.122
-.105
-.066
-.116
-.042
-.108
.000
-.054
1.000

age
-.046
-.164
.133
-.107
-.103
-.177
-.154
*
-.217
-.177
-.052
**
-.294
-.127
1.000

edu
-.052
.000
.118
.074
.082
.051
-.072
.018
.008
-.067
-.049
.095
**
.277
1.000

marri
-.193
*
-.235
-.002
-.073
-.027
-.071
-.109
-.198
-.119
-.198
**
-.270
-.129
**
.449
*
.242
1.000

money
*
-.204
-.193
.095
-.058
-.034
-.107
**
-.320
-.130
*
-.218
*
-.210
**
-.298
-.080
**
.492
**
.429
**
.455
1.000

exper
-.167
*
-.203
.052
-.037
-.073
-.186
**
-.266
*
-.220
**
-.274
*
-.214
**
-.315
-.087
**
.650
**
.437
**
.400
**
.664
1.000

posit
.071
.026
*
-.238
-.002
-.035
-.059
.119
-.026
.041
.079
.118
-.101
**
-.388
**
-.489
**
-.289
**
-.765
**
-.483
1.000

P
**
.702
**
.633
**
.671
**
.645
**
.532
**
.592
**
.557
**
.592
**
.479
**
.569
**
.585
-.102
.013
-.037
-.075
-.108
-.140
.015
1.000

S1 แทน ตัวแปรปัจจัยด้านความสาเร็จในงาน
S2 แทน ตัวแปรปัจจัยด้านความรู้สึกได้รับการยอมรับ
S3 แทน ตัวแปรปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่องาน
S4 แทน ตัวแปรปัจจัยด้านลักษณะของงาน
S5 แทน ตัวแปรปัจจัยด้านโอกาสก้าวหน้า
S6 แทน ตัวแปรปัจจัยด้านนโยบายการบริหารงานขององค์กร
S7 แทน ตัวแปรปัจจัยด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา
S8 แทน ตัวแปรปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
S9 แทน ตัวแปรปัจจัยด้านเงินเดือน
S10 แทน ตัวแปรปัจจัยด้านความมั่นคงในงาน
S11 แทน ตัวแปรปัจจัยสภาพการทางาน

ดังนั้นการทานายปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จึงใช้ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานทั้งหมด
11 ด้าน ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นตัวแปรเข้า
สมการถดถอยพหุคูณ ในการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (B) และ
คะแนนมาตรฐาน (Beta) ของสมการถดถอยพหุคูณ โดยคัดเลือกตัวแปรด้วยวิธีแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise
Regression) พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านความสาเร็จในงาน (S1), ด้านความรับผิดชอบต่องาน (S3), ด้านลักษณะของ
งาน (S4) และด้านความมั่นคงในงาน (S10) เป็นตัวแปรที่เหมาะสมใช้ทานายปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกองช่าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
ร้อยละ 74.9 (Adjusted R2 = 0.749) ดังแสดงในตาราง ที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ปัจจัยด้านการจูงใจในการปฏิบัติงาน B
S.E. Beta t
Sig
S1 : ด้านความสาเร็จในงาน
0.47 0.06 0.47 7.60 < 0.001
S3 : ด้านความรับผิดชอบต่องาน
0.21 0.06 0.26 3.59
0.001
S4 : ด้านลักษณะของงาน
0.15 0.06 0.18 2.53
0.013
S10 : ด้านความมั่นคงในงาน
0.11 0.04 0.16 2.54
0.013
Constant
0.14 0.23
0.61
2
Adjusted R = 0.749, F = 70.63, p-value < 0.0001

95% CI
0.35 - 0.59
0.09 - 0.33
0.03 - 0.28
0.02 - 0.20

สร้างสมการทานายปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองช่างในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ดังนี้
สมการทานายในรูปคะแนนดิบ
E = 0.14 + 0.47 (S1) + 0.21 (S3) + 0.15 (S4) + 0.11 (S10)
โดยที่ E หมายถึง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
S1 หมายถึง ปัจจัยจูงใจด้านความสาเร็จในงาน
S3 หมายถึง ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบต่องาน
S4 หมายถึง ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะของงาน
S10 หมายถึง ปัจจัยจูงใจด้านความมั่นคงในงาน
จากสมการอธิบายได้ว่า ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือก ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากร
โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ทางบวก 4 ตั ว แปร กล่ า วคื อ ปั จ จั ย ด้ า นความส าเร็ จ ในงาน เพิ่ ม ขึ้ น 1 คะแนน ท าให้
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เพิ่มขึ้น 0.47 คะแนน (เมื่อควบคุมตัวแปรอื่น) ปัจจัยด้านความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้น 1 คะแนนทาให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเพิ่มขึ้น 0.21 คะแนน (เมื่อควบคุมตัวแปรอื่น)
ปัจจัยด้านลักษณะงานเพิ่มขึ้น 1 คะแนนทาให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเพิ่มขึ้น 0.15 คะแนน
(เมื่อควบคุมตัวแปรอื่น) และปัจจัยด้านความมั่นคงในงานเพิ่มขึ้น 1 คะแนนทาให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเพิ่มขึ้น 0.11 คะแนน (เมื่อควบคุมตัวแปรอื่น)
สมการทานายในรูปคะแนนมาตรฐาน
E = 0.47 (S1) + 0.26 (S3) + 0.18 (S4) + 0.16 (S10)
โดยที่ E หมายถึง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
S1 หมายถึง ปัจจัยจูงใจด้านความสาเร็จในงาน
S3 หมายถึง ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบต่องาน
S4 หมายถึง ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะของงาน
S10 หมายถึง ปัจจัยจูงใจด้านความมั่นคงในงาน
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อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้นาประเด็นจากผลการวิจัยที่มีความสาคัญต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ มาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะกองช่างใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ มีการวางแผนด้านค่าใช้จ่ายโดยให้ค่าใช้จ่ายเหมาะสมกับงานและใช้อย่าง
คุ้มค่า วางแผนด้านปริมาณงานโดยตั้งเป้าหมายของปริมาณงานและปริมาณที่ออกมาเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
วางแผนด้านคุณภาพงาน โดยกาหนดงานที่ออกมาต้องมีคุณภาพและกาหนดเวลาของงานไว้ชัดเจน เมื่อเกิดปัญหา
สามารถแก้ปัญ หาเพื่ อให้ง านสามารถด าเนิน ต่อไปและงานที่ ออกมาตรงเกณฑ์ คุณ ภาพของงาน วางแผนด้ า น
ความสาเร็จในงาน โดยกาหนดเวลาในการทางานให้เหมาะสมกับปริมาณงานแล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สัมฤทธิ์ ศรีกองหนุน (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
กองช่างขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดกาแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองช่าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ในแต่ละ
ด้านอภิปรายผลได้ ดังนี้
1) ด้านคุณภาพของงาน ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ มีการตั้งเป้าหมายคุณภาพงานและกาหนดเวลาของงานไว้ชัดเจน เมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ปัญหา
เพื่อให้งานสามารถดาเนินต่อไปและงานที่ออกมาเป็นที่พึงพอใจ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลาดับแรกอยู่
ในระดับมาก คือ การทางานได้ตามคุณภาพของงานที่กาหนดไว้ และลาดับสุดท้ายอยู่ใ นระดับมาก คือ ทางานได้
ผลงานที่ไม่มีการนากลับมาแก้ไขอีก
2) ด้านปริมาณงาน ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ มีการตั้งเป้าหมายของปริมาณงานและปริมาณงานที่ออกมาได้ตามความคาดหวังขององค์กร และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลาดับแรกอยู่ในระดับมาก คือ ทาปริมาณงานได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และลาดับ
สุดท้ายอยู่ในระดับมาก คือ การทาปริมาณงานได้เหมาะสมกับความคาดหวังขององค์กร
3) ด้านเวลา ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้อาจเป็ น
เพราะใช้เวลาในการทางานเหมาะสมกับปริมาณงานและแล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ลาดับแรกอยู่ในระดับมาก คือ การทางานแล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้ และลาดับสุดท้ายอยู่ในระดับ
มาก คือ การใช้เวลาในการทางานเหมาะสมกับปริมาณงาน
4) ด้านค่าใช้จ่าย ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ บุคลากรทางานโดยมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับงาน ใช้อย่างคุ้มค่าและสูญเสียน้อยที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ลาดับแรกอยู่ในระดับมาก คือ การทางานโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลาดับสุดท้ายอยู่ในระดับ
มาก คือ การทางานโดยมีค่าใช้จ่ายเหมาะสมกับงาน
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
บึงกาฬ ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการจูงใจกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
พบว่า
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1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์ทางาน
ตาแหน่งงานปัจจุบัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองช่างใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 เนื่องมาจากลักษณะ
ส่วนบุคคลของบุคลากรที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัย
ของวรกมล เฟื่องฟุ้ ง (2559) ได้ ศึกษาปั จจั ย ที่ มี ผลต่ อประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิบัติ ง านกองโยธา ฝ่ า ยการผลิ ต
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลาปาง ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะส่วนบุคคลอันประกอบไปด้วย เพศ ระดับตาแหน่งงาน
และระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2) ปัจจัยการจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 โดยเฉพาะด้านความสาเร็จในงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ลักษณะของงาน และด้านความมั่นคงในงาน โดยสามารถร่วมกันทานายได้ร้อยละ 74.9 (R2=0.749) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐ จะมีหลักเกณฑ์ข้อบังคับที่ชัดเจน
ให้ปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ ทีมีข้อจากัดและโทษทางวินัยหากไม่ถูกต้อง การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพจึง
ต้องเกิดจากบุคลากรทุ่มเทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานด้วยความพึงพอใจและมีแรงจูงใจต่างๆ ได้แก่ ที่มีโอกาสที่จะเติบโต
และก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีโอกาสได้รับการเลื่อนเงินเดือน หรือมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีการ
อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ได้รับผิดชอบงานที่มากขึ้น มีสถานะของอาชีพการทางานที่มีเกียรติ ทาให้มี
ความภูมิใจในอาชีพการทางาน ได้รับการยอมรับนับถือจากสังคม มีสภาพการทางานที่มีความปลอดภัยในการ
ทางาน มีอุปกรณ์และเครื่องมือพร้อมสาหรับการทางาน สภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการทางาน ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzberg (1959) ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เพื่อจูง
ใจให้บุคคลเกิดความรักในงานเป็นการกระตุ้นความพึงพอใจ และปัจจัยค้าจุนซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงาน เป็นแรงสนับสนุนให้เกิดความพึงพอใจในการทางานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเมื่อบุคลากรมีความพึงพอใจต่อทฤษฎี 2 ปัจจัยมากเท่าใด ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทางานมากขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ ปริศนา พิมพา (2559) ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับความ
เชื่อมั่น 0.05 มีจานวน 6 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยด้านความสาเร็จในการทางาน ปัจจัยด้านอานาจในหน้าที่ในการ
ทางาน ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการทางาน ปัจจัยด้านการนิเทศงาน ปัจจัยด้านภาวะการทางาน และ
ปัจจัยด้านการยอมรับนับถือ

ข้อเสนอแนะ
1. ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ใน
ภาพรวมอยู่ ในระดับดี เมื่อพิ จารณาเป็น รายด้ านพบว่า ทุ กด้านอยู่ในระดับ ดี โดยลาดั บแรก ด้านปริมาณงาน
รองลงมา คือ ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย และลาดับสุดท้าย ด้านคุณภาพของงาน ดังนั้นหากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร จึงควรปรับปรุงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านต่างๆ คือ ด้านคุณภาพ
ของงานโดยกาหนดวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการการกาหนดตัวชี้วัดและวิธีการตรวจสอบ ให้
ชัดเจน ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเวลาและค่าใช้จ่าย โดยการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เหมาะสม
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2. ปัจจั ยด้านการจูง ใจมีความสัม พันธ์กับ ประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองช่างในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ในภาพรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ควรให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านการจูงใจด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เช่น การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตาแหน่ง หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละบุคคล ในด้านการประเมินควรให้ความสาคัญกับการใช้หลักความรู้ความสามารถหรือ
ผลงานที่องค์กรได้รับเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน เพื่อเป็นการสร้างความยุติธรรมต่อบุคลากรในทุกฝ่ายปฏิบัติงาน ควร
ปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาค รับฟังข้อร้องทุกข์และสารวจความคิดเห็นของบุคลากรเป็นประจา และต้อง
มีการแจ้งผลการสารวจให้บุคลากรทราบถึงผลสารวจนั้น นอกจากนี้ควรแจ้งข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรให้บุคลากร
ได้ทราบด้วยเทคโนโลยีที่สามารถสื่อสารภายในองค์กรแบบสองทางได้ เพื่อเป็นการสร้างประสิทธิภาพในการทางาน
ให้มากยิ่งขึ้น
3. ปัจจัยด้านการจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองช่างในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ โดยมีความสัมพันธ์ ทางบวกมากที่สุด คือ ปัจจัยจูงใจด้านความสาเร็จในงาน ดังนั้น หาก
ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ควรให้มีการมอบหมายงานที่มีลักษณะเหมาะสมสอดคล้อง
ตามความสามารถในการปฏิบัติงาน ความถนัดและทักษะของบุคลากรแต่ละคน เพื่อให้บุคลากรมีความปรารถนาที่
จะทางานนั้นให้สาเร็จ เพราะสิ่ งเหล่านี้ จะเป็นการส่ งผลให้บุคลากร มี ทัศนคติที่ ดีต่อองค์กรอัน จะส่ งผลทาให้
บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเป็นผูม้ ีสมรรถนะในการทางานได้บรรลุผลสาเร็จตามต้องการ
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การศึก ษาปัจจัยที่ดึงดูด ให้แรงงานต่างชาติเข้า มาทางานในโครงการก่อสร้าง ตาบลศาลายา
จังหวัดนครปฐม
Factors that Attract Foreign Workers to Work in Construction Projects Salaya
Distric Nakhon Pathom
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บทคัดย่อ
การศึกษาปัจ จัย ที่ดึ งดู ดให้แรงงานต่ างชาติเข้า มาทางานในโครงการก่อสร้าง ต าบลศาลายา จัง หวั ด
นครปฐม มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาลาดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ดึงดูดให้แรงงานชาวต่างชาติเข้ามาทางานใน
โครงการก่อสร้าง ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมาย และด้านสวัสดิการ (2) เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปั ญหาการจัดบริการ
สวัสดิการ สาหรับแรงงานชาวต่างชาติที่เข้ามาทางานในโครงการก่อสร้าง ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม ประชากรคือ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมา จานวน 19 คน ผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติ จานวน 170 คน และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับค่าแรงของแรงงาน จานวน 4 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ นาข้อมูล ได้มาวิเคราะห์ เพื่อหาค่ า
Cronbach’s Alpha คือการทดสอบหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม แล้วจึงนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา หาค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
ผลการศึกษา ผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาเห็นว่าด้านเศรษฐกิจเป็นด้านที่ดึงดูดมากที่สุด ค่า Cronbach’s
Alpha = 0.806 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า แรงงานชาวต่างชาติต้องการเข้ามาทางานเก็บเงินเพื่อส่งให้ทาง
บ้านใช้ ถูกชักชวนจากญาติพี่น้อง และเศรษฐกิจในประเทศไทยดีกว่าจึงทาให้มีการลงทุนในธุรกิจก่อสร้างมาก และ
พบว่าผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลให้แรงงานชาวต่างชาติเข้ามาทางานด้านสวัสดิการ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่า Cronbach’s Alpha = 0.627 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านจัดทาที่พัก
โดยไม่ เสียค่า ใช้จ่าย มีบริการไฟฟ้ าใช้ฟ รี และมีบริการน้าใช้ ฟรีมากที่สุด นอกจากนี้สวัส ดิการด้ าน การจัดท า
ประกันสังคมหรือประกันชีวิต ต่าสุดจึงควรมีการจัดทาประกันสังคมหรือประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองชีวิตของแรงงาน
ชาวต่างชาติ ซึ่งงานก่อสร้างเป็นงานที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และสร้างแรงดึงดูดให้ชาวต่างชาติเข้ามา
ทางานก่อสร้าง
คาสาคัญ : แรงงาน สวัสดิการ ปัจจัย กฎหมาย
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Abstract
Education attraction foreign workers worked on construction projects Salaya
District Nakhon Pathom. There are 2 objective (1) Order to study reviews the factors that
attract foreign workers to work in the Project Tong Building, Salaya, Phutthamonthon
District Nakhon Pathom consists of four aspects : economic, social. Environmental, and
legal and welfare. (2) To study the issue of welfare services. For foreign workers who came
to work on construction projects Salaya, Phutthamonthon District Nakhon Pathom
population in control of 19 contractors who use foreign workers number 170 people, and
those related to the labor force of 4 people.
The instruments used in the study was a questionnaire and interviews. The data was
analyzed to determine the Cronbach's Alpha test is to determine the reliability of the
questionnaire. Then the collected data to determine the percentage with statistical software.
The study supervisor and the contractor agree that the economy is the most
tempting. Cronbach’s Alpha = 0.627. Considering each side was found. Foreign works want
to work collect money to send to the home user. War persuaded by relatives Thailand’s
economy and making it a better investment in the construction business a lot. And found
that most of the workers are of the opinion that the factors that contributed to attracting
foreign workers to come and work on welfare. Overall, the average level. Cronbach’s Alpha
= 0.627. Considering that it was found the accommodation provided without charge.
Provides free electricity And water is provided free as possible. In addition, welfare
Marking social security or insurance. The minimum should be provided social security or
insurance. In order to protect the lives of migrant workers. The construction is the risk of
accidents. And create attraction for foreigners coming to work construction.
Key Word (s) : Labor, Benefits, factor, laws

บทนา
แรงงาน เป็นกาลังกายและกาลังความคิดของมนุษย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยในการผลิตชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็น
ทรัพยากรที่สาคัญของระบบเศรษฐกิจ เป็นทรัพยากรของสังคมประเภทหนึ่ง แรงงานมีความสาคัญต่อการดารงชีวิต
ของบุค คลซึ่ง ต้องใช้ แรงงานเพื่ อท างานหารายได้ เลี้ ยงชี พ และครอบครัว ก่ อให้เกิดผลผลิตทางด้า นทรัพ ย์สิ น
ประเทศใดที่มีแรงงานเพียงพอที่มีคุณภาพทางานเต็มศักยภาพจะย่อมมีผลผลิตทางทรัพย์สินมากทาให้ประเทศมี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้น (รุจิโรจน์ จริยะปัญญา พ.ศ. 2554)
ปัจจุบันความต้องการแรงงานมีแนวโน้มสูงขึ้น สืบเนื่องจากความต้องการในประสิทธิภาพต่อการผลิตได้
เจริญขึ้น มีการนาความรู้และวิธีการใหม่ ๆ มาใช้มากขึ้น การขยายการผลิตอุสาหกรรมมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้อุตสาหกรรมต้องการแรงงานมากขึ้น ในขณะเดียวกันกับปริมาณแรงงานในตลาดมีแนวโน้มลดลง
สาหรับแรงงานก่อสร้างไทยก็ประสบปัญหาเช่ นเดียวกัน แรงงานในภาคก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ขาด
แคลนอย่างต่อเนื่อง เพราะแรงงานที่เป็นคนไทยในประเทศไม่สนใจที่จะทางานในภาคก่อสร้างเหมือนในอดีต ทาให้
ที่ผ่านมาผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างต้องหาทางออกโดนหันไปจ้างแรงงานต่างด้าวจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนลาว กัมพูชา และพม่า แทนซึ่งมีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาสู่ภาคก่อสร้าง
ส่วนใหญ่ ไม่ใช่แรงงานฝีมือ ปัจจุบันภาคก่อสร้างกาลังประสบปัญหาแรงงานก่อสร้างขาดแคลนไม่ต่ากว่า 300,000
– 400,000 คนจากทั่ว ระบบในตลาดมี อยู่ 3,000,000 – 4,000,000 คน และมี แนวโน้ มจะรุน แรงขึ้น เรื่อยๆ
(รุจิโรจน์ จริยะปัญญา พ.ศ. 2554)

จั ง หวั ด นครปฐมเป็ น จั ง หวั ด ปริ ม ณฑลกรุ ง เทพมหานคร เป็ น พื้ น ที่ ร องรั บ การกระจายตั ว จาก
กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เช่น บ้านพักอาศัย โรงงาน เป็นต้น และเป็น
จังหวัดที่มีอุตสาหกรรมการก่อสร้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจาเป็นต้องใช้แรงงานจานวนมาก และจาเป็นต้องจ้าง
แรงงานชาวต่ า งชาติ ม าท างาน เพราะปั จ จุ บั น แรงงานไทยไม่ นิ ย มท างานหนั ก และได้ ค่า แรงที่ ไ ม่ เ หมาะสม
ผู้ประกอบการรับเหมาจึงต้องหันมาจ้างแรงงานชาวต่างชาติ
จากข้อมูลสถานการณ์แรงงานมีอัตราการจ้างแรงงานต่างชาติประเภทที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติทั้งหมด
66,058 คน จาแนกเป็นสัญชาติพม่า จานวน 63,075 คนสัญชาติลาว จานวน 1,356 คน และสัญชาติกัมพูชา
จานวน 1,627 คน (สานักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2558)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลาดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ดึงดูดให้แรงงานชาวต่างชาติเข้ามาทางานในโครงการก่อสร้าง
ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดบริการสวัสดิการสาหรับแรงงานชาวต่างชาติที่เข้ามาทางาน
ในโครงการก่อสร้าง ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
แรงงานชาวต่างชาติเข้ามาทางาน
ในโครงการก่อสร้าง ตาบลศาลายา
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ปัจจัยที่ดึงดูด
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ด้านกฎหมาย
- ด้านสวัสดิการ

วิธีการวิจัย
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็น ผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติ ผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมา ที่ปฏิบัติงาน
ใน ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จานวน 349 คน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับค่าแรงของแรงงาน
จานวน 4 คน
โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ Taro Yamane คลาดคลาดเคลื่อนของกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งเท่ากับ 0.05
สูตร
เมื่อ

n=

N
1+ 2
1+Ne

n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N คือ ขนาดประชากร
e คือ คลาดคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเท่ากับ 0.05

ตัวอย่างการคานวณจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
N = 349 e = 0.05
n=

349
= 189.04
1+(349)(0.05)
1+(
1+
(349)()(0.05)2

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 189 คน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับค่าแรงของแรงงาน จานวน 4
คน เป็นจานวน 193 คน กลุ่มตัวอย่างจาแนกเป็น 3 กลุ่มได้แก่
กลุ่มที่ 1 เป็นการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติที่ทางานในโครงการก่อสร้าง ใน
ต าบลศาลายา อ าเภอพุ ท ธมณฑล จั ง หวั ด นครปฐม จ านวน 170 คน แบบสอบถาม จ านวน 170 ชุ ด โดย
แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ถามความคิดเห็นปัจจัยดึงดูดด้านสวัสดิการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทางานก่อสร้างใน ตาบล
ศาลายา จังหวัดนครปฐม สอบถามความพอใจต่อสวัสดิการในงานก่อสร้าง
3. ถามความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะ สาเหตุที่ท่านมาทางานก่อสร้างและปัจจุบันท่านคิดว่าค่าแรงที่ได้รบั
มีความเหมาะสมกับงานที่ทาหรือไม่
กลุ่มที่ 2 เป็นการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมา ที่ทางานในโครงการก่อสร้าง
ในตาบลศาลายา จังหวัดนครปฐม จานวน 19 คน แบบสอบถาม จานวนว 19 ชุด ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง(Purposive Sampling) โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติในโครงการก่อสร้าง
2. ปัจจัยที่ดึงดูดให้แรงงานต่างชาติเข้ามาทางานในโครงการก่อสร้าง ในตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
กลุ่มที่ 3 เป็นแบบสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านค่าแรงของแรงงาน ที่ทางานในโครงการก่อสร้าง
ในต าบลศาลายา อาเภอพุ ท ธมณฑล จั ง หวั ด นครปฐม ใช้ วิ ธี การเลื อกกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงงานชาวต่างชาติในโครงการของท่าน
2.1 ข้อมูลฐานของค่าแรงที่แรงงานชาวต่างชาติได้รับต่อวัน ในแต่ละงาน
2.2 ความคิดเห็นของท่านที่มีผลต่อปัจจัยดึงดูดให้แรงงานชาวต่างชาติเข้ามาทางานใน
โครงการก่อสร้าง ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เครื่องมือในงานวิจัย
1. แบบสอบถาม
แบบสอบถามชุดที่ 1 สาหรับสอบถามแรงงานชาวต่างชาติประกอบด้วย 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ย วกับ ข้อมู ล พื้ น ฐานของผู้ ต อบแบบสอบถาม (สอบถามจากผู้ ใช้ แ รงงาน)
ประกอบด้วย อายุ เพศ สถานภาพ อายุการทางานสัญชาติ ลักษณะงานที่ทา ที่พักอาศัยในปัจจุบัน
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อปัจจัยดึงดูดด้านสวัสดิการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทางานใน
โครงการก่อสร้างในตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย มีน้าดื่มฟรีในหน้างาน มีเสื้อ
ยืดแขนยาวให้สาหรับใส่ทางานให้ มีการจัดสร้างห้องน้าให้ใช้ภายในหน้างาน มีการจัดเตรียมยาและอุปกรณ์ปฐม
พยาบาลเบื้องต้น มีการจัดทาที่พักให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีบริการน้าใช้ฟรี มีรถรับส่งพนักงานฟรี มีบริก ารไฟฟ้า
ใช้ฟรี มีบริการการให้ความรู้เรื่องสุขภาพ มีการออกกาลังกายก่อนทางาน มีอุปกรณ์เซฟตี้ให้ เช่น หมวก ถุงมือ เข็ม
ขัดกันตก อื่น ๆ จัดให้มีวันหยุดตามเทศกาล การให้ความรู้ในการใช้เครื่องจักร มีการให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์
ต่าง ๆ กรณีเจ็บป่วยมีเงินทดแทนการขาดรายได้ระหว่างหยุดงาน มีเงินค่าล่วงเวลาให้ (OT)
มีการจัดทา
ประกันสังคมหรือประกันชีวิต โดยโครงสร้างของแบบสอบถามเป็น มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
จากค่ามากสุดไปหาค่าน้อยสุด
แบบสอบถามชุดที่ 2 สาหรับควบคุมงานละผู้รับเหมาประกอบไปด้วย 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ย วกั บ ข้อ มู ล พื้ น ฐานของผู้ ต อบแบบสอบถามและข้ อมู ล เกี่ย วกั บ แรงงาน
ชาวต่างชาติในโครงการก่อสร้างประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด ตาแหน่ง อายุการ
ทางาน ชื่อบริษัทหรือหน่วยงานที่ท่านสังกัด ข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติในโครงการประกอบไปด้วย เหตุใดท่าน
จึงเลือกจ้างแรงงานต่างชาติในโครงการของท่าน ในโครงการของท่านมีสัดส่วนการจ้างแรงงานเชื้อชาติใดมากที่สุด
จานวนแรงงานต่างชาติที่ใช้ในโครงการของท่านมีแนวโน้มอย่างไร ท่านคิดว่าแรงงานต่างชาติทดแทนแรงงานไทย
ได้หรือไม่ แรงงานต่างชาติที่จัดหามาส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ใช้ในงานประเภทใด
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ย วกับ ปัจ จัย ที่ดึ งดู ด ให้แรงงานต่ างชาติเข้า มาท างานในประเทศไทย ด้ า น
เศรษฐกิจ ประกอบไปด้วย ได้รับค่าแรงขั้นต่าที่สูงกว่า มีอัตราการว่างงานหรือความต้องการในอาชีพกรรมกร
เศรษฐกิจในประเทศไทยดีกว่าจึงทาให้มีการลงทุนในธุรกิจก่อสร้างมาก มีอาหารการกินที่สมบูรณ์กว่า มีช่องทางใน
การเข้ามาทางานในประเทศไทยได้ง่าย มีความมั่นคงกว่าทางานในประเทศของตน ต้องการเข้ามาทางานเก็บเงิน
เพื่อส่งให้ทางบ้านใช้ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ถูกชักชวนจากญาติพี่น้องหรือคนรู้จัก มีการรวมอยู่
มากของแรงงานที่มาจากชาติเดียวกัน ต้องการอยู่ในสังคมที่มีความเจริญ ได้รับสิทธิการดารงชีวิตเหมือนผู้อื่น มี
วัฒนธรรมและการดารงชีวิตที่คล้ายๆ กัน การได้รับการยกย่องนับถือจากสังคม การได้รับสวัสดิการที่ดีจากนายจ้าง
ด้านกฎหมาย ประกอบด้วย มี การนาเข้าแรงงานตามข้อตกลง MOU มีนายหน้าจัดหางานติดต่อให้ มี
กฎหมายคุ้มครองแรงงานในการทางาน การได้รับสวัสดิการตามกฎหมาย แรงงานที่ได้รับการผ่อนผันตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปี 2557 (บัตรชมพู)
2. แบบสัมภาษณ์ สาหรับผู้ควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านค่าใช้จ่ายของแรงงานประกอบด้วย 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษาสูงสุด ตาแหน่ง อายุการทางาน ชื่อบริษัทหรือหน่วยงานที่ท่านสังกัด
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ประกอบไปด้วยฐานของค่าแรงที่แรงงานจะได้รับ/วัน ในแต่ละลักษณะงานที่ทา
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ปัจจัยที่ดึงดูดให้แรงงานต่างชาติเข้ามาทางานในโครงการก่อสร้าง ตาบลศาลายา
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประกอบไปด้วย ค่าแรงขั้นต่า การเกิดอัตราการว่างงานในอาชีพกรรมกร ชีวิต
ความเป็นอยู่และอาหารการกิน วิธีหรือช่องทางที่แรงงานต่างชาติเข้ามาทางาน มีความมั่นคงในอาชีพก่อสร้าง
จุดประสงค์ที่เข้ามาทางานก่อสร้าง มีการรวมอยู่มากของแรงงานที่มาจากเชื้อชาติเดียวกัน วิถีชีวิตและความเป็นอยู่
ของแรงงานต่างชาติ เหตุที่เลือกจ้างแรงงานชาวเมียนมาร์

ผล/สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการศึกษาลาดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ดึงดูดให้แรงงานชาวต่างชาติเข้ามาทางานในโครงการ
ก่อสร้าง ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
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ค่าเฉลี่ย
ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคมและสภาพแวดล้อม

ด้านกฎหมาย

กราฟแสดงค่าเฉลี่ยด้านกฎหมาย ด้านสังคมและสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมามีความเห็นว่า ปัจจัยที่ดึงดูดให้แรงงานต่างชาติ เข้ามา
ทางานในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นด้านที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.13) อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาเป็นด้านสังคมและสภาพแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย = 3.83) และด้านกฎหมาย (ค่าเฉลี่ย = 3.82)
และค่า Cronbach’s Alpha = 0.806
ปัจจัยดึงดูดด้านสวัสดิการ
1. จัดให้มีน้าดื่มฟรีภายในหน้างาน
2. มีเสื้อยืดแขนยาวให้สาหรับใส่ทางาน
3. มีการจัดสร้างห้องน้าให้ใช้ภายในโครงการก่อสร้าง
4. มีการจัดเตรียมยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5. มีการจัดทาที่พักให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
6. มีบริการน้าใช้ฟรี
7. มีบริการไฟฟ้าใช้ฟรี
8. มีบริการรถรับส่งฟรี
9. มีบริการการให้ความรู้เรื่องสุขภาพ
10. มีการออกกาลังกายก่อนทางาน

ลาดับความ
ค่าเฉลี่ย
พึงพอใจ
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น้อย
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ปัจจัยดึงดูดด้านสวัสดิการ

ลาดับความ
ค่าเฉลี่ย
พึงพอใจ

11. มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ให้ เช่น หมวก ถุงมือ เข็ม 2.09
ขัดกันตก อื่นๆ
12. จัดให้มีวันหยุดตามเทศกาล
4.15
13. มีการให้ความรู้ในการใช้เครื่องจักร
3.11
14. มีการให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ
3.14
15. กรณีเจ็บป่วยมีเงินทดแทนการขาดรายได้ระหว่างหยุดงาน 2.89
16. มีเงินค่าล่วงเวลาให้ (OT)
4.33
17. มีการจัดทาประกันสังคมและประกันชีวิต
0.03
รวม
2.91
ภาพแสดงปัจจัยดึงดูดด้านสวัสดิการ

13
5
9
8
10
4
17

แปลความ
(ระดับความ
พึงพอใจ)
น้อย
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
น้อยที่สุด
ปานกลาง

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อปัจจัยดึกดูดด้านสวัสดิการในการทางานใน
โครงการก่อสร้าง ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ข้อที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ มีบริการ
จัดทาที่พักโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.62 รองลงมาเป็นมีบริการไฟฟ้าใช้
ฟรี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย = 4.49 มีบริการน้าใช้ฟรี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย =
4.40 ตามลาดับ และค่า Cronbach’s Alpha = 0.627
สรุปผลการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดบริการสวัสดิการ สาหรับแรงงานชาวต่างชาติที่เข้ามา
ทางานในโครงการก่อสร้าง ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ผลการศึกษา พบว่า สวัสดิการด้านการจัดทาที่พัก มีบริการไฟฟ้า และน้าใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นปัจจัย
ที่แรงงานชาวต่างชาติ พึงพอใจมากที่สุด จึงควรมีการจัดบริการที่พักอาศัยและสาธารณูปโภคโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
เพื่อลดค่าครองชีพให้กับแรงงานชาวต่างชาติ นอกจากนี้สวัสดิการด้าน การจัดทาประกันสังคมหรือประกันชีวิต การ
ให้ค วามรู้เรื่องสุ ขภาพอนามั ย แก่ช าวต่ า งชาติ และมี การออกกาลั ง กายก่อนท างาน ต่ าสุ ด จึ ง ควรมี การจั ด ท า
ประกันสังคมหรือประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองชีวิตและสร้างแรงดึงดูดให้ชาวต่างชาติเข้ามาทางานก่อสร้างซึ่งงาน
ก่อสร้างเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานหนัก และเป็นงานที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนการให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย
ควบคู่กับการออกกาลังกายก่อนปฏิบัติงานแก่ชาวต่างชาติเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

อภิปรายผล
จากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่ดึงดูดให้แรงงานต่างชาติเข้ามาทางานในประเทศไทยด้าน
เศรษฐกิจได้แก่ ต้องการเข้ามาทางานเก็บเงินเพื่อส่งให้ทางบ้านใช้ ถูกชักชวนจากญาติพี่น้อง และเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยดีกว่าจึงทาให้มีการลงทุนในธุรกิจก่อสร้างมาก เป็นปัจจัยที่ส่งผลการเพิ่มขึ้นของจานวนการจ้า ง
แรงงานชาวต่างชาติ เนื่องจากเป็นปัจจัยดึงดูดทางบวก ให้แรงงานชาวต่างชาติเคลื่อนย้ายจากประเทศบ้านเกิดสู้
ประเทศไทยโดยมีสาเหตุ มาจากระดับค่าจ้างสูงกว่าประเทศบ้านเกิดของแรงงาน จึงเป็นสิ่งดึงดูดทางเศรษฐกิจที่
สาคัญของแรงงาน เช่น การที่เข้ามาทางานก่อสร้างที่ประเทศไทยได้รับค่าจ้างที่สูงกว่าจึงถูกชักชวนจากญาติพี่น้อง
และเป็นเหตุผลที่ตัดสินใจเข้ามาทางานเก็บเงินเพื่อส่งให้ทางบ้านใช้ ส่วนปัจจัยดึงดูดเกี่ยวกับมีการได้รับการยกย่อง
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นับถือจากสังคม เป็นปัจจัยที่มีระดับความคิดเห็นต่าสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (ณภัทร นิ่มสะอาด พ.ศ.
2556) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัญหาในการควบคุม แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในประเทศ : ศึกษากรณีตาม
มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ผลการศึกษาพบว่าแรงานต่างด้าวไม่ได้รับ
สิทธิ และความเสมอภาคเท่าแรงงานไทยแต่อย่างใด
ในขณะที่แรงงานชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวเมียนมาแบ่งเป็นเพศชาย 77 คน เพศหญิง 38 คน
โดยแรงงานชาวเมียนมาเพศชายมีลักษณะงานที่ทามากที่สุดคือ กรรมกรเนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้ภาระกาลังที่มาก
และต้องใช้ความอดทนเพราะเป็นงานที่หนักซึ่งคนไทยไม่นิยมทางานหนัก ส่วนแรงงานเพศหญิงมีลักษณะงานที่ทา
มากที่สุดคือ ก่ออิฐ - ฉาบปูน เนื่องจากกฎหมาย (พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 38 บัญญัติว่า) ห้ามให้
แรงงานหญิงทางานที่ต้องนัง่ ทาบนนั่งร้านทีส่ ูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป นายจ้างจึงไม่เลือกจ้างแรงงานหญิงที่
ต้องทางานเสี่ยงต่อสุขภาพและอุบัติเหตุโดยเห็นว่า งานก่ออิฐ - ฉาบปูน เป็นงานที่มีความเสี่ยงน้อยและไม่ต้องขึ้น
นั่งร้านเกิน 10 เมตรให้ความสาคัญกับปัจจัยดึงดูดด้านสวัสดิการที่มีผลต่อการทางานก่อสร้างในเขตพื้นที่ ตาบล
ศาลายา จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.91) โดยข้อที่มีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ
จัดทาที่พักโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.62) รองลงมาเป็นมีไฟฟ้าใช้ฟรี มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.49) มีน้าใช้ฟรี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.40) ทั้งนี้
เนื่องจาก บริษัทให้ความสาคัญกับการจัดสวัสดิการที่ช่วยเหลือในเรื่องค่าครองชีพ ได้แก่ ที่พัก และชุดทางาน ให้แก่
ลูกจ้างชาวต่างชาติ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ของ (มาสโลว์ Abraham Maslow :
ออนไลน์) ที่กล่าวว่า ความต้องการของมนุษย์มีลักษณะเป็นลาดับขั้น จากระดับต่าสุดไปยังระดับสูงสุด โดยมนุษย์มี
ความต้องการทางร่างกายเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานเพื่อความอยู่รอด เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยา
รักษาโรค อากาศ น้าดื่ม การพักผ่อนเป็นต้น จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสวัสดิการที่ สาคัญที่แรงงาน
ชาวต่างชาติควรจะได้รับนอกเหนือจากการให้บริการที่พัก ไฟฟ้า และน้าที่มีผลต่อความความพึงพอใจในการทางาน
ก่อสร้างที่นายจ้างต้องให้ความสาคัญคือ การทาประกันสังคมหรือประกันชีวิต การออกกาลังกาย และการให้ความรู้
เรื่องสุขภาพ เพราะจะส่งผลต่อการเข้ามาทางานของแรงงานชาวต่างชาติ เนื่องจากในปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวที่จด
ทะเบียนรอรับสถานะการลงทะเบียนแบบถูกกฎหมาย (MOU) ทั้งหมดกว่า 1.5 ล้านคน ขณะที่มีแรงงานต่างด้าวขึ้น
ทะเบียนประกันสั งคมเพีย ง 3.5 แสนคนเท่านั้ น ซึ่ งไม่ นับรวมแรงงานต่ างด้ าวนอกระบบ (ประชาชาติธุรกิจ :
ออนไลน์) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (พระมหาแพง เตชสิโล ชานิงาน) ที่ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการการ
ใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า มาตรการเกี่ยวกับ
ผู้ติดตามแรงงานต่า งด้าวจากกรอบแนวทางการจั ดระบบบริหารแรงงานต่างด้ า ว พม่า ลาว และกัมพูชา ต้อง
ดาเนินการเกี่ยวกับการประกันสังคม นายจ้างและลูกจ้างจะเข้าสู่ระบบภายหลังการทาข้อตกลงระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง (MOU) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (ทัศน์วรรณ ภูมิไชยโชติ พ.ศ. 2560) ที่ได้กล่าวถึง
เรื่อง การตัดสินใจทาประกันสุ ขภาพของแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา จังหวัดสมุทรสาครตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2557 ผลการศึกษาพบว่าแรงงานต่างด้าวชาวเมียมมามีการตัดสินใจทาประกันสุขภาพต่อ มาก
ที่สุด ร้อยละ 56.8 ยังไม่แน่ใจว่าจะทาประกันสุขภาพต่อหรือไม่ ร้อยละ 30.9 และตัดสินใจไม่ทาประกันสุขภาพต่อ
ร้อยละ 12.3 โดยให้เหตุผลแตกต่างกันไป เช่น ทาประกันสุขภาพเพราะ “ตอน เจ็บป่วยมาก ๆ ต้องเสียเงินค่ารักษา
เยอะ มีประกันสุขภาพไม่ต้องจ่ายเยอะ แค่ 30 บาทเอง และทาประกันสุขภาพ 2,100 บาทต่อปี ถือว่าไม่แพง คุ้ม
มาก” ไม่ทาเพราะ “อยู่แต่บนเรือ ไม่เคยไปหา หมอเลย ร่างกายแข็งแรงดี จึงไม่จาเป็นต้องซื้อ และไม่มีเงินพอที่จะ
ทาประกันสุขภาพต่อด้วย” และไม่แน่ใจเพราะ “ยังตัดสินใจไม่ได้ในตอนนี้ ขอคิดดูก่อน เพราะรายได้ไม่ค่อยพอใช้
จ่าย หากต้องนามาทาประกันสุขภาพซึ่งต้องเสียเงิน 2,100 บาท ก็ถือว่าแพง เพราะไม่เคยไปหาหมอเลย” จะเห็น
ได้ว่าการตัดสินใจทาประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมานั้นมีเหตุผลในการตัดสินใจ แตกต่างกันไป
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ขึ้นอยู่กับการมองเห็นประโยชน์ของการทาประกันสุขภาพ การตระหนักเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การให้ความสาคัญกับ
สุขภาพ ประสบการณ์การใช้บริการสถานพยาบาล หรือรายได้ของครอบครัว สุขภาพที่ได้รับน้อยเกินไป ซึ่งปัจจัยด้าน
สวัสดิการดังกล่ าวเป็ นปัจจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพอนามั ยของผู้ใช้แรงงานชาวต่ างชาติ และงานมี ลักษณะที่ เป็ น
อันตรายเสี่ ยงต่ อการได้ รับอันตรายทางร่างกาย และทางสุ ขภาพ จึ งท าให้ แรงงานมี ความคิดเห็ นว่ านายจ้ างให้
ความสาคัญต่อปัจจัยด้านสวัสดิการดังกล่าวน้อยเกินไปจึงทาให้แรงงานก่อสร้างชาวต่างชาติพอใจในสวัสดิการน้อยที่สุด

ข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมามีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่ดึงดูดให้แรงงานต่างชาติเข้ามา
ทางานในประเทศไทยด้านกฎหมายน้อยที่สุด เนื่องมาจากผู้ประกอบการและแรงงานชาวต่างชาติยังมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับแรงงานต่างชาติที่คลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นผู้ประกอบการต้องมี
การติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับแรงงานต่างชาติอย่างสม่าเสมอ
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ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Factors affected the Management of Division of Public Works of Songkhla Provincial
Administrative Organization
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองช่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการ แก่ผู้บริหารกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่ม ข้าราชการสายงานอานวยการ สายงานวิชาการ สายงานทั่วไป และกลุ่ ม
ลูกจ้างประจาของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีจานวนทั้งสิ้น 60 คน ซึ่งทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองช่างองค์การบริหารส่ วนจังหวัดสงขลา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41-45 ปี การศึกษาระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานสายทั่วไป มีประสบการณ์ในการทางาน 26-30 ปี และมีระดับเงินเดือน
30,000 บาทขึ้นไป กลุ่มตัวอย่าง ให้ระดับความสาคัญปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองช่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการวางแผน
รองลงมาคือ ด้านภาวะผู้นา ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านการประเมินผล ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยลาดับสุดท้าย คือ ด้านการจัดการสานักงาน ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ระดับการศึกษา สายงานที่
ปฏิบัติ และประสบการณ์ในการทางานมีผลต่อ การให้ระดับความสาคัญในการบริหารจัดการกองช่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลาโดยรวม ที่ระดับนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ในขณะที่เพศ อายุ และเงินเดือนไม่มีผลต่อ
การให้ระดับความสาคัญในการบริหารจัดการ กองช่างองค์การบริหารส่ว นจังหวัดสงขลาโดยรวม ที่ระดับนัยสาคัญ
ที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ปัจจัย การบริหารจัดการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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Abstract
The objectives of this study were initially to explore the factors which affected the
management of the division of public works of Songkhla Provincial Administrative
Organization. Second, it was to provide management guidance to the executive of the division
of public works of Songkhla Provincial Administrative Organization. Samples are 60
government officers from administrative, academic, and general positions as well as permanent
full-time employees. The researcher corrected data through the questionnaire which questioned
samples’ general information and factor affected the management of the division of public
works of Songkhla Provincial Administrative Organization. The data analyzed by using
Percentage, Mean, Standard Deviation, T-test, F-Test, and One-Way ANOVA.
The study revealed the majority of the samples were male who aged between 41 to
45 years old, graduated with a bachelor degree or equivalence. They work in general
positions, have working experience between 26 to 30 years and their salary range from
30,000 baht monthly onward. Moreover, the samples were highly concerned about the
factors which affected the management of the division of public works of Songkhla
Provincial Administrative Organization. In-depth study found they were highly concerned
about Planning followed by Leadership, Staffing, Budgeting, and Evaluating. The least
concern was in Organizing. In addition, hypothesis’ experiment resulted that the level of
concern of the management of the division of public works, Songkhla Provincial
Administrative Organization was affected by educational background, position, and work
experience of the samples at statistically significant level as 0.05 while genders, ages, and
salary were made no effect on the level of concern at statistically significant level as 0.05.
KeyWord : Factor, Management, The division of public works of Provincial
Administrative Organization

บทนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งของระบบราชการใน
ประเทศไทย ซึ่งสามารถดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามกฎหมายและมีบทบาทสาคัญต่อการบริหารและการพัฒนาใน
ระดับจังหวัด อีกทั้งเป็นองค์กรท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและทรัพยากรในท้อ งถิ่นนั้น ๆ ดังนั้นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงเป็นองค์กรที่ทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีต่อประชาชนได้เป็น
อย่างดี ซึ่งเป็นตัวแปรที่สาคัญต่อความสาเร็จของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน การบริหารจัดการและการแก้ปัญหา จะขึ้นอยู่กับงบประมาณ
กองช่างเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสาคัญยิ่งในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในระดับ
ตาบล อาเภอ และจังหวัด ผลของปัญหาที่เกิดขึ้นกับกองช่างส่วนใหญ่ คือความล่าช้าในผลสาเร็จของโครงการต่าง ๆ
จานวนมากไม่เป็ นไปตามแผนงาน และไม่ สอดคล้ องกับงบประมาณที่ ถูกตั้ งไว้ ในแต่ ละปี ท าให้ต้ องมี การกันเงิ น
งบประมาณสาหรับโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จไว้ในปีถัดไปจนถูกตัดงบประมาณไปในที่สุด

การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะศึกษาปัจจัยด้านการวางแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านการ
จัดการส านักงาน ด้านการประเมินผล และด้า นปัจจัย ภาวะผู้น า ที่มีผ ลต่อการบริหารจัดการงานของกองช่า ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนในท้องถิ่น โดยเลือกที่จะ
ศึกษากองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เนื่องจากมีหน้าที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด มีรายได้ในการ
จั ด ท าข้อบั ญ ญั ติ แผนงานอุต สาหกรรมและการโยธาในแต่ ล ะปี ไ ม่ ต่ ากว่ า 600 กว่ า ล้ า นบาท มี เครื่องจั กรกล
เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นจานวนมากที่สามารถจะให้การสนับสนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด
ในการดาเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาต่าง ๆ อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสงขลา ไม่ว่าจะเป็น
องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 92 แห่ง หรือเทศบาล จานวน 48 แห่ง ก็เป็นองค์กรขนาดเล็ก มีงบประมาณไม่
มากนัก บางโครงการไม่สามารถดาเนินการเองได้เนื่องจากเกินศักยภาพ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นใน
จังหวัดสงขลา จึงย่อมคาดหวังให้กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าไปดาเนินกิจกรรมโครงการพัฒนา
ต่าง ๆ ของจังหวัด ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุง แก้ไขปัญหาและเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการ แก่ผู้บริหารกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

กรอบแนวคิดในการทาการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1. ปัจจัยส่วนบุคคล

- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สายงานทีป่ ฏิบัติ
- ประสบการณ์ในการทางาน
- เงินเดือน
2. ด้านการบริหารงาน
- การวางแผน
- การบริหารงานบุคคล
- งบประมาณ
- การจัดการสานักงาน
- การประเมินผล
- ภาวะผูน้ า

ระดับความสาคัญในการบริหารจัดการ
กองช่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทาการวิจัย
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วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ทาการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มข้าราชการสายงานอานวยการ สายงานวิชาการ สายงานทั่วไป
และกลุ่มลูกจ้างประจา ของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีจานวนทั้งสิ้น 60 คน ซึ่งทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นคาถามแบบเลือกตอบ (Check list)
จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านการจัดการสานักงาน ด้านการ
ประเมินผล และด้านภาวะผู้นา ซึ่งเป็นคาถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) จานวน 40 ข้อ
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีลาดับขั้นตอนการสร้างดังนี้
1. ศึกษาตารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการบริหาร
จัดการหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัย และสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามโดยพิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3. น าแบบสอบถามที่ ส ร้า งขึ้ น ตามกรอบแนวคิ ด เสนออาจารย์ ที่ ป รึ กษา เพื่ อ พิ จ ารณาความถูก ต้ อ ง
(Validity) และให้คาแนะนา เพื่อแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ไปทาการทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะทาการวิจัย จานวน 20 ตัวอย่าง และนามาคานวณหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์ อัลฟาของครอนบารค (α-Coefficient) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การบริหารจัด การกองช่า งองค์การบริหารส่ ว นจั ง หวัด สงขลา ได้ ค่า α-Coefficient เท่ ากับ .933 ซึ่ งถือว่ า
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือตามหลักสถิติ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับ เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือ เพื่ออานวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมู ลกับ กลุ่ม ข้าราชการสายงาน
อานวยการ สายงานวิชาการ สายงานทั่วไป และกลุ่มลูกจ้างประจา ของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งรอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
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การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage)
2. ประเมินระดับความสาคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา วิเคราะห์โดยคานวณค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. ทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-Test) และทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (One-Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบระดับความสาคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สายงานที่ปฏิบัติ ประสบการณ์ในการ
ทางาน และเงินเดือน

สรุปผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 91.67) ส่วนเพศหญิง (ร้อยละ 8.33) มีอายุระหว่าง
41 – 45 ปี (ร้อยละ 28.34) รองลงมาคือ อายุระหว่าง 51 – 55 ปี (ร้อยละ 20.00) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่ามากที่สุด (ร้อยละ 41.67) ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานสายทั่วไป(ร้อยละ 43.33) รองลงมาคือ ลูกจ้างประจา
(ร้อยละ 36.67) ส่วนสายวิชาการ (ร้อยละ 11.67) และสายอานวยการ (ร้อยละ 8.33) มีประสบการณ์ในการทางาน
26- 30 ปี (ร้อยละ 36.67) และส่วนใหญ่มีระดับเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 36.66) รองลงมาคือ มีระดับ
เงินเดือน 20,001 – 25,000 บาท (ร้อยละ 21.67)
2. ระดับความสาคัญของปัจจั ยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ให้ระดับความสาคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X= 3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการ
วางแผน อยู่ในระดับมาก ( X= 3.86) รองลงมาคือ ด้านภาวะผู้นา อยู่ในระดับมาก ( X= 3.84) ด้านการ
บริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมาก ( X= 3.84) ด้านงบประมาณ อยู่ในระดับมาก ( X= 3.81) และด้านการ
ประเมินผล อยู่ในระดับมาก ( X= 3.74) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยลาดับสุดท้าย คือ ด้านการจัดการสานักงาน อยู่ใน
ระดับมาก ( X= 3.72)
เมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ด้านการวางแผน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สุด (S.D.= 0.86)
แสดงว่ามีการตอบกระจายมากที่สุด ส่วนด้านงบประมาณ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยที่สุด (S.D.= 0.72) แสดงว่า
มีการตอบที่กระจายตัวน้อยที่สุด หรือมีการเกาะกลุ่มกันมากที่สุด ดังภาพที่ 1
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ระดั บ ความสาคั ญ ของปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การบริ ห ารจั ด การกองช่ า ง
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สงขลา

การวางแผน

ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
บุ ค ค ล

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล

3.8

ภ า ว ะ ผู้ นา

0.8

0.81

3.74

ก า ร จั ด ก า ร
สา นั ก ง า น

0.74

0.82

0.72
งบประมาณ

3.84

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.72

3.81
0.82

0.86

3.84

3.86

ค่าเฉลี่ย

โดยภาพรวม

ภาพที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความสาคัญของปัจจัย
ที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
3. ผลการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบระดับความสาคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกอง
ช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สายงานที่ปฏิบัติ ประสบการณ์ในการ
ทางาน และเงินเดือน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระดับความสาคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองช่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านการ
ด้านการ
ด้าน
ด้านการ
ด้าน
ด้านการ
ปัจจัยส่วนบุคคล
บริหารงาน
จัดการ
ภาวะ โดยรวม
วางแผน
งบประมาณ
ประเมินผล
บุคคล
สานักงาน
ผู้นา
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
*
*
*
*
*
*
*
สายงานที่ปฏิบัติ
*
*
*
*
*
*
*
ประ สบ การ ณ์ ใ น
*
*
การทางาน
เงินเดือน
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับการศึกษา สายงานที่ปฏิบัติ และประสบการณ์ในการทางานมีผลต่อ การให้ระดับ
ความสาคัญในการบริหารจัดการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาโดยรวม ที่ระดับนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
ส่วนเพศ อายุ และเงินเดือนไม่มีผลต่อ การให้ระดับความสาคัญในการบริหารจัดการ กองช่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลาโดยรวม ที่ระดับนัยสาคัญที่ระดับ 0.0

อภิปรายผล
จากการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วย ระดับการศึกษา สายงานที่ปฏิบัติ และประสบการณ์ในการทางานมี
ผลต่อ การให้ระดับความสาคัญในการบริหารจัดการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ส่วนเพศ อายุ และ
เงินเดือนไม่มีผลต่อ การให้ระดับ ความสาคัญในการบริหารจัดการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจัง หวัดสงขลา
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิรวิชญ์ เวชกิจ (2556) ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าเพศ อายุ และรายได้ไม่เป็นปัญหาและไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ปัจจัยด้านการวางแผน การจัดทาแผนเพื่อกาหนดใช้เป็นเครื่องมือหรือแนวทางปฏิบัติ หลักสาคัญเพื่อ
มุ่งไปสู้ผลของการปฏิบัติงานโดยมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดของหน่วยงาน ในการศึกษาครั้ง
นี้ พบว่าปัจจัยด้านการวางแผนมีระดับความสาคัญต่อการบริหารจัดการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
มีค่าระดับความสาคัญมาก ค่าเฉลี่ย 3.86 มีความสาคัญเป็นอันดับแรก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปัณณทัต
เวชกิจ (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าปัจจัยด้านการวางแผนมีความสาคัญเป็นอันดับแรก
มีระดับความสาคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ปัจจัยด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า การบริหารงานบุคคลเป็นปัจจัยสาคัญที่จะนาพาองค์กรไปสู่
เป้าหมายได้ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติที่มีคุณภาพทั้งนี้เพราะงานด้านการบริหารบุคคลช่วยสร้างความเจริญเติบโตมั่นคง
ให้แ ก่องค์ กร บุ คลากรในองค์กรควรมี ความสามั คคีให้ความร่ว มมือ มี ความกระตื อรือร้น และเอาใจใส่ ในการ
ปฏิบัติงาน มีทักษะความรู้ในการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือรวมถึงเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติ มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน สาหรับผู้บริหารควรเพิ่มแรงจูงใจใน
การปฏิ บั ติ ง าน และจั ด สรรอัต รากาลั ง ของบุ คลากรให้มี เพี ย งพอต่ อปริม าณงานที่เพิ่ ม ขึ้น โดยปั จ จั ย ด้ า นการ
บริหารงานบุคคล มีค่าระดับความสาคัญมาก ค่าเฉลี่ย 3.84 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธฤษณุ รอดรักษา
(2553) ได้ ศึกษาคุณ ภาพการบริหารจั ดการภาครัฐ ขององค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลนคร
สมุทรสาคร พบว่าเทศบาลนครสมุทรสาคร มีคุณภาพการบริหารจัดการด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลอยู่ในเกณฑ์
ระดับสูง ค่าเฉลี่ย 3.49 ทั้งนี้เพราะเทศบาลนครสมุทรสาคร ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรและระบบการทางานอย่าง
ชัดเจน และส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความร่วมมือค่อนข้างดี แต่ขาดการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้หรือทักษะ
ระหว่างบุคลากรภายในส่วนราชการเพื่อให้การทางานมีประสิทธิผล และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและมีการแจ้งผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการทางานยังไม่ดีเท่าที่ควร แต่ว่าการมีจิตสานึกในการ
ทางานที่มุ่งเน้นผลประโยชน์และความต้องการของประชาชน อยู่ในเกณฑ์ที่ดี นอกจากนั้นการสรรหาว่าจ้างและการ
รักษาบุคคลเป็นไปตามกฎหมายกาหนด และการสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่แก่พนักงาน
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4. ปัจจัยด้านงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ ควรเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีการ
จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนตลอดถึงงบประมาณที่จัดสรรต้องเพียงพอเพื่อการ
บริหารในแต่ละส่วน โดยปัจจัยด้านงบประมาณ มีค่าระดับความสาคัญมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทรงสิทธิ์
ประสานศักดิ์ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดอุดรธานี พบว่าการจัดทางบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กองคลังจัดทา
งบประมาณโดยปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การ
จัดทางบประมาณของกองคลังมีการวิเคราะห์จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา กองคลังมีการแจ้งข้อมูลการปฏิบัติด้าน
งบประมาณให้ผู้บริหารทราบสม่าเสมอ กองคลังจัดทางบประมาณเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กาหนดตามระเบียบฯ
5. ปัจจัยด้านการจัดการสานักงาน สถานที่ทางานควรมีความเหมาะสมสามารถรองรับการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ขั้นตอนในการจัดหา
วัสดุควรมีความรวดเร็ว โครงสร้างการบริหารงานแต่ละฝ่ายต้องมีความชัดเจน และที่สาคัญคือ ต้องมีการประสานงาน
ระหว่างฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรบรรลุผลดีที่สุดทั้งในด้านประสิท ธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดย
ปัจจัยด้านการจัดการสานักงาน มีค่าระดับความสาคัญมาก ค่าเฉลี่ย 3.72 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธฤษณุ รอด
รักษา (2553) ได้ศึกษาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลนคร
สมุทรสาคร ผลวิจัยพบว่า เทศบาลนครสมุทรสาครมีเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการด้านการจัดการกระบวนการอยู่
ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 3.50 ทั้งนี้เพราะว่าเทศบาลนครสมุทรสาคร มีการนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ความต้องการ
ของผู้รับบริการ ปัจจั ยประสิทธิภาพประสิ ทธิผล เป้าหมายและผลสั มฤทธิ์ของภารกิจ มากาหนดหรือออกแบบ
กระบวนการที่สร้างคุณค่า และมีการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการดาเนินการ
ทั้งนี้ได้รวมถึงการกาหนดกระบวนการสนับสนุนที่ช่วยให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายอีกด้วย
6. ปัจจัยด้านการประเมินผล มีความสาคัญต่อการบริหารจัดการกองช่ าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา เมื่ อ น าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น ก็ จ ะต้ อ งประเมิ น ผลเกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพผลของกระบวนการปฏิบัติงานทาให้สามารถทราบได้ว่านโยบายที่ปฏิบัติประสบผลสาเร็จหรือไม่ มีการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับกองงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดาเนินงานที่เหมือนกัน
7. ปัจจัยด้านภาวะผู้นา พบว่ามีความสาคัญต่อการบริหารจัดการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
มาก คือ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการองค์กรเมื่อเกิดความผิดพลาด ต้องมีความสัมพันธ์อันดี
ต่อบุคลากรในหน่วยงาน จะทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเคารพเชื่อฟัง รวมถึงพิจารณานโยบายของกองโดยนาไป
ปฏิบัติ ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดสามารถบริหารงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ เพื่อทาให้การบริหาร
จัดการงานในกองเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และตัดสินปัญหาต่างๆ ด้วยความรอบคอบและเที่ยงธรรม และที่สาคัญ
จะต้องให้ความสาคัญต่อบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาค โดยปัจจัยด้านภาวะผู้นา มีความสาคัญระดับมาก ค่าเฉลี่ย
3.84 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธณัฐพล ชะอุ่ม (2558) ได้ศึกษาการบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลของ
เทศบาลตาบลในภาคกลางของประเทศไทย พบว่าปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ด้านภาวะผู้นา มีระดับการปฏิบัติมาก
ค่าเฉลี่ย 3.54 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาลตาบลให้ประสบผลสาเร็จได้นั้น ผู้บริหาร
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีภาวะผู้นาเพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลตาบล สร้างความเชื่อมั่น
และให้การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล
จากผลศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพบว่าปัจจัย
ทุกด้านให้ระดับความสาคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
โดยรวมมีค่าระดับความสาคัญมาก ค่าเฉลี่ย 3.80 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปัณณทัต เวชกิจ (2556)
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
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อาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าปัจจัยทุกด้าน มีระดับความสาคัญต่อการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1.1 การศึกษาวิจัยพบว่าในภาพรวมปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา จะอยู่ในระดับดีมาก แต่ก็ควรนาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
และแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ผลการศึกษาสามารถนามาใช้
เป็นแนวทางในการจัดลาดับความสาคัญในการบริหาร
1.2 ผู้บริหารกองช่าง ควรมีการปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการองค์กร โดยใช้ทักษะความรู้และความสามารถ
ของผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารในการขับเคลื่อนนโยบายให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับ ซึ่ งจะส่งผลถึง
ภาพรวมของผลงานที่มีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมโดยกาหนดขอบเขตของการวิจัยมุ่งเน้นการศึกษาปัจจัยที่มีระดับความสาคัญในการ
บริหารจัดการของ กองช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างเช่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบล กองช่าง/สานัก
การช่าง เทศบาล ซึ่งลักษณะงานในแต่ละองค์กร นั้นมีความแตกต่างกันไป จึงเห็นควรศึกษามุ่งเน้นเจาะจงเฉพาะ
ของหน่วยงานอย่างละเอียดในทุกๆด้าน พร้อมทั้งศึกษาวิจัยเพิ่มเติมจากด้านประชาชนผู้รับบริการด้วย และกลุ่มผู้
ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลจากด้านผู้ให้บริการฝ่ายเดียว และศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ ว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับระดับปัญหา อุปสรรค และความต้องการ
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช 2522 ของประชาชนในพื้นที่ศึกษา เทศบาลตาบลควนเนียง
อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 2) เพื่อนาผลการศึกษาเป็นแนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ การบังคับใช้
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พุทธศักราช 2522 ต่อประชาชนในพื้นที่ศึกษา เทศบาลตาบลควนเนียง อาเภอควนเนียง
จังหวัดสงขลา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่เคยใช้บริการ เรื่อง การขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ในพื้นที่ศึกษาเทศบาลตาบลควนเนียง อาเภอเควนเนียง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เดือนมกราคม
พ.ศ. 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2559 ระยะเวลา 5 ปี จานวนทั้งสิ้น 204 ราย โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างได้จากคานวณ
ตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ จานวน 135 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมู ล ได้ แก่ ค่า ร้อยละ ค่า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า ที การทดสอบค่า เอฟ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการศึกษา พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพรับจ้าง มากที่สุด รายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท มากที่สุด จานวนครั้งที่เคย
ยื่นขออนุญาต จานวน 1 ครั้ง มากที่สุด มีผู้ยื่นขออนุญาตฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2556 มากที่สุด พื้นที่ก่อสร้าง
อาคารมีอาณาเขตติดต่อกับทางสาธารณะ มากที่สุด และผู้ยื่นขออนุญาตฯ มีพื้นที่อาคารน้อยกว่า 100 ตารางเมตร
มากที่สุด 2) ข้อมูลความต้องการและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
อยู่ในเกณฑ์มาก ได้แก่ เรื่องแจ้งบทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารอย่างชัดเจน, เรื่อง การแจ้ง
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ ที่ชัดเจน เรื่องการกาหนดระยะเวลาการออกใบอนุญาตฯ ที่ชัดเจน, เรื่องการ
แจ้งเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตฯ ที่ชัดเจน, เรื่อง การแสดงผั งขั้นตอนการขออนุญาตที่ชัดเจน, เรื่องการ
ประชาสัมพันธ์กฎหมายด้วยวิธีใช้เสียง เรื่องอัธยาศัยในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
คาสาคัญ : ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
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Abstract
The purposes of this research are first of all, to explore the attitude toward problems,
obstacles, and desire in implementing the Building Control Act, B.E. 2522 of populace in
the case study area, Kuan Neang, Kuan Neang district, Songkhla Province. Secondly, it is
to apply the result of this study in order to improve and enhance the efficiency of the
Building Control Act, B.E. 2522 enforcement toward populace in the area of the case study.
Samples are the 204 residents who were serviced about the permission regarding to
the Building Control Act, B.E. 2522 in the area of the case study for five years from
January, 2012 to December, 2016. The researcher use Yamane formula to determined
sampling size which is equal to 135 samples. In addition, the researcher gathered data
through a set of questionnaire survey. The analyzing statistic were Percentage, Mean,
Standard Deviation, and T-test f-Test with one way ANOVA.
The research found that firstly, the majority of the service users were female age
between 21 to 30 years old, single; bachelor degree graduated, and works as an employee.
They earn up to 10,000 baht monthly income and mostly had applied for the permission
once. The most applied for the permission was in the year 2013, the majority of the
permissions were for the construction where border on the public ways, and the building
area up to 100 square meter. Secondly, the samples were highly satisfied with the
information and suggestions provided by the officers namely; the explicit inform of
penaltiesof fail to comply the act, permission issue fees, duration of the permission issue,
required document for the permission, process schedule of the permission issue, promoting
the act and law through conversation, and services officers’ attitude.
KeyWord (s) : Issues and Obstacks in Implementing the Building Control Act, B.E.2522.

บทนา
กฎหมายควบคุมอาคารถือว่าเป็นกฎหมายทางด้านช่างที่ต้องการควบคุมการก่อสร้างอาคารให้มีความ
มั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัยสาหรับผู้ที่เข้าไปใช้อาคาร ตลอดจนการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจาก
กฎหมายผังเมืองแล้ว เช่น ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ และต้องการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม น่าอยู่ ถูกสุขลักษณะ เช่น ระยะห่าง ระยะร่นจากแนวเขตที่ดินต่างๆ หรือระบบบาบัดน้าเสียจากอาคาร
ต้องมีการจัดการก่อนปล่อยลงแหล่งน้าสาธารณะ เป็นต้น การบังคับใช้กฎหมายเป็นกฎหมายที่ใช้ในท้องที่ที่มีความ
เจริญ มักมีการก่อสร้างอาคารค่อนข้างหนาแน่น ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายในสังคมที่เกิดปัญหาความ
หนาแน่น ความไม่เป็นระเบียบของสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นการตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน มากกว่าเป็นการป้องกัน
มิให้เกิดขึ้น (สินาด กรีทวี, 2551 : 1)
กฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้บังคับในปัจจุบัน คือพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พุทธศักราช 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พุทธศักราช 2558) โดยใช้บังคับในท้องที่ใด มีบริเวณเพียงใด
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา สาหรับเขตท้องที่ที่ได้มีการประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับ
ตามเขตของผังเมืองรวมนั้น โดยไม่ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา (กรมโยธาธิการ, 2545 : 2)
ปัจจุบันชุมชนในเขตเทศบาลมีความเจริญ และการขยายตัวของเมือง ซึ่งเป็นสาเหตุห นึ่งทาให้คนท้องถิ่น
อื่นย้ายเข้ามาอาศัยในเขตที่มีความเจริญเพื่อประกอบกิจการมากขึ้น จึงส่งผลกระทบทาให้อัตราการขยายตัวของ
จานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ทาให้พื้นที่ที่มีความเจริญประสบปัญหาทั้งการจราจร สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคและ
ความหนาแน่นของที่อยู่ของประชากร ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนไม่ทันกับความต้องการของ
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ประชาชนเนื่องจากการเพิ่มของประชากร การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความยากจน
ความคิด จิตสานึก และการศึกษาอบรม ความคิด ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และค่านิยมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง
และเพิ่มขึ้น ทาให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นบทบาท
หน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงานของฝ่ายข้าราชการประจา โดยเฉพาะกองช่าง ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา
ตรวจสอบ ควบคุมการก่อสร้างบ้านเรือนต่างๆให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติภายใต้ค วามกากวม ไม่ชัดเจนและ
ช่องว่างของกฎหมาย และนโยบายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน
โดยตรงภายใต้บทบาทของนักการเมือง อาจทาให้มีการใช้ดุลยพินิจ การตีความ เพื่อการตัดสินใจ ดาเนินการหรือไม่
ดาเนินการต่อผู้ละเมิดข้อบังคับของกฎหมาย หรือการอนุญาต ไม่อนุญาตต่อประชาชนแต่ละรายและไม่เฉพาะแต่
เจ้าหน้าที่กองช่างเท่านั้น การดาเนินการยังเกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง สานักทะเบียนท้องถิ่นที่พิจารณา
ออกหมายเลขประจาบ้านให้กับประชาชน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ลงนามอนุญาตและยังเกี่ยวข้องกับประชาชนผู้
มาขออนุญาต ในด้านเอกสารที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เอกสารหลักฐานการครอบครองที่ดิน สถาบันการเงิน จึงทา
ให้เกิดความหลากหลายของปัญหาในการปฏิบัติงานขึ้น เช่น ปัญหาการประสานงาน ปัญหาความล่าช้าของงานและ
ไม่ชานาญของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ปัญหาความไม่เข้าใจของประชาชนผู้มาใช้บริการ หรือปัญหาความไม่เข้าใจของฝ่าย
การเมืองหรือผู้บริหาร เนื่องจากมีข้อกฎหมายมาเกี่ยวข้องและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย
สาหรับ การปฏิบั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ควบคุมอาคาร พุ ท ธศักราช 2522 (แก้ไ ขเพิ่ม เติ ม ฉบั บ ที่ 5
พุทธศักราช 2558) ในเขตเทศบาลตาบลควนเนียง อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลานั้น มักจะประสบปัญหาและ
อุปสรรคขึ้นทั้งในส่วนของประชาชนผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย และส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมายอยู่บ่อยครั้ง
และเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนปฏิบัติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรั ฐและประชาชนใน
พื้นที่ ยกตัวอย่าง เช่น ขั้นตอนก่อนได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ปัญหา คือ ประชาชนไม่ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารหรือยื่ น ขออนุ ญ าตก่อสร้า งอาคารไม่ ถูกต้ อง ขั้น ตอนหลั ง ได้ รับ ใบอนุ ญ าตก่อสร้า งอาคาร ปั ญ หา คื อ
ประชาชนไม่ปฏิบัติตามใบอนุญาตที่ได้รับ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาและอุปสรรค รวมถึง
ทัศนคติในการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช 2522 ของประชาชน และศึกษาปัญหาและ
อุปสรรครวมถึงทัศนคติในการบังคับใช้ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช 2522 ของเจ้าหน้าที่รัฐ ในพื้นที่
ศึกษา เทศบาลตาบลควนเนียง อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้ศึกษาปฏิบัติงานอยู่ เพื่อให้ทราบถึง
ปัญหา อุปสรรค และทัศนคติในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช 2522 ให้ได้แนวทางใน
การปรับปรุง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช 2522 อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับพื้นที่
ศึกษา และการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ยังประโยชน์สูงสุดต่อกองช่าง เทศบาลตาบลควนเนียง และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ที่จะนาไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับระดับปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พุทธศักราช 2522 ของประชาชนในพื้นที่ศึกษา เทศบาลตาบลควนเนียง อาเภอควนเนียง จังหวัด
สงขลา
2. เพื่อนาผลการศึกษาเป็นแนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ การบังคับใช้พระราชบัญญัติ ควบคุม
อาคาร พุทธศักราช 2522 ต่อประชาชนในพื้นที่ศึกษา เทศบาลตาบลควนเนียง อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

กรอบแนวคิดในการทาวิจัย
การวิจัยได้กาหนดกรอบแนวความคิด ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ คุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นประชาชนที่
เคยยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารกับเทศบาลตาบลควนเนียง ประกอบด้วย อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา
รายได้ จานวนการยื่นขออนุญาตฯ ครั้งล่าสุดที่ขออนุญาตฯ อาณาเขตติดต่อ ขนาดพื้ นที่ปลูกสร้าง ผู้รับบริการ
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ จานวนการยื่นขออนุญาตฯ ครั้งล่าสุดที่ขอ
อนุญาตฯ อาณาเขตติดต่อ ขนาดพื้นที่ปลูกสร้าง
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ของผู้รับบริการในเขตเทศบาลตาบลควนเนียง อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้ต่อเดือน
6. ตาแหน่ง
7. จานวนปีทปี่ ฏิบัตงิ าน
8. ระยะเวลาทีป่ ฏิบัตงิ าน
9. จานวนครั้งที่ยื่นขออนุญาตฯ
10. ครั้งล่าสุดทีย่ ื่นขออนุญาตฯ
11. อาณาเขตที่ติดต่อ
12. ขนาดพื้นที่ปลูกสร้าง

ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด (การวิจัยปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 พื้นที่ศึกษาเทศบาลตาบลควนเนียง อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา)

สมมติฐานการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ทาการตั้งสมมุติฐานการวิจัย โดยให้ตัวแปรอิสระแบ่งเป็น 10 กลุ่ม และให้ตัวแปรตาม
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) คะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522, 2) ระดับความคิดเห็นใน
ประเด็นคาถามส่วนที่ 2, 3) ระดับความต้องการและข้อเสนอแนะใน ประเด็นคาถามส่วนที่ 3 โดยตั้งสมมุติฐานการ
วิจัยภาพรวม ดังนี้
คาถาม
ตัวแปรอิสระมีผลกับตัวแปรตาม ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 หรือไม่
สมมุติฐานหลัก
ตัวแปรอิสระไม่มีผลกับตัวแปรตาม
สมมุติฐานทางเลือก
ตัวแปรอิสระมีผลกับตัวแปรตาม
เมื่อมีนัยสาคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้การทดสอบของ LSD (Least Significant Difference)
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรที่เคยใช้บริการ เรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ในพื้นที่ศึกษาเทศบาลตาบลควนเนียง อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ.2555 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 จานวน 204 คน แล้วทาการหากลุ่มตัวอย่างมาจานวน 135 คน
ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม แล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล สาหรับทาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามรวบรวมข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ
ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ จานวนครั้งที่เคยขออนุญาตฯ ปีที่
ขออนุญาตฯครั้งล่าสุด อาณาเขตติดต่อ และพื้นที่ก่อสร้าง จานวน 10 หัวข้อ เพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบ
แบบสอบถามว่ามีความคิดเห็นถึงระดับความพร้อมที่ต่างกัน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 ของเทศบาลตาบลควนเนียง อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ลักษณะคาถามเป็นแบบวัดความรู้ และ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด โดยกาหนด
เกณฑ์การให้คะแนนของการตอบคาถามของกลุ่มประชากรกลุ่มนี้รวมทั้งสิ้น 27 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความต้องการและข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราช บัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ของเทศบาลตาบลควนเนียง อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ลักษณะคาถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด โดยกาหนด
เกณฑ์การให้คะแนนของการ ตอบคาถามของกลุ่มประชากรกลุ่มนี้ รวมทั้งสิ้น 13 ข้อ เพื่อจะได้ นาความคิดเห็นมา
ประกอบใน การพิจารณาปรับปรุงแก้ไข

ผล/สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ จานวนครั้งที่เคยขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแยกรายปี
ปี พ.ศ.
จานวนผู้ขออนุญาต(ราย)
สัดส่วน
2555
53
25.98
2556
56
27.45
2557
38
18.63
2558
22
10.78
2559
35
17.16
รวม
204
100

จานวนตัวอย่าง
35
37
25
15
23
135
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ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลาดับ
สถานภาพ
จานวน (คน)
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
อายุ 21 – 30 ปี
อายุ 41 – 50 ปี
อายุ 51 – 60 ปี
อายุ 60 ปีขึ้นไป
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อาชีพ
รับราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานบริษัทเอกชน
เกษตรกรรม
รับจ้าง
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
อื่น ๆ (แม่บ้าน, นักศึกษา)
รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,000 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
สูงกว่า 30,000 บาท
จานวนครั้งที่เคยยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
1 ครั้ง
ครั้งล่าสุดที่เคยยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
อาคารที่ขออนุญาตมีอาณาเขตติดต่อกับ
ทางสาธารณะ
แหล่งน้าสาธารณะ
อาคารข้างเคียง
พื้นที่สิ่งก่อสร้างที่ท่านขออนุญาตฯ
น้อยกว่า 100 ตารางเมตร
101 – 150 ตารางเมตร
151 – 200 ตารางเมตร
มากกว่า 200 ตารางเมตร

ร้อยละ

64
71

47.41
52.59

54
40
28
13

40
29.63
20.74
9.63

35
67
11
22

25.93
49.63
8.14
16.30

24
14
36
16
40
3

19.26
10.37
26.67
11.85
29.63
2.22

21
12
20
42
31
9

15.56
8.89
14.81
31.11
22.96
6.67

47
36
34
4
9
5

34.81
26.67
25.19
2.96
6.67
3.70

135

100

35
37
25
15
23

25.93
27.40
18.52
17.04
22.96

128
3
4

94.82
2.22
2.96

65
12
36
22

48.45
8.89
26.66
16.30
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จากตารางที่ 2 พบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามดังนี้
กลุ่มตั วอย่ างประชาชนผู้ปฏิบั ติตามกฎหมาย เป็นเพศหญิ งมากที่สุ ด (ร้อยละ 52.59) มีอายุระหว่า ง
21 – 30 ปีมากที่สุด (ร้อยละ 40) มีสถานภาพสมรสมากที่สุด (ร้อยละ 49.63) ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
มากที่สุด (ร้อยละ 29.63) อาชีพรับจ้างมากที่สุด (ร้อยละ 31.11) รายได้ต่อเดือน ต่ากว่า 10,000 บาท มากที่สุด
(ร้อยละ 47) จานวนครั้งที่เคยยื่นขออนุญาตฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2559 ผู้เคยยื่นขออนุญาตฯ 1 ครั้งมากที่สุด
(100%) มีผู้ยื่นขออนุญาตฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2556 มากที่สุด (ร้อยละ 27.40) พื้นที่ก่อสร้างอาคารมีอาณ า
เขตติดต่อกับทางสาธารณะ มากที่สุด (ร้อยละ 94.82) ผู้ยื่นขออนุญาตฯ พื้นที่อาคารน้อยกว่า 100 ตารางเมตร
มากที่สุด (ร้อยละ 48.45)
ตารางที่ 3 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระดับความคิดเห็น
ข้อมูล
SD
แปลผล
x
ความยุ่ ง ยากของขั้น ตอนในการยื่ น ขออนุ ญ าตก่อสร้า ง
3.64
0.62
มาก
อาคาร
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการพิ จ ารณาขอ
3.59
0.70
มาก
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ระดับความครบถ้วนถูกต้องของใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
3.58
0.68
มาก
การได้รับการชี้แจงขั้นตอนการดาเนินการจากเจ้าหน้าที่
3.46
0.99
ปานกลาง
การประชาสัมพันธ์ เรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญั ติ
3.49
0.99
ปานกลาง
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ปัญหาในการจัดทาผังบริเวณ/แบบแปลนก่อสร้าง
3.43
0.68
ปานกลาง
ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาต
3.39
0.64
ปานกลาง
ก่อสร้างอาคาร
ปัญหาเกี่ยวกับการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
3.38
0.72
ปานกลาง
จากตารางที่ 3 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ดังนี้
การทดสอบความรู้พื้นฐานในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จานวน 12 ข้อ ของประชาชนผู้
ปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย ได้ คะแนนเฉลี่ ย 56 คะแนน เมื่ อเที ยบกั บเกณฑ์ มาตรฐานแล้ วอยู่ ในเกณฑ์ “ปานกลาง”
จากประเด็นคาถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ พบว่าประชาชนทราบเรื่องการต้องขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
จากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด (ร้อยละ22.22) ประชาชนดาเนิน การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารหลังได้รับอนุญาตมาก
ที่สุด (ร้อยละ 80.74) เอกสารที่เป็นปัญหาในการขออนุญาตฯ มากที่สุด ได้แก่ หนังสือมอบอานาจ (ร้อยละ 48.89)
การดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตฯมากที่สุด (ร้อยละ 53.33) การดาเนินการก่อสร้าง ประชาชน
ดาเนินการตรงตามแบบแปลน/ผังบริเวณ ที่ได้รับอนุญาตฯ มากที่สุด (ร้อยละ 61.48) กรณีใบอนุญาตฯ หมดอายุ
ประชาชนไม่ทราบว่าต้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ (ร้อยละ 77.78) ในส่วนของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบั ญญั ติ ควบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 จ านวน 9 ข้ อ พบว่ ามี คะแนนเฉลี่ ยความต้ องการรวม ( = 3.46)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.74) เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้ว อยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง” หากแยกเป็นรายข้อ
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นอยู่ในเกณฑ์ “มาก” ได้แก่ ความยุ่งยากของขั้นตอนในการยื่นขออนุญาตฯ ก่อสร้าง
ดัดแปลง รื้อถอนอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ( = 3.64) เรื่องความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
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พิ จารณาออกใบอนุ ญาตฯ ( = 3.54) และเรื่ องระดั บความครบถ้วนถู กต้ องของใบอนุ ญาตฯ ที่ ได้ รับ ( = 3.58)
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นอยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง” ได้แก่ เรื่อง การได้รับการชี้แจงขั้นตอนการดาเนินการจาก
เจ้ าหน้ าที่ ( = 3.46) เรื่ องการประชาสั มพั นธ์ เรื่ องการปฏิ บั ติ ตามพระราชบั ญญั ติ ควบคุ มอาคาร พ.ศ. 2522
จากเทศบาลตาบลควนเนียง ( =3.44) เรื่องปัญหาในการจัดทาผังบริเวณ/แบบแปลนก่อสร้าง ( =3.43) เรื่องความ
เหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาตฯ ( =3.39) และเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการยื่นเอกสารขออนุญาตฯ
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ( = 3.38)
ตารางที่ 4 แสดงความต้องการและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระดับความต้องการและข้อเสนอแนะ
ข้อมูล
SD
แปลผล
x
แจ้งบทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร
4.00
0.73
มาก
การแจ้งค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
3.73
0.74
มาก
ระยะเวลาการออกใบอนุญาต
3.70
0.70
มาก
การแจ้งเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตที่ชัดเจน
3.70
0.78
มาก
การแสดงผังขั้นตอนการขออนุญาตที่ชัดเจน
3.59
0.66
มาก
การประชาสัมพันธ์กฎหมายด้วยวิธีใช้เสียง
3.57
0.91
มาก
เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยดีในการให้บริการ
3.55
0.70
มาก
จากตารางที่ 4 แสดงความต้องการและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ดังนี้
ในส่วนของข้อมูลความต้องการและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 ของกลุ่มตัวอย่างประชาชน พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ( =3.62)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.72)
เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้ว อยู่ในเกณฑ์ “มาก” แยกรายข้อพบว่าอยู่ในเกณฑ์ “มาก” ได้แก่ เรื่องแจ้ง
บทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารอย่างชัดเจน ( =4.00) เรื่องการแจ้งค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตฯ ที่ชัดเจน ( =3.73) เรื่องการกาหนดระยะ เวลาการออกใบอนุญาตฯ ที่ชัดเจน ( =3.70) เรื่องการแจ้ง
เอกสารประกอบการยื่น ขออนุ ญาตฯ ที่ชั ดเจน ( =3.70) เรื่องการแสดงผั งขั้นตอนการขออนุญ าตฯ ที่ ชัด เจน
( =3.59) เรื่อง การประชาสัมพันธ์กฎหมายด้วยวิธีใช้เสียง ( =3.57) และเรื่องเจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยดีในการให้บริการ
( =3.55)
4. ผลการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับคะแนนความรู้พื้นฐานในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พบว่าปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ จานวนครั้งที่เคยยื่นขออนุญาตฯ การยื่นขออนุญาตฯ ครั้งล่าสุด และ
อาณาเขตติดต่อ ไม่มีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 และปัจจัยด้านระดับ
การศึกษารายได้และพื้นที่สิ่งก่อสร้างที่ยื่นขออนุญาตฯ มีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
5. ผลการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 พบว่าปัจจัยด้านเพศ อายุจานวนครั้งที่เคยยื่นขออนุญาตฯ และอาณาเขตติดต่อไม่มีผลต่อระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และปัจจัยด้านสถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ การยื่น ขออนุญาตฯครั้งล่าสุดและพื้นที่สิ่ง ก่อสร้างที่ยื่นขออนุญาตฯ มีผลต่อระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

245

6. ผลการทดสอบสมมุ ติ ฐ านเกี่ ย วกั บ ระดั บ ความต้ อ งการและข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่า จานวนครั้งที่เคยยื่นขออนุญาตฯ ไม่มีผลต่อระดับความต้องการ
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ การยื่นขออนุญาตฯ ครั้งล่าสุดอาณาเขตติดต่อ และพื้นที่สิ่งก่อสร้างที่ยื่นขออนุญาตฯ
มีผลต่อระดับความต้องการและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

อภิปรายผล
จากการศึกษา เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ.2522 ของ
เทศบาลตาบลควนเนียง อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ของประชาชนผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย ทาให้ทราบถึงสาเหตุ
ของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทาให้มีแนวทางให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งได้แนวทางใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ.2522 สามารถอภิปราย
ผลได้ ดังนี้
1. ด้านความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ.2522 กลุ่มตัวอย่างของประชาชนปฏิบัติตาม
กฎหมาย มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ.2522 ที่ไม่ถูกต้องหลายด้าน เช่น การก่อสร้างก่อน
ได้รับอนุญาตฯ การไม่ทราบว่าต้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ มีความเห็นว่ามีความยุ่งยากของขั้นตอนในการยื่นขอ
อนุญาตฯตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ .2522 เรื่องความครบถ้วนถูกต้องของใบอนุญาตฯ และเรื่อง
ระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ
2. ด้านความต้องการและข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ .2522 กลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนผู้ปฏิบัติตามกฎหมายมีความต้องการในด้านแจ้งบทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุม
อาคารอย่างชัดเจน การประชาสัมพันธ์กฎหมายด้วยวิธีใช้เสียง การแสดงผังขั้นตอนการขออนุญาตฯที่ชัดเจน การแจ้ง
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯที่ชัดเจน การแจ้งเอกสารประกอบขอยื่นอนุญาตฯที่ชัดเจน การบริการที่มีอัธยาศัย
ดีของเจ้าหน้าที่ ระบบการให้บริการและระยะเวลาการออกใบอนุญาตฯ

ข้อเสนอแนะ
1. ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ .2522 เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐมีความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ไม่มากพอที่จะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็น ต้องให้เจ้าหน้าที่
มีการศึกษาพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ.2522 ให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง การบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จึงจะมีประสิทธิภาพ
2. ต้องมีการกาหนดแนวทางการปฏิบัติ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ.2522 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ควรมีการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ.2522 ทั้งในส่วนหลักการ
วิธีการปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ บทลงโทษ อย่างต่อเนื่อง ทั้งวิธีการใช้เสียงและการแจกเอกสารแผ่นพับใบปลิว
เพื่อให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อย่างเคร่งครัด
4. ควรมีการแสดงผังขั้นตอนการดาเนินการ ระยะเวลาในการปฏิ บัติแต่ละขั้นตอน เอกสารประกอบการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการขออนุญาตฯที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
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5. ควรมีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยที่ดี การอานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ ที่ดี
เพื่อทาให้ประชาชนไม่เกิดความกลัวที่จะมาติดต่อ เกิดความประทับใจ และจะส่งผลให้การบังคับใช้การบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษาครั้งต่ อไปควรศึกษาเกี่ย วกับปัจ จัยที่ท าให้เจ้าหน้า ที่ไม่มี ความรู้มากเพียงพอในกฎหมาย
ควบคุมอาคารสาหรับการให้บริการประชาชน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
จาเป็นต้องเข้าใจข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และสามารถตอบคาถามให้ กับประชาชนได้เมื่อเกิดข้อสงสัยและ
เจ้าหน้าที่ต้องได้รับการอบรม เพิ่มพูนความรู้อยู่ตลอดเวลา
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ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่างของเทศบาลในเขตตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Factors affected the Performance of the Division of Public Works of a Municipality in
Ban Phru Sub-District, Hatyai, Songkhla
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่างของเทศบาลในเขต
ตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2) เพื่อใช้ผลการศึกษาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน
กองช่างของเทศบาล ในเขตตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ช้าราชการและลูกจ้างของ
เทศบาล ในเขตตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีจานวนทั้งสิ้น 56 คน ซึ่งทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่างของเทศบาลในเขตตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าที และทดสอบค่าเอฟ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการศึกษา พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีตาแหน่งงานเป็นบุคลากรฝ่ายการเมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มีอายุระหว่าง 46 – 55 ปี โดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางานใน
เทศบาล มากกว่า 8 ปี 2) กลุ่มตัวอย่าง ให้ระดับความสาคัญปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่างของเทศบาลใน
เขตตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณ และด้าน
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี ตามลาดับ 3) ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ตาแหน่งงาน อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์การทางานในเทศบาล มีผลต่อการให้ระดับความสาคัญ ต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานกองช่างของเทศบาลในเขตตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยรวมอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ปัจจัย การปฏิบัติงาน กองช่างของเทศบาล
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Abstract
The purposes of this study were originally to explore the factors which affected the
performance of the division of public works of a municipality in Ban Phru sub-district,
Hatyai, Songkhla. Second, it was to provide solutions toward problems regarding to the
performance of the division of public works of the municipality in Ban Phru sub-district,
Hatyai, Songkhla.
Samples were 56 executive boards of the municipality, members of the municipal
council, government officers, and the permanent full-time employees of the municipality in Ban
Phru sub-district, Hatyai, Songkhla. The investigator collected data through a set of
questionnaires which inquired samples’ general information and factors which affected the
performance of the division of public works at the municipality. The data analyzed through
Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, T-test, and F-Test with One-Way ANOVA.
The study discovered that the majority of the samples were male who positioned in
the political professional, aged between 46 to 55 years old, graduated with a bachelor
degree, and mostly have work experiences for more than eight years. Furthermore, the
samples were vastly concerned about the factors which affected the performance of the
division of public works of the municipality. In-depth study found they were highly
concerned about Staffing (Human Resource) followed by Process, Budgeting, Tools, and
Technology, respectively. In addition, the experiment of the hypothesis resulted that the
level of concern toward the factors which affected the performance of the division of public
works of the municipality was affected by the position, age, educational background, and
work experience at the statistically significant level as 0.05.
Key words : Factor, Performance, The division of public works of a municipality

บทนา
เทศบาลเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งของระบบราชการในประเทศไทย ซึ่งสามารถ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามกฎหมายและมีบทบาทสาคัญต่อการบริหารและการพัฒนาในระดับตาบล และอาเภอ
เมือง อีกทั้งเป็นองค์กรที่เกิดจากพลังของประชาชนในท้องถิ่น อยู่ใกล้ชิดประชาชนและทรัพยากรต่าง ๆ ในท้องถิ่น
นั้น ๆ ดังนั้น เทศบาลจึงเป็นองค์กรที่ทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีต่อประชาชนได้เป็นอย่าง
ดี ซึ่งเป็นตัวแปรที่สาคัญต่อความสาเร็จของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมในชุมชน กอง
ช่างเป็นส่วนราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ซึ่งการบริหารจัดการและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละ
เทศบาลมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับงบประมาณและจานวนประชากรของท้องถิ่น การบริหารจัดการและการ
แก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม อาจมีผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และทาให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
และประชาชน
กองช่ า งเป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ ยิ่ ง ในการพั ฒ นาระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน และมีส่ วนร่วมในการพัฒ นาและแก้ไ ขปั ญหาทางด้า นเศรษฐกิจ สั งคม
การเมืองในระดับตาบลและอาเภอ ความสามารถในการบริหารจัดการด้านช่างของกองช่าง ในเทศบาลส่วนใหญ่จะ
ขึ้นอยู่กับความสามารถของคณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น งบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ใน
การดาเนินงาน

การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะศึกษาปัจจัยทางด้านงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงาน ที่มี
ผลต่อการบริหารจัดการงานของกองช่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนในท้องถิ่น พื้นที่ศึกษา
เป็นเขตพื้นที่ตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จานวน 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองบ้านพรุและเทศบาล
ตาบลบ้านไร่ ซึ่งสภาพภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม ประเพณีวัฒนธรรม งบประมาณและจานวนประชากรมีความ
ใกล้เคียงกัน ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุง แก้ไขปัญหาและเป็น แนวทางใน
การปฏิบัติงานกองช่างของเทศบาลโดยรวม ในเขตตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่างของเทศบาลในเขตตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
2. เพื่อใช้ผลการศึกษาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานกองช่างของเทศบาล ในเขตตาบลบ้านพรุ
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรอบแนวคิดในการทาการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1. ด้านบุคคล

- ตาแหน่ง
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณ์ในการทางาน
2. ด้านการปฏิบัติงาน
- เจ้าหน้าที่และบุคลากร
- อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี
- งบประมาณ
- ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

ระดับความสาคัญในการปฏิบตั ิงาน
กองช่างของเทศบาล
ในเขตตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการทาการวิจัย
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วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ทาการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ช้าราชการและลูกจ้าง
ของเทศบาล ในเขตตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีจานวนทั้งสิ้น 56 คน ซึ่งทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมด

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นคาถามแบบเลือกตอบ (Check list)
จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่างของเทศบาลในเขตตาบล
บ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ
และเทคโนโลยี ด้านงบประมาณ และด้านขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นคาถามแบบประเมินค่า (Rating Scale)
จานวน 14 ข้อ
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีลาดับขั้นตอนการสร้างดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารจากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานขององค์กรต่างๆ
2. รวบรวมเนื้อหาสาระที่ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย เพื่อกาหนดขอบเขตในการสร้างข้อคาถามให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย พร้อมกับศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีสร้างแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัย
3. ด าเนิ นการสร้างแบบสอบถาม และเสนออาจารย์ ที่ป รึกษาสารนิ พ นธ์ เพื่ อพิ จารณาความถูกต้ อง
(Validity) และให้คาแนะนา เพื่อแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ไปทาการทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มทดลองมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะทาการวิจัย จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์ อัลฟาของครอนบาค (α-Coefficient) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การปฏิบัติงานกองช่างของเทศบาลในเขตตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ค่า α-Coefficient
เท่ากับ .821 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือตามหลักสถิติ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุและนายกเทศมนตรีตาบลบ้านไร่ เพื่อขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือ เพื่ออานวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล ช้าราชการและลูกจ้างของเทศบาล ในเขตตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 56 คน พร้อมทั้งรอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
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การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage)
2. ประเมินระดับความสาคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่างของเทศบาลในเขตตาบลบ้านพรุ
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี
ด้านงบประมาณ และด้านขั้นตอนในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์โดยคานวณค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
3. ทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-Test) และทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (One-Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบระดับความสาคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่างของ
เทศบาลในเขตตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จาแนกตาม ตาแหน่ง งาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และประสบการณ์การทางานในเทศบาล

สรุปผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีตาแหน่งงานเป็นบุคลากรฝ่ายการเมือง คิดเป็นร้อยละ 58.93 ส่วนตาแหน่งงาน
บุคลากรฝ่ายข้าราชการหรือลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 41.07 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 82.14 มีอายุ
ระหว่าง 46 – 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.85 การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.71 และส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์การทางานในเทศบาล มากกว่า 8 ปี คิดเป็นร้อยละ 69.65
2. ระดับความสาคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่างของเทศบาลในเขตตาบล บ้านพรุ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสาคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่าง
ของเทศบาลในเขตตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่าง
S.D.
ระดับความสาคัญ
X
ของเทศบาลในเขตตาบลบ้านพรุ
1. ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร
4.45
0.62
มากที่สุด
2. ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี
3.34
0.84
ปานกลาง
3. ด้านงบประมาณ
4.05
0.67
มาก
4. ด้านขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
4.44
0.66
มากที่สุด
โดยรวม
4.07
0.70
มาก
จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง ให้ระดับความสาคัญปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่างของเทศบาลใน
เขตตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนในการปฏิบัติงาน อยู่
ในระดับ มากที่สุ ด และด้ านงบประมาณ อยู่ในระดับ มาก ส่ว นด้ านที่ มีค่า เฉลี่ ยล าดับ สุดท้ าย คือ ด้า นอุป กรณ์
เครื่องมือ และเทคโนโลยี อยู่ในระดับปานกลาง
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3. ผลการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบระดับความสาคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่าง
ของเทศบาลในเขตตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จาแนกตาม ตาแหน่งงาน เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์การทางานในเทศบาล ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระดับความสาคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่างของเทศบาลในเขต
ตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านอุปกรณ์
ด้านขั้นตอน
ด้านเจ้าหน้าที่
ด้าน
ปัจจัยส่วนบุคคล
เครื่องมือ และ
ในการ
โดยรวม
และบุคลากร
งบประมาณ
เทคโนโลยี
ปฏิบัติงาน
ตาแหน่งงาน
*
*
*
เพศ
อายุ
*
*
*
ระดับการศึกษา
*
*
ประสบการณ์ ก าร
*
*
ทางานในเทศบาล
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า ตาแหน่งงาน อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางานในเทศบาล มีผลต่อ
การให้ระดับความสาคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่างของเทศบาลในเขตตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลาโดยรวม ที่ระดับนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
ส่วนเพศ ไม่มีผลต่อ การให้ระดับความสาคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่างของเทศบาลในเขต
ตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยรวม ที่ระดับนัยสาคัญที่ระดับ 0.05

อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่างของเทศบาลในเขตตาบลบ้านพรุ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรกองช่างขาดความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของกองช่างเทศบาลอยู่ในอันดับแรก
2. ปัจจัยด้านขั้นตอนในการปฏิบัติงานและขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีความยุ่งยากและไม่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานกองช่างทาให้เกิดความล่ าช้าในการปฏิบัติงานของกองช่างเทศบาล เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของ
กองช่างเทศบาลอยู่ในอันดับสอง
3. ปัจจัยด้านงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรของกองช่างไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานของกองช่างเทศบาล เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของกองช่างเทศบาลอยู่ในอันดับสาม
4. ปัจจัยด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี โดยวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ ของงานกองช่างมีไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของกองช่างเทศบาล เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของกองช่างเทศบาลอยู่ในอันดับ
สุดท้าย
5. ปัจจัยด้านข้อมูลทั่วไป จาแนกตามตาแหน่งงาน อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
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การทางานในเทศบาล มีผลต่อการให้ระดับความสาคัญต่อปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานกองช่าง
ของเทศบาลในเขตตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ส่วนเพศ ไม่มีผลต่อการให้ระดับความสาคัญต่อปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานกองช่างของเทศบาล
ในเขตตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผลการการศึกษา ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานกองช่างของเทศบาลในเขตตาบลบ้านพรุ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าระดับความสาคัญปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานกองช่างของเทศบาลในเขต
ตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.07) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ฤทธิรณ สันทนวิวิตต์ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่างของในเขตตาบลกลางดง อาเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยด้าน
งบประมาณ ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร และปัจจัยด้านขั้นตอนในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง
ในส่วนของปัญหาอื่น ๆ ที่พบนั้น อาจมีความแตกต่างกันในระดับค่าเฉลี่ยในบางข้อย่อย และเมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่ามีความเห็นว่าแต่ละหัวข้อล้วนเป็นเป็นปัญหาที่ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเช่นเดียวกันแต่ระดับ
ปัญหามากน้อยต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
แม้ว่าการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่าปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานในระดับปานกลางถึง
มากที่สุด แต่ก็สามารถนามาใช้ในการปรับปรุง แก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานกองช่างของเทศบาลในเขตตาบล
บ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผลการศึกษาสามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการ
จัด ล าดับ ความส าคัญ ในการแก้ปัญ หา ควรมี การแก้ปั ญ หาในด้ านเจ้ า หน้ า ที่ และบุ คลากรกองช่ าง ที่ ขาดความ
กระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานให้มีความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
ควรจัดลาดับขั้นตอนในการปฏิบั ติงานให้มีความยุ่งยากลดลง เพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติงาน เพราะจะทาให้เกิดความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงานก่อนเป็นอันดับแรก และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดอุปสรรคและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
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ปัจจัยที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง กรณีศึกษา เทศบาลตาบลโพธิ์ไชย อาเภอโคโพธิ์ไชย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง กรณีศึกษา เทศบาลตาบลโพธิ์ไชย
อาเภอโคกโพธิ์ ไ ชย จั ง หวั ด ขอนแก่ น เนื่ องจากสถิติ ก ารเสี ย ชี วิ ต ในอุ ต สาหกรรมก่ อสร้ า งอยู่ ในระดั บ สู ง โดย
เปรียบเทียบกับการเสียชีวิตในอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆโดยจัดทาการวิจัยโครงการก่อสร้างของเทศบาลตาบลโพธิ์
ไชย จานวน 10 โครงการ กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้คือ ผู้บริหารโครงการ ผู้ควบคุม
งาน และคนงานก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ และความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ร้อยละ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย
โปรแกรม SPSS for windows V.20 ผลการวิจัยสามารถเรียงตามลาดับความสาคัญได้ดังนี้ ปัจจัยสาเหตุที่เกิดจาก
คนที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างอยู่ในระดับมาก (Mean=3.46 , SD=1.204) ด้านปัจจัยสาเหตุเกิดจากความ
บกพร่องของเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์อยู่ในระดับมาก (Mean=3.58 , SD=1.130) และปัจจัยที่เกิดจาก
การจัดการและสภาพแวดล้อมที่มีผลก่อให้เกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างอยู่ในระดับมาก (Mean=3.52 , SD=1.108)
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับผลของการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้างนั้น พบว่า คนงานส่วน
ใหญ่ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาไม่พบการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 58.00 เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่
สั้น คนงานก่อสร้างจึงมีการป้องกันอุบัติเหตุจากงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี รองลงมาคนงานเคยได้รับอนุมัติเหตุจน
ต้องหยุดงานไม่เกิน 3 วัน จานวน 26 คน คิดเป็น 26% ของจานวนทั้งหมด และคนงานต้องหยุดงานเกิน 3 วัน
จานวน 11 คน คิดเป็น 11% ของจานวนทั้งหมด จึงไม่ส่งผลทาให้งานก่อสร้างของโครงการของเทศบาลตาบลโพธิ์
ไชยล่าช้า
ความสาคัญ : ความปลอดภัย, การเกิดอุบัติเหตุ
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Abstract
This research is a study of factors affecting construction safety in the case of Pho
Chai Subdistrict, Khok Pho Chai District. Khon Kaen The death rate in the construction
industry is high. Compared with other deaths in other industries, 10 research projects were
conducted in the Pho Chai subdistrict. The sample population used in the study was Project
managers, supervisors and construction workers. The purpose of this study was to
investigate the factors and relationships of the factors contributing to the occupational
accident of construction workers.
The research instrument was a questionnaire. Data analysis was performed using
SPSS analysis. Percentage analysis was analyzed by SPSS for windows V.20. The factors
contributing to the accidents in construction were the high level (Mean=3.46 , SD=1.204)
The causes of defects in machines, tools and equipment were at the high level (Mean=3.58 ,
SD=1.130) and the factors of management and environment that caused accident in
construction were at high level (Mean=3.52 , SD=1.108) The relationship between the
factors and the result of work accident of the construction workers found that most workers
in the past month did not find the accident in the construction. 58.00 per cent. due to the short
duration. Construction workers are well protected against construction accidents. Secondly,
the workers had been approved for a total of 26 days, 26 per cent. of the total. And workers
have to stop working more than 3 days, 11 people accounted for 11 per cent. of the total. It
does not affect the construction of the project of the municipality of Pho Chai Lan.
Key Word (s) : safety, Accident

บทนา
คนงานก่อสร้างเป็นหนึ่งในกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงจากการทางานมากที่สุด จากสถิติการประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามความร้ายแรงและประเภทกิจการของกองทุนเงินทดแทน ประเภท
กิจการที่มีจานวนลูกจ้างประสบอันตรายสูงสุด 5 อันดับ ของปี 2555 -2559 คือ ประเภทกิจการก่อสร้าง เป็น
ประเภทกิจการที่มีจานวนการประสบอันตรายสูงสุด หรือโดยเฉลี่ย 5 ปี คิดเป็น ร้อยละ 7.76 ต่อปี ของจานวนการ
ประสบอันตรายทั้งหมด รองลงมา คือ ประเภทกิจการการผลิตเครื่องดื่ม อาหาร ฯลฯ ร้อยละ 6.04 ต่อปี และ
ประเภทกิจการการค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะฯ ร้อยละ 5.53 ต่อปี ตามลาดับ โดยสถิติการเสียชีวิตใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างมีค่าที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการเสียชีวิตในอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่
สาคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุทาให้เกิดความสูญเสียมากมาย เช่นการเสียชีวิตบาดเจ็บ
ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสิ่งของที่ได้รับความเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงานที่ได้รับความ
เสียหาย รวมทั้งชื่อเสียงของหน่วยงาน เป็นต้น ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทางานก่อสร้างให้
ผู้รับผิดชอบต่อการดาเนินการก่อสร้างต้องปฏิบัติตาม แต่ก็ยังมีผู้ละเลยกันมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร วิศวกร หรือ
แม้กระทั่งแรงงานก่อสร้างเองก็ยังไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่อง อุบัติเหตุมากนัก การป้องกันอุบัติเหตุจึงมีความจาเป็น
ที่ผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการวางแผนป้องกันอันตราย ต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น
การป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ การสวมหมวกนิรภัย สวมรองเท้านิรภัย การแต่งกายที่เหมาะสม การป้องกันอันตราย
จากการตกจากที่สูง เป็นต้น เพราะนอกจากจะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว ยังทา
ให้สามารถลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งทาให้บุคคลากรในหน่วยงานมีขวัญและกาลังใจสูงขึ้น และย่อมส่งผลให้มีโอกาสทา
กาไรได้เพิ่มขึ้นด้วยจากปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้น(ที่มา:สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน, 2560)
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การแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุในงานก่อสร้างดังนั้นต้องมีการศึกษาวิจัยในหัวข้อวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีต่อความ
ปลอดภัยในงานก่อสร้างกรณีศึกษา เทศบาลตาบลโพธิ์ไชย อาเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น จะช่วยให้ทาให้
เข้าใจถึงปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการทางานของคนงานก่อสร้างที่ส่งผลทาให้เกิดการได้รับอันตรายที่เกิด
จากการปฏิบัติงานขึ้น เพื่อจะนาไปสู่การหาแนวทาง ในการเตรียมความพร้อมเรื่องความปลอดภัยในการทางานของ
คนงานก่อสร้างสาหรับโครงการก่อสร้างอื่นๆ ได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงานโครงการก่อสร้างของเทศบาล
ตาบลโพธิ์ไชย อาเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่คาดว่าจะมีผลก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของ
คนงานโครงการก่อสร้างของเทศบาลตาบลโพธิ์ไชย อาเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
ในการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยรวบรวมมาเป็นแนวทางในการกาหนดกรอบ
แนวคิดในการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้างกรณีศึกษา เทศบาลตาบลโพธิ์ไชย อาเภอโคก
โพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น โดยผู้วิจัยได้กาหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
1. ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ คือปัจจัยด้านบุคคลต่อความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จากการปฏิบัติงาน
ของคนงานก่อสร้าง
ปัจจัยส่วนบุคคล
1.2. อายุ
1.1. เพศ
1.3. สถานภาพ
1.4. ระดับการศึกษา
1.5. รายได้ต่อเดือน
1.6. ประสบการณทางาน
1.8. ช่วงเวลาที่ได้รับอุบัติเหตุ
1.7. จานวนชั่วโมงการทางาน
2. ระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ จากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง
2.1. ตาย
2.2. ทุพพลภาพ
2.3. สูญเสียอวัยวะบางส่วน
2.4. ทางานไม่ได้ชั่วคราว(หยุดงานเกิน ๓ วัน)
2.5. ทางานไม่ได้ชั่วคราว(หยุดงานไม่เกิน ๓ วัน)
3. ตัวแปรตาม คือ ปัจจัยที่มีผลก่อให้เกิดอันตรายในการทางานของคนงานก่อสร้าง มีดังนี้
3.1. ปัจจัยด้านสาเหตุเกิดจากคน
3.2. ปัจจัยด้านสาเหตุเกิดจากความบกพร่องของเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์
3.3. ปัจจัยด้านความปลอดภัยการจัดการและสภาพแวดล้อม
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วิธีการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจั ยเพื่อ ศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้างนี้
เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) จากเทศบาลตาบลโพธิ์ไชย อาเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนาไปวิเคราะห์โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของ คนงาน
ก่อสร้าง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นผู้ทาวิจัยจึงทาการกาหนดแนวทาง
ในการทาการสารวจกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถาม

กลุ่มประชากรและจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโครงการ ผู้ควบคุม งานก่อสร้างและคนงานก่อสร้า ง
โครงการของเทศบาลตาบลโพธิ์ไชย จานวน 100 คน
ผู้วิจัยจะทาการเก็บตัวอย่างโดยแจกแบบสอบถามจานวน 100 ชุด จะแจกแบบสอบถามให้กับผู้บริหาร
โครงการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง ที่เป็นโครงการก่อสร้างของเทศบาลตาบลโพธิ์ไชย จานวน 10
โครงการ โครงการละ 10 ชุด

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยออกแบบสอบถามในส่วนของ ระดับผู้บริหาร
โครงการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฏี ความ
ปลอดภัย แนวความคิดและงานวิจัยต่างๆ เพื่อสร้างแบบสอบถามโดยในแบบสอบถามแต่ละส่วนที่สร้างขึ้นนั้นจะ
ออกแบบให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ข้างต้น
แบบสอบถามสาหรับคนงานก่อสร้าง
ผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถามในส่วนนี้ จานวน 100 ชุด เพื่อสะดวกในการนาเสนอข้อมูลไปประมวลผลและ
วิเคราะห์ ลักษณะแบบสอบถามเป็นจะเป็นแบบเลือกคาตอบ โดยให้คนงานเลือกตอบตามความจริง ผู้วิจัยจะใช้
วิธีการอ่านแบบสอบถามให้คนงานก่อสร้างเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม (เนื่องจากคนงานก่อสร้างบางส่วนไม่สามารถ
อ่านหนังสือได้) และผู้วิจัยจะทาหน้าที่ในการกรอกคาตอบของผู้ตอบแบบสอบถามแทนคนงานก่อสร้างโดยคาถาม
เป็นการสอบถามถึงภูมิหลังของตัวบุคคล ตัวบุคคล สภาพแวดล้อมและการกระทาที่ไม่ปลอดภัย อุบัติเหตุ และการ
บาดเจ็บและการสูญเสีย ของคนงานก่อสร้างแต่ละคน

กระบวนการในทาการวิจัย
1. รวบรวมปัญหาและอุปสรรคด้านความปลอดภัยในการทางาน โดยมุ่งเน้นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ปลอดภัยในการทางานของคนงานก่อสร้างเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของคนงานก่อสร้างในภาพรวมที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันให้ครอบคลุมทุกประเด็น ซึ่งจะมีการทบทวนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเก็บข้อมูลทางวิ ชาการ
โดยการศึกษาข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ จากสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่นมาตรฐาน ฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สถิติ
การประสบอันตรายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และข้ อมูลบนระบบสารสนเทศต่างๆ เป็นต้น ก่อสร้าง
สาหรับโครงการก่อสร้างอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

2. สรุปประเด็นเพื่อกาหนดแนวทางแบบสอบถามเบื้องต้น โดยเลือกข้อมูล งานวิจัยและทฤษฏีต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้กาหนดคาถาม
3. ออกแบบสอบถาม โดยออกแบบโครงสร้างคาถามเพื่อให้ใช้ครอบคลุมทุกประเด็นและได้คาตอบครบ
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยจัดส่งให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแบบสอบถาม
4. เก็บข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามตามจานวนที่กาหนด
5. วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล โดยนาข้อมูลมาสร้างตารางข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป
6. สรุปผลการวิจัย เพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
7. นาเสนอแนวทาง ในการเตรียมความพร้อมเรื่องความปลอดภัยในการทางานของคนงาน

ผล/สรุปผลการศึกษา
ผลการวิจัย ผู้ศึกษาได้จาแนกตามลักษณะของข้อมูล ตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาและการใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
ตัวแปร
S.D
แปรผล
ปัจจัยด้านสาเหตุเกิดจากคน
3.46 1.20
มาก
ปัจจัยสาเหตุเกิดจากความบกพร่องของเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์
ปัจจัยด้านความปลอดภัยการจัดการและสภาพแวดล้อม
เฉลี่ยรวม

3.58
3.52
3.45

1.13
1.11
1.15

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้างในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.45 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
มากปัจจัยสาเหตุเกิดจาก
ความบกพร่องของเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ ( = 3.58) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความปลอดภัยการจัดการ
และสภาพแวดล้อม( = 3.52) และปัจจัยด้านสาเหตุเกิดจากคน( = 3.46) ตามลาดับ

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้างจาแนกตามเพศ
รายการ
ตัวแปร
n
S.D.
t
Sig.
X
1. ปัจจัยด้านสาเหตุเกิดจากคน
เพศชาย
71
3.47 1.23 0.09 0.74
เพศหญิง
29
3.45 1.15
2. ปัจจัยสาเหตุเกิดจากความบกพร่องของ เพศชาย
71
3.59 1.11 0.09 0.74
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์
เพศหญิง
29
3.57 1.13
3. ปัจจัยด้านความปลอดภัยการจัดการ
เพศชาย
71
3.52 1.08 0.26 0.79
และสภาพแวดล้อม
เพศหญิง
29
3.59 1.23
เพศชาย
71
3.53 1.14 0.27 0.76
รวมทั้งสิ้น
เพศหญิง
29
3.54 1.17
*มีนัยสาคัญทางสถิติ.05 (ถ้า sig.<.05 หมายถึงกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ)
จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้างจาแนกตามเพศพบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีปัจจัยที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยของเพศหญิง
( = 3.54) ค่าเฉลี่ยของเพศชาย ( = 3.53) และค่า Sig.เฉลี่ยเท่ากับ 0.76ในภาพรวมจะไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้างจาแนกตามอายุ
แหล่งความ Sum of
Mean
รายการ
df
F
Sig.
แปรปรวน
Square
Square
1. ปัจจัยด้านสาเหตุเกิดจากคน
ระหว่างกลุ่ม
6.38
5
1.28
0.84
0.70
ในกลุ่ม
138.60
94
1.48
รวม
144.97
99
2. ปัจจัยสาเหตุเกิดจากความ
ระหว่างกลุ่ม
8.30
5
1.66
1.38
0.29
บกพร่องของเครื่องจักร เครื่องมือ
ในกลุ่ม
114.49
94
1.22
และอุปกรณ์
รวม
122.79
99
3. ปัจจัยด้านความปลอดภัยการ
ระหว่างกลุ่ม
8.76
5
1.75
1.43
0.29
จัดการและสภาพแวดล้อม
ในกลุ่ม
114.25
94
1.22
รวม
123.00
99
ระหว่างกลุ่ม
7.81
5
1.56
1.22
0.43
รวม
ในกลุ่ม
122.45
94
1.31
รวม
130.25
99
*มีนัย สาคัญ ทางสถิติ .05 (ถ้า sig.<.05 หมายถึง กลุ่ มตั วอย่า งที่ มีความแตกต่ างกัน อย่ างมีนั ยส าคัญทางสถิติ
ค่า df=N-1 นั่นคือ 100-1 = 99)
จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้างจาแนกตามอายุ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีปัจจัยที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้างโดยมีค่าการแจกแจงความถี่ (F=1.22)และ
ค่า Sig.เฉลี่ยเท่ากับ 0.43ในภาพรวมจะไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้างจาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
แหล่ง
Sum of
Mean
รายการ
df
F
Sig.
ความแปรปรวน Squares
Square
1.ปัจจัยด้านสาเหตุเกิดจากคน
ระหว่างกลุ่ม
78.83
4
1.96
1.38
0.31
ในกลุ่ม
140.23
95
1.48
รวม
148.06
99
2.ปั จ จั ย สาเหตุ เ กิ ด จากความ ระหว่างกลุ่ม
5.37
4
1.34
1.07
0.42
บกพร่องของเครื่องจักร เครื่องมือ ในกลุ่ม
117.41
95
1.24
และอุปกรณ์
รวม
122.78
99
3.ปั จ จั ย ด้ า นความปลอดภั ย การ ระหว่างกลุ่ม
5.55
4
1.39
1.14
0.37
จัดการและสภาพแวดล้อม
ในกลุ่ม
117.46
95
1.34
รวม
123.00
99
ระหว่างกลุ่ม
29.92
4
1.56
1.20
0.37
รวม
ในกลุ่ม
125.03
95
1.35
รวม
131.28
99
*มีนัย สาคัญ ทางสถิติ .05 (ถ้า sig.<.05 หมายถึง กลุ่ มตั วอย่า งที่ มีความแตกต่ างกัน อย่ างมีนั ยส าคัญทางสถิติ
ค่า df=N-1 นั่นคือ 100-1 = 99)
จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้างจ าแนกตามระดั บ
การศึกษาสูงสุดพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันมีปัจจัยที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้างโดยมีค่า
การแจกแจงความถี่ (F=1.20)และค่า Sig.เฉลี่ยเท่ากับ 0.37ในภาพรวมจะไม่แตกต่างกัน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงานโครงการก่อสร้างของเทศบาลตาบลโพธิ์ไชย
อาเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจากการศึกษาปัจจัยที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้างใน 5 ด้านตาม
หลั กการทฤษฎี โดมิ โ น ได้แก่ ภูมิ หลั ง ของบุ คคล ความบกพร่องของตั ว บุ คคล การกระท าที่ ไ ม่ ป ลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย การเกิดอุบัติเหตุ และการได้รับบาดเจ็บและการสูญเสีย โดยผลจากแบบสอบถามของ
คนงานก่อสร้า ง พบว่า ในด้า นภูมิ หลัง ของบุ คคลนั้น คนงานก่อสร้า งเป็ น จานวนมากที่มี ระดั บ การศึกษาและ
ประสบการณ์ในการทางานน้อย ซึ่งก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ไม่ค่อยดี และอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ได้ ในด้านความบกพร่องของตัวบุคคล คนงานส่วนใหญ่จะคิดว่าตนเองมีความรอบคอบในการทางานแล้ว แต่ยอด
การเกิดอุบัติเหตุก็ยังอยู่ในระดับที่สูง ด้านการกระทาที่ไม่ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย คนงานก่อสร้าง
ส่วนมากจะรู้สึกหงุดหงิด เมื่อยล้า และปวดตามตัว หลังจากการทางานและคนงานเคยได้รับอันตรายจากการแต่ง
กายที่ไม่รัดกุม และไม่เหมาะสมตามสภาพงาน ล้วนแต่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น การเกิดอุบัติเหตุของ
คนงานใน 1 เดือนที่ผ่านมาคนงานส่วนมากจะไม่เคยได้รับอุบัติเหตุ เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่สั้นและคนงานมีการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของตนเอง ส่วนใหญ่แล้วคนงานก่อสร้างมักจะเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลา 4-6 ชั่วโมงหลังจาก
ที่เริ่มทางาน ลักษณะที่ทาให้คนงานเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะมาจากการยก/ขนย้ายสิ่งของ และผลของการเกิด
อุบัติเหตุ คนงานส่วนใหญ่จะไม่เคยได้รับอุบัติเหตุ รองลงมาจะหยุดงานไม่เกิน 3 วัน ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละ
ครั้งจะทาให้คนงานก่อสร้างต้องหยุดงานเพื่อรักษาตัวเอง ซึ่งภูมิหลังและความบกพร่องของบุคคลนั้นไม่สามารถเข้า
ไปควบคุมได้ แต่หากมีการป้องกันและควบคุม โดยการกาจัดการกระทาที่ไม่ปลอดภัย การบาดเจ็บและความ
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เสียหายนั้นก็จะไม่เกิดขึ้น ส่วนปัจจัยที่เกิดจากคนและปัจจัยที่เกิดจากการจัดการและสภาพแวดล้อม พบว่า ส่วน
ใหญ่จะเป็นพนักงานใหม่ ก่อนเข้าปฏิบัติงานจะได้รับการอบรม และส่วนมากจะนาหลักของกิจกรรม 5 ส.มาใช้ใน
การทางาน แต่บางครั้งก็อาจเป็นสาเหตุเกิดอุบัติได้ เนื่องจากคนงานก่อสร้างบางคนอาจยังไม่เข้าใจหลักการมากนัก
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่ างๆ ที่คาดว่าจะมีผลก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงาน
โครงการก่อสร้างของเทศบาลตาบลโพธิ์ไชย อาเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวปัจจัยกับผลของการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานนั้น สามารถสรุปได้ว่าเพศมีความสัมพันธ์ ทาให้เกิด
อุบัติเหตุ เพราะว่าผลที่ได้นั้น คนงานมากกว่า 71% เป็นเพศชายและเพศชายส่วนใหญ่จะได้รับมอบหมายงานที่
เสี่ยงอันตรายมากกว่าเพศหญิง และในเรื่องของอายุ สามารถสรุปได้ว่าอายุเป็นปัจจัยที่มีผลก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่ง
จากผลวิจัยพบว่าอายุในช่วง 31-40 ปี เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ในเรื่องของระดับการศึกษานั้น สามารถสรุปได้ว่า
ระดับการศึกษาที่มีผลก่อให้เกิดอุบัติเหตุอยู่ในช่วง ป.1-ป.6 ในเรื่องของสถานภาพของคนงานก่อสร้างนั้น สามารถ
สรุปได้ว่า สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์ทาให้เกิดอุบัติเหตุ เพราะคนที่สมรสหรือมีครอบครัวจะมี ภาระผูกพัน
ทาให้ต้องคิดถึงเรื่องต่างๆในครอบครัว อาจทาให้เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้ ในเรื่องของประสบการณ์ทางาน
สามารถสรุปได้ว่า ประสบการณ์ทางานของคนงานก่อสร้างนั้น มีความสัมพันธ์ทาให้เกิดอุบัติเหตุ เพราะผู้ที่ มี
ประสบการณ์น้อยมีความเสี่ยงอันตรายมากกว่า ผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า เพราะคนงานที่เคยผ่านงานมาแล้วจะ
เคยพบเคยเห็น ผลของการเกิด อุบัติ เหตุม าแล้ว ทาให้ต้องมี การระมัด ระวัง มากขึ้น ในเรื่องของต าแหน่ งงานที่
รับผิดชอบ สามารถสรุปได้ว่า ส่วนใหญ่ที่ได้รับอุบัติเหตุจะเป็นในตาแหน่งคนงานทั่วไป เพราะต้องทางานทุกอย่า ง
และงานที่มีความเสี่ยงอันตรายมาก ส่วนการวิเคราะห์ระหว่างตัวแปรปัจจัยกับผลของการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงาน พบว่า คนงานส่วนใหญ่จะไม่เคยได้รับอุบัติเหตุในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา แต่ก็มีบางส่วนที่เกิดอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงานจนต้องหยุดงานไม่เกิน 3 วัน อาจจะทาให้ขาดคนงานบางส่วน และอาจส่งผลให้งานในโครงการ
ก่อสร้างของเทศบาลตาบลโพธิ์ไชยล่าช้าได้

อภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้างมีความสัมพันธ์กับแนวทางในการปรับปรุงจัดการความ
ปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง สามารถแยกเป็นสมมติฐานย่อยได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1.1 คนงานที่มีเพศต่างกัน เพศมีความสัมพันธ์ทาให้เกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง
ผลการวิจัยพบว่า เพศมีความสัมพันธ์ทาให้เกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างได้ เพราะว่าผลที่ได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูลคนงานก่อสร้างมากกว่า 71% เป็นเพศชาย และเพศชายจะได้รับมอบหมายงานที่เสี่ยงอันตรายมากกว่าเพศหญิง
สมมติฐานที่ 1.2 คนงานที่มีอายุต่างกัน อายุมีความสัมพันธ์ทาให้เกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง
ผลการวิจัยพบว่า อายุมีความสัมพันธ์ทาให้เกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างได้ เพราะว่าผลที่ได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูลคนงานก่อสร้างอายุเป็นปัจจัยที่ มีผลทาให้เกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างได้ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
อายุในช่วง 31-40 ปี เกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างมากที่สุด
สมมติฐานที่ 1.3 คนงานที่มีสถานภาพต่างกัน สถานภาพมีความสัมพันธ์ทาให้เกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง
ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง โดยส่วนใหญ่จะเกิดกับคนที่
มีสถานภาพสมรสเพราะคนที่สมรสเวลาทางานบางครั้งจะคิดถึงภาระผูกพันด้านครอบครัวซึ่งอาจทาให้เกิดอุบัติเหตุได้
สมมติฐานที่ 1.4 คนงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน มี ความสัมพันธ์ทาให้เกิด
อุบัติเหตุในงานก่อสร้าง
ผลการวิจัยพบว่าระดับการศึกษาอยู่ในช่วง ป.1-ป.6 เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
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สมมติฐานที่ 1.5 คนงานที่มีประสบการณ์ทางานต่างกัน ประสบการณ์ทางานมีความสัมพันธ์ทาให้เกิด
อุบัติเหตุในงานก่อสร้าง
ผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์ทางานจะมีความสัมพันธ์ทาให้เกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง เพราะผู้ที่มี
ประสบการณ์ที่น้อยกว่า 1-5 ปี จะมีประสบการณ์น้อยกว่าผู้ที่เคยผ่านงานมาแล้ว
สมมติฐานที่ 1.6 คนงานที่มีจานวนชั่วโมงในการทางานต่อวันต่างกัน จานวนชั่วโมงในการทางานต่อวันมี
ความสัมพันธ์ทาให้เกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง
ผลการวิจัยพบว่า จานวนชั่วโมงในการทางานต่อวันมีผลก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเพราะคนส่วน
ใหญ่ทางาน 8 ชั่วโมงต่อวันอาจทาให้เกิดความอ่อนล้าเรื่องจากการทางานนานได้
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยที่มีผลก่อให้เกิดอันตรายในการทางานของคนงานก่อสร้าง
สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจัยด้านสาเหตุเกิดจากคน
ผลการวิจัยพบว่า เพศกับปัจจัยด้านสาเหตุเกิดจากคนที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง พบว่า ค่า Sig.
โดยรวม ค่า Sig= 0.74 มากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05
นั่นคือ เพศของคนงานก่อสร้างมีความสัมพันธ์กับกับปัจจัยด้านสาเหตุเกิดจากคนที่มีต่อความปลอดภัยใน
งานก่อสร้างอยู่ในระดับมาก
ผลการวิจัยพบว่า อายุกับปัจจัยด้านสาเหตุเกิดจากคนที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง พบว่า ค่า Sig.
โดยรวม ค่า Sig= 0.70 มากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 และค่า F = 0.84
นั่นคือ อายุของคนงานก่อสร้างมีความสัมพันธ์กับกับปัจจัยด้านสาเหตุเกิดจากคนที่มีต่อความปลอดภัยใน
งานก่อสร้างอยู่ในระดับมาก
ด้านระดับการศึกษาสูงสุดกับปัจจัยด้านสาเหตุเกิดจากคนที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง พบว่า ค่า
Sig โดยรวม ค่า Sig= 0.31 มากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 และค่า F = 1.38
นั่นคือ ระดับการศึกษาของคนงานก่อสร้างมีความสัมพันธ์กับกับปัจจัยด้านสาเหตุเกิดจากคนที่มีต่อความ
ปลอดภัยในงานก่อสร้างอยู่ในระดับมากเนื่องจากคนงานก่อสร้างจะมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความรู้ความ
เข้าใจในงานก่อสร้างที่แตกต่างกัน
ด้านสถานภาพกับปัจจัยด้านสาเหตุเกิดจากคนที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง พบว่า ค่า Sig โดยรวม
ค่า Sig= 0.75 มากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 และค่า F = 1.31
นั่นคือ สถานภาพมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสาเหตุเกิดจากคนที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง อยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากคนที่มีครอบครัวโดยส่วนใหญ่จะเกิดกับคนที่มีสถานภาพสมรสเพราะคนที่สมรสเวลาทางาน
บางครั้งจะคิดถึงภาระผูกพันด้านครอบครัวซึ่งอาจทาให้เกิดอุบัติเหตุได้
ด้านประสบการณ์การทางานกับปัจจัยด้านสาเหตุเกิดจากคนที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง พบว่า ค่า
Sig โดยรวม ค่า Sig= 0.75 มากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 และค่า F = 0.50
นั่นคือ ประสบการณ์การทางานมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสาเหตุเกิดจากคนที่มีต่อความปลอดภัยในงาน
ก่อสร้าง อยู่ในระดับมากเนื่องจากคนที่มีประสบการณ์ทางานมากจะมีความรู้ความเข้าใจในงานก่อสร้างมากกว่าคนที่
มีประสบการณ์น้อย จึงทาให้มีความระมัดระวังในการทางานมากขึ้น
ด้านจานวนชั่วโมงต่อวันในการทางานกับปัจจัยด้านสาเหตุเกิดจากคนที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
พบว่า ค่า Sig โดยรวม ค่า Sig= 0.10 มากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 และค่า F = 2.53
นั่นคือ จ านวนชั่ วโมงต่ อวันในการท างานมี ความสัมพั นธ์ กับปั จจั ยด้ านสาเหตุ เกิดจากคนที่ มี ต่ อความ
ปลอดภัยในงานก่อสร้าง อยู่ในระดับมาก เนื่องจากคนที่ทางานเป็นเวลานานจะทาให้รู้สึกอ่อนล้าจากการทางานอาจ
ทาให้เกิดอุบัติเหตุในการทางานได้
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สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจัยสาเหตุเกิดจากความบกพร่องของเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์
ผลการวิจัยพบว่า อายุกับปัจจัยสาเหตุเกิดจากความบกพร่องของเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีต่อ
ความปลอดภัยในงานก่อสร้างพบว่า ค่า Sig.โดยรวม ค่า Sig= 0.36 มากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 และค่า F = 1.38
นั่นคือ อายุมีความสัมพันธ์กับปัจจัยสาเหตุเกิดจากความบกพร่องของเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มี
ต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้างอยู่ในระดับมากเนื่องจากคนที่มีอายุมากจะไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจในการใช้
เครื่องมือที่ทันสมัย
ด้านระดับการศึกษาสูงสุดกับปัจจัยสาเหตุเกิดจากความบกพร่องของเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์
ที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้างพบว่า ค่า Sig โดยรวม ค่า Sig= 0.42 มากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 และ
ค่า F = 1.07
นั่นคือระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับปัจจัยสาเหตุเกิดจากความบกพร่องของเครื่องจักร เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้างอยู่ในระดับมาก เนื่องจากคนงานส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ป.1-ป.6
ด้านสถานภาพกับปัจจัยสาเหตุเกิดจากความบกพร่องของเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีต่อความ
ปลอดภัยในงานก่อสร้าง พบว่า ค่า Sig โดยรวม ค่า Sig= 0.80 มากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 และค่า F = 0.22
นั่นคือ สถานภาพมี ความสั มพั นธ์กับปั จจัยสาเหตุ เกิดจากความบกพร่องของเครื่องจั กร เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง อยู่ในระดับมาก เนื่องจากคนที่มีสมรสจะมีความกังวลเรื่องครอบครัว
จนทาให้ไม่ได้ตรวจสภาพเครื่องมือ เครื่องจักร ก่อนและหลังการใช้งาน จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ด้านประสบการณ์การทางานกับปัจจัยสาเหตุเกิดจากความบกพร่องของเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มี
ต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง พบว่า ค่า Sig โดยรวม ค่า Sig= 0.50 มากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 และค่า F = 0.92
นั่ นคือประสบการณ์ การท างานมี ความสั มพั นธ์ กับปั จจั ยสาเหตุ เกิดจากความบกพร่องของเครื่องจั กร
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้างอยู่ในระดับมาก เนื่องจากคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการ
ทางานจะไม่มีความระมัดระวังในการทางาน อาจทาให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
ด้านจานวนชั่วโมงต่อวันในการทางานกับปัจจัยสาเหตุเกิดจากความบกพร่องของเครื่องจักร เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง พบว่า ค่า Sig โดยรวม ค่า Sig= 0.42 มากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05
และค่า F = 1.06
นั่ น คื อจ านวนชั่ ว โมงต่ อวั น ในการท างานมี ความสั ม พั น ธ์ กั บ ปั จจั ย สาเหตุ เกิด จากความบกพร่ องของ
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้างอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเครื่องมือ เครื่องจักร
บางชนิดทางานนานโดยไม่ได้หยุดพักเครื่อง อาจทาให้เครื่องชารุดได้
สมมติฐานที่ 2.3 ปัจจัยด้านความปลอดภัยการจัดการและสภาพแวดล้อม
ผลการวิจัยพบว่า อายุกับปัจจัยด้านความปลอดภัยการจัดการและสภาพแวดล้อมที่มีต่อความปลอดภัยใน
งานก่อสร้าง พบว่า ค่า Sig โดยรวม ค่า Sig= 0.29 มากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 และค่า F = 1.43
นั่นคือ อายุมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความปลอดภัยการจัดการและสภาพแวดล้อมที่มีต่อความปลอดภัย
ในงานก่อสร้างอยู่ในระดับมาก เนื่องจากอายุที่แตกต่างกันของคนงานก่อสร้างจะมีการจัดการสภาพแวดล้อมที่ไม่
แตกต่างกัน
ด้านระดับการศึกษาสูงสุดกับปัจจัยด้านความปลอดภัยการจัดการและสภาพแวดล้อมที่มีต่อความปลอดภัย
ในงานก่อสร้าง พบว่า ค่า Sig โดยรวม ค่า Sig= 0.37 มากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 และค่า F = 1.14
นั่นคือ ระดับการศึกษาสูงสุดมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความปลอดภัยการจัดการและสภาพแวดล้อมที่มี
ต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้างอยู่ในระดับมาก เนื่องจากคนงานที่มีความรู้จะมีการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี
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ด้านสถานภาพกับปัจจัยด้านความปลอดภัยการจัดการและสภาพแวดล้อมที่มีต่อความปลอดภัยในงาน
ก่อสร้าง พบว่าค่า Sig โดยรวม ค่า Sig= 0.75 มากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 และค่า F = 0.35
นั่นคือ สถานภาพมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความปลอดภัยการจัดการและสภาพแวดล้อมที่มีต่อความ
ปลอดภัยในงานก่อสร้างอยู่ในระดับมาก เนื่องจากคนงานที่สมรสจะมีการจัดการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดี
ด้านประสบการณ์ การทางานกับปั จจั ยด้ านความปลอดภัยการจั ดการและสภาพแวดล้ อมที่ มีต่ อความ
ปลอดภัยในงานก่อสร้างพบว่า ค่า Sig โดยรวม ค่า Sig= 0.47 มากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 และค่า F = 0.97
นั่นคือ ประสบการณ์การทางานมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความปลอดภัยการจัดการและสภาพแวดล้อมที่
มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้างอยู่ในระดับมาก เนื่องจากคนงานส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ทางาน อาจทาให้
อุบัติเหตุในการทางานลดลงได้
ด้านจานวนชั่วโมงต่อวันในการทางานกับปัจจัยด้านความปลอดภัยการจัดการและสภาพแวดล้อมที่มีต่อความ
ปลอดภัยในงานก่อสร้างพบว่า ค่า Sig โดยรวม ค่า Sig= 0.42 มากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 และค่า F = 1.06
นั่นคือ จ านวนชั่ วโมงต่ อวั นในการทางานมี ความสั มพันธ์ กับปั จจั ยด้ านความปลอดภัยการจั ดการและ
สภาพแวดล้อมที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้างอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการทางานของคนงานต้องใช้เวลามาก
อาจทาให้เกิดความเครียดจากการทางานและก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของคนงานก่อสร้างและนาเสนอแนวทางเตรียมความพร้อมและวิธีการแก้ไข เรื่อง
ความปลอดภัยในการทางานของคนงานก่อสร้าง เพื่อลดปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางดังนี้
1. ควรมีการเผยแพร่ผลการวิจัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทุกระดับ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ
ถึงปัจจัยที่มีต่อการเกิดอุบัติเหตุในโครงการก่อสร้างโดยทั่วถึงกัน ซึ่งจะทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักและ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้น
2. ควรมีการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าความปลอดภัย ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตลอดจนเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในแต่ละระดับ ในเรื่องของการ
ทาหน้าที่ คอยแนะนา กากับดูแล รับผิดชอบให้พนักงานในสถานประกอบการได้รับความปลอดภัยในการทางาน
และส ารวจตรวจสอบความไม่ ป ลอดภั ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากเครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ตลอดจน
สภาพแวดล้อมในการทางาน เสนอให้มีการป้องกัน หรือแก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการให้ได้
มาตรฐาน ตามกฎหมายความปลอดภัยที่ประกาศใช้โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมอย่างเคร่งครัด
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาตัวแปรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานและผู้ประกอบการเกี่ยวกับปัจจัย
ด้านความต้องการความปลอดภัยในการทางานเพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการให้
ความรู้ ความเข้าใจให้มากขึ้น
2. ควรมีการวิจัยในทานองเดียวกันที่เน้นความสาคัญเพื่อมุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายมีจิตสานึกและมีความเข้าใจต่อ
ความเสี่ยงของแต่ละด้านเฉพาะให้มี ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาลดความเสี่ยงใน
โครงการก่อสร้าง
3. ควรมีการใช้เครื่องมือที่หลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากวิธีการใช้แบบสอบถามอย่างเดียว เช่น การ
สัมภาษณ์ การสังเกต แบบประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุจากการทางาน
ของคนงานก่อสร้าง
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