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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลท้าวอู่ทอง อาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลท้าวอู่ทอง
อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบระดั บความพึงพอใจของประชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ตาบลท้าวอู่ทอง อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบลท้าวอู่ทอง อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 13,518 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
จากการใช้สูตรคานวณของ ทาโร่ ยามาเน่ สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
t – test และ ค่า F – test ผลการวิจัยพบว่า
ระดับความพึงพอใจของประชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลท้าวอู่ทอง อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการจัดให้มีและบารุงเส้นทางคมนาคมทางบก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้าน
จัดให้มีน้าอุปโภคบริโภค โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการ
ให้บริการจากเจ้าหน้าที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการดูแลผู้สูงอายุ สตรี และเยาวชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลท้าวอู่ทอง อาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยการทดสอบค่า t-test และ ค่า F-test ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้ โดยรวมไม่
แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ / การบริการ / เทศบาลตาบลท้าวอู่ทอง
Abstract
Satisfaction of the people towards the services of Tha U Thong District, U Thong
District, Suphan Buri Province. 2) To compare the level of satisfaction of the people with the
service of Tha U Thong District, U Thong District, Suphan Buri Province. Suphanburi
Province Quantitative research The population in this study was 13,518 people living in
Tambon U Thong, Amphoe U Thong, Suphan Buri. The sample size was 400 persons.
Percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test. This research is

2
Satisfaction of the people towards the service of Tambon U Thong District, U Thong
District, Suphan Buri Province. The overall level was moderate. By providing and maintaining
transportation routes. The overall level was moderate. Provide water for consumption. Overall,
it was at a high level. Disease prevention and control. Overall, it was at a high level. The
service from the staff. Overall, it was at a high level. Elderly care for women and youth is at a
moderate level. Comparison of the satisfaction of the residents toward the services of Tha U
Thong District, U Thong District, Suphan Buri Province. The t-test and F-test were not
significantly different among sex, age, education, Overall, no difference
Keywords : Satisfaction / Services / Thao U Thong District

บทนา
องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบใหม่ ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 โดยเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบนี้ ก็เพื่อเป็นการสร้างฐานการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างทั่วถึง ทั้งยังเป็นการส่งเสริ มการกระจายอานาจ
การปกครองของประเทศ เพื่อเป็นการนาไปสู่การพัฒนากระบวนการต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์ในอนาคต เพื่อรองรับการ
พัฒนาประเทศและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิด ร่วมตรวจสอบควบคุมการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
รัฐบาลจึงได้พยายามดาเนินการในการกระจายอานาจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมีผลต่อการปรับปรุงในหลายรูปแบบ
ด้วยกัน จนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมโดยองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นการปกครองส่วนท้อ งถิ่นรูปแบบ
หนึ่งในจ านวน 6 รูปแบบ ตามพระราชาบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 โดยแยกออกเป็นดัง นี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์การบริหารส่วนตาบลกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ๆ ตามที่มีกฎหมายกาหนด
จากรูปแบบการปกครองดังกล่าว การปกครองรูปแบบองค์การบริหารส่วนตาบลที่ยกฐานะจากสภาตาบลเป็น
องค์การบริหารส่วนตาบลได้นั้นต้องมีรายได้ 3 ปี ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 150,000 บาท ไม่รวมเงินอุดหนุน โดยทาเป็น
ประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และภายใต้บัง คับแห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาล
อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลขึ้นเป็นเทศบาลได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
องค์การบริหารส่วนตาบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล และคณะกรรมการบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตาบลมีการแบ่งแยกอานาจนิติบัญญัติและอานาจบริหารอย่างชัดเจน และมี
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล จึงเป็นสิ่งที่วัดค่าของการบริหารการปกครอง
ตามรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น “องค์การบริหารส่วนตาบล” จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในเขต
การปกครองที่มีต่อการให้บริหารสาธารณะที่ได้รับจากการบริหารส่วนตาบลได้มากน้อยเพียงใด

3

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลท้าวอู่ทอง อาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลท้าวอู่ทอง อาเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลท้าวอู่ทอง อาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นการศึกษาถึงความพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลท้าวอู่ทอง อาเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทาการศึกษาในด้าน 1) การจัดให้มีและบารุงเส้นทางคมนาคมทางบก 2) จัดให้มีน้าอุปโภค
บริโภค 3) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 4) การให้บริการจากเจ้าหน้าที่ 5) การดูแลผู้สูงอายุ สตรี และเยาวชน และ
6) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มาเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
3. สถานภาพ
4. รายได้

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของประชนที่มีตอ่ การให้บริการ
ของเทศบาลตาบลท้าวอู่ทอง อาเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี ในด้าน
1. การจัดให้มีและบ ารุง เส้น ทางคมนาคม
ทางบก
2. จัดให้มีน้าอุปโภคบริโภค
3. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
4. การให้บริการจากเจ้าหน้าที่
5. การดูแลผู้สูงอายุ สตรี และเยาวชน

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลท้าวอู่ทอง อาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลท้าวอู่ทอง
อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ตาบลท้าวอู่ทอง อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบลท้าวอู่ทอง อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 13,518 คน ได้ กลุ่มตัวอย่างจานวน
400 คน จากการใช้สูตรคานวณของ ทาโร่ ยามาเน่ สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า t – test และ ค่า F – test
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ผล/สรุปผล
1. ผลการวิเคราะห์รายละเอียดของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าร้อยละ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59 เพศหญิงร้อยละ 41 โดยส่วนมากมีอายุระหว่าง 21 – 40 ปี จานวน 265 คน คิดเป็นร้อย
ละ 71.04 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา, ปวช. ปวส. จานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 45.84 มีสถานภาพสมรสแล้ว
จานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 48.26 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 35.12 และกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้โดยประมาณ 4,001 – 6,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.80
2. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลท้าวอู่ทอง อาเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าระดับความพึงพอใจของประชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลท้าวอู่ทอง อาเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.42) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
2.1 ด้านการจัดให้มีและบารุงเส้นทางคมนาคมทางบก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.27)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เทศบาลตาบลจัดให้มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมอย่าง
เพียงพอ ( X =3.40) รองลงมา คือ เทศบาลตาบลดูแลบารุงสะพานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา ( X = 3.36)
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ เส้นทางคมนาคมมีความสะอาด สวยงามตลอดเวลา ( X =3.31)
2.2 ด้านจัดให้มีน้าอุปโภคบริโภค โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.61) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เทศบาลตาบลจัดให้มีบริการน้าสะอาดสาหรับดื่มเพียงพอ ( X =3.81) รองลงมา คือ
เทศบาลตาบลจัดให้มีการเก็บน้าฝนสาหรับดื่มบริหารแก่ชุมชนอย่างเพียงพอ ( X = 3.80) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
คือ เทศบาลตาบลจัดให้มีบริการระบบประปาหมู่บ้านสาหรับให้ประชาชนใช้บริโภคอย่างเพียงพอ ( X =3.68)
2.3 ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.52) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย สูงสุ ด คือ เทศบาลตาบลจัด ให้มี เครื่องเครื่องพ่ นหมกควั นกาจัด ยุงลายอย่างเพีย งพอ
( X =3.73) รองลงมา คือ เทศบาลตาบลจัดให้มีการกาจัดยุงลายโดยพ่นหมอกควันอย่างสม่าเสมอ ( X = 3.63) และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ เทศบาลตาบลจัดให้มีบริการหยอดวัคซีนเด็กป้องกันโรคโปลิโอ อย่างทั่วถึง ( X =3.30)
2.4 ด้านการให้บริการจากเจ้าหน้าที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.52) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลให้ความเสมอภาคในการให้บริการแก่ประชาชน ( X =3.40)
รองลงมา เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลมีความกระตือรือร้นในการให้บริการแก่ประชาชน ( X = 3.35) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุด คือ เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลบริการต้อนรับประชาชนอย่างดีทุกครั้ง ( X =3.03)
2.5 ด้านการดูแลผู้สูงอายุ สตรี และเยาวชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.41) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เทศบาลตาบลมีการจัดตั้งศูนย์กีฬาประจาตาบล เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เล่นกีฬาเพื่อออก
กาลังกาย ( X =3.46) รองลงมา คือ เทศบาลตาบลให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ( X = 3.45) และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ เทศบาลตาบลจัดให้มีบริการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุอย่างสะดวกรวดเร็ว ( X =3.26)
3. เปรียบเทียบความพึ งพอใจของประชนที่มีต่อการให้บ ริการของเทศบาลตาบลท้าวอู่ท อง อาเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการทดสอบค่า t-test และ ค่า F-test ด้านด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้
โดยรวมไม่แตกต่างกัน
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อภิปรายผล
จากผลการวิ เ คราะห์ร ะดั บ ความพึ ง พอใจของประชนที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ การของเทศบาลต าบลท้ า วอู่ ท อง
อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าระดับความพึงพอใจของประชนที่มีต่อ
การให้บริการของเทศบาลตาบลท้าวอู่ทอง อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า
1. ด้านการจัดให้มีและบารุงเส้นทางคมนาคมทางบก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือเทศบาลตาบลจัดให้มี
การพัฒนาเส้นทางคมนาคมอย่างเพียงพอ เทศบาลตาบลดูแลบารุงสะพานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี เส้นทางคมนาคม
มีความสะอาด สวยงามตลอดเวลานั้น มาจากว่าเทศบาลตาบลได้มีการปรับปรุง พัฒนา เส้นทางคมนาคม ให้ใช้งานได้
อยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสนิท ขาวสะอาด (2539 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องปัจจัยสาคัญต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่น โดยศึกษากรณีโครงการประปาหมู่บ้าน อาเภอเมืองนครพนม และอาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม พบว่า ปัจจัยด้านผู้นาทางสังคมและผู้นาในครอบครัว ปัจจัยทางด้านการจัดการของเจ้าหน้าที่รัฐใน
ด้านการนิเทศงาน ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจและผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ เป็นปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการ
เข้ามีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการสาธารณะท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นนั้น
เป็นหลักพื้นฐานสาคัญที่ทาให้ประชาชนเห็นคุณค่าของประชาธิปไตยคุ้นเคยกับการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น การ
เรียนรู้ทางการเมืองของประชาชน และเป็นการสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง ซึ่งจะเป็นปัจจัยเอื้ออานวยต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในระดับท้องถิ่น และในระดับชาติ
2. ด้านจัดให้มีน้าอุปโภคบริโภค โดยรวมอยู่ในระดับมากที่พบว่า เทศบาลตาบลจัดให้มีบริการน้าสะอาด
สาหรับดื่มเพียงพอ เทศบาลตาบลจัดให้มีการเก็บน้าฝนสาหรับดื่มบริหารแก่ชุมชนอย่างเพียงพอ และเทศบาลตาบลจัด
ให้มีบริการระบบประปาหมู่บ้านสาหรับให้ประชาชนใช้บริโภคอย่างเพียงพอนั้น ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สนิท ขาว
สะอาด (2539 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องปัจจัยสาคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่น โดยศึกษากรณี
โครงการประปาหมู่บ้าน อาเภอเมืองนครพนม และอาเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม พบว่า ปัจจัยด้านผู้นาทางสังคม
และผู้นาในครอบครัว ปัจจัยทางด้านการจัดการของเจ้าหน้าที่รัฐในด้านการนิเทศงาน ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ
และผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ เป็นปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการสาธารณะ
ท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นนั้น เป็นหลักพื้นฐานสาคัญที่ทาให้ประชาชนเห็น
คุณค่าของประชาธิปไตยคุ้นเคยกับการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น การเรียนรู้ทางการเมืองของประชาชน และเป็น
การสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง ซึ่งจะเป็นปัจจัยเอื้ออานวยต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติ
3. ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเทศบาลตาบลจัดให้มีเครื่องเครื่องพ่นหมก
ควันกาจัดยุงลายอย่างเพียงพอ เทศบาลตาบลจัดให้มีการกาจั ดยุงลายโดยพ่นหมอกควันอย่างสม่าเสมอ และเทศบาล
ตาบลจั ด ให้มี บริการหยอดวัคซี นเด็ กป้ องกัน โรคโปลิ โออย่า งทั่ว ถึง เนื่องจากประชานได้ รับบริการอย่ า งทั่ ว ถึง ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์ไพบูล์ ศิลาวราเวทย์ และทิฆัมพร คุ้มวงศ์ (2551) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้มารับ
บริ ก ารจากเทศบาลต าบลท่ า ล้ อ อาเภอท่ า ม่ ว ง จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ผลการศึ กษา พบว่ า 1) ด้ า นความพึ ง พอใจ
กระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตาบลท่าล้อ โดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านการกาหนดกระบวนงานหรือขั้นตอนในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ป่วยเอดส์อย่างชัดเจนมากที่สุด รองลงมาคือผู้รับบริการสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ 2) ด้าน
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยจาแนกตามลาดับดังนี้
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เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีแก่ผู้มารับบริการ เช่น การยิ้มแย้มแจ่มใจ พูดจาไพเราะและมีความสุภาพ
เป็นลาดับมากที่สุด รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์
ตอบแทนใด ๆ จากการให้บ ริการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถาม ทุกประเด็นเกี่ยวกับ
การสงเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจนกระทั่งหมดความสงสัย ตามลาดับ และ 3) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า โดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก โดยจาแนกเป็นดังนี้ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพด้วยวิธีการ
รับเป็นเงินสดมากที่สุด รองลงมาผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านระหว่างรอรับบริการได้รับความสะดวกในสิ่งที่
เทศบาลจั ด ไว้ เ ป็ น อย่ า งดี ผู้ รั บ บริก ารมี ค วามพึ ง พอใจในด้ า นการจั ด เตรี ย มสถานที่ ที่ เหมาะสมเพื่ อ ให้ บ ริ การแก่
ผู้รับบริการ ตามลาดับ
4. ด้านการให้บริการจากเจ้าหน้าที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลให้ความเสมอภาคใน
การให้บริการแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลมีความกระตือรือร้นในการให้บริการแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่
เทศบาลตาบลบริการต้อนรับประชาชนอย่างดีทุกครั้ง เป็นเพราะประชาชนได้รับบริการที่ดีจากเทศบาล สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ (2553) การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล
ตาบลเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและความ
เชื่อมั่นในการให้บริการของเทศบาลตาบลเวียงพางคา อยู่ในระดับมาก และหากเทียบกับค่าร้อยละ จะมีค่าร้อยละอยู่
ระหว่าง 76-80 หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนที่มีต่อความเชื่อมั่นในการให้บริการ
ต่อประชาชนของเทศบาลตาบลเวียงพางคา มากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ “การอานวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน และการเกิดประโยชน์สุขของประชาชน และ
พงษ์ไพบูล์ ศิลาวราเวทย์ และทิฆัมพร คุ้มวงศ์ (2551) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากเทศบาลตาบล
ท่าล้อ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษา พบว่า 1) ด้านความพึงพอใจกระบวนการและขั้นตอนในการ
ให้บริการ พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตาบลท่าล้อ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจในด้านการกาหนดกระบวนงานหรือขั้นตอนในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์อย่างชัดเจน
มากที่ สุด รองลงมาคือผู้ รับ บริการสามารถตรวจสอบบั ญ ชีรายชื่อผู้ สูง อายุ 2) ด้ านความพึ งพอใจด้า นเจ้ าหน้า ที่ ผู้
ให้บริการ พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยจาแนกตามลาดับดังนี้ เจ้าหน้า ที่ของเทศบาลเป็นผู้มี
อัธ ยาศั ย ไมตรีที่ ดี แก่ผู้ มารับ บริการ เช่ น การยิ้ ม แย้ ม แจ่ มใจ พู ด จาไพเราะและมี ความสุ ภาพ เป็ น ล าดั บ มากที่ สุ ด
รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ จาก
การให้บริการ และเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถาม ทุกประเด็นเกี่ยวกับการสงเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายจนกระทั่งหมดความสงสัย ตามลาดับ และ 3) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก โดยจาแนกเป็นดังนี้ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ การยังชีพด้วยวิธีการรับเป็นเงิน
สดมากที่สุด รองลงมาผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านระหว่างรอรับบริการได้รับความสะดวกในสิ่งที่เทศบาลจัดไว้
เป็นอย่างดี ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านการจัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการ ตามลาดับ
5. ด้านการดูแลผู้สูงอายุ สตรี และเยาวชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเทศบาลตาบลมีการจัดตั้งศูนย์
กีฬาประจาตาบล เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เล่นกีฬาเพื่อออกกาลังกาย เทศบาลตาบลให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อดูแล
เด็กก่อนวัยเรียน และ เทศบาลตาบลจัดให้มีบริการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ แก่ผู้สูงอายุอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยได้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของพงษ์ไพบูล์ ศิลาวราเวทย์ และทิฆัมพร คุ้มวงศ์ (2551) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้มารับบริการจาก
เทศบาลตาบลท่าล้อ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษา พบว่า 1) ด้านความพึงพอใจกระบวนการและ
ขั้นตอนในการให้บริการ พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตาบลท่าล้อ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดย
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ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านการกาหนดกระบวนงานหรือขั้นตอนในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส์อย่างชัดเจนมากที่สุด รองลงมาคือผู้รับบริการสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ 2) ด้านความพึงพอใจด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยจาแนกตามลาดับดังนี้ เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีแก่ผู้มารับบริการ เช่น การยิ้มแย้มแจ่มใจ พูดจาไพเราะและมีความสุภาพ เป็นลาดับ
มากที่สุด รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นบุคคลทีม่ ีความซื่อสัตย์สจุ ริต ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนใด
ๆ จากการให้บริการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถาม ทุกประเด็นเกี่ยวกับการสงเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายจนกระทั่งหมดความสงสัย ตามลาดับ และ 3) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก โดยจาแนกเป็นดังนี้ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพด้วยวิธีการรับเป็นเงิน
สดมากที่สุด รองลงมาผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านระหว่างรอรับบริการได้รับความสะดวกในสิ่งที่เทศบาลจัดไว้
เป็นอย่างดี ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านการจัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการ ตามลาดับ
ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลท้าวอู่ทอง อาเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการทดสอบค่า t-test และ ค่า F-test ด้านด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และ
รายได้ โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชราภรณ์ จันทร์พุฒิพงศ์ (2546) ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะอุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ผลการศึกษาพบว่า
ประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการจัดบริการสวนสาธารณะโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยประชาชนที่มีเพศและโรค
ประจาตัวต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดบริการสวนสาธารณะโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีอายุ อาชีพ
และรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดบริการสวนสาธารณะโดยรวมแตกต่างกัน วาทิตต์ เรียมริมมะดัน (2556)
ความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าช้าง อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าช้าง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
จานวน 360 คน และนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ผลจากการศึกษาสรุปได้ว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าสาธารณะสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านถนน ด้าน
น้าประปาและด้านทางระบายน้ามีความพึงพอใจต่าที่สุด ด้านถนนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ ความเพียงพอของถนนกับ
ความจาเป็นในการสัญจรสูงที่สุด ด้านน้าประปามีความพึงพอใจเกี่ยวกับขนาดท่อส่งน้าประปามีความเหมาะสมสูงที่สุด
ด้านไฟฟ้าสาธารณะมีความพึงพอใจเกี่ยวกับจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะมีความเหมาะสมสูงที่สุด ด้านทางระบายน้ามีความ
พึงพอใจเกี่ยวกับประเภทของทางระบายน้ามีความเหมาะสมสูงที่สุด และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า พื้นที่อยู่
อาศัยมีผลต่อความพึงพอใจด้านถนน ด้านน้าประปา ด้านไฟฟ้าสาธารณะ และด้านทางระบายน้า ข้อเสนอแนะของ
ประชาชน ด้านถนนถนนควรมีการปรับปรุงคุณภาพของถนนให้ดีขึ้น ด้านน้าประปาควรปรับปรุงคุณภาพน้า ก่อ สร้าง
ทดแทนระบบประปาให้มีคุณภาพมากขึ้น ด้านไฟฟ้าสาธารณะควรติดตั้งโคมไฟที่ได้มาตรฐาน ด้านทางระบายน้าควร
สนับสนุนงบประมาณให้มีการก่อสร้างให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ขุดลอกในจุดที่ตื้นเขิน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
การศึกษาความพึงพอใจของประชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลท้าวอู่ทอง อาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ค้นพบได้จากผลการวิจัย ดังนี้
1. เส้นทางการคมนาคม ควรจัดให้มีการตรวจสอบ ดูแลถนนให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ควรมีการช่วยเหลือ
เมื่อได้รับความเดือนร้อนในการใช้เส้นทาง ควรมีการเพิ่มงบประมาณในการก่อสร้าง และเพิ่มความรวดเร็วในการ
ซ่อมแซม
2. น้าสาหรับการอุปโภคและบริโภค ควรปรับปรุงคุณภาพน้าให้ใสสะอาด ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
น้า และสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างทดแทนระบบประปาให้มีคุณภาพในการผลิตและมีมาตรฐานเพื่อความ
ปลอดภัยในการอุปโภคบริโภค และเพิ่มความรวดเร็วในการซ่อมแซม
3. เทศบาลตาบลควรจัดให้มีการอบรม พัฒนา ฟื้นฟูสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อเทศบาลตาบลจะได้มี
ระดับของการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาล เพื่อ พัฒนาองค์กร
ไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
2. ควรศึกษาการวิจัยในเชิงลึก อันจะนามาซึ่งผลการดาเนินงานที่ดี และความมุ่งมั่นสู่ความสาเสร็จต่อไป
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง
อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มี วั ตถุป ระสงค์ เพื่อศึกษาระดั บการมี ส่ว นของประชาชนในการจัด ท าแผนพั ฒ นา
องค์การบริหารส่วน ตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน และเพื่อศึกษาปัญหาข้อเสนอแนะในการ
จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง ซึ่งประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือประชาชนที่อาศัยอยู่
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน จานวน 4,334 คน ใช้กลุ่มตัวอย่าง
367 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล และได้รับข้อมูลกลับคืนมาทั้งหมด โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า ประชาขนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง
จังหวัดลาพูน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 46 – 55 ปีมากที่สุด
โดยส่วนใหญ่สมรสแล้ว และมีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มีอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท เป็นส่วนใหญ่
การมีส่วนร่วมโดยรวมของประชาชนในการมีส่วนของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วน ตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน อยู่ในระดับปานกลาง
ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วน ตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน เรียงลาดับความถี่จากมากไปหาน้อยตามลาดับ ได้แก่
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวงควรมีการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
ประชาชนทราบถึงความสาคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่นควรส่งเสริมความเข้าใจให้ประชนชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
ปวงควรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อนามาปรับปรุงการบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพควรฝึกอบรมประชาชน ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นควรสร้าง
จิตสานึก การรักท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนามาปรับปรุงการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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Abstract
The objectives of the study were to survey the level of public participation on
local development plan of Ban Puang Sub-district Administrative Organization (SAO),
Thung Hua Chang District, Lamphun Province and find out problems and suggestions on
the plan. The 4,334 populations of Ban Puang SAO were recruited to be a number of 367
samples. The instrument was a questionnaire that was totally completed by an accidental
random sampling. The data analysis was treated by descriptive statistics such as
frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The findings were indicated that the number of respondents in Ban Puang SAO
was more men than women, aged of 46-55, mostly married, elementary educated and
farming earned with income of between 5,000-10,000 baht per month.
The opinion’s level of public participation on local development plan was
moderate. Problems and suggestions were rated from the most to the least frequencies as
follows. Ban Puang SAO would provide knowledge and understanding of writing a local
development plan to prepare people to realize the importance of participation on
planning and checking the performance of the SAO. The SAO would get the opinion
feedbacks from the people both officially and unofficially in order to improve their
efficiency of administrative work. It would be also a training program to get people to
have an awareness of loving local community, participating to make a local development
plan to improve their working efficiency more.
Key Word (s) : Public Participation on Local Development Plan of Ban Puang
Sub-District Administrative Organization.

บทนา
จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2550 ได้สงเสริมให้องกรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
บทบาทและอานาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองดังจะเห็นได้จาก หมวด 14 ประกอบ
กับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เป็นต้นส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทและอานาจหน้าที่ต่าง ๆเพิ่มมากขั้น ทั้งในด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้าน
การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างไรก็ดีแม้ว่าองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นจะมีอานาจหน้า ที่เพิ่ม มากขึ้นแต่องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ดั้งนั้น เพื่อให้การ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่ นของตน แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น สามารถดาเนินงานได้ ตามเป้า หมายที่วางไว้จึ งจาเป็น ต้องมี การกาหนดแผนสามารถ
ตอบสนองต่อการทางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แต่ถึงอย่างไรถ้าไม่มีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ก็ไม่สามารถบ่งชี้
ความสาเร็จของแผนได้ ดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงได้เพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีส่วนสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น
ประชาชนเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง รู้ตรงไหนเป็นปัญหา มีวิธีการอย่างไร มีส่วนในการรับรู้ ตัดสินใจ และ
ยอมรับในการตัดสินใจนั้น การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด จะช่วยลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยาก ลดความ
สูญเปล่า และเกิดความชัดเจนขึ้นและตอบสนองตามความต้องการของประชาชนและยังช่วยประหยัดเวลาและ
ทรัพยากรที่มีอย่างจากัด สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด เกิดความสาเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่น นาความเจริญมา
สู่ท้องถิ่น
ดังนั้นการวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้คือ ทาให้การดาเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมายเป็นการลด
ความไม่แน่นอนใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุมส่งเสริมให้เกิดบรรลุเป้าหมาย ทั้ งยังช่วยพัฒนาแรงจูงใจในการ
พัฒนาการแข่งขันและทาให้เกิดการประสานงานทีด่ ี และการวางแผนจึงเป็น”การพิจารณาความสาเร็จในอนาคต
และการกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
จากพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขจนถึงฉบับปัจจุบัน
ได้ให้ความสาคัญกับแผนพัฒนาตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยได้บัญญัติในมาตรา 59 (1) นายก
บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่กาหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่ วน
ตาบล ข้อบัญญัติ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ และมาตรา 46 (1) ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมี
อานาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตาบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วน
ตาบล และมาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้ง ในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะและต้องดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า จึงต้องมีแผนที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่านร่วม
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น
ประชาชนมีส่วนในการเสนอปัญหา ความต้องการ การแก้ไขปัญหาและการยอมรับในผลที่เกิดตามมาและใส่ใจใน
อานาจหน้าที่ของตนมากน้อยเพียงได และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
จากความสาคัญดังกล่าว นาไปสู่ความสนใจในการวิจัยระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง
อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน
2. เพื่อศึกษาปัญหาข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
เป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

-

ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
การศึกษา
ตาแหน่ง
อาชีพ
รายได้

ตัวแปรตาม

การมีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอ
ทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และมีขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน จานวน 4,334 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน ประชาชนในเขตองค์การบิหารส่วนตาบลบ้าน
ปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน จากประชากร จานวนทั้งสิ้น 4,334 คน ประมาณการโดยใช้แนวคิดการ
กาหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane (1973 : 125) (อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด 2538 : 40) และการ
กาหนดความคลาดเคลื่อน 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 367 คน จากสมการ
สูตร n
=
N
1+Ne2
เมื่อ n
คือ
จานวนตัวอย่าง หรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N
คือ
จานวนหน่วยทั้งหมด หรือ ขนาดของประชากรทั้งหมด
E
คือ
ความคาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง (Sampling error) ในที่นี้จะกาหนด
เท่ากับ + / - 0.05 ภายใต้ความเชื่อมั่น 95 % จึงแทนค่าสูตรได้ดังนี้
ประชากรที่อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง ซึ่งได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านปวง
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แทนค่าสูตร

n

=
4,334 = 366.20
1 + 4,334 (0.05)2

คน

เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาตาบลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง ได้แก่ แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านปวง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้
ส่วนที่ 2 เป็นแบบคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาตาบลโดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making)
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (Implementation)
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits)
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เป็น คาถามปลายเปิ ด โดยให้ผู้ ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในเรื่องปั ญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยนี้จะใช้การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ ดังนี้
1. การใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดาเนินการควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้น
สุดท้า ย โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลตามวั ตถุป ระสงค์จ ะใช้ หลักการสั งเคราะห์ข้อมูลตี ความ (Interpretive
analysis)
ระดับการแปลผลจากการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากแบบสอบถามซึ่งใช้มาตราส่วน (Rating scale) ตามแบบไลเกิร์ด (Likert’s scale) จะแบ่งมาตราส่วน
ออกเป็น 5 ลาดับ คือ
คะแนน
มาตราส่วน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
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ในการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมและระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านปวงจะใช้เกณฑ์คะแนน ดังนี้
คะแนน
ระดับ
ร้อยละ
มากที่สุด
90 - 100
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
มาก
70 - 89
2.50 – 3.49
ปานกลาง
50 - 69
1.50 – 2.49
น้อย
30 - 49
1.00 – 1.49
น้อยที่สุด
0 - 29

สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. การบรรยายคุ ณลั กษณะและความคิ ดเห็ นของกลุ่ มตั วอย่ า ง ใช้ สถิ ติ เชิ งพรรณนา (Description
Statistic) เป็นการนาเสนอข้อมูลทางสถิติที่ได้รวบรวมไว้แล้วมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ได้แก่
1.1 ค่าความถี่และร้อยละ ใช้สูตร
f
n

P = × 100
เมื่อ P = ค่าร้อยละ
f = ความถี่ที่ต้องการแปลงเป็นร้อยละ
1.2 ค่าเฉลี่ย คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต Arithmetic mean or Aversge ค่าเฉลี่ยเป็นค่าที่คานวณได้จาก
การหาผลรวมของค่าข้อมูลทุกจานวนที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมมาได้ และหารด้วยจานวนข้อมูลทั้งหมด ถ้าให้ X1,X2,…,Xn เป็นค่าของข้อมูลและ N คือ ขนาดประชากร โดยใช้สูตร

x1  x2  ...  xn
 =
N

เมื่อ



แทน ค่าเฉลี่ยหรือตัวกลางเลขคณิต
X แทน ผลรวมขอข้อมูลทั้งหมด
N แทน จานวนข้อมูลทั้งหมดหรือขนาดประชากร
1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard deviation : S.D
คือ หาค่าจากข้อมูลทุกค่าที่มีการกระจายรอบ ๆ ค่าเฉลี่ยโดยไม่ต้องคานึงเครื่องหมายแต่ใช้วิธียกกาลัง
สองของค่าผลต่างระหว่างค่าของข้อมูลกับค่ากลางเลขคณิตของข้อมูลชุดนั้นก่อนแล้ว จึงนามาหาผลรวมและ
ถอดรากที่สองอันเนื่องมาจากการนาข้อมูลทุกค่าที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมมาได้มาคานวณเพื่อหาการวัดการกระจาย
2
อาจจะมีการนาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมายกกาลังสอง เรียกว่า ความแปรปรวน (Variance :  ) ซึ่งเป็นค่า
อีกค่าหนึ่งที่นิยมใช้วัดการกระจายของข้อมูลสาหรับข้อมูลสาหรับข้อมูลที่นามาพิจารณาเป็นการเก็บรวบรวมมา
จากตัวอย่างค่าเบี่ยงเบนมาจรฐานจะใช้สัญลักษณ์ S แทน  (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.2540 : 143) โดยใช้สูตร
S=
เมื่อ

N  x 2  ( x) 2
N ( N  1)

S
N

แทน
แทน
2
( x) แทน
x
แทน

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จานวนในกลุ่มตัวอย่าง
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
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2. การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างตามเพศ
ชายและเพศหญิงใช้สถิติทดสอบ ที (t - test) สาหรับกลุ่มที่เป็นอิสระสถิติทดสอบ t เป็นสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็น
อิสระกัน เนื่องจากมีการปรับด้วยค่าความสัมพันธ์ระหว่างการวัดครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โดยใช้สูตร
X1  X 2

t=
โดยที่

 S  S
S12 S 22

 2 1  2
 n  n
n1 n1
 1  2






X1

แทนค่า อัตราส่วนของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง กลุ่มที่ 1

X2

แทนค่า อัตราส่วนของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง กลุ่มที่ 2

2
1

S แทนค่า ความแปรปรวนของตัวอย่างที่ 1
S 22 แทนค่า ความแปรปรวนของตัวอย่างที่ 2

แทนค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง กลุ่มที่ 1
S 2 แทนค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง กลุ่มที่ 2
3. การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างตาม
ตาแหน่ง กลุ่มอายุ กลุ่มประสบการณ์ในการทางาน ใช้สถิติทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of
Variance : ANOVA) เพื่อให้นักวิจัยต้องการเปรียบความเห็น 3 วิธี เพื่อที่จะดูว่าความเห็นทั้ง 3 วิธี จะทาให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความแตกต่างกันหรือไม่ นักวิจัยสามารถที่จะใช้การทดสอบ t
เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ที่แต่ละกลุ่มต่างก็ได้รับวิธีการได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่แตกต่างกัน โดยนักวิจัยจะต้องดาเนินการทดสอบค่า t ถึง 3 คู่ อันได้แก่
1. เปรียบเทียบกลุ่มที่ 1 กับ กลุ่มที่ 2
2. เปรียบเทียบกลุ่มที่ 2 กับ กลุ่มที่ 3
3. เปรียบเทียบกลุ่มที่ 1 กับ กลุ่มที่ 3.
การวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อที่จะนามาใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มเมื่อตัวแปร
ตามที่นักวิจัยสนใจจานวนมากกว่า 1 ตัวขึ้นไป โดยที่ตัวแปรตามเหล่านั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน
โดยใช้สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวน ได้แก่
โดยที่ Y แทนค่า เป็นตัวแปรตามที่นักวิจัยสนใจ
X แทนค่า เป็นตัวแปรอิสระที่นักวิจัยได้มีการจัดทาโดยจัดกลุ่มออกเป็น n กลุ่ม
S1

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษา การมีส่วนร่วมของประชากรในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบระดับการมีส่วนร่วมของประชากรในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง ซึ่งประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน จานวน 4,334 คน และใช้
กลุ่มตัวอย่าง 367 โดยการสุ่มแบบบังเอิญ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและได้รับ
ข้อมูลคืน มาทั้งหมด จานวน 367 คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ผู้ศึกษาได้ ดาเนินการกาหนดรหัส และบัน ทึกลงใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายข้อมูล จึงกาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ใน
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
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X แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ศึกษาจะนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชากรในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน
จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติ แล้วนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
1. การวิเคราะห์การมีส่ วนร่วมโดยรวมของประชากรในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้ านปวง อาเภอทุ่ งหัวช้าง จังหวัดล าพูน โดยแสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานแล้วแปลผลเป็นความเรียง
2. การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง
อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน โดยแสดงผลเป็นค่าความถี่ และค่าร้อยละประกอบความเรียง
3. การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง
อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน โดยแสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปลผลเป็นความเรียง
4. การวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน โดยแสดงผลเป็นค่าความถี่ประกอบความเรียง

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษา “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน” ผู้วิจัยสรุปผลได้ดังนี้
5.1.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเพศชาย คิด เป็นร้อยละ 63.21 มี ช่วงอายุ
ระหว่าง 46 – 55 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.05 ส่วนใหญ่สมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 97.01 และมีการศึกษา
อยู่ในระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 42.50 โดยมีอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ
55.04 และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.055.1.2 การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง
จังหวัดลาพูน
พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง
อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ ดังนี้
1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน โดยภาพรวม
ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลางเป็นส่วนมาก
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการปฎิบัติ (Implementation) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น ขององค์ การบริ หารส่ ว นต าบลบ้ า นปวง อ าเภอทุ่ ง หัว ช้ า ง จั ง หวั ด ล าพู น โดยภาพรวม
ประชาชนมี ร ะดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มอยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อยเป็นส่วนมาก
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3. ด้ า นการมีส่วนร่วมในผลประโยขน์ (Benefits) การมีส่ ว นร่ว มของประชาชนในการจัด ท า
แผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น ขององค์ การบริ หารส่ ว นต าบลบ้ า นปวง อ าเภอทุ่ ง หัว ช้ า ง จั ง หวั ด ล าพู น โดยภาพรวม
ประชาชนมี ร ะดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มอยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน
ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยขน์ อยู่ในระดับปานกลางเป็นส่วนมาก
4. ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล (Evaluation) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน โดยภาพรวม
ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย. และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน
ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับมากและปานกลางเป็นส่วนมาก
5.1.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน นาไปสู่การตอบ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถแสดงรายระเอียดได้ ดังนี้
1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน การมีส่วนของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน เมื่อ
พิจารณาเป็นด้านพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการการมีส่วนของประชาชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน แตกต่างกัน
ในด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจและด้านการติดตามและประเมินผล
2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน การมีส่วนของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน เมื่อ
พิจารณาเป็นด้านพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการการมีส่วนของประชาชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน แตกต่างกัน
ในทุก ๆ ด้าน
3. ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกัน การมีส่วนของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน เมื่อ
พิจารณาเป็นด้านพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการการมีส่วนของประชาชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน แตกต่างกัน
ในทุก ๆ ด้าน
4. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน การมีส่วนของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน โดยภาพรวมไม่แ ตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน เมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการการมีส่วน
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัด
ลาพูน แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน
5. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน การมีส่วนของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน เมื่อ
พิจารณาเป็นด้านพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการการมีส่วนของประชาชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน แตกต่างกัน
ในทุก ๆ ด้าน
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6. ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน การมีส่วนของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน เมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการการมีส่วน
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัด
ลาพูน แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน มีประเด็นการอภิปราย ดังนี้
จากผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน พบว่า การมีส่วนของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน ประชาชน
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีระดับการมีส่วนร่วมมาก คือ ด้านการมีส่วน
ร่วมติดตามและประเมินผล รองลงมาด้านที่มีระดับการมีส่วนร่วมปานกลางได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ
ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และด้านที่มีส่วนร่วมน้อยได้แก่ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอ
ทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน ขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และขาดการประสานงานระหว่างองค์การบริหารส่วน
ตาบลกับประชาชนที่ไม่ต่อเนื่องจริงจัง ประกอบกับมีขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหลายขั้นตอนที่
ซับซ้อน ขาดการประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลกับประชาชน จึงทาให้ประชาชนรู้สึก เบื่อหน่ายและเข้ามามีส่วน
ร่วมในทุกขั้นตอนในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพาณี เรียงทอง และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่า
ในการมี ส่ว นร่ว มของประชาชนต่อการพั ฒ นาองค์การบริหารส่ว นตาบลบางเตยอยู่ ในระดั บปานกลางเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ด้าน
การเสนอปัญหา และร่วมตัดสินใจในการจัดทาแผนพัฒนา ด้านของการควบคุมการติดตามและประเมินผล
ผลทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายได้และระยะเวลาใน
การอยู่อาศัย และความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ส่วนระยะเวลาในการอยู่อาศัยไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย ทั้งนี้ จาเป็นต้องส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในทุก ๆ ขั้นตอนของการพัฒนาให้มากขึ้น ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอปัญหา และการร่วมตัดสินใจในการจัดทา
แผนพัฒนา ขั้นตอนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาและขั้นตอนควบคุม ติดตามและประเมินผลเพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลบางเตยมีการพัฒนาที่ดีขึ้นและเป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุก
ภาคส่วน

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน โดยรวมว่าอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวงให้มากขึ้น ผู้วิจัยจึง
ขอเสนอแนะ ดังนี้
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1. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน ควรมีการให้ความรู้ ความเข้าใจ
กับประชาชนเกี่ยวกับความสาคัญ ประโยชน์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ซึ่งจะได้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่สมบูรณ์และมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และตอบสนอบความต้องการของหมู่บ้าน/
ชุมชนอย่างแท้จริง
2. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมตรวจสอบ ติดตามโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ควรสรุปผลการดาเนินงานประจาปีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวาง และทั่วถึงทั้งทาง
เว็บไฃต์ และให้ประชาชนเขาถึงได้ เมื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเสร็จ
3. ควรให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอแนวทาง หรือวิธีการที่จะ
ได้ งบประมาณเพื่ อดาเนิน การตามโครงการที่ บรรจุไ ว้ในแผนพัฒ นาท้ องถิ่นที่ กาหนดไว้ โดยการจัด ท าเวที
ประชาคมหมู่บ้านให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความต้องการ เสนอความคิดเห็น เพื่อที่จะ
นาไปสู่ข้อมูลไปเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. จากการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนการพัฒนาแบบบูรณาการมีปัจจัยที่
เกี่ยวเนื่องและเป็นตัวผลักให้แผนยุทธศาสตร์ ฯ บรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ ประเด็นปัจจัยต่าง ๆ มีทั้ง
ประเด็นปัจจัยที่สามารถดาเนินการพัฒนาและแก้ไขได้ด้วยระบบงาน กับประเด็นปัจจัยที่ต้องอาศัยการประสาน
ความร่วมมือกับกลไกของรัฐ แนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
ปวง การที่สามารถพัฒนาและแก้ไขได้ด้วยระบบงานภายใน
5. นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการจัดให้มีการถ่า ยทอดค่านิ ยมร่ว ม และองค์ความรู้ที่จ าเป็ นสาหรับการบริหารราชการแบบบูรณาการ
เพื่อการพัฒนาแบบบูรณาการ อาทิ หลักคิดในการบริหารราชการแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เทคนิคการสร้าง / ถอดตัวชี้วัดเป็นแผนงานโครงการ การประเมินตนเอง
(Self Assessment Report) ลงไปสู่ข้าราชการในระดับปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตาบลอย่างทั่วถึง
เพื่อให้เกิดพลังร่วมในการขับเคลื่อนให้องค์การบริหารส่วนตาบลก้าวไปสู่ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ศึกษา
ลักษณะการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเพื่อหาแนวทางผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในภาคกลางตอนล่าง ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ทาการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึ ก กับ ผู้ ใ ห้ข้ อมู ล ส าคั ญ จาก ผู้ น ากลุ่ ม วิ ส าหกิจ ชุ ม ชนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร ได้ แ ก่ เครื่อ งดื่ ม สมุ น ไพร
ยาสมุนไพร และอาหารแปรรูป โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบร้อยละ 50 ของเขตภาคกลางตอนล่าง ทาการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย ทาการจับสลากรายชื่อของจังหวัดในภาคกลางตอนล่าง ได้ 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดนครปฐม
ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี จากนั้นจึงเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ได้รับรางวัลปีที่ผ่านมา
ของ 4 จังหวัด ได้ทั้งสิ้น 62 คน 2) กลุ่มผู้นากลุ่มหรือผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 10 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะของผู้นากลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีความหลากหลายในการดาเนินกิจกรรม
ส าหรั บ ลั ก ษณะการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรมี 3 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) ทั ก ษะด้ า นเทคนิ ค และการผลิ ต สมุ น ไพร
2) ปรั บปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และบรรจุ ภั ณฑ์ 3) อนุ รั กษ์ ภู มิ ปั ญญาและทรั พยากรในท้ องถิ่ น และจากผลวิ จั ยพบว่ า
แนวทางการพัฒนาผู้นากลุ่มและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร มี 4 มิติ คือ 1) มิติมนุษย์ ได้แก่ เพิ่มพูนความรู้ด้านการ
จัดการทักษะ 2) มิติสังคม ได้แก่ สร้างเครือข่ายกับชุมชนภายในและภายนอก 3) มิติเศรษฐกิจ ได้แก่ สร้างเครือข่าย
ทางการตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ 4) มิติสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ABSTRACT
This study aimed to study feature of community enterprise group leaders with the
development of herbal products in the lower central region, to study feature of the
development of herbal products in the lower central region, and to find out of community
enterprise group leaders with the development of herbal products in the lower central
region. This study is qualitative research conducting data collection by in-depth interview
with key informants from Herbal product entrepreneur group of herbal beverage, herbal
medicine and processed food, using random sampling of 50% of lower Central Region, and
then select the herbal product community enterprise entrepreneurs which were awarded last
year from those 4 provinces Nakhon Pathom, Ratchaburi ,Suphan Buri and Kanchanaburi,
provinces in which 62 persons were selected, 2) Group of academicians or specialists in
herbal product 10 persons of which were selected, and then conduct data content analysis.
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The results indicated that various activities were incorporated to the community
enterprise. For feature of the development of herbal products were identified three
approaches as follows : 1) technical and production skills 2) Improving the product and
packaging 3) Raising self-reliance habits as well as conserving local wisdoms and
resources. For to find out of community enterprise group leaders and the development of
herbal products in the lower central region were identified four dimensions as follows :
1) The human dimension, enhancing management knowledge, technical and production
skills among the entrepreneurs and employee 2) Social dimension, promoting internal and
external networks 3) Economic dimension, creating marketing network and product design
4) Environmental dimension, social responsibility activities.
Keywords : development, business strategy, herbal products, the community enterprises

บทนำ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) พบว่า การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการสร้างความเข้มแข็งเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างจิตสานึกให้
ชุมชนพึ่งพาตนเอง การถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่และการต่อยอดองค์ความรู้
ไปสู่เชิ งพาณิช ย์ ตลอดจนส่ง เสริมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้า งการจั ดการความรู้ในชุมชน พัฒนา
เศรษฐกิจในชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
การส่งเสริมการเชื่ อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรมในพื้นที่ กับเศรษฐกิจชุม ชน (ส านั กงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2559) นอกจากนี้ ยังได้บรรจุการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ โดยให้
ความสาคัญกับนโยบายการพัฒนากลุ่มสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก ได้แก่ ส่งเสริม
การศึกษาวิจั ยและพั ฒนาเชิ งลึกกลุ่ม สินค้าเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ที่มี ศักยภาพของประเทศ ส่งเสริมการใช้ การ
สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพัฒนาบุคลากรให้
สามารถตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต และบริการทั้งในระดับวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์และผู้ประกอบการ
ให้มีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนา และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้เกิดผลในเชิง
รูปธรรมมากขึ้น (สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง, 2556) อย่างไรก็ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ยังคงให้ความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเป็นพื้นฐานของการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยให้มี การส่ง เสริมความรู้และภูมิ ปัญญาท้ องถิ่น การสร้างรายได้ การพั ฒนา
ความสามารถ ในการจัดการ และการพัฒนารูป แบบของธุรกิจให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งพร้อมสาหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคต
ในปัจจุบันการดาเนินการภาคธุรกิจของชุมชนเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสาคัญเพราะเป็นเศรษฐกิจ
พื้นฐานของประเทศ ซึ่งภาครัฐได้สนับสนุนงบประมาณโครงการต่างๆ ให้กับชุมชนเป็นจานวนมาก ทาให้บางชุมชน
ที่มีศักยภาพในการดาเนินโครงการสามารถประสบความสาเร็จได้ แต่ในขณะเดียวกันมีบางชุมชนที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากมีปัญหาจากการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตได้ อีกทั้งยังพบว่ากลุ่ม
วิสาหกิจในชุมชนประสบปัญหาในด้านการเรียนรู้ร่วมกันที่จะพัฒนาชุมชน (สุพจน์ อินหว่าง, 2556) นอกจากนี้ยัง
พบว่า ปัญหาการพัฒนาศักยภาพและการปรับตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีน้อยกว่าการเจริญ ของสังคม ดังนั้ น
กระบวนทัศน์ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหม่จึงต้องทาความเข้าใจในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแบบองค์รวม เข้าใจ
ถึงธรรมชาติของวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นกระบวนการ หรือแนวทางที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างระบบใน
การพึ่งตนเอง ให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจของชุมชนของวิสาหกิจชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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ในการดาเนิน งานของผู้ประกอบการด้า นสมุน ไพร ซึ่ งเป็น กลุ่ม วิส าหกิจ ชุมชนที่ ผลิ ตสิ นค้า ในท้องถิ่น
จาเป็นต้องอยู่รอด โดยพบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และยัง
พบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการสร้างเครือข่ายภายในชุมชนและนอกชุมชน อย่างไรก็ตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจาเป็น
อย่างมากที่ต้องอาศัยหลักการการดาเนินงานตามแนวทางของวิสาหกิจชุมชนมาปฏิบัติ เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนมีการจัดเป็นกลุ่มกิจกรรมของชุมชนที่ได้จากการเรียนรู้ เป็นการทาเพื่อกินเพื่อใช้ เป็นการทดแทนการซื้อจาก
ตลาดได้ เป็นการบริหารจัดการระบบการผลิตและการบริโภคที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน โดยนาแนวทางพัฒนาของ
วิสาหกิจชุมชนมาใช้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเริ่มจากการพัฒนาคนในพื้นที่ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้
เกิดประโยชน์ เป็นการดาเนินกิจการโดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน โดยมีรายรับที่เพียงพอต่อการดาเนิน
กิจการ ปราศจากภาระหนี้สิน หรือมีความสามารถในการชาระหนี้ในระยะเวลาที่กาหนด ให้ความสาคัญของการ
รวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ ทั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นพื้นฐาน และวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า โดยมีวัตถุประสงค์ ในการ
บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกัน ด้วยการแบ่งปันหรือใช้ทรัพยากรที่ใช้ในกิจการร่วมกันเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ตลอดจนการรวมกลุ่มในลักษณะสมาคมการค้าเครือข่าย เพื่อการรับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ก่อให้เกิดการ
พัฒนาภายใต้รูปแบบของการช่วยเหลือพึ่งพา สงเคราะห์เกื้อกูล มีจริยธรรม และความสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
ร่วมกัน ทาให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน นาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (วณิศญดา วาจิรัมย์,
กัญญามน อินหว่าง, 2560)
ปัญหาการพัฒนาศักยภาพและการปรับตัว ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน จาเป็นต้อง
พัฒนาผสมผสานองค์ความรู้เดิม ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
ชุมชน หากกลุ่มที่มีฐานความสัมพันธ์ของสมาชิกไม่เข้มแข็งเพียงพอ ก็มักจะประสบความล่มสลายไปในที่สุด ดังนั้น
กระบวนทัศน์ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหม่จึงต้องเข้าใจ วิสาหกิจชุมชนแบบองค์รวม เข้าใจถึงการมีชีวิตชีวาตาม
ธรรมชาติ หรือมีแบบอย่างที่เหมือนกันทั้งหมด การคิดแบบองค์รวมเป็นระบบที่เชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชนสู่บริบทใน
ระบบย่อย และระบบใหญ่ทั้งหมด หลักการสาคัญของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนอกจากการให้ความสาคัญด้านการ
ถ่ายทอดความรู้ตามบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว ยังมีหลักการสาคัญที่ต้องคานึงถึงคือ ลักษณะ
การมองประชาชนเป็นศูนย์กลาง มองที่ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดวิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืน ซึ่งการมีส่วนร่วมนี้
ควรจะรวมตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมตัดสินใจด้วย มิใช่เพียงแต่ร่วมทากิจกรรม ลักษณะการมองเป็น
องค์รวมที่ต้องมีการพิจารณาปัญหา และปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างรอบด้าน กระตุ้นให้ชุมชน หรือ
หน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ลักษณะการดาเนินงานของผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร พบว่า สมุนไพรแต่ละประเภทที่ทาการศึกษา
มีลักษณะการดาเนินสมุนไพรที่คล้ายคลึงกันโดยพบว่า มีการใช้วัตถุดิบในพื้นที่เป็นหลัก เน้นด้านการพัฒนาคนใน
พื้น ที่ ด าเนิ น กิจ การโดยอาศัย ทรัพ ยากรที่มี อยู่ ในชุม ชนและยั ง พบว่า มี การนาเทคโนโลยี ที่ ได้ รับ การปรับ ปรุง
พัฒนาขึ้นใหม่มาใช้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวิสาหกิจชุมชนเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่ง
สอดคล้องกับสานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (2553) ที่กล่าวว่าวิสาหกิจชุมชนเป็น
กิจการของชุมชนที่ผลิตสินค้าการให้บริการที่ดาเนินการโดยคณะบุคคล ที่มีความผูกพันมีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัว
กัน ประกอบกิจ การดั ง กล่ าวเพื่ อสร้า งรายได้และเพื่ อการพึ่ง พาตนเองของครอบครัว ชุ มชนและระหว่ างชุม ชน
สอดคล้องกับแนวคิดของเสรี พงศ์พิศ, วิชิต นันทสุวรรณและจานงค์ แรกพินิจ (2558) ที่เห็นว่าวิสาหกิจของชุ มชน
มุ่งประกอบการเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัวชุมชนและระหว่างชุมชน โดยนาวัตถุดิบทรัพยากรและภูมิปัญญา
ของชุมชนมาสร้างสรรค์ผลผลิต เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเรียนรู้ของชุมชน
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จากความสาคัญของผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่การดาเนินการเพื่อการพัฒนาชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชน
และรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชุมชนของผู้นากลุ่ม ผู้วิจัยเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนื่องจากเป็น
เกษตรกรรมที่มีการนาภูมิปัญญามาใช้ และเป็นวิถีชีวิตของชุมชนแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง โดยเลือกศึ กษากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ในภาคกลางเนื่องจากมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัลด้านผลิตภัณฑ์การเกษตรประเภทสมุนไพร
อย่างต่อเนื่องและส่วนใหญ่ เป็น กลุ่ม ผู้ประกอบการที่มีการผลิตสมุนไพรหลายประเภท และได้รับรางวัล อย่า ง
ต่อเนื่อง ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสาคัญที่จะศึกษาลักษณะภาวะของผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และลักษณะการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางตอนล่าง เพื่อให้เห็นถึงแนว
ทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้นากลุ่มในภาคกลางตอนล่าง ซึ่งจะสามารถนาไปเป็น
แนวทางการพัฒนาความเป็นผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทอาหารแปรรูป
ยารักษาโรค เครื่องดื่มสมุนไพรของกลุ่มต่างๆในภาคกลางตอนล่าง

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะของผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภาคกลางตอนล่าง
2. เพื่อศึกษาลักษณะการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของในภาคกลางตอนล่าง
3. เพื่อศึกษาความสาเร็จของผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในภาคกลางตอนล่าง
4. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในภาคกลางตอนล่าง
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีขอบเขตการวิจัยดังต่อไปนี้
จากการศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี และเอกสารงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้อ งเพื่ อสร้า งกรอบแนวคิด การวิ จั ย ผู้ วิ จั ย
ประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการ ได้แก่ Robbins and DeCenzo (2004); Ludving Von Bertalanffy (D. Cahn,
Ruth Anna Abigail, 2014); (Robbins et al. (2002, p. 55); แนวคิด ทฤษฎีด้านผู้นาและภาวะผู้นา ได้แก่ Gary
Yulk (2003) Drucker (2001); ด้านการจัดการวิสาหกิจชุมชน การพัฒนา และเครือข่าย ได้แก่ สานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (2554); สุพจน์ อินหว่าง (2558); กรมการพัฒนาชุมชน (2545:20 - 25);
และกรมส่งเสริมการเกษตร (2559) ลักษณะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ (Wanichyada Wajirum
and Kanyamon Inwang, 2018)
ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูลและพื้นที่ในกำรศึกษำ
1. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการวิจัย เนื่องจากเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth
Interview) วิธีการเข้าถึงข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านเอกสาร
(Review Data) และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data)และพื้นที่ในการศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก ดังนี้
1) ผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ ยาสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพรและอาหาร
แปรรูป โดยศึกษาภาคกลางตอนล่างและสุ่มตัวอย่าง แบบง่าย ทาการจับสลากรายชื่อของจังหวัดในภาคกลางจาก 8
จัง หวั ด ได้ 4 จั งหวั ด ได้ แก่ จั งหวั ดสมุ ทรสงคราม นครปฐม สุ พรรณบุ รี และกาญจนบุ รี จากนั้ นจึ ง เลื อกกลุ่ ม
ผู้ประกอบการของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่อยู่ในกลุ่ม OTOP และเคยได้รับรางวัลด้านสมุนไพร และ/
หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัล มีประสบการณ์การทาธุรกิจ 10 ปีขึ้นไป
2) กลุ่มผู้นาชุมชนของจังหวัด อาเภอ ตาบลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง
2. ด้านพื้นที่ศึกษา ผู้วิจัยจะทาการศึกษากลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 4 จังหวัด ภาคกลาง
ตอนล่าง คือ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี
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ประโยชน์ที่ได้รับจำกงำนวิจัย
1. สามารถนาผลวิจัยไปเป็นแนวทางการพัฒนาผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้งที่เป็นกลุ่มเกษตรกรรมและ
กลุ่มวิสาหกิจอื่นๆ
2. สามารถนาผลการวิจัยเป็นองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้กับ
วิสาหกิจชุมชนอื่นต่อไป
3. สามารถนาผลวิจัยไปเป็นแนวทางวางนโยบายด้านการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร
ให้สามารถสร้างรายได้ เกิดชุมชนเข้มแข็งต่อไป
แนวคิดและทฤษฎีด้ำนผู้นำกลุ่มวิสำหกิจชุมชนกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพร
การดาเนินวิสาหกิจของชุมชนได้กลายเป็นประเด็นสาคัญที่รัฐบาลให้ความสาคัญเพราะเป็นรากฐานของ
เศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้สูญเสียเงินเพื่อการสร้างโครงการต่างๆให้กับชุมชนเป็นจานวนมากเพื่อสร้างขีด
ความสามารถของตนให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ แต่เนื่องจากผู้นากลุ่มของชุมชนยังขาดศักยภาพใน
การดาเนินการให้ชุมชนรวมกลุ่ม ดังนั้นจึงเป็นโจทย์ที่สาคัญว่าวิธีการใดที่จะนาไปสู่ความสาเร็จที่ผู้นากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ และนโยบายหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จะสามารถพลิกฟื้นความยากจนของ
ชุมชนต่างๆได้มากน้อยเพียงใดและจะสามารถพัฒนาไปสู่วิสาหกิจชุมชนได้อย่างไร ซึ่งวิสาหกิจชุมชนนั้นจะต้อง
ประกอบกิจการด้วยคนในชุมชนทั้งในด้านการผลิตสินค้า การให้บริการและการเรียนรู้ การพึ่งตนเองของครอบครัว
ชุมชนและระหว่างชุมชนด้วยการนาทุนที่มีอยู่ภายในชุมชนมาดาเนินการโดยใช้รูปแบบการจัดการที่เหมาะสม
โดยคนในชุมชนจะต้องสามารถทาให้ทรัพยากรของชุมชนเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นและนามาเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับคน
ในชุมชนได้ ซึ่งจะเห็นว่านโยบายหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมามีความสาเร็จนั้นคนในชุมชนได้รวมกลุ่มเพื่อ
สร้างงานและสร้างรายได้ในครอบครัวเช่นกัน แต่การที่หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จะนาไปสู่วิสาหกิจชุมชนที่แข็งแกร่ง
ได้นั้นจาเป็นต้องพัฒนาผู้นา คนชุมชน และพัฒนาระบบการจัดการที่เข้มแข็ง สาหรับแนวทางการพัฒนาหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์สู่วิสาหกิจชุมชนนั้นมีรูปแบบการพัฒนา ซึ่งเป็นรอยต่อที่สาคัญเพราะหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นั้น
เป็นระดับพื้นฐานของชุมชนซึ่งต่อเนื่องมาจากประชาคมของหมู่บ้านและตาบล ดังนั้นเมื่อต้องการพัฒนาหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์มาสู่วิสาหกิจชุมชนจาเป็นต้องพัฒนาทุกระบบของชุมชน เช่น พัฒนาการดาเนินการด้านธุรกิจของ
ชุมชน การร่วมทุนดาเนินการ และการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนเพื่อให้ชุมชนมีรายได้ที่มั่นคงต่อไป เพื่อให้เห็นถึงแนว
ทางการพัฒนาของหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สู่วิสาหกิจชุมชนอย่างชัดเจน ลาดับต่อไปจะเสนอถึงความเป็นไปได้ของ
การพัฒนาหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และแนวทางการพัฒนาหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สู่วิสาหกิจชุมชน (กัญญามน
อินหว่าง, 2556)
สาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินค้าเกษตรกรรมประเภทสมุนไพร ซึ่งถือว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
ผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพราะหากผู้นากลุ่มสามารถสร้างกระบวนการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ก็จะสามารถ
ส่งเสริมกลุ่มให้เข้มแข็งต่อไป ผู้นาถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญต่อความสาเร็จของการเปลี่ยนแปลง ผู้นาที่ดี
จะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีเป้าหมาย มีการจูงใจที่ดี มีความเสียสละ และที่ สาคัญคือ มีความโดดเด่นในด้านการ
ยอมรับนับถือหรือศรัทธา กระตุ้นให้เกิดความพยายามและวิริยะอุตสาหะ ต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดความต้องการ
ทางานที่มีการแข่งขัน มีการติดตามงาน การสร้างความก้าวหน้า การกระตุ้นจูงใจให้เกิดการร่วมมือในการทางาน
สร้างการทางานเป็นทีม สร้างความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Black and Porter, 2000: 425) โดยพบว่า
ผู้นาจาเป็นต้องมีภาวะผู้นา ซึ่ง Daft (2006)ได้กล่าวถึง ภาวะผู้นาว่าเป็นลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่จะแสดง
พฤติกรรมออกมาเมื่อได้มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม เป็นความสามารถที่เกิดขึ้นระหว่างที่ มีการทางานร่วมกันหรือร่วมอยู่
ในเหตุการณ์เดียวกัน ในอันที่จะทาให้กิจกรรมของกลุ่มดาเนินไปสู่เป้าหมาย และประสบความสาเร็จ ซึ่งภาวะผู้นา
จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของการฝึกฝนของแต่ละบุคคล และเป็นความพยายามของผู้นาที่จะต้องอยู่
ในตาแหน่งที่มีอานาจสั่งการหรือไม่ก็ได้เพื่อที่จะกระตุ้นให้ผู้ตามที่จะเข้ามาร่วมมือกันเพื่อให้ไปสู่เป้าหมาย ซึ่งการที่
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ผู้นาจะดาเนินกิจการใดให้สาเร็จได้จะต้องอาศัยพลังอานาจของตนเองที่มีอยู่ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ตาม
กล่าวได้ว่า การเป็นผู้นาจึงเป็นศิลปะของการที่จะมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น และสามารถทาให้ผู้อื่นเกิดความเชื่อมั่น
ในตัวผู้นาและเคารพนับถือตลอดจนให้ความร่วมมือกับผู้นาด้วยความจริงใจ เพื่อให้ปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงไปได้
(พูนฤดี สุวรรณพันธุ์, 2556) ทั้งนี้ผู้นายังต้องมีคุณสมบัติของผู้นาที่ดีด้วย กล่าวคือ ต้องเข้า ใจถึงความสาคัญของ
ดุลยภาพระหว่างคุณลักษณะกับความรู้ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของนักวิชาการหลายท่านที่ว่า
ผลสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนจะเกิดขึ้นได้นั้นวิสาหกิจชุมชนจะต้องมีผู้นากลุ่มที่มีภาวะผู้นามีความรู้ความสามารถ
และมีวิสัยทัศน์ (Gadenne, 2003; Lussier&Pfeifer, 2001)
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของธุรกิจส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการมีผู้นาที่ดี ผู้นาต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิด
อยากจะเปลี่ยนแปลงและในขณะเดียวกันต้องมีการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยขีดความสามารถของผู้นา
เป็นตัวกาหนดประสิทธิภาพของบุคคล หรือองค์กรความเป็นผู้นาเป็นตัวกาหนดเส้นทางความสาเร็จหรือความ
ล้มเหลวขององค์กรขึ้นอยู่กับผู้นามีการรวมตัวของสมาชิกในกลุ่มสูง มีการสื่อสารทั่วถึงและโปร่งใส มีความไว้เนื้อ
เชื่อใจระหว่างสมาชิก ใช้กระบวนการการตัดสินใจแบบให้ทุกคนมีส่วนร่วม มีการประสานงานระหว่างสมาชิกให้
ครบถ้วน ประสานงานกับองค์กรภายนอกเครือข่ายได้เป็นอย่างดี โดยมีหน้าที่ในการดูแลรักษาเครือข่าย ช่วยสร้าง
แรงจู ง ใจและกระตุ้ น สมาชิ กรวมตั วกัน ท างาน จั ด ให้มี กระบวนการตั ด สิน ใจโดยให้ส มาชิ กทุ กกลุ่ ม มี ส่ ว นร่ว ม
พยายามสร้างสภาพแวดล้อมให้มี การเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ วางแผนในการประสานงานระหว่างสมาชิก
และเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นๆ จัดระบบการประสานงานให้คล่องตัวและทั่วถึง การประสานงานถือเป็นหน้าที่หลัก
ของสมาชิกแกนนา เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนทุกระดับให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี(กิติกร ดาวพิเศษและคณะ ,
2556) ซึ่งสอดคล้องกับ ลักษณะของการพัฒนาเครือข่ายของผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินค้าเกษตรกรรม จังหวัด
พิษณุโลกของสุพจน์ อินหว่าง และกัญญามน อินหว่าง (2556) พบว่า มีการกาหนดข้อตกลงร่วมกันกับเกษตรกร
ภายในชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้นาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแหล่งจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพภายในชุมชน ใช้
แรงงานที่เป็นคนในชุมชนในการผลิตสินค้า กาหนดมาตรการร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจ สร้างความร่วมมือกับชุมชน หรือ
กลุ่มวิสาหกิจอื่นๆ รวมทั้ง พบว่า ผู้นาควรมีประสบการณ์การทางานด้านชุมชน การอบรมและการพัฒนาชุมชนที่อยู่
และยังพบว่า ภาวะผู้นาเชิงสถานการณ์ ภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยน ภาวะผู้นาแบบ เปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นาด้าน
การประกอบการมีผลต่อประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชน และตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้นาด้านการประกอบการมี
ความเหมาะสมต่อการนาไปใช้บริหารจัดการวิสาหกิจ ชุมชนให้มีประสิทธิผลและสามารถเปลี่ยนแปลงทาให้ภาวะ
ผู้นาด้านการประกอบการของผู้นา วิสาหกิจชุมชนสูงขึ้น ข้อเสนอแนะที่สาคัญคือ ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาภาวะ
ผู้นาด้านการประกอบ การของผู้นาวิสาหกิจชุมชน โดยการนาตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้นาด้านการประกอบการ
ของผู้นาวิสาหกิจชุมชน ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ขนม
ธรรมเนียม และประเพณี (ฉัฐสิณี หาญกิตติชัย, 2558) ดังกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย
ลักษณะของ กลุ่มวิสำหกิจชุมชน
รูปแบบของวิสำหกิจชุมชน
- วิสาหกิจแบบกิจการเดี่ยว
- วิสาหกิจแบบเครือข่าย
ระดับกำรดำเนินงำน
ของวิสำหกิจชุมชน
- ระดับพื้นฐาน
- ระดับพัฒนา
- ระดับก้าวหน้า

กำรจัดกำรกลุ่มวิสำหกิจชุมชนของผู้นำกลุ่ม
- ชุมชนเป็นเจ้าของกิจการเอง
- ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน
- พัฒนาศักยภาพของชุมชน
- มี ฐ านภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ผสมผสานกั บ ภู มิ
ปัญญาสากล
- มี ก ารด าเนิ น การแบบบู ร ณาการเชื่ อ มโยง
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
- มีการพึ่งตนเองของกลุ่ม
- สร้างเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายนอก

ลักษณะของผู้นำกลุม่ วิสำหกิจชุมชน
สินค้ำสมุนไพร
- มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรม
- มีวิสัยทัศน์ กาหนดเป้าหมายชัดเจน
- สร้างเครือข่ายกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรอื่น
- สร้ า งแรงจู ง ใจและกระตุ้ น สมาชิ ก
รวมตัวกันทางาน
- มี ก ารพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะให้ กั บ
สมาชิกอย่างต่อเนื่อง
- มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
และร่วมแก้ปัญหากับชุมชน
- พัฒนาทักษะให้คนในชุมชนประกอบ
อาชีพสร้างรายได้ภายในชุมชน

กำรพัฒนำสินค้ำสมุนไพรของ
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน
- หาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรออกสู่ ต ลาดอย่ า ง
ต่อเนื่อง
- ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง
- มี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนการจั ด การ
การตลาดของสินค้าสมุนไพร
- จั ด กิ จ กรรมร่ ว มกั บ ผู้ ป ระกอบการในกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนอื่น
- สร้างมาตรฐานสินค้าสมุนไพร
แนวทำงผู้นำกลุ่มวิสำหกิจชุมชนกับกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในภำคกลำงตอนล่ำง

วิธีกำรวิจัย
ผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภาคกลางตอนล่าง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) กับกลุ่มผู้นาวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
สมุนไพร จานวน 62 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบร้อยละ 50 ของเขตภาคกลางตอนล่าง และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
ทาการจับสลากรายชื่อของจังหวัดในภาคกลางตอนล่าง 1 ได้ 4 จังหวัด จากนั้นจึงเลือก 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ เครื่องดื่มสมุนไพร ยาสมุนไพร และอาหารแปรรูป ที่เข้าร่วมกลุ่มผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์และที่ได้รับรางวัลด้านใดด้านหนึ่งในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ทั้งสิ้น
62 คน 2) กลุ่มนักวิชาการพาณิชย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านวิสาหกิจชุมชนที่มี
ประสบการณ์พัฒนาชุมชน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 10 คน ทาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการสัมภาษณ์นามาสรุปเป็นประเด็นต่างๆ
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สรุปผลกำรวิจัย
จากผลวิจัยด้านผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร พบว่า อาหารแปรรูปมี จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ
33.9 เครื่องดื่มสมุนไพร จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 และยาสมุนไพรจานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9
สมาชิกกลุ่มอาหารแปรรูปมีประสบการณ์ 5 ปีแต่ไม่เกิน 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.6 และยาสมุนไพร 10 ปี -15 ปี
คิดเป็นร้อยละ 47.6 ยังพบว่า การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับชุมชนหรือเครือข่ายพบว่า กลุ่มยาสมุนไพรมีเครือข่าย
ระหว่างชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 55.5 การเข้ารับการฝึกอบรม หาความรู้ของกลุ่มยาสมุนไพรมากที่สุด ร้อยละ 66.7
วัตถุประสงค์ที่ 1 ลักษณะบทบำทของผู้นำกลุ่มวิสำหกิจชุมชนกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ น า 62 คน ในจั ง หวั ด นครปฐม จั ง หวั ด ราชบุ รี จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี และจั ง หวั ด
กาญจนบุ รีที่มี การรวมกลุ่ มวิส าหกิจชุ มชนสมุน ไพร โดยท าการสัม ภาษณ์กับกลุ่ มผลิ ตภัณ ฑ์เครื่องดื่ม สมุน ไพร
ยาสมุนไพร และอาหารแปรรูป โดยพบว่า ลักษณะบทบาทผู้นากลุ่มวิ สาหกิจชุมสมุนไพรด้านความเป็นผู้นากลุ่ม
การมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรม การสร้างเครือข่ายกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาความรู้และ
ทักษะผู้นาและสมาชิก ได้ดังนี้
1) ลักษณะการทางานของผู้นากลุ่ม พบว่า ผู้นากลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ใช้หลักการ
จูงใจที่ทาให้คนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม โดยผู้นามีการพัฒนากลุ่มเพื่อให้มีความเข้มแข็ง
ใช้กระบวนการการตัดสินใจแบบให้ทุกคนมีส่วนร่วม เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการประสานงานระหว่าง
สมาชิก ประสานงานกับองค์กรภายนอกเครือข่ายได้ เป็นอย่างดี ให้ความสาคัญต่อเป้าหมาย สมาชิกทุกคนต้องมี
ส่วนร่วม และต้องทางานให้ได้ตามเป้าหมาย
2) มีความเป็นผู้นา ได้แก่ มีความยืดหยุ่น เต็มใจรับผิดชอบตามสภาพการณ์ ให้การสนับสนุนใน
การตัดสินใจ มีความคิดสร้างสรรค์ หาวิธีการปฏิบัติเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสมาชิกกลุ่ม ค้นหาวิธีผลิตสินค้าสมุนไพร
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชน กล้าแสดงออก และเปิดใจให้สมาชิกมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นได้
อย่างเสรี มีส่วนร่วมในการทางานให้บรรลุเป้าหมาย
3) ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านลักษณะของการพัฒนาเครือข่ายของผู้นากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรพบว่า กระบวนการพัฒนาเครือข่ายของผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรมีการนาไปใช้มาก
ลักษณะของการพัฒนาเครือข่ายของผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรให้ความสาคัญต่อการเปิดโอกาสให้ผู้นาชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแหล่งจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพภายในชุมชน ประชุมวางแผนร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจอื่นๆ
เพื่อจัดหาแหล่งตลาดร่วมวางจาหน่ายสินค้า สร้างความร่วมมือกับชุมชน หรือกลุ่มวิสาหกิจอื่นๆเพื่อผลักดันให้เกิด
การมีส่วนร่วมทั้งกับภายในชุมชนและภายนอกชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
จะเห็ น ได้ ว่ า ผู้ น ากลุ่ ม มี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ ความส าเร็ จ ของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ผู้ น ามี ก ารวางแผน
มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีส่วนร่วมกับกลุ่มและพร้อมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีการประชุมวางแผนร่วมกับกลุ่ม
วิสาหกิจอื่นๆ เพื่อจัดหาแหล่งตลาดเพื่อวางจาหน่ายสินค้าและการบริการ สร้างความร่วมมือกับชุมชน ด้วยการ
สร้า งความร่ว มมื อกับชุ ม ชน หรือกลุ่ ม วิ ส าหกิจ อื่น ๆเพื่อผลั กดั น ให้เกิด การมีส่ ว นร่ว มทั้ง กับ ภายในชุ ม ชนและ
ภายนอกชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
วัตถุประสงค์ที่ 2 ลักษณะกำรจั ดกำรของผู้นำกลุ่มด้ำนกำรพัฒนำเครือข่ำยกลุ่ มวิสำหกิ จชุ มชนผลิตภัณ ฑ์
สมุนไพร
จากการสัมภาษณ์ผู้นากลุ่มด้านการพัฒนาเครือข่ายของผู้นาวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรของภาค
กลางตอนล่ า ง จ านวน 62 คน พบว่ า ผู้ น ากลุ่ ม มี ก ารพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มกั บ สมาชิ ก กลุ่ ม หลายด้ า น
โดย กลุ่มสมุนไพรแต่ละกลุ่มมีการพัฒนาเครือข่ายที่ แตกต่างกันบางประเด็น ทั้งในส่วนของประเภทสมุนไพรและ
จังหวัดทั้ง 4 จังหวัด โดยมีข้อค้นพบด้านการจัดการการดาเนินงานและการพัฒนาเครือข่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ของผู้นากลุ่ม โดยพบว่าการจัดการของผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารแปรรูปมีการสร้างเครือข่ายกับธุรกิจที่
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เป็ น ประเภทเดี ย วกัน กลุ่ ม ยาสมุ น ไพรและกลุ่ ม อาหารแปรรู ป มี ตั ว แทนจ าหน่ า ยในจั ง หวั ด และนอกจั ง หวั ด
และสร้ า งเครื อ ข่ า ยด้ า นการตลาด เช่ น การแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า โดยน าสิ น ค้ า แต่ ล ะกลุ่ ม มาวางขายด้ ว ยกั น
กลุ่มผู้ประกอบการเครื่องดื่มสมุนไพร ได้ใช้การสร้างความแตกต่างในรสชาติสีสันรูปแบบของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
มีความโดดเด่น ชื่อ ตราผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก มีการกาหนดลูกค้าและแหล่งจาหน่าย กลุ่มยาสมุนไพร ใช้การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ คือ การหากรรมวิธีการผลิตการเลือกวัตถุดิบ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์รูปแบบสีสันขนาดต่างๆ ตาม
ความต้องการของตลาดและการกาหนดลูกค้าและแหล่งจาหน่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการสร้างการรับรู้
ในตราสินค้าให้แก่ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เน้นการรับรู้ต่อกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
เพราะจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นที่วางใจประกอบกับรัฐบาลสนับสนุนให้ผู้บริโภคยาสมุนไพรมากขึ้น มีการ
สร้างเอกลักษณ์สินค้าคือมีสัญลักษณ์หรือตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน ความปลอดภัย
รางวัลการันตีในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ เน้นที่ประโยชน์ของสินค้า เรื่องคุณค่าทางโภชนา การวัตถุดิบที่สดและ
สะอาดรูปร่างหน้าตาของสินค้า สิ่งตกแต่งภายนอกตัวบรรจุภัณฑ์ต้องดึงดูดความสนใจ ผลิตภัณฑ์เน้นคุณค่าของ
สินค้าที่มีผลต่อความรู้สึกของผู้บริโภค สร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเป็นสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
จากผลการวิจัยด้านการพัฒนาเครือข่ายของผู้นาชุมชน พบว่ า ได้ใช้กระบวนการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งจากสินค้าสมุนไพรประเภทเดียวกันต่างประเภท รวมทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่นๆเพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนา โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด วัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรใน
ท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการขนส่งจัดเก็บและง่ายต่อการบริหารของวัตถุดิบ ทาให้เกิดการสร้างงานสร้าง
เสริมอาชีพ ทาให้คนในชุมชนไม่ต้องออกไปทางานข้างนอก เพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน สมาชิกใน
กลุ่ ม ปลู ก เองและจากเกษตรกรในหมู่ บ้ า นและมี ก ารน าวั ต ถุ ดิ บ ในช่ ว งราคาตกต่ า มาแปรรู ป เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเน้นการจ้างแรงงานที่อาศัยอยู่ในชุมชน เนื่องจากสะดวกในการเดินทางและสามารถทางานล่วงเวลา
ได้ หากมีปริมาณการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นส่งผลให้สมาชิกมีรายได้ต่อเนื่อง ตลอดทั้งปีมีงานทา ทาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ผู้นากลุ่มมีการจัดเตรียมคนให้ปฏิบัติตามแผนที่กาหนด คนที่ถูกกาหนดให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
กาหนดปริมาณงานที่มอบหมาย แต่ละคนมีความเหมาะสมการเลือกใช้คนต้องให้เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ ทาให้
การทางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งหาแหล่งตลาดเพื่อวางจาหน่ายสินค้า ทาเว็บไซต์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
วางสินค้าแหล่งท่องเที่ยวเช่น วัด ร้านค้าของแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ร่วมมือกับ
กลุ่มวิสาหกิจอื่นๆเพื่อขยายตลาดสู่นอกชุมชน
จากลักษณะการดาเนินงานและการพัฒนาเครือข่ายของผู้นากลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรจาก
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญจานวน 62 คนจาก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และ
กาญจนบุรี พบว่า มีการใช้วัตถุดิบในพื้นที่เป็นหลัก มีการใช้เทคโนโลยีที่จาเป็นสาหรับการผลิตสินค้า ใช้แรงงานใน
พื้นที่เป็นหลัก เลือกใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า สินค้าของชุมชนส่วนใหญ่จะจาหน่ายตามตลาดนัดชุมชน ออกสู่
ตลาดภายนอกทั่วประเทศโดยจัดแสดงสินค้าระดับตาบลระดับอาเภอระดับจังหวัด เป็นต้น
วัตถุประสงค์ที่ 3 ควำมสำเร็จของผู้นำกลุ่มวิสำหกิจชุมชนกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพร เขตภำคกลำง
ตอนล่ำง
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ให้ข้ อมู ล ส าคั ญ จ านวน 62 คน จาก 4 จั ง หวั ด ได้ แก่ จั ง หวั ด นครปฐม ราชบุ รี
สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสาคัญของสมุนไพรประเภทเครื่องดื่มสมุนไพร อาหารแปรรูปมีลักษณะ
ความสาเร็จที่คล้ายคลึ งกัน ส าหรับอาหารแปรรูปมี ลักษณะความส าเร็จที่ แตกต่ า งกันบางประการ เช่ น มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่นามาใช้และควบคุมคุณภาพของอาหาร รวมทั้งแปรรูป มีการรวมกลุ่มกับหน่วยงาน
หรือศูนย์การท่องเที่ยวมากกว่าธุรกิจอื่น นอกจากนี้ยังพบว่าอาหารแปรรูปมีความมุ่งมั่นต่อการนาสินค้าออกสู่ตลาด
ภายนอกเพิ่มขึ้นอย่า งต่อเนื่อ ง สาหรับ ยาสมุนไพรมีการออกแบบรูป แบบผลิตภัณฑ์มากขึ้นสามารถนาสู่ตลาด
ภายนอกชุมชน สามารถสรุปได้ดังนี้
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1. ด้านผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
1. มีแนวทางในการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ เช่น การชักชวนของผู้นาจากกระบวนการจัดทาแผน
แม่บทชุมชน การรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งโดยมีการส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการแก้ไขปัญหาร่วมกันของสมาชิก
ร่วมกัน
2. มีการแนวทางการติดตามข้อมูลความต้องการของชุมชน กาหนดลูกค้าและแหล่งจาหน่าย
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทา รวมทั้งมีการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายและการปรับขนาดสินค้า
3. มีวิธีการควบคุมตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่นามาใช้ การป้องกันลดการสูญเสียจากการ
ถนอมอาหาร และควบคุมคุณภาพการทาอาหารแปรรูป ยาสมุนไพร และเครื่องดื่มสมุนไพร
4. มีวิธีการพัฒนาสมาชิกกลุ่ม เช่น ส่งเข้ารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานวิสาหกิจที่
ประสบความสาเร็จ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้นากลุ่มวิสาหกิจอื่นๆ เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการดาเนินงานวิสาหกิจ
เข้ารับการอบรมวิธีและมาตรฐานการผลิต
2. การมีพันธมิตรและเครือข่ายทางธุรกิจสมุนไพรภายนอก
มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น ไร่คุณมนแก่นไพลิน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดโสดา
ประดิษฐารามพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยวที่พักแรม เช่น โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ พันธมิตรกับสถาบันการฝึกอบรม
หน่วยงานของรัฐ กลุ่มท่องเที่ยวเชิง ธุรกิจยาสมุนไพรมีพันธมิตร คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป มะพร้าวและ
ธุรกิจอาหารแปรรูป มีพันธมิตรคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรทุ่งมะเซอย่อร่วมใจ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สตรีแปรรูปพืชผักและสมุนไพรจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมหวานตาลคู่จังหวัดราชบุรี เป็นต้น
3. ผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถสร้างแนวทางจิตสาธารณะ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการช่วยเหลือสังคม เช่น สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ในงานวันเด็ก ถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับนักเรียนในชุมชน ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การปลูกพืชสมุนไพรและผลผลิตทางการเกษตร ต้องเป็นอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีมุ่ง เน้นกระบวนการผลิต
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และมีอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในชุมชน
4. สร้างการมีส่วนร่วมให้สมาชิกมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสร้างแรงจูงใจและการมีส่วน
ร่ว มให้ มี ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ส่ ว นร่ ว มกับ สมาชิ กกลุ่ ม ให้ห าจุ ด เด่ น ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
มีแผนการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายใน 3 ปี เช่น เครื่องดื่มสมุนไพรมุ่งมั่นเป็นผู้ผลิตสินค้าโดยนาความรู้ที่ได้สืบ
ทอดทางภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสมุนไพร เน้นเอกลักษณ์โดยนาภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ ยาสมุนไพรส่งเสริมการขาย
ให้ครบทุกภาค ทุกตาบลและสามารถตอบโจทย์ให้กลุ่มสมาชิกได้ทุกกรณี และอาหารแปรรูปมีการนาเสนอสินค้าให้
มีรูปแบบแปลกใหม่ พัฒนาสมาชิกกลุ่มและชุมชน การฝึกอบรมให้กับสมาชิกกลุ่ม พัฒนาความรู้ด้านการจัดกา ร
สิ่งแวดล้อมของชุมชน และการสร้างเครือข่ายและสมาชิกการพึ่งตนเอง และการอนุรักษ์ต่อยอดโดยใช้ฐานภูมิ
ปัญญาและวัตถุดิบในท้องถิ่นและการให้สมาชิกกลุ่มมีความรู้ด้านการบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ที่ 4 แนวทำงกำรพัฒนำผู้นำกลุ่มวิสำหกิจชุมชนกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพร เขตภำคกลำง
ตอนล่ำง
จากการสัมภาษณ์ผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พบว่า ผู้นากลุ่มที่ประสบความสาเร็จด้านสมุนไพร จานวน 12 คน ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นแนว
ทางการพัฒนาผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนหลายประเด็น เช่น ด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้ได้มาตรฐานสากล
มีการใช้ เทคโนโลยี เพื่อช่ ว ยในการผลิ ต ให้ไ ด้คุณ ภาพ และมีม าตรฐานการผลิต สะอาด ปลอดภัย รวมทั้ง การ
พัฒนาการตลาด ได้แก่ การหาช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าใหม่ๆ ในประเทศและผลิตสินค้าใหม่ๆ ตลอดเวลา
เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าที่รักสุขภาพ การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ร่วมกัน
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จากข้อมูลข้างต้นกล่าวได้ว่าผู้สัมภาษณ์ทั้ง 12 คน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
ผลิตสมุนไพรของภาคกลางตอนล่าง มีการดาเนินความสาเร็จจากแนวทางนโยบายหนึ่ งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มาสู่
เศรษฐกิจชุมชน และมาสู่วิสาหกิจชุมชนที่มีฐานรากที่เข้มแข็ง รวมทั้งนโยบายภาครัฐที่ให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งการผลิต
และการตลาดเข้ามาร่วมอบรมให้ความรู้ทุกด้าน ผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถสร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนเข้า
มาสนใจและมารวมกลุ่ม เพื่อหารายได้ให้กับครอบครัวมากขึ้น
หลักของความสาเร็จด้านการพัฒนาผู้นาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนาเครือข่าย ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาการตลาดและผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้สรุปข้อมูลเพื่อความชัดเจน โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็นแนวทาง ดังนี้
1) แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือแแนวทางด้านมนุษย์ ได้แก่ ด้านการพัฒนา คนใน
พื้นที่ ผู้นาชุมชน การจ้างงานในพื้นที่ การพัฒนาพนักงานอ
2) ด้านการพัฒนาเครือข่าย หรือแนวทางด้านสังคม ได้แก่ การมีเครือข่ายทางธุรกิจที่ส่งเสริม
การตลาด การผลิต การสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยี
3) ด้านเศรษฐกิจทางการตลาดและการผลิตหรือแนวทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การสร้างรายได้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาการตลาด
4) ด้านสิ่งแวดล้อมหรือแนวทางทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสร้างจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ผลจากการศึกษาลักษณะผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในเขตภาคกลาง
ตอนล่าง สามารถนาไปเชื่อมโยงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพร กล่าวคือ ลักษณะการจัดการของผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบว่า ให้ความสาคัญต่อการใช้แรงงานในพื้นที่
เป็นหลัก จัดการด้านการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นความสาคัญของการนา
วัตถุดิบจากทรัพยากรในท้องถิ่น ให้ความรู้ ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการผลิตเพิ่มขึ้น ให้
ความรู้ ความเข้าใจด้านการผลิตและการตลาด การจัดจาหน่ายสินค้า การตรวจสอบคุณภาพ ระบบการเงินการ
บัญชีสินค้าคงคลัง นอกจากนี้ มีการจัดการด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มเป็นสาคัญโดยการมุ่งเน้นการผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นและขายภายนอก มีการร่วมจัดงานแสดงสินค้าระดับจังหวัด
ประเทศ และต่างประเทศ จากแนวทางการพัฒนาผู้นา จาเป็นต้องอาศัยการพัฒนาสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ทั้งจากผู้นากลุ่ม สู่การพัฒนาสมาชิกกลุ่ม โดยพัฒนาคนในพื้นที่ มีการจ้างงานในพื้นที่มากขึ้น พัฒนาเครือข่ายของ
ชุมชนอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ส่งเสริมการตลาด การผลิต การสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย
เทคโนโลยี ฝึกทักษะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่คนในชุมชนเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

อภิปรำยผล
จากผลวิจัยที่ได้ศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้วิจัยนามาอภิปรายผลตามรายละเอียด ดังนี้
ลักษณะบทบาทของผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร เขตภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ เครื่องดื่ม
สมุนไพร ยาสมุนไพร และอาหารแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบว่า ผู้นากลุ่มมีบทบาทการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
คล้ายคลึงกันโดย พบว่า มีการใช้วัตถุดิบในพื้นที่เป็นหลัก เน้นด้านการพัฒนาคนในพื้นที่การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิด ประโยชน์ ดาเนินกิจการโดยอาศัย ทรัพยากรที่ มีอยู่ในชุมชน และมีการนาเทคโนโลยี ที่ได้ รับ การปรับ ปรุง
พัฒนาขึ้นใหม่มาใช้ มีการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่ม ทั้งนี้เพราะว่าวิสาหกิจชุมชนโดยพื้นฐานมีการรวมกลุ่มและ
พึ่งพาตนเอง รวมไปถึงใช้ภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน การใช้วัตถุดิบ ทรัพยากร
ทุน แรงงานในชุมชนเป็น หลัก จึ งส่งผลให้มี การพัฒ นาชุม ชนให้มี ศักยภาพ โดยผู้นา มีการส่ งเสริมและพัฒนา
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรต่างๆ ทั้งในและนอกระบบ ทาให้เกิดศักยภาพของการพัฒนาชุมชน
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สามารถส่งเสริมให้เกิดแนวทางความร่วมมือและความสามัคคี ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (2553) ที่กล่าวว่าวิสาหกิจชุมชนเป็นกิจการของชุมชนที่
ผลิตสินค้าการให้บริการที่ดาเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันมีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ
ดังกล่าวเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัวชุมชนและระหว่างชุมชน ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของสุพจน์ อินหว่างและกัญญามน อินหว่าง (2558) เรื่องแนวทางการพัฒนาเครือข่ายของผู้นากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนประเภทสินค้าเกษตรกรรมจังหวัดพิษณุโลก ผลวิจัยพบว่าวิสาหกิจชุมชนมีลักษณะสาคัญคือชุมชน
เป็นเจ้าของกิจการเองผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชนริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชนมีฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผสมผสานภูมิ ปั ญ ญาสากลมี การด าเนิ น การแบบบู รณาการเชื่ อมโยงกิจ กรรมต่ า งๆ อย่ า งเป็ น ระบบมี
กระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจหลักมีการพึ่งตนเองทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นแนวทางการรวมกลุ่ม
เพื่อยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างความเข้มแข็งภาคชนบท และยังสอดคล้องกับแนวคิดของเสรี
พงศ์พิศ; วิชิต นันทสุวรรณและจานงค์ แรกพินิจ, 2558) ที่เห็นว่าวิสาหกิจของชุมชนมุ่งประกอบการเพื่อการพึ่งพา
ตนเองของครอบครัวชุมชนและระหว่างชุมชน โดยนาวัตถุดิบทรัพยากรและภูมิปัญญาของชุมชนมาสร้า งสรรค์
ผลผลิต เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเรียนรู้ของชุมชน
ลักษณะการจัดการของผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ความสาคัญกับการสร้างความแตกต่างเป็นการใช้ความ
แตกต่างของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ มีการให้ความสาคัญต่อการพัฒนาสมาชิกกลุ่มด้านการนาเทคโนโลยีด้านวิ ธีการ
บรรจุภัณฑ์เพื่อให้เครื่องดื่มสมุนไพร ยาสมุนไพรประเภทน้า ยาลูกกลอน และอาหารแปรรูปเก็บรักษาไว้ได้นาน
สร้างความแตกต่างของรสชาติที่หลากหลายและความอร่อยของน้าดื่มสมุนไพร และมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็น
เอกลักษณ์สร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าที่จะนาเสนอผู้บริโภคซึ่งผลวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของพิบูล ไว
จิตรกรรม (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่องการสร้างเอกลักษณ์สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาลในประเทศไทย ผลการวิจัย
พบว่า สามารถสร้างอัตลักษณ์สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาล ด้านคุณประโยชน์ของสินค้าที่เน้นเรื่องคุณค่าทาง
โภชนาการวัตถุดิบที่สดและสะอาด ด้านรูปร่างหน้าตาของสินค้าสิ่งตกแต่งภายนอกตัวบรรจุภัณฑ์ต้องดึงดูดความ
สนใจใช้ลวดลายกราฟิกประดับตกแต่งมีภาพสินค้ามีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ด้านคุณค่าของสินค้าที่มีผลต่อ
ความรู้สึกของผู้บริโภคสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเป็นสินค้าที่ดีต่อสุขภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีเชื่อถือได้ ด้าน
บุคลิกภาพของสินค้าที่สะท้อนไปถึงผู้บริโภคทาให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเป็นคนใส่ใจตัวเองดูแลร่างกายและสุขภาพ
จากผลวิจัยพบว่าการสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมให้มี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง มีส่วนร่วมกับ
สมาชิกกลุ่มให้หาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น เครื่องดื่มสมุนไพรมุ่งมั่นเป็นผู้ผลิตสินค้าโดยนา
ความรู้ที่ได้สืบทอดทางภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสมุนไพร เน้นเอกลักษณ์โดยนาภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ ยาสมุนไพร
ส่งเสริมการขายให้ครบทุกภาค ทุกตาบลและสามารถตอบโจทย์ให้กลุ่มสมาชิกได้ทุกกรณี และอาหารแปรรูปมีการ
นาเสนอสินค้าให้มีรูปแบบแปลกใหม่ พัฒนาสมาชิกกลุ่มและชุมชน การฝึกอบรมให้กับสมาชิกกลุ่มพัฒนาความรู้
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน และการสร้างเครือข่ายและสมาชิกการพึ่ง ตนเอง และการอนุรักษ์ต่อยอดโดย
ใช้ฐานภูมิปัญญาและวัตถุดิบในท้องถิ่นและการให้สมาชิกกลุ่มมีความรู้ด้านการบริหารจัดการ โดยพบว่าสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของกษมาพรพวง ประยงค์ (2556) เรื่อง แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มการแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ทาการศึกษาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน พบว่า ควรสร้างผลิตภัณฑ์ให้มี
ความแตกต่าง และสอดคล้องกับการศึกษาการใช้สมุนไพรเพื่อเพิ่มทั้งคุณค่าและมูลค่าของรัฐบาลไทยโดยได้จัดทา
ยุทธศาสตร์โดยบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ภายใต้ยุทธศาสตร์
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้ให้ความสาคัญในการอนุรักษ์การวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพื้นบ้านเพื่อสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มและเป็นเอกลักษณ์
ของประเทศเช่นสมุนไพรเวชภัณฑ์เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการสร้างความเชื่อมั่นในการบริโ ภคยาสมุน ไพรนั้น นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับสานักงาน
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มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (2559) ได้มีนโยบายให้โรงพยาบาลและสถานีอนามัยในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขได้มีการนาเอายาสมุนไพรมาทดแทนยาแผนปัจจุบันกว่า 22 รายการซึ่งเป็นการเพิ่มรายการยาจาก
สมุนไพรเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นทางเลือกเพิ่มขึ้นของแพทย์ผู้สั่งยาในการรักษาหรือส่งเสริมสุขภาพ
แบบผสมผสานแก่ประชาชน ทั้งนี้จากนโยบายดังกล่าวมีผลให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มมูลค่าจากการใช้ยาจาก
สมุนไพรมากขึ้น นับว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งยังขาดความไว้วางใจในยาและ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของไทยให้เกิดความเชื่อถือและหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลดีต่อกลุ่มธุรกิจยาสมุนไพร
จากผลวิจัยแนวทางการพัฒนาผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า การพัฒนาที่สาคัญ
ได้แก่ ด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้ได้มาตรฐานสากล มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการผลิตให้ได้คุณภาพ
และมีมาตรฐานการผลิต สะอาด ปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาการตลาด ได้แก่ การหาช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้า
ใหม่ๆ ในประเทศและผลิตสินค้าใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าที่รักสุขภาพ การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกกลุ่มและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันซึ่งผลวิจัยดังกล่าวควรพัฒนาผู้นากลุ่มและสมาชิกให้มีความรู้
ในการบริหารจัดการ การปรับปรุงเทคนิคและฝีมือการผลิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ในระดับท้องถิ่น
สามารถออกสู่ตลาดต่างประเทศได้อันจะส่งผลดีต่อการสร้างรายได้ของชุมชนท้องถิ่นความมั่นคงในอาชีพให้คนใน
ชุมชนท้องถิ่น สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้นและส่งผลดี ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศซึ่งผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นควรที่จะมีพร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้าได้โดยการส่งเสริมเพื่อให้เกิดความ
เข้มแข็งโดยปรับปรุงเทคนิคและฝีมือการผลิตการบริหารจัดการการตลาดตลอดจนความเข้มแข็งทางการเงินให้
สามารถผลิตสินค้าโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้แก่ครอบครัว
ทั้งนี้จากแนวทางดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ ประภาพรรณ รักเลี้ยง กัญญามน อินหว่างและสุพจน์
อินหว่าง (2553) ได้ทาการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการผลิตสินค้าหัตถกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า ผู้บริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้เกี่ยวข้องให้ความสาคัญและตระหนักถึง
ความจาเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้
สามารถบริหารงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีป ระสิทธิผล และสอดคล้องกับคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
โดยท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2558) ได้กล่าวถึงแผนการ
ดาเนินงานการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็งสามารถแข่งขัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตการพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริการเพื่ อเพิ่ ม มู ลค่า การพั ฒ นาการบริหารจั ด การภายในองค์กรการปรับ โครงสร้า งกลไกการ
สนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจน ทั้งในด้านการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงการสร้าง
โอกาสทางด้านตลาดทั้งในและต่ างประเทศ และยังพบว่า สอดคล้องกับแนวคิดสุรชัย ภัทรบรรเจิด (2554)
ที่กล่าวถึงคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จว่า จะต้องใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมถึงแม้จะ
เชี่ยวชาญชานาญในการผลิต แต่ความรู้และประสบการณ์อย่างอื่นหรือที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติม
อยู่ตลอด ความรู้อาจจะได้จากการสัมมนา ฝึกอบรม สิ่งเหล่านี้จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้งานสาเร็จเร็วขึ้น และยัง
พบว่าสอดคล้องกับแนวคิดของสุพจน์ อินหว่าง (2558) ที่กล่าวถึงวิสาหกิจชุมชนว่า การประกอบการที่มีภูมิปัญญา
ขององค์กรชุมชนโดยที่มีสมาชิกในชุมชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งด้านการผลิตการค้าและการเงินและต้องการ
ใช้ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรทุกขั้นตอน เพื่อการเรียนรู้ของชุมชนให้เกิดดอกผลทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมการ
จัดการผลิตซึ่งมิได้มีเป้าหมายเพียง เพื่อการสร้างกาไรทางการเงินเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงกาไรทางสังคม ได้แก่
ความเข้มแข็งของชุมชนและความสงบสุขของสังคมด้วย
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จากผลวิ จัย ความส าเร็จ ของผู้น ากลุ่ม วิส าหกิจชุ มชนกับการพั ฒนาผลิต ภัณฑ์ สมุ นไพร เขตภาคกลาง
ตอนล่าง ผลการศึกษาพบว่า ความสาเร็จที่สาคัญ ได้แก่ การพัฒนามนุษย์หรือคนในพื้นที่ ผู้นาชุมชน การจ้างงานใน
พื้นที่ การพัฒนาพนักงาน 2) การพัฒนาเครือข่าย ได้แก่ การมีเครือข่ายทางธุรกิจที่ส่งเสริมการตลาด การผลิต การ
สร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยี 3) ด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการผลิต ได้แก่ การ
สร้างรายได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาการตลาด และ 4) ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสร้างจิตสานึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ความสาเร็จที่สาคัญได้แก่ การส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมแก่สมาชิกเพื่อนาไปประกอบอาชีพ มี
ความสามารถในการบริหารงาน และเป็นผู้นาที่ดี ผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรมีการพัฒนาความรู้ ทักษะกับสมาชิก
กลุ่มด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด และสมาชิกของกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น มีงานทา
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพรรณี อัศวศิริเลิศ และกุศล ฐินะกุล (2559) ที่ได้กล่าวถึงลักษณะที่เป็นปัจจัยที่กาหนด
ความสาเร็จของการจัดตั้งธุรกิจชุมชนไว้ว่า 1) ความเข้าใจของสมาชิก สมาชิกจะต้องเข้าใจในความแตกต่างขอบเขต
และข้อจากัดของกลุ่มที่จัดตั้งขึ้น 2) ความต้องการและเป้าหมายของธุรกิจชุมชนซึ่งบางชุมชนอาจทาการผลิตแค่พอ
อยู่ พ อกิน รูป แบบของกลุ่ม อาจเป็น เพีย งกลุ่ ม เพื่อการผลิต เช่น กลุ่ม ท านาหรือกลุ่ ม เลี้ ย งสัต ว์ บางชุม ชนอาจมี
เป้าหมายคือกาไรเพื่อนากาไรมายกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น 3) เงินทุนเพราะเงินทุนเป็นปัจจัย
หนึ่งที่กาหนดความสาเร็จของธุรกิจชุมชน ดังนั้นการดาเนินธุรกิจชุมชนจึงควรเริ่มจากกิจกรรมเล็กไปใหญ่ค่อยๆ
สะสมเงินทุนจากชุมชนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดกับธุรกิจการรวมทุนทีละเล็กละน้อ ยอาจช้าเกินไปชุมชนอาจ
สามารถระดมทุนในรูปของสหกรณ์หรือบริษัทก็ได้ 4) ทรัพยากรบุคคลซึ่งบุคคลเหล่านี้จะต้องมีความรู้ความสามารถ
ทั้งด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยาการใหม่ๆ ทั้งนี้จะต้องเป็นคนที่รักงานของชุมชน ชอบงานท้าทายมีความเสียสละ
ไม่หวังผลตอบแทนมากเกินไปและ 5) การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในการจัดตั้งธุรกิจชุมชน

ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัย
การวิจัยเรื่องผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร เขตภาคกลางตอนล่าง มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. จากผลวิจัยการจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับสมาชิกกลุ่มที่ขาดความรู้
ความเข้าใจตลาดและการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
สร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผู้นากลุ่มและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสามารถนาแนวทางการ
จัดการนี้ไปวางแผนกาหนดแนวทางด้านการพัฒนา การฝึกอบรมให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรต่อไป ทั้งนี้ควร
นาภูมิปัญญาดั้งเดิมมาต่อยอดแนวคิดด้วยการใช้ภูมิสังคมที่มีร่วมกับนวัตกรรมให้เกิดคุณค่าของผลิตภัณฑ์และสร้าง
มูลค่าให้กับชุมชน
2. จากผลวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการใช้เทคโนโลยีมาร่วมผลิต การใช้
ทรัพ ยากรที่ มี ในพื้ น ที่ และการพั ฒ นาความรู้ให้ส มาชิ ก ด้ า นการตลาดเพิ่ ม ขึ้น ดั ง นั้ น กลุ่ ม วิ ส าหกิจ ชุ ม ชนหรื อ
ผู้เกี่ยวข้องสามารถนาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพ รสชาติ สีสันและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างและ
โดดเด่น โดยสร้างความแตกต่าง เพื่อให้รู้จักวิสาหกิจชุมชนที่มาการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร ยาสมุนไพรและอาหาร
แปรรูปเพิ่มมากขึ้น ควรมีการกระจายพื้นที่ในการจัดจาหน่ายที่เห็นชัดเจน การทาโฆษณาผ่านเวปไซด์เพื่อสร้าง
ยอดขายของผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆ เช่น อาหารแปรรูปจากสมุนไพรยาลูกกลอนหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อสปา
เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างระดับของความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์
3. จากผลการวิจัยด้านการพัฒนาผู้นาและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้านมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผู้นากลุ่มและผู้เกี่ยวข้องของภาครัฐควรจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญมาอบรมทักษะด้าน
การสร้างเวปไซด์ของร้านหรือ Facebook เป็นต้น รวมทั้งควรให้ความสาคัญการบริหารจัดการมาตรฐานของยา
สมุนไพรรัฐบาลควรให้ความสาคัญในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรอย่างจริงจังเต็มที่และยั่งยืน เพื่อเพิ่มคุณค่ามูลค่า
และคุณภาพสมุนไพรของประเทศไทย รวมทั้งควรจัดงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรของประเทศอย่าง
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พอเพียง และอานวยความสะดวกแก่การดาเนินงานการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม
พร้อมมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลอย่างจริงจังกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิ ตยาสมุนไพรได้มาความรู้ใน
การใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
5. จากผลการวิจัยด้านการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทบริโภค ดังนั้น ควรมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการ
อบรมการผลิ ต สิ น ค้ า การควบคุ ม คุ ณ ภาพอาหาร และสร้ า งเครื อข่ า ยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนด้ า นยาสมุ น ไพรให้เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นหน่วยงานเอกชนและชุมชนหรือระหว่างชุมชนควรสร้าง
ความร่วมมือทุกด้านตั้งแต่การรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างวิสาหกิจชุมชนทั้งภายในและภายนอก
ชุมชม หรือระหว่างจังหวัด ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดวิทยากรด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้ความรู้แก่
ผู้นาและสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่องจากงานวิจัยนี้ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาวิจัยเชิงปริมาณร่วมเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นเจาะลึกในรายละเอียดของกลยุทธ์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแต่ละ
ด้าน เช่น การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรชุมชน การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น
2. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของผู้นากลุ่มและการสร้างพันธมิตรของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นเจาะลึกในรายละเอียดของกลยุทธ์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแต่ละ
ด้าน เช่น การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรชุมชน การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น
3. การวิจัยครั้งต่อไปควรดาเนินการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ทราบสภาพปัญหาและ
ศักยภาพที่แท้จริงของวิสาหกิจชุมชน โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งตลอดจน
4. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาการพัฒนาภาวะผู้นาและการมีส่วนร่วมของของในชุมชนท้องถิ่นที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยทาการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงประจักษ์และสามารถนาไปพัฒนาการวิจัยและพัฒนาต่อไป
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บทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่
AN MANAGEMENT ROLES ADMINISTRATION WITH GOOD GOVERNANCE
OF SARAPHI SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, SARAPHI
DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

จักรกฤษณ์ สมใจ
ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พภัสสรณ์ วรภทร์ถิระกุล
ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององ
การส่วนบริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบลสารภีอาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะ
และแนวทางแก้ไขต่อบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบลสารภีอาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ประชากรกลุ่มศึกษาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ จานวน 367 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(Simple Random Samping) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation) ทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการทดสอบค่าที่ (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (LSD) ผลการวิจัยพบว่า
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบล
สารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ผลเปรียบเทียบทัศนะของประชาชนต่อบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วน
บริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าประชาชนที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน มีทัศนะ โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย แต่ในส่วนของประชาชนที่มีระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกัน มี
ทัศนะต่อการบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบลสารภีแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย
ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลควรใช้หลักกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของทาง
ราชการการให้เป็นที่ยอมรับของสังคมกาหนดกรอบการบริหารงานตามอานาจหน้าที่ให้ถูกต้องทุกขั้นตอน มีการจัด
ระบบงานและข้อมูลข่าวสารเพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน เปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้เพื่อเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสาคัญและมีส่วนร่วมทุกมิติ มีการกาหนดเป้าหมายและมาตรฐานโดยการวางกรอบ
ความรับผิดชอบให้มีขอบเขตที่ชัดเจนครอบคลุมทั้งระบบงานมีการเพิ่มความสามารถในการบริหารงานเพิ่มผลผลิต
ของงานในทางบวกให้เกิด ความคุ้ม ค่า กับ ต้ น ทุ น และประโยชน์ ที่ ไ ด้ รับ การน าหลั กธรรมาภิบ าลมาใช้ เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลได้
คาสาคัญ : ธรรมาภิบาล / ผู้บริหาร / การบริหาร
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ABSTRACT
The purposes of this research are 1.To study the use of the good governance.
A management sub-district saraphi. saraphi district. Chiang Mai Province. To study the
principles of good governance of sub-district saraphi. saraphi district. Chiang Mai Province.
To study the problem. Suggestions for the corporate governance principles of subdistrict
saraphi. saraphi district.Chiang Mai Province. This is a Quantitative Research based on
Survey Research. using questionnaires which are of reliability, was conducted in this study
to analyze the collected data. As the tool for data collection, questionnaires were distributed
to 367 officials working in saraphi Sub District, saraphi District, Chiang Mai Province.The
analysis was alsodone through t-test for analysis the difference between the two groups and
F-testbyone-way analysis of variance (One-way ANOVA) for testing the difference
between theaverages from three or more groups. The findings of this study are as follows :
Public opinion against the administration by the Corporate Governance Committee
of sub-district saraphi Subdistrict. saraphi district. Chiang Mai Province. Overall,
considering the high level and the finance level in every aspect Results compare
perceptions of public administration of the principles of good governance of sub-district
saraphi. saraphi district. Chiang Mai Province. Found that people with different sexual
orientation, age differences, overall, no difference. Hypothesis is rejected. But in the case of
individuals with education level and occupation are different. As perceived by the
management. Corporate Governance Committee difference statistically significant at the
0.05 level, so that hypothesis (Sig = 0.00)
Administration offers guidance on the principles of good governance should
apply the law and regulations of the government to provide a social framework established
by the administration the authority to correct every step.The information system and
information disclosure to the public. Allows people to get to, the major issue in decision
making and participation in all dimensions. The goals and standards by placing a clear
accountability framework for the entire system. Have been added to improve productivity
in the management of work in a positive way to achieve cost-effective and benefits The
principles of good governance to increase efficiency in the administration of the
administrative organizations as it is for the management and staff of the district
administrative organizations using the principles of good governance in the management of
the organization . serious Create awareness for all staff responsible for the duties they have
been assigned.
Key Word (S) : Good Governance / Executive / Management

บทนา
สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ของโลกยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ท าให้ ส ถานการณ์ ด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม
การบริหารงานภาครัฐและเอกชน มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง เพราะ ความก้าวหน้าทางด้านการ
สื่อสารเทคโนโลยี การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารอยางรวดเร็วสู่ประชาชน แต่ระบบการบริหารงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเกิดความไม่สอดคล้องและทันต่อความ เปลี่ยนแปลงทีเกิดขึ้นจึงมีผลกระทบต่อด้านการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งส่งผลต่อองค์การ อื่น ๆ อย่างมากมาย การบริหารเป็นเรื่องทีสาคัญยิ่งต่อการดาเนินงานขององค์การ
เพราะเป็น เครื่องมือทีชีให้เห็นถึงความสาเร็จ และความล้มเหลว ความมีประสิทธิภาพหรือความไร้ ประสิทธิภาพ
ขององค์การ ในปัจจุบันการบริหารจัดการมีความสลับซับซ้อนกว่าในอดีต แต่การ บริหารจัดการทีเป็นการบริหาร
จัดการแบบแยกส่วน ผลลัพธ์ก็คือ หน่วยงานแต่ละหน่วยงานและ บุคคลแต่ละบุคคลต่างก็มุ่งทางานเฉพาะส่วนของ
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ตน ไม่ได้มุ่งเน้นให้มีการประสานงานและบูรณาการกบหน่วยงานหรือบุคคลอื่นๆ ทาให้การบริหารไม่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเท่าทีควร การบริหารจัดการแบบบูรณาการที่คานึงถึงเป้าหมายและความต้องการของประชาชน
การประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเกี่ยวข้องจะช่วยนาไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ภายใต้การ มีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างมีเอกภาพ อันจะเป็น ประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน โดยรวมต่อไปบริหารรัฐกิจแนวใหม่
การบริหารรัฐกิจแนวใหม่เป็นเรื่องของการที่รัฐบาลไม่ควรบริหารงานในลักษณะองค์กรธุรกิจ แต่เป็นการ
บริหารงานด้วยการยึดหลักประชาธิปไตย หลายประเทศในโลกกาลังดาเนินการอยู่บนพื้นฐานของหลักการนี้ และมี
การยอมรับในแนวทางการทางานที่ยึดหลักประชาธิปไตยมากขึ้น มีการให้ความสาคัญกับเรื่องต่างๆหลายเรื่อง เช่น
ความสนใจของสาธารณชน กระบวนการบริหารหรือการปกครอง และการเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
ข้าราชการมีการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะใหม่ในการพัฒนานโยบายและปฏิบัติตามนโยบาย มี การรับรู้ มีการเคารพ
และยอมรับศักดิ์ศรีของการเป็นพลเมืองมากขึ้น
โดยปกติข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามากขึ้น เมื่อมีการเพิ่มหรือขยายการ
ให้บริการของตนและมีการติดต่อกับประชาชนมากขึ้น ผู้บริหารจะรู้สึกว่าตนได้ประโยชน์จากการรับฟังประชาชน
มากขึ้น และจากการบริการมากกว่าการกากับดูแลเท่านั้น ประชาชนและข้าราชการจึงทางานร่วมกัน และระบุ
ปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกันด้วย ทัศนคติที่กล่าวมาแล้วเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีที่กาลังเกิดขึ้น อย่างไรก็ดีเนื่องจาก
ปัญหาในการบริหารงานมีความซับซ้อน และทรัพยากรมีจานวนจากัด ทั้งยังมีสาธารณชนคอยวิพากษ์การทางาน
ของข้าราชการอยู่เสมอ หน่วยงานราชการควรจะดาเนินการอย่างไร คาตอบในเรื่องนี้อาจไม่ง่ายแต่การยอมรับที่จะ
ทางานเพื่อบริการสาธารณะอาจจะเป็น ปัจจัยที่ ช่วยทาให้การท างานประสบความสาเร็จได้ สิ่ งที่ยังขาดอยู่คือ
หลักการที่จะแสดงถึงผลของการมีค่านิยมของการให้บริการสาธารณะ ที่ผ่านมาก็มีการเคลื่อนไหวเพื่อปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการทางานของหน่วยงานราชการอยู่มาก เช่นเรื่องของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ การทบทวนการ
ทางาน การบริหารที่มุ่งผลลัพธ์ และการบริหารคุณภาพ เป็นสาคัญ อย่างไรก็ดีในการบริหารรัฐกิ จสิ่งที่จัดว่ามีค่า
มากที่สุดก็คือการบริการประชาชน
หลักธรรมาภิบาล (good governance) เป็นหลักการบริหารงาน (principles of management) ที่มีการ
นามาใช้ อย่างแพร่หลายในประเทศไทยภายหลังจากการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 โดย เชื่อว่าหากนาหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน ภาคราชการ เอกชน และประชาชนแล้ว
จะมีการพัฒนา อย่างยั่งยืน เกิดความเป็นธรรม ให้ประโยชน์สุขแก่ประชาชน ในพื้นที่
บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชน
ที่สุด โดยมีบทบาทหน้าที่และภารกิจครอบคลุมประเด็นการพัฒนา หลายด้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
สารภี ดังนั้นหากการนาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ บริหารส่วนตาบลสารภียังไม่ได้รับการพัฒนา
ย่อมเกิด ความเดือดร้อนหรือความเสียหาย ต่อหน่วยงาน คือองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี อาจกลายเป็น
หน่วยงานที่ด้อยประสิทธิภาพ และไม่ได้รับการ ยอมรับ ประชาชนไม่เลื่อมใสศรัทธาการบริหารงาน ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาแนวทางการศึกษาบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การส่วนบริหารตาบล
สารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสารภี อ าเภอสารภี จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เพื่ อ น าผลการวิ จั ย ไปใช้ เ ป็ น แนวทาง
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบ าลสาหรับผู้บริหารและผู้ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบการวางแผนกาหนดนโยบาย
การบริหารในด้านต่างๆ ภายในองค์การให้มีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
องค์การบริหารส่วนตาบลอื่นๆ ได้เป็นอย่างดีเป็นต้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นการใช้หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาล ของ องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่
3. เพื่อศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง “บทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบลสารภี ” ผู้วิจัย
ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วน
บริหารตาบลสารภี โดยกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ประกอบด้วยตัวแปรต้น
(Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables)
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม

ข้อมูลประชากร
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ

บทบาทของผู้บริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล
ขององการส่วนบริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 6 ด้าน
1. ด้านนิติธรรม
2. ด้านคุณธรรม
3. ด้านความโปร่งใส
4. ด้านการมีส่วนรวม
5. ด้านความรับผิดชอบ
6. ด้านความคุ้มค่า

แนวทางบทบาทของผูบ้ ริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององการส่วนบริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเรื่องการศึกษาบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วน
บริหารตาบลสารภี ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
รูปแบบการวิจัยการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จานวน
7,484 คน ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มจาก
ประชากร โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) จานวน 367
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งประมวลผล
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการหา
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาบทบาทของผู้บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์โดยการหา ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการทดสอบค่า ที (t–test) ในกรณีตัวแปรต้น
2 กลุ่ม และทดสอบค่า เอฟ (F– test) โดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way anova) ในกรณี
ตัวแปรต้นตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป ข้อมูลปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการศึกษาบทบาทของผู้บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด
วิเคราะห์โดยการเขียนความเรียงประกอบตาราง เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับขององค์การบริหารส่วนตาบล
สารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

สรุป
ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจานวน190 คนคิด
เป็นร้อยละ 50.5 มีอายุตั้งแต่ 31 – 40 ปี มีจานวน 93 คนคิดเป็นร้อยละ 24.7 มีระดับการศึกษา ม.3 - ม.6 หรือ
ปวช. จานวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 มีอาชีพปรับจ้างจานวน 187 คนคิดเป็นร้อยละ 49.7ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการ
ส่วนบริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ภาพรวมของทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งพอสรุปรายด้านดังนี้
1) หลักนิติธรรม พบว่าโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า
ประชาชนมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบลสารภี
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ด้านหลักนิติธรรมอยู่ในระดับมากทุกข้อ
2) ด้านหลักคุณธรรม โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า
ประชาชนมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบลสารภี
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้านหลักคุณธรรมอยู่ในระดับมากทุกข้อ
3) หลักความโปร่งใส โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ
พบว่าระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่อยู่ในระดับปานกลางได้แก่มีการ
ประกาศให้บุคลากรรับทราบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการได้รับสวัสดิการต่างๆและการบริหารงานกิจกรรมต่างๆ
มีการสรุปและเปิดเผยต่อสาธารณะสาหรับข้ออื่นๆที่เหลือประชาชนมีระดับความคิดเห็นต่อการ อยู่ในระดับมาก
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4) หลักการมีส่วนร่วม โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า
ประชาชนมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบลสารภี
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ด้านหลักการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกข้อ
5) หลักความรับผิดชอบ โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ
พบว่าประชาชนมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบล
สารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ด้านหลักความรับผิดชอบอยู่ในระดับมากทุกข้อ
6) หลักความคุ้มค่า โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า
ประชาชนมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบลสารภี
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ด้านหลักความรับผิดชอบอยู่ในระดับมากทุกข้อ
ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาลขององการ
ส่วนบริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลดังนี้ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้แสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลได้แก่ด้านนิติธรรมด้าน
คุณธรรมด้านความโปร่งใสด้านการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบและด้านความคุ้มค่าจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
อันได้แก่เพศอายุระดับการศึกษาและอาชีพการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปร
ตามสมมติฐ าน โดยด้ านเพศ โดยภาพรวมพบว่า ไม่ แตกต่า งกัน ซึ่ง ไม่ เป็น ไปตามสมมติ ฐานที่ตั้ งไว้ ด้ านอายุ
ไม่แตกต่างกัน ด้านระดับการศึกษา โดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนด้าน
อาชีพ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านนิติธรรม
ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหาร
ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกันทุกด้าน
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พบว่าประชาชนมี
ความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ มีปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขกับบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการ
ส่วนบริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในแต่ละด้านดังนี้
1. ด้านหลักนิติธรรม ผู้บริหารเลือกใช้งานเลือกปฏิบัติในแต่ละบุคคล ผู้บริหารยังบริหารงานด้วยอารมณ์
การทางานยังไม่มีมาตรฐานเดียวกันใช้ระบบอุปถัมภ์ขาดความยุติธรรม
2. ด้านหลักคุณธรรม การทางานของพนักงานยังขาดความความทุ่มเทและเสียสละ ความเสมอภาคของ
พนักงานทุกคนยังไม่ทั่วถึง มีการแบ่งพรรคพวกในการปฏิบัติงาน
3. ด้านหลักความโปร่งใส มีปัญหาความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ การตรวจสอบภายในยังทาได้ไม่ดี
เท่าที่ควร ความโปร่งใสยังไม่ครอบคลุมทั้งหน่วยงาน
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม ขาดการถ่ายทอดนโยบายจึงทาให้บุคลากรหรือพนักงานระดับล่างที่ไม่ได้
ร่วมงานอย่างใกล้ชิดไม่มีโอกาสรับรู้ ยังขาดความร่วมมือจากบุคลากรหรือพนักงานทุกระดับ
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ ในบางครั้งผู้บริหารมอบหมายงานไม่เหมาะสมกับตาแหน่งงานที่ทาอยู่ มีการ
ก้าวก่ายในการทางานของผู้อื่น บุคลากรหรือพนักงานบางคนยังมีความรับผิดชอบในการทางานน้อยเช่นการ ตรงต่อ
เวลาการตัดสินใจที่ถูกต้องเป็นต้น
6. ด้านหลักความคุ้มค่า บุคลากรหรือพนักงานบางท่านไม่ทุ่มเทในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร การปฏิบัติงาน
ควรยึดหลักความไม่ประมาทเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้จะกล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วน
บริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่สาคัญและน่าสนใจและนามา
อภิปรายผลดังนี้
1) หลักนิติธรรมจากการศึกษาพบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ด้านหลักนิติธรรมโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า
ประชาชนมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบลสารภี
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้านหลักนิติธรรมอยู่ในระดับมากทุกข้อซึ่งสอดคล้องกับเจนยุทธ์ อุ่นเจริญทวีสิน
(2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ เทศบาลตาบลสมเด็จ อาเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 1.ประชาชนในเขต เทศบาลตาบลสมเด็จ โดยรวมและจาแนกตาม เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ เดือน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
มีระดับการบริหารตามหลักนิติธรรมมากทุกข้อแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารเทศบาลให้ความสาคัญในการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลซึ่งเน้นความเป็นธรรมตามระเบียบของทางราชการเพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของเทศบาลเคารพ
กฎระเบียบและกฎหมายการบริหารงานตามหลักนิติธรรมนี้และยังสอดคล้องกับพระปิยวัฒน์ ปิยสีโล (2554) ศึกษา
เรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมือง แพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งสอบถามบุคลากรภายในองค์กร
ผลการวิจัยพบปัญหาและแนวทางในการพัฒนา เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ เทศบาลเมือง
แพร่ ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความมีประสิทธิภาพด้านความรับผิดชอบด้าน
คุณธรรมด้านนิติธรรมมีธรรมาภิบาลระดับสูง
2) หลักคุณธรรมจากการศึกษาพบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้านหลักคุณธรรมโดยรวมมีความคิด
เห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าประชาชนมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้านหลัก
คุณธรรมอยู่ในระดับมากทุกข้อซึ่งข้าราชการมีศีลธรรมและจริยธรรมยึดมั่น หลักการต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
องค์การและประชาชนมีหลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยุติธรรมซึ่งถือว่าโดยรวมบทบาท
ของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้านหลัก
คุณธรรมระดับที่มีความคิดเห็นมากซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาผลงานวิจัยของ เบญจวรรณ วันดีศรี ได้วิจัยเรื่อง
การศึกษาความเป็นธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดร้อยเอ็ดพบว่านายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลในจังหวัดร้อยเอ็ดมี ธรรมาภิบาลในภาพรวมอยู่ในระดับสูงเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความมี
ประสิทธิภาพด้านความรับผิดชอบด้านคุณธรรมด้านนิติธรรมมีธรรมาภิบาลระดับสูง
3) หลักความโปร่งใสจากการศึกษาพบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ด้านหลักความโปร่งใสโดยรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
อยูใ่ นระดับปานกลางได้แก่มีการประกาศให้บุคลากรรับทราบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการได้รับสวัสดิการต่างๆและ
การบริหารงานกิจกรรมต่าง ๆ มีการสรุปและเปิดเผยต่อสาธารณะสาหรับข้ออื่น ๆ ที่เหลือประชาชนมีระดับความ
คิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่อยู่ในระดับมากจะเห็นได้ว่าการบริหารให้ความสาคัญต่อหลักความโปร่งใสให้ความสาคัญเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่มีไมตรีจิตพร้อมให้บริการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมปฏิบัติตนอยู่ในหลัก
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คุณธรรมศีลธรรมและจริยธรรมบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยุติธรรมซึ่งถือว่าโดยรวมบทบาทของ
ผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับปาน
กลางซึ่ง ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551 : 265-269) ได้สรุปว่า การพัฒนาองค์การ หมายถึง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงดาเนินการอย่างเป็นระบบภายในองค์การ โดยที่มีการวางแผนล่วงหน้าใน เรื่องต่างๆพบว่าความ
โปร่งใสของเทศบาลตาบลอยู่ในระดับปานกลางและองค์การบริหารส่วนตาบลอยู่ในระดับมากและเมื่อเปรียบเทีย บ
ความโปร่งใสในการบริหารงานเทศบาล และยังสอดคล้องกับนภดล สุรนัครินทร์ (2554 : 73) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
“ การนาหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ ในองค์การบริหารส่วนตาบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัด เชียงใหม่ พบว่า
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง ที่ ม าจากบุ คลากรที่ ป ฏิบั ติ ง านในเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลต่ า งมี ความคิด เห็น ที่
สอดคล้องกันว่าคณะเทศมนตรีบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและต่างพอใจเห็นด้วยที่คณะเทศมนตรีนาหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานในหลักความโปร่งใส
4) หลักการมีส่วนร่วมโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า
ประชาชนมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบลสารภี
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ด้านหลักการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกข้อแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้ความสาคัญ
ต่อหลักการมีส่วนร่วมในระดับมากที่มุ่งให้ความสาคัญเรื่องการบริหารงานและกิจกรรมต่างๆมีการสรุปรายงานอย่าง
เปิดเผยต่อสาธารณะมีความถูกต้องโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดสามารถตรวจสอบได้นโยบายการบริหารงาน
มีความชัดเจนไม่ซับซ้อนสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องการบริหารงบประมาณมีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อ
ทุกหน่วยงานรวมถึงมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างทั่ว ถึงการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
ปฏิบัติหน้าที่และเปิดโอกาสให้บุคลากรองค์การภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงประชาชนติดตามตรวจสอบการ
บริหารงานและผลสัมฤทธิ์ซึ่ งถือว่าโดยรวมบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหาร
ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับที่มีความคิดเห็นมากซึ่งบุญเลื่อน รัตนบารุง (2555: 90)
ศึกษาวิจัยเรื่อง “ คุณภาพการให้บริการของงานทะเบียน อาเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี” พบว่าประชาชนเห็น
ด้วยกับ คุณภาพการให้บริการของงาน ทะเบียนอาเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ความเห็นว่าการบริหาร
บ้านเมืองและสังคมที่ดีของรัฐบาลมีความสาคัญอยู่ในระดับสูงได้แก่ด้านความโปร่งใสด้านการมีส่วนร่วมด้านความ
รับผิดชอบด้านความคุ้มค่าด้านนิติธรรมและด้านคุณธรรมและยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รัชนา ศานติยานนท์
ได้วิจัยเรื่องรูปแบบใหม่ของการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัยพบว่าการบริการจัดการที่ดีเป็นแนวทางปฏิบัติที่
ยอมรับในหมู่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษาในปัจจุบันจะเน้นความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยส่งเสริมให้มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติและความโปร่งใสในขณะเดียวกันก็ยังคงให้ความสาคัญแก่การมีส่วนร่วมนอกจากนี้ข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาให้ข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการมหาลัยในส่วนต่างๆที่สะท้อนองค์ประกอบของการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดี
5) หลักความรับผิดชอบจากการศึกษาพบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ด้านหลักความรับผิดชอบโดยรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าประชาชนมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาท
ของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้านหลัก
ความรับผิด ชอบอยู่ในระดับ มากทุกข้อข้อค้นพบดั งกล่ าวแสดงให้เห็นว่ าผู้ บริหารให้ความส าคัญต่ อหลั กความ
รับผิดชอบในระดับมากระดับหนึ่งในเรื่องความเอาใจใส่ต่อปัญหาของบุคลากรและสังคมอย่างจริงจังและนาปัญหา
มาศึกษาเพื่อการแก้ไขการจัดให้มีบริการสาธารณะอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องมีการใช้เวลาการ
ปฏิบัติงานที่อย่างเหมาะสมไม่เลือกปฏิบัติและให้บริการต่างๆด้วยความรับผิดชอบตอบสนองความต้องการของ
สังคมและมีการติดตามประเมินผลและจัดการกับผลการปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและให้ความสาคัญเป็นพิเศษ
ในเรื่องการนานโยบายโครงการกิจกรรมหรือแผนงานที่แถลงไว้ไปดาเนินการอย่างเร่งด่วนและบุคลากรในองค์การมี
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ความมุ่งมั่น ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีคุณภาพภายในระยะเวลาที่กาหนดซึ่งถือว่า โดยรวม
บทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่อยู่
ในระดับที่มีความคิดเห็นมากซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาผลงานวิจัยของรัชนาศานติยานนท์ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบ
ใหม่ของการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัยโดยได้ให้ข้ อสรุปในภาพรวมว่าการบริการจัดการที่ดีเป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่ยอมรับในหมู่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษาในปัจจุบันจะเน้นความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยส่งเสริม
ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติและความโปร่งใสในขณะเดียวกันก็ยังคงให้ความสาคัญแก่การมีส่วนร่วมการ
กระจายอานาจและความยุติธรรมนอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาให้ข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการ
มหาลัยในส่วนต่างๆที่สะท้อนองค์ประกอบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีและยังสอดคล้องภักดี ศรีเมือง
(2549) ได้ศึกษาการนา หลักธรรมาภิบาลมาบริหารองค์การบริหารส่วน ตาบลศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตาบล
นาทราย พบว่า 1. ประชาชนมีความคิดต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายรับ พบว่า อยู่ในระดับ ปานกลางเช่นกันเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ก่อด้านนิติ
ธรรม ด้านคุณธรรม ด้านการมีส่วนร่ว ม ด้านความรับผิดชอบ ด้นความคุ้มค่าและด้านความโปร่งใส ในด้านหลัก
ความรับผิดชอบอยู่ในระดับมากแสดงให้เห็นว่าบุคลากรของเทศบาลควรปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และให้บริการต่างๆด้วยความจริงใจ
6) หลักความคุ้มค่าจากการศึกษาพบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบ าลขององการส่ว นบริหารต าบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัด เชี ยงใหม่ ด้า นหลักความคุ้มค่า โดยรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าประชาชนมีระดับความคิ ดเห็นต่อบทบาท
ของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้านหลัก
ความความคุ้มค่า อยู่ในระดับมากทุกข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้ความสาคัญต่อหลักความคุ้มค่าใน
ระดับมากที่มุ่งให้ความสาคัญเรื่องมีการใช้ทรั พยากรที่มีอยู่อย่างจากัดก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและ
สังคมมีการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพและมีคุณค่าแก่องค์การอย่างเท่าเทียมกันมีการใช้จ่าย
งบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การและสังคมมีการจัดสรรตาแหน่งอัตรากาลังของบุคลากร
มีความเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบมีการปฏิบัติงานได้คานึงถึงความปลอดภัยทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินเป็นหลัก
สาคัญ และผู้ บริหารระดับสูง มีบทบาทในการพัฒนาและเปลี่ย นแปลงด้า นต่างๆซึ่ง ถือว่า โดยรวมบทบาทของผู้
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับที่มี
ความคิดเห็นมากซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาผลงานบุญฤทธ์ เกตุจานงค์ (2550) ได้ศึกษาการนาหลักธรรมาภิบาลไป
ใช้ในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณีเทศบาลนครนนทบุรีพบว่า เทศบาลนครนนทบุรีมีการบริหารงาน
ภายใต้ หลักธรรมาภิบาลโดยไดปฏิบัติตามแนวทางทั้ง 6 ประการของธรรมาภิบาลโดยส่วนใหญ่เน้นมีความเสมอ
ภาคและกระจายพัฒนาอย่างทั่ว ถึงไม่มีการเลือกปฏิบัติและได้จัดตั้งคณะกรรมการชุมชนร่วมกันจัดทาแผนพัฒนา
และในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการต่างๆส่วนใหญ่มีความเปิดเผยตรงไปตรงมาพบว่ามีปัญหาในเรื่องของ
คณะกรรมการชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามานั้นบางคนไม่เห็นแก่ประโยชน์ของชุมชนแต่เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์
ให้กับตนเองและยังสอดคล้องสมใจ วิริยพงศ์รัตน์ (2550) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการ
ที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลกรณีศึกษาองค์การบริหารส่ วนตาบลเสม็ด อาเภอเมืองจังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึ กษาระดั บ ความคิด เห็น ของประชาชนที่ มี ต่ อ การบริห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ต าม หลกั ธ รรมาภิ บ าล ใช้
กระบวนการพัฒนาธรรมาภิบาลระดับ อบต. ซึ่งเลือกประยุกต์หลักธรรมาภิบาล 4 หลักได้แก่หลักนิติธรรมหลัก
ความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมและความคุ้มค่าส่วนอีกสองหลักคือหลักความรับผิดชอบและหลักคุณธรรมยังไม่ได้
ดาเนินการเพราะเป็นเรื่องนามธรรม
ผลการเปรียบเทียบ บทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบลสารภี
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
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1) เพศที่แตกต่างมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วน
บริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมไม่แตกต่างซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการ
ส่วนบริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่แตกต่างกันในด้านคุณธรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่0 .05
ส่วนด้านอื่น ๆ ประชาชนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องผลงานวิจัยทิพวรรณ กัญจนประกาย (2551)
ได้ศึกษาธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีการศึกษาความมีวัตถุประสงค์เพื่อวัด
ระดับธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส และหลักสานึกรับผิดชอบ โดยทางการศึกษาจากข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และ พนักงานจ้าง พบว่า ข้าราชการลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง มีความคิดเห็นว่า หลักคุณธรรม
หลักความโปร่งใส และหลักสานึกรับผิดชอบ ขององค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ
ผู้บริหารจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผลการศึกษาพบว่าอายุมีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจ
เรื่องธรรมาภิบาลอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริหารที่มีอายุมากกว่า 40 ปี มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องธรรมาภิบาลมากกว่าผู้บริหารที่มีอายุน้อยซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยปาลสิฌาล์ ธีรัฐฌานล์ (2551) ได้ศึกษา
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ พนักงานเทศบาล ศึกษากรณี เทศบาลตาบลสาโรงเหนือ อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการเป็นการ วิจัยเชิงปริมาณ พบว่าพนักงานเทศบาลตาบลสาโรงเหนือ มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลโดยรวมอยู่ ในระดับ มากค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านนิติธรรม รองลงมาคือ
ด้านคุณธรรม ด้านความรับผิดชอบ ด้านความโปร่งใส ด้านความคุ้มค่าและด้านการมีส่วนร่วม พบว่าประชาชนที่มา
รับบริการมีทัศนคติที่ดีต่องานทะเบียนในอาเภอมิติใหม่ภายหลังจากที่อาเภอทั้ง 4 อาเภอได้มีการปรับปรุงการ
บริหารและการบริการของอาเภอตามแนวทางของการรื้อปรับระบบแล้วส่วนปัจจัยทางด้านสังคมมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติต่องานทะเบียนอาเภอมิติใหม่คืออายุโดยมีนัยสาคัญเป็นต้น
2) อายุที่แตกต่างมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วน
บริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหาร
ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไม่แตกต่างกันทุกด้านซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของกุลวัชร หงส์คู
(2553) ได้ศึ กษาธรรมาภิบาลกับ การบริหารจั ดการองค์การปกครองส่ว น ท้ องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลนคร
สมุทรสาครใช้การวิจัย จากเอกสารรายงานผลการดาเนินงานของเทศบาลนครสมุทรสาคร ตลอดจนเอกสาร และ
งานวิจัย อื่น ๆ พบว่า โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผลการศึกษาพบว่า
อายุมีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจเรื่องธรรมาภิบาลอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริหารที่มี
อายุมากกว่า 40 ปีมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิ บาลมากกว่าผู้บริหารที่มีอายุน้อยและพบว่าประชาชนที่มา
รับบริการมีทัศนคติที่ดีต่องานทะเบียนในอาเภอมิติใหม่ภายหลังจากที่อาเภอทั้ง4อาเภอได้มีการปรับปรุงการบริหาร
และการบริการของอาเภอตามแนวทางของการรื้อปรับระบบแล้ว ส่วนปั จจัยทางด้า นสังคมมีความสัม พันธ์กับ
ทัศนคติต่องานทะเบียนอาเภอมิติใหม่คืออายุโดยมีนัยสาคัญที่ระดับมาก เนื่องจากการปฏิบัติงานในแต่หน้าที่ไม่ได้
จากัดอยู่ที่เพศจะเป็นเพศใดก็สามารถปฏิบัติงานได้เหมือนกัน
3) ระดั บ การศึ กษาที่ แตกต่ า งมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ บทบาทของผู้ บ ริห ารงานตามหลั กธรรมา
ภิบาลขององค์การส่วนบริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกันในด้านความรับผิดชอบ
และด้านความคุ้มค่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่0 .05ส่วนด้านอื่นๆประชาชนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันซึ่ง
สอดคล้องผลงานวิจัยของ ธนภรณ์ บัวคาภา (2553) ได้ศึกษาการนาหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของบุคลากรใน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณีเทศบาลตาบลคุ้ง ตะเภา อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ใช้วิธีการศึกษาโดย
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การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า อดีตนายกองค์ การบริหารส่วนตาบล
คุ้งตะเภาในฐานะผู้นา หลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติมี ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล พบว่าประชาชนที่มารับ
บริการมีทัศนคติที่ดีต่องานทะเบียนในอาเภอมิติใหม่ภายหลังจากที่อาเภอทั้ง 4อาเภอได้มีการปรับปรุงการบริหาร
และการบริการของอาเภอตามแนวทางของการรื้อปรับระบบแล้ว ส่วนปั จจัยทางด้า นสังคมมีความสัม พันธ์กับ
ทัศนคติต่องานทะเบียนอาเภอมิติใหม่คือรายได้โดยมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
4) อาชีพที่แตกต่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการ
ส่วนบริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าด้านนิติธรรมประชาชนมีความคิดเห็นแตกต่างต่ อบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององการส่วนบริหารตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกันทุกด้านซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการอาเภอภูสิงห์ในด้านความพึงพอใจในการ
ทางานพบว่าอยู่ในระดับสูงข้อมูลเบื้องต้นของข้าราชการได้แก่เพศอายุระดับการศึกษาตาแหน่งอัตราเงินเดือนอายุ
ราชการของข้าราชการและสังกัดกระทรวงที่แตกต่างกันจะไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ
1. ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ได้มีส่วนร่วมในการทางาน
ร่วมกันการดาเนินงานต่างๆมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
2. ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนหรือบุคลากรและประชาชนในองค์การบริหารส่วนตาบล
สารภี มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
3. รณรงค์ให้บุคลากรและประชาชนของเทศบาลใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายในองค์กรอย่าง
จริงจังสร้างจิตสาธารณะให้บุคลากรและประชาชนทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย
4. ในด้านการบริการควรให้ความเสมอภาคแก่ทุกฝ่ายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเป็นรายบุคคล
5. ผู้บริหารควรกาหนดนโยบายมีแผนแม่บทอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถนานโยบายไป
ปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาจากกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างโดยรวมขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 10 หมู่บ้านเพื่อศึกษาข้อมูลว่ามีการใช้หลักธรรมาภิบาลเหมือนหรือแตกต่างจากการวิจัยครั้งนี้
2. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทของผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการส่วนบริหารตาบลสารภี
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ของผู้บริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้บริหาร
3. ควรศึกษาในการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เช่นหลักอิทธิบาท 4 หลักสังคหวัตถุ 4,
หลักสาราณียธรรม 6 หลักพรหมวิหาร 4 หลักอคติ 4, สัปปุริสธรรม 7 เป็นต้นแล้วนามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นต้นมาใช้ร่วมกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ระดับการพัฒนาสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ 3) เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะการ
พัฒนาสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สู่ก ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 60 คน สถิติที่ใช้
ในการวิจัยประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test และค่า F – test
ผลการวิจัยพบว่า
ระดับการพัฒนาสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า โดยด้านพลวัติแห่งการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ด้านการสร้างอานาจและสร้างความสามารถแก่บุ คลากรในองค์กร โดยรวมอยู่ ในระดับมาก
ด้านการบริหารความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก และด้านการใช้เทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบ
เกี่ยวกับระดับการพัฒนาสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการทดสอบค่า t-test และ
ค่า F-test ด้านเพศ ระดับการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่การงาน และประสบการณ์ในการทางาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การพัฒนา / สานักงานที่ดิน / องค์กรแห่งการเรียนรู้
Abstract
Research Development of Chiang Mai Land Office as a Learning Organization Aims to
1) To study the development of Chiang Mai Land Office. To become a learning organization 2) To
compare the level of land development in Chiang Mai. To be a learning organization and 3) To
gather suggestions for the development of Chiang Mai Land Office. To become a learning
organization. Quantitative research The population and sample used in this study were the
personnel in the Chiang Mai Land Office The statistics used in the research were percentage, mean,
standard deviation, t-test, and F-test This research is
The development of the Chiang Mai Land Office as a learning organization was at a
moderate. By the dynamics of learning. The overall level of satisfaction. The overall knowledge
management was at a high level and the overall technology utilization was at a moderate. The t-test
and F-test were used for the study. Job position And experience in work. Overall, no difference
Keywords : Development / Land Offices / Learning Organizations
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บทนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์กรโดยเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้นาในองค์กร (Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกัน ของคนในองค์กร (Team Learning)
เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกัน และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทันต่อ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันการมีองค์กรแห่งการเรียนรู้นี้จะทาให้องค์กรและบุคลากร มีกระบวนการทางาน
ที่มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยมีการเชื่อมโยงรูปแบบของการทางานเป็นทีม (Team
working) สร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลง เปิดโอกาสให้ทีมทางาน
และมีการให้อานาจในการตั ด สิน ใจ (Empowerment) เพื่ อเป็ น การส่ง เสริม ให้เกิด บรรยากาศของการคิด ริเริ่ม
(Initiative) และการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งจะทาให้เกิดองค์กรที่เข้มแข็ง พร้อมเผชิญกับสภาวะการแข่งขัน
Learning Organization หรือ การทาให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นคาที่ใช้เรียกการรวมชุดของความคิดที่
เกิดขึ้นมาจากการศึกษาเรื่องขององค์กร Chris Argyris ได้ให้แนวคิดทางด้าน Organization Learning ร่วมกับ
Donald Schon ไว้ว่า เป็นกระบวนการที่สมาชิกขององค์กรให้การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก ด้วยการตรวจสอบและแก้ไขผิดพลาดที่เกิดขึ้นเสมอ ๆ ในองค์กร (องค์กรแห่งการเรียนรู้. 2561 :
แหล่งที่มา https://sites.google.com/site/winaik103/263-611/xngkhkr-haeng-kar-reiyn-ru-lo วันที่สืบค้น 31
พฤษภาคม 2561)
ส านั กงานที่ ดิ น จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง สั ง กัด กรมที่ ดิ น กระทรวงมหาดไทย มี หน้ า ที่ ในการ
ด าเนิ น งานออกหนั ง สื อ แสดงสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ให้ ร าษฎร ให้บ ริ ก ารจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรม เกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น และ
อสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น รังวัดออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงในที่ดิน สาธารณประโยชน์และในที่ราชพัสดุ การรังวัด
และทาแผนที่ จัดที่ทากินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน ควบการควบคุมการจัดสรรที่ดิน การจดทะเบียน
อาคารชุด การควบคุมช่างรังวัดเอกชน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนราชการรูปแบบหนึ่งที่มีภารกิจหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วน
ราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ
ประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อ ง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ ต้องแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้เหมาะสมกับการ
แข่งขันในสภาวะปัจจุบัน โดยได้มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาเอื้ออานวยการทางาน
เพื่อที่จะได้ผลงานและการบริการที่มีคุ ณภาพและประสิทธิภาพผ่านระบบของ องค์กรแห่งการเรียนรู้ อันจะส่งผลและ
นาพาองค์กรให้ประสบความสาเร็จในการแข่งขันได้ และผู้วิจัยเองก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสานักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความต้องการที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ข องสานักงานที่ดินเชียงใหม่ เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงาน และยังใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรม เพิ่มทักษะ
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอันจะส่งผลสาเร็จต่อองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสานักงานที่ดินเชียงใหม่ สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการพัฒนาสานักงานที่ดินเชียงใหม่ สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะการพัฒนาสานักงานที่ดินเชียงใหม่ สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้นาแนวคิด
ทฤษฎีเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์การโดยเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้นาในองค์การ (Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกัน ของคนในองค์การ (Team Learning)
เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกันที่ประกอบไปด้วย 1) พลวัตแห่งการ
เรียนรู้ 2) ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ 3) ด้านการให้อานาจและสร้างความสามารถแก่บุคคลในองค์การ 4) ด้านการ
บริหารความรู้ และ 5) ด้านการใช้เทคโนโลยี (Marquardt ; อ้างอิงมาจาก ชนกพรรณ ดิลกโกมล 2546 : 41) มาเป็น
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. ระดับการศึกษา
3. ตาแหน่งหน้าที่
4. ประสบการณการางาน

ตัวแปรตาม
การพัฒนาสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในด้าน
1. ด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้
2. ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ
3. ด้านการให้อานาจและสร้างความสามารถ
แก่บุคคลในองค์การ
4. ด้านการบริหารความรู้
5. ด้านการใช้เทคโนโลยี

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ระดับการพัฒนาสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ 3) เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะการ
พัฒนาสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 60 คน สถิติที่ใช้
ในการวิจัยประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test และค่า F – test

ผล/สรุปผล
1. ผลการวิเคราะห์รายละเอียดของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าร้อยละ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชาย คิด เป็ น ร้ อยละ 73.34 ส าเร็ จ การศึ ก ษาสู ง กว่ า ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50.00 ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 35.00 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางาน 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
38.33
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2. ผลการวิเคราะห์ระดับการพัฒนาสานักงานที่ดินจั งหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าระดับการพัฒนาสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.42) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
2.1 ด้านพลวัติแห่งการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.27) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่ มีค่า เฉลี่ย สูงสุ ด คือ องค์กรเปิด โอกาสให้พนักงานแสดงความเห็นในเรื่องต่า ง ๆ อย่า งเท่ าเที ยมกัน
( X =3.40) รองลงมา คือ องค์กรมีการจัดประชุมพนักงานประจาทุก ๆ เดือน ( X = 3.36) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
คือ องค์กรสน้บสนุนให้บุคลากรที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปรฺญญาโท ( X =3.31) และบุคลากรสามารถ
แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันเพื่อหาแนวทางที่จะพัฒนาองค์กรร่วมกัน ( X =3.31)
2.2 ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.61) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ องค์กรมีการกาหนดขั้นตอนในการทางาน ( X =3.81) รองลงมา คือ องค์กรกาหนดกล
ยุทธ์และเป้าหมายในการทางานอย่างชัดเจน ( X = 3.80) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ องค์กรมีการแสดงความ
คิดเห็นร่วมกันในองค์กร ( X =3.68)
2.3 ด้านการสร้างอานาจและสร้างความสามารถแก่บุคลากรในองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก
( X =3.52) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ( X =3.73)
รองลงมา คือ องค์กรจะเน้นในการทางานแบบเชิงรุก ( X = 3.63) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ บุคลากรสามารถ
ทางานแทนกันได้ทั้งสายงานเดียวกันและข้ามสายงาน ( X =3.30)
2.4 ด้านการบริหารความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.52) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ องค์กรมีการจัดฝึกอบรมสัมมนาทั้งจากภายและภายในองค์กร ( X =3.40) และองค์กรมีการ
สนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้ใหม่เพื่อประโยชน์ที่จะได้มาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร ( X =3.40) รองลงมา
องค์กรมีการสนับสนุนให้บุคลากรใช้ความรู้ในการคิดสร้างสรรค์ในงานต่าง ๆ ( X = 3.35) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
คือ องค์กรมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่มาดาเนินการ ( X =3.03)
2.5 ด้านการใช้เทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.41) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ องค์กรมีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในหน่วยงาน ( X =3.46) รองลงมา คือ องค์กร
มีการเสนอแนะการใช้เทคโนโลยีใหม่ในหน่วยงาน ( X = 3.45) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ องค์กรสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีให้บุคลากร ( X =3.26)
3. เปรียบเทีย บเกี่ยวกับ ระดั บการพั ฒนาสานักงานที่ดิ นจัง หวั ดเชี ยงใหม่ สู่การเป็น องค์กรแห่ง การเรียนรู้
โดยการทดสอบค่า t-test และ ค่า F-test ด้านเพศ ระดับการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่การงาน และประสบการณ์ในการ
ทางาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ระดับการพัฒนาสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าระดับการพัฒนาสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
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1. ด้านพลวัติแห่งการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ องค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน รองลงมา คือ องค์กรมีการจัด
ประชุมพนักงานประจาทุก ๆ เดือน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ องค์กรสน้บสนุนให้บุคลากรที่สนใจศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี และปรฺญญาโท และบุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันเพื่อหาแนวทางที่จะพัฒนา
องค์กรร่วมกันนั้น ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุลีพร เอี่ยมอานวย (2548 : 57) ได้ทาการศึกษาความคิดเห็นของ
พนักงานต่อศักยภาพการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ผลการศึกษา
พบว่าความคิดเห็นของพนักงานต่อศักยภาพการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาจากรายด้าน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อศักยภาพการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ด้านพลวัตการเรียนรู้ และด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ ด้านการจัดการ
ความรู้ และด้านการเพิ่มสมาชิกองค์การ อยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อศักยภาพ
การพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของพนักงาน ที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ขั้นที่ดารงตาแหน่ง และระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อศักยภาพการพัฒนาไปสู่การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน นอกนั้นยังมีพิณสวัน ปัญญามาก (2542 : 87) ได้ทาการศึกษาการรับรู้ศักยภาพใน
การพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ หน่วยธุรกิจและหน่วยปฏิบัติการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผลการศึกษา พบว่า หน่วยธุรกิจและหน่วยปฏิบัติการ มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่า งกันและมีผลทาให้การรับรู้ในบาง
องค์ประกอบในการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้แตกต่างกัน การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละองค์ประกอบใน
การพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ที่ระดับปานกลางถึงสูงมาก ซึ่งแสดงว่าแต่ละ
องค์ประกอบทั้ง 5 ประการมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน จากการศึกษาทาให้พบว่า การสร้าง
กิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้จะเป็นกลยุทธ์ที่
สาคัญขององค์การซึ่งอยู่บนพื้นฐานขององค์ประกอบ 5 ประการและมิติย่ อยต่าง ๆ โดยมีองค์ประกอบพลวัตของการ
เรียนรู้เป็นแกนหลัก และองค์ประกอบอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบที่สาคัญต่อการเรียนรู้ แต่ละระบบย่อยอื่น ได้แก่ องค์การ
คน องค์ความรู้ และเทคโนโลยีเป็นสิ่งสาคัญที่เพิ่มพูนคุณภาพและผลกระทบต่อองค์การ ซึ่งระบบย่อยดังกล่าวเป็นส่วนที่
มีความจาเป็นสาหรับการสร้าง การธารงรักษาการเรียนรู้ให้ยั่งยืน รวมทั้งผลิตภาพในองค์การแห่งการเรียนรู้ องค์ประกอบ
ทั้ง 5 ประการมีความสัมพันธ์ต่อกัน หากขาดอะไรไปก็มีผลต่อประสิทธิผลของระบบย่อยอื่นอย่างมีนัยสาคัญ ดังนั้น
เพื่อให้องค์การมีทางเลือกในการปรับตัวให้เท่าทัน สามารถอยู่รอดและเจริญเติบโตต่อไป องค์การแห่งการเรียนรู้ จึงเป็น
ทางเลือกที่สามารถทาให้องค์การมีความพร้อมและนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์การในยุคแห่งกระแสโลกาภิวัตน์
2. ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี ค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ องค์กรมีการกาหนดขั้นตอนในการทางาน รองลงมา คือ องค์กรกาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการทางาน
อย่างชัดเจน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ องค์กรมีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันในองค์กรนั้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นิภา วิริยะพิพัฒน์ (2549 : 14) ได้ทาการศึกษา Mobile Office ต่อการจัดรูปแบบสานักงานเพื่อการเรียนรู้
ผลการศึกษาพบว่า ในโลกยุคการแข่งขันแบบไร้พรมแดนที่มีปัจจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวแปรสาคัญใน
การเร่งให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเร็วขึ้น ผู้บริหารจึงจาเป็นต้องเร่งสร้างคุณภาพให้ทั นต่อสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และกลยุทธ์ที่สาคัญที่ผู้บริหารพบว่าสามารถพัฒนาคุณภาพองค์การได้อย่างต่อเนื่อง คือ
การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้พนั กงานทุกคนตื่นตัว ที่จะเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองและของ
องค์การโดยรวมผู้บริหารมั่นใจว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นวิธีเดียวที่ช่วยให้พนักงานเรียนรู้ได้เร็วกว่าคู่แข่งขันสามารถ
ช่วงชิงโอกาสใหม่ ๆ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้นผู้บริหารจึงควรจัดรูปแบบสานักงานที่เรียนกว่า
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Mobile Office เป็นรูปแบบสานักงานที่เปิดโอกาสให้พนักงานแต่ละคนสามารถแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยน
ความรู้ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาตนเอง ทีมงานและองค์การไปพร้อมกัน
3. ด้ านการสร้างอานาจและสร้างความสามารถแก่บุคลากรในองค์กร โดยรวมอยู่ ในระดั บมาก และเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลสารสนเทศ รองลงมา คือ องค์กรจะเน้นในการ
ทางานแบบเชิงรุก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ บุคลากรสามารถทางานแทนกันได้ทั้งสายงานเดียวกันและข้ามสาย
งานนั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญานี สิ่งที่สุข (2546: 52) ได้ทาการศึกษาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
โรงแรมในเขตเมืองพัทยาและศึกษาขนาดโรงแรมในเขตเมืองพัทยากับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม ผล
การศึกษาพบว่า โรงแรมในเขตเมืองพัทยามีความสามารถในการแข่งขันในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า โรงแรมในเขตเมืองพัทยามีความสามารถในการแข่งขันทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านการบริหาร ด้าน
โครงสร้าง ด้านกลยุทธ์ ด้านบุคลากรด้านระบบ ด้านทักษะ และด้านค่านิยมร่วม ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
โรงแรมที่มีขนาดต่างกันในเขตเมืองพัทยา ในภาพรวมพบว่า กลุ่มโรงแรมขนาดใหญ่มีความสามารถในการแข่งขันต่าง
จากกลุ่มโรงแรมขนาดเล็ก กลุ่มโรงแรมขนาดใหญ่มีความสามารถในการแข่งขันด้านกลยุทธ์ด้านโครงสร้าง ด้านระบบ
ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า นทั ก ษะ และด้ า นค่ า นิ ย มร่ ว มต่ า งจากกลุ่ ม โรงแรมขนาดเล็ ก และกลุ่ ม โรงแรมขนาดกลางมี
ความสามารถในการแข่งขันด้านทักษะต่างจากกลุ่มโรงแรมขนาดเล็ก
4. ด้านการบริหารความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือองค์กรมีการจัดฝึกอบรมสัมมนาทั้งจากภายและภายในองค์กร และองค์กรมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้
ใหม่เพื่อประโยชน์ที่จะได้มาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร รองลงมา องค์กรมีการสนับสนุนให้บุคลากรใช้ความรู้ในการ
คิด สร้า งสรรค์ในงานต่ าง ๆ และข้อที่มี ค่าเฉลี่ย ต่ าที่ สุ ด คือ องค์กรมีการประสานงานกับ หน่ วยงานภายนอกที่ ม า
ดาเนินการนั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิณสวัน ปัญญามาก (2542 : 87) ได้ทาการศึกษาการรับรู้ศักยภาพในการ
พัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ หน่วยธุรกิจและหน่วยปฏิบัติการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผล
การศึกษา พบว่า หน่วยธุรกิจและหน่วยปฏิบัติการ มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันและมีผลทาให้การรับรู้ในบาง
องค์ประกอบในการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้แตกต่างกัน การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแต่ล ะองค์ประกอบ
ในการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ที่ระดับปานกลางถึงสูงมาก ซึ่งแสดงว่าแต่ละ
องค์ประกอบทั้ง 5 ประการมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน จากการศึกษาทาให้พบว่า การสร้าง
กิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้จะเป็นกลยุทธ์
ที่สาคัญขององค์การซึ่งอยู่บนพื้นฐานขององค์ประกอบ 5 ประการและมิติย่อยต่าง ๆ โดยมีองค์ประกอบพลวัตของการ
เรียนรู้เป็นแกนหลัก และองค์ประกอบอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบที่สาคัญต่อการเรียนรู้ แต่ละระบบย่อยอื่น ได้แก่ องค์การ
คน องค์ความรู้ และเทคโนโลยีเป็นสิ่งสาคัญที่เพิ่มพูนคุณภาพและผลกระทบต่อองค์การ ซึ่งระบบย่อยดังกล่าวเป็นส่วน
ที่ มี ค วามจ าเป็ น ส าหรับ การสร้า ง การธ ารงรัก ษาการเรี ย นรู้ ให้ยั่ ง ยื น รวมทั้ ง ผลิ ต ภาพในองค์ การแห่ง การเรีย นรู้
องค์ป ระกอบทั้ ง 5 ประการมีความสัมพั นธ์ต่ อกัน หากขาดอะไรไปก็มีผ ลต่อประสิทธิ ผลของระบบย่อยอื่นอย่างมี
นัยสาคัญ ดังนั้น เพื่อให้องค์การมีทางเลือกในการปรับตัวให้เท่าทัน สามารถอยู่รอดและเจริญเติบโตต่อไป องค์การแห่ง
การเรียนรู้ จึงเป็นทางเลือกที่สามารถทาให้องค์การมีความพร้อมและนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์การในยุคแห่ง
กระแสโลกาภิวัตน์
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5. ด้านการใช้เทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ องค์กรมีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในหน่วยงาน รองลงมา คือ องค์กรมีการเสนอแนะการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ในหน่วยงาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ องค์กรสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีให้บุคลากรนั้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ลือชัย พันธ์เจริญกิจ (2540 : 66) ได้ทาการศึกษาการนาแนวคิดเรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนา
องค์การของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า การนาแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้มาใช้จะต้อง
ให้ความสาคัญในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการเรียนรู้ของบุคคลจะเป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นวงจร
โดยเริ่มต้นจากการที่บุคคลมีประสบการณ์ตรง นาไปตั้งข้อสังเกตไตร่ตรองทาให้เกิดแนวคิดใหม่ และทาการทดลอง
แนวคิดเพื่อพิสูจน์ ก่อนที่จะมาเป็นประสบการณ์หรือความรู้ใหม่ต่อไป และธนาคารไทยพาณิชย์นั้นมีศักยภาพและ
ลักษณะในการที่สร้างและพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นอย่างมาก เพราะธนาคารได้มีการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลมาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการฝึกอบรมพนักงานให้เกิดการเรียนรู้ในเทคนิคใหม่ ๆ ตลอดเวลา ทา
ให้สมาชิกในองค์การมีการปรับตัวและยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างดี นอกนั้นยังมี พิณสวัน ปัญญามาก (2542 :
87) ได้ทาการศึกษาการรับรู้ศักยภาพในการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ หน่วยธุรกิจและหน่วยปฏิบัติการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า หน่วยธุรกิจและหน่วยปฏิบัติการ มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่าง
กัน และมีผ ลท าให้การรับ รู้ในบางองค์ป ระกอบในการพั ฒ นาไปสู่ องค์การแห่ง การเรีย นรู้แตกต่ า งกัน การทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละองค์ประกอบในการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ที่
ระดับปานกลางถึงสูงมาก ซึ่งแสดงว่าแต่ละองค์ประกอบทั้ง 5 ประการมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน จากการศึกษาทาให้พบว่า การสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการพัฒนา
ไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้จะเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญขององค์การซึ่งอยู่บนพื้นฐานขององค์ประกอบ 5 ประการและมิติย่อย
ต่าง ๆ โดยมีองค์ประกอบพลวัตของการเรียนรู้เป็นแกนหลัก และองค์ประกอบอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบที่สาคัญต่อการ
เรียนรู้ แต่ละระบบย่อยอื่น ได้แก่ องค์การ คน องค์ความรู้ และเทคโนโลยีเป็นสิ่งสาคัญที่เพิ่มพูนคุณภาพและผลกระทบ
ต่อองค์การ ซึ่งระบบย่อยดังกล่าวเป็นส่วนที่มีความจาเป็นสาหรับการสร้าง การธารงรักษาการเรียนรู้ให้ยั่งยืน รวมทั้ง
ผลิ ต ภาพในองค์การแห่งการเรีย นรู้ องค์ป ระกอบทั้ ง 5 ประการมี ความสั ม พั นธ์ ต่ อกัน หากขาดอะไรไปก็มีผ ลต่ อ
ประสิทธิผลของระบบย่อยอื่นอย่างมีนัยสาคัญ ดังนั้น เพื่อให้องค์การมีทางเลือกในการปรับตัวให้เท่าทัน สามารถอยู่รอด
และเจริญเติบโตต่อไป องค์การแห่งการเรียนรู้ จึงเป็นทางเลือกที่สามารถทาให้องค์การมีความพร้อมและนาไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับองค์การในยุคแห่งกระแสโลกาภิวัตน์
ผลการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการ
ทดสอบค่า t-test และ ค่า F-test ด้านเพศ ระดับการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่การงาน และประสบการณ์ในการทางาน
โดยรวมแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของชุลีพร เอี่ยมอานวย (2548 : 57) ได้ทาการศึกษาความคิดเห็นของ
พนักงานต่อศักยภาพการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ผลการศึกษา
พบว่าความคิดเห็นของพนักงานต่อศักยภาพการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาจากรายด้าน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อศักยภาพการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ด้านพลวัตการเรียนรู้ และด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ ด้าน
การจัดการความรู้ และด้านการเพิ่มสมาชิกองค์การ อยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงาน
ต่อศักยภาพการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของพนักงาน ที่มีเพศ
อายุ ระดับการศึกษา ขั้นที่ดารงตาแหน่ง และระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อศักยภาพการพัฒนา
ไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
การศึกษาการพัฒนาสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู วิจัยมีข้อเสนอแนะที่
ค้นพบได้จากผลการวิจัย ดังนี้
1. ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน
2. ควรส่ ง เสริม ให้มี การน านวั ต กรรม และเทคโนโลยี ใหม่ๆ เข้า มาใช้ ในระบบการสื บค้น หาข้อมู ลให้เป็ น
มาตรฐานสากล
3. ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดทาระบบสารสนเทศทั่วทัง้ องค์การให้ทันสมัยและสรรหาบุคลากรที่มีความรู้
เฉาะด้านเพื่อพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น
4. ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนองค์ประกอบหลักๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาองค์การไปสู่การเรียนรู้ เช่น โครงสร้าง
องค์การ ระบบการทางาน ค่านิยม ภาวะผู้นาและศักยภาพของบุคลากร
5. ควรนาผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อหา
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
2. ควรศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใน
องค์กรให้เกิดทักษะในการทางาน อันจะนามาซึ่งผลการดาเนินงานที่ดี และความมุ่งมั่นสู่ความสาเสร็จต่อไป
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลตาบล สมหวัง อาเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง
PUBLIC PARTICIPATION IN LOCAL DEVELOPMENT A CASE STUDY OF
SOMWANG MUNICIPAL DISTRICT KONGRA DISTRICT PHATTHALUNG

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

ชลแดน นวลเกลี้ยง
สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบพงษ์ สุขสม

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วม เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลสมหวัง อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตาบลสมหวัง อาเภอกงหรา จังหวัด
พัทลุง จานวน 368 คน โดยการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการคานวณของ ทาโร่ ยามาเน่ เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ .38 ถึง .76 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .76 สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test การทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตาบลสมหวัง อาเภอ
กงหรา จังหวัดพัทลุง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับสูง ทั้ง 5 ด้ าน ดังนี้
ด้านการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลและด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน
2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่ นของเทศบาลตาบลสมหวัง อาเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้และอาชีพพบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05
3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลสมหวัง
อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง คือ ประชาชนควรมีส่วนร่วมกาหนดความต้องการของชุมชนต่อเทศบาลตาบลสมหวัง
ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาชนควรเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วม , การพัฒนาท้องถิ่น , การกาหนดนโยบาย , การวางแผน
Abstract
This research aims to study on level of participation and to compare personal factors
with public participation in local development of Somwang Sub-District Municipality,
Kongra District, Phatthalung Province. The sample group was 368 persons aged over 18
years with the right to vote in Somwang Sub-District Municipality, Kongra District,
Phatthalung. The sample size was calculated by using Taro Yamane’s calculation formula.
The research tool was questionnaire with discrimination ranged from .38 to .76 and
Confidence Interval at .76. Statistics used for data analysis were frequency, mean,
percentage, Standard Deviation, t-test, and One way ANOVA.
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The results revealed that: 1) The overall level of public participation in local
development of Somwang Sub-District Municipality, Kongra District, Phatthalung Province,
was in high level. When classifying in each dimension, it was found that all 5 dimensions
were in high level with the following order: participation in policy establishment;
participation in planning; participation in operation; participation in following-up and
evaluation; and participation in inspecting operation as planned; 2) The results of comparison
on public participation in local development of Somwang Sub-District Municipality, Kongra
District, Phatthalung Province classified by gender, age, educational level, and income
revealed that there was no statistical difference at .05. The suggestion on promoting public
participation in local development of Somwang Sub-District Municipality, Kongra District,
Phatthalung Province, was that people should participate in determining demands of
community towards Somwang Sub-District Municipality in village’s public forums and
people should attend the meeting of all projects and activities.
Key Word (S): Participation , Local Development, Policy formulation , Planning

บทนา
การพัฒนาเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์เดิมไปสู่สถานการณ์ใหม่ที่ดีขึ้น ซึ่งการพัฒนาเป็นสิ่งที่ต้อง
เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการที่จะพัฒนาดินแดนของรัฐที่มี
ขอบเขตกว้างใหญ่ไพศาลและมีพลเมืองอาศัยอยู่กระจัดกระจายทุกแห่งหน จึงเป็นการยากที่รัฐบาลจะปกครอง
ประเทศโดยการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและการกระจายรายได้หรือดูแลความเป็ นอยู่ของประชาชน
ได้ทุกหย่อมหญ้า ประเทศไทยได้มีการพัฒนาการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1893
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2475 จึงมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยจนถึงปัจจุบัน ได้มีการจัด
ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็นการบริหารราชการส่วยกลาง ส่วนภูมอภาคและส่วนท้องถิ่น ต่างมี
หน้าที่ในการบริหารราชการที่แต่ละหน่วยงานจะทาหน้าที่หลักในการประสานการทางานระหว่างกันเพื่อแก้ไข
ปัญหาให้แก่ประชาชนด้วยความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด (จิรวรรณ อินทรีย์สังวร, 2552 : 1)
ด้วยเหตุนี้หลายฝ่ายจึงเรียกร้องให้มีการปรับความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของอานาจรัฐใหม่ โดยการปรับลด
บทบาทของรัฐบาลกลางลง และเพิ่มบทบาทของกลไกภาคนอกราชการโดยเฉพาะภาคท้องถิ่นและภาคประชาสังคม
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสมดุลการใช้อานาจรัฐ(วีรศักดิ์ เครือเทพ, 2548: 13) จากที่กล่าวมาจึงทาให้เกิดการ
กระจายอานาจลงสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เรียกกันในปัจจุบันว่า “การปกครองส่วนท้องถิ่น” เป็นการปกครองที่
รัฐบาลมอบอานาจให้หน่วยการปกครองระดับรองของรัฐหรือกระจายอานาจให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดการปกครอง
และดาเนินกิจกรรมบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ของรัฐและท้องถิ่นเอง ทั้งนี้มีความอิสระในการบริหารงาน แต่รัฐบาล
มี วิ ธี ก ารควบคุ ม โดยวิ ธี ก ารต่ า งๆตามความเหมาะสม องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ยุ ค หลั ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา จึงมีบทบาทอานาจหน้าที่ไ ม่ได้เป็นเพียงผู้ให้บริการสาธารณะ
พื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย มีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและ
การอนุ รักษ์ สิ่ง แวดล้ อมมากขึ้น และเป็น องค์กรที่ เปิด ให้ป ระชาชนในท้ องถิ่นมี ส่ วนร่ว มในการบริหารและการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น(ชมัยพร ชมกุล, 2552: 2)
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ปัจจัยสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น คือ การกระจายทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
ดังนั้นรัฐบาลจึงควรให้ความสาคัญต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการดาเนินการต่างๆ ซึ่งเป็นการ
กระท าที่ ป ระชาชนมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและสมั ค รใจเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดการเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ
ผลประโยชน์ของประชาชนเอง โดยประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจเพื่อตนเองและมีการดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ต้องไม่ใช่การกาหนดกรอบความคิดจากบุคคลภายนอก นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่
ของรัฐต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่คิดว่าการมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือหรือเทคนิคใหม่ที่ให้ชาวบ้านยอมรับ
กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่กาหนดไว้แล้ว ผลที่ตามมาก็คือ โครงการและรายละเอียดการทางานต่างๆถูกยัดเยียดแก่
ชาวบ้านและชาวบ้านถูกดึงให้ร่วมมือแทนที่จะมีส่วนร่วมตามความสมัครใจ ความพยายามเช่ นนี้นอกจากจะไม่เปิด
โอกาสให้ประชาชนพัฒนาตนเองจากการมีส่วนร่วมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มภาระให้ประชาชนและตอกย้าลักษณะการ
พึ่งพิงต่อราชการมากขึ้นและทาให้ประชาชนมีความคิดว่างานพัฒนาเป็นเรื่องของภาคราชการ ประชาชนมีหน้าที่รอ
รัยการพัฒนาหรือความช่วยเหลือจากภาคราชการเท่า นั้น ผลที่ตามมาจึงขาดการรวมพลังภาคประชาชนในการมี
ส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือการปกครองท้องถิ่น เริ่มต้นขึ้นในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในปี พ.ศ. 2448 มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองขึ้นเป็นแห่งแรกคือ
สุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาครและต่อมาประเทศไทยได้มีการพัฒนาการปกครองอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มี
การขยายตัวของเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน จากการทีมีจานวนประชากรมากขึ้นและสภาพของการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ระดับท้องถิ่นให้มีความเจริญเพิ่มขึ้นจนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2540 จึงมีแนวคิดเกี่ยวกับ
การปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารโดยใช้หลักการกระจายอานาจ ทั้งนี้ พบว่าได้มีการจัดตั้ง
หน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรวม 5 รูปแบบได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล แลองค์การบริหารส่วนตาบล (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2546: 36 ) ซึ่งรัฐได้มอบหมายให้ท้องถิ่น
ได้มีโอกาสในการปกครองและบริหารงานท้องถิ่นด้วยตนเอง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่ า งแท้ จ ริ ง อี ก ทั้ ง จะเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ที่ ส ามารถแก้ ไ ชปั ญ หาได้ ต รงตามเปาหมายและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(จุฑามาศ ศรีสิริพรพันธ์. 2547: 2)
ผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ ให้มีความเจริญเติบโตดังกล่าวจาเป็นต้องแก้ปัญหาด้วยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นปัจจัยสาคัญ แต่ทั้งนี้จากการศึกษาของ อรรณพ โพธิสุข (2548:3) พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่หน่วยงาน
ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาในพื้นที่ไม่ประสบผลสาเร็จ มาจากการไม่ตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ของประชาชนและการเข้า
มามีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นของตน ซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นยังขาดการชักจูงและสนับสนุนให้ประชาขนเข้า
มามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นซึ่ง วิรัช วิรัชนีภาวรรณ(2551: 2) เห็นว่าหากประชาชนเกิดความตระหนักรู้และเกิดการมีส่วน
ร่วมขึ้นแล้ว การแก้ปัญหาต่างๆที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้น ที่จะทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
หน่วยงานท้องถิ่นนั้นๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จากการให้ความสาคัญของการมีส่ว นร่วมของประชาชนในการ
ปกครองท้องถิ่นดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาท้องถิ่นเกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัยความร่วมมือ ภายใต้องค์ประกอบ
2 ประการคือ การทาหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลและการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังที่กล่าวมาแล้วใน
ข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลตาบล
สมหวัง อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เนื่องจาการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นทั้งเป้าหมายและวิธีการพัฒนาท้องถิ่น
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและโครงการพัฒนาท้องถิ่นต่างๆล้วนต้องอาศัยการเข้ามามีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาทุกขั้นตอน โดยตระหนักดีว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเป็น
สิ่งที่จาเป็นในการพัฒนาโครงการต่างๆให้ตรงกับความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุดและเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาการมีสมรรถนะทางการเมืองของประชาชนให้เพิ่มมากขึ้น บทบาทของประชาชนในโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ประชาชนจะเป็ น ผู้ ริเริ่ม ผู้ เสนอแนะ ผู้ ค้น ปั ญ หา รับรู้ปั ญ หาที่ เกิด ขึ้น และการวางแผนแก้ไ ขปั ญ หาตลอดจน
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ประเมินผลโครงการด้วยประชาชนเอง ประชาชนไม่ได้เป็นเพียงผู้รับทราบเป้าหมายหรือผู้กระทาการตามที่รัฐบาล
ก าหนดไว้ เ ท่ า นั้ น การสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ต่ า งๆนั้ น เป็ น การเสริ ม สร้ า ง
ประชาธิ ป ไตยขั้ น พื้ น ฐานในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และน าไปสู่ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มและการเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งใน
ระดับประเทศต่อไปได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่ นของเทศบาลตาบลสมหวัง อาเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาล
ตาบลสมหวัง อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งการมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น : กรณี ศึก ษาเทศบาลต าบลสมหวั ง
อาเภอกงหรา จังหวีดพัทลุง มีกรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ

การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น
1. การมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย

2. อาชีพ

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผน

3. อายุ

3. การมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิตามแผน

4. รายได้

4. การมีส่วนในการติดตามและ
ประเมินผล

5. การศึกษา

5. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามแผน

วิธีการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร โดยการศึกษาค้นคว้า รวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร วารสาร บทความ หนังสือและวิทยานิพนธ์ รวมทั้งเอกสารการวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศ
ไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัยนี้
ขั้นตอนที่ 2 นาแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ในการตอบคาถามตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยโดยการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความ
เชื่อถือได้ของแบบประเมินก่อนนาไปใช้ในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 4 การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์และอภิปรายผล รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตาบลสมหวัง อาเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง แบ่งออกเป็น 7 หมู่บ้าน จานวนทั้งสิ้น 4,646 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ม ตัวอย่า ง(sample) คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในเขตพื้นที่ ของเทศบาลต าบลสมหวัง อาเภอกงหรา
จังหวั ดพัท ลุง ซึ่ งสามารถคานวณขนาดตั วอย่ างได้ตามสูตรที่ใช้ หาขนาดตั วอย่า งของ Yamane(1967) ได้กลุ่ ม
ตัวอย่างดังนี้
สูตรที่ใช้
n=N
1 + N (e)2
e
คือ ความคาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่าง(e=0.05)
N
คือ ขนาดของประชากร(N=4,646)
n
คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
แทนค่าสูตร
n = 4646
1+4646 (0.05)2
จากการคานวณจะได้กลุ่มตัวอย่าง = 368 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม โดยข้อคาถามสร้างขึ้นจากทฤษฎีที่ได้ค้นคว้าเอกสารที่
เกี่ยวข้องและนาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิง ข้อคาถามได้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จานวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อาชีพ อายุ รายได้และ
การศึกษา
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลสมหวัง อาเภอ
กงหรา จังหวัดพัทลุง โดยลักษณะของแบบประเมินในส่วนนี้ จะใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า(Rating Scale) ตาม
แนวคิดมาตรวัดของลิเคิร์ท(Likert Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ(1-5) โดยให้คะแนน 1 2 3 4 และ 5 ตามระดับในการตอบ
ซึ่งผู้ตอบจะตอบคาถามว่า มีความคิดเห็นต่อข้อคาถามนั้นมากน้อยเพียงใด
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เกณฑ์การประเมินผล
1. การวัดระดับตัวแปรต่างๆ คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน จะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนของผู้ ตอบ
แบบประเมิน แล้วนาค่าเฉลี่ยดังกล่าวมาแปรผลกับระดับของคะแนนที่ได้จากการหาจานวนชั้นที่เท่าๆกัน โดยนา
ค่าเฉลี่ยคาถามที่สูงที่สุดในแบบประเมินคูนกับจานวนข้อคาถามและนาคะแนนที่น้อยที่สุดในแบบประเมินคูณกับข้อ
คาถาม แล้วนาค่าที่ได้มาลบกันและนามาหารด้วยจานวนชั้น จากนั้นแบ่งกลุ่มคะแนนออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ระดับสูงมาก กลุ่มระดับสูง กลุ่มระดับปานกลาง กลุ่มระดับต่าและกลุ่มระดับต่ามาก ในการแบ่งช่วงแต่ละระดับชั้น
ด้วยวิธีการหาความกว้างของอันตรภาคชั้นและใช้สูตรการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้
อันตรภาคชั้น = พิสัย
จานวนชั้น
= คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
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จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้กาหนดการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตัวแปรต่างๆดังกล่าวข้างต้นตาม
ระดับคะแนนดังนี้
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 ถึง 1.80 จัดอยู่ในกลุ่มระดับต่ามาก
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81 ถึง 2.60 จัดอยู่ในกลุ่มระดับค่าเฉลี่ยต่า
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61 ถึง 3.40จัดอยู่ในกลุ่มระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41 ถึง 4.20 จัดอยู่ในกลุ่มระดับสูง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21 ถึง 5.00 จัดอยู่ในกลุ่มระดับสูงมาก
2. เกณฑ์ในการกาหนดระดับความสัมพันธ์จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน(Pearson’s Correlation)
มีดังนี้ (เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน,2552: 63-64)
ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ 0 ถึง .29 มีระดับความสัมพันธ์ต่า
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .30 ถึง .70 มีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .71 ถึง 1.00 มีระดับความสัมพันธ์สูง
ส่วนเครื่องหมาย + หรือ - แสดงถึงทิศทางของความสัมพันธ์ คือ ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นบวก
หมายถึง ข้อมูลทั้งสองมีทิศทางของความสัมพันธ์เพิ่มหรือลดตามกัน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นลบ หมายถึง
ข้อมูลทั้งสองมีทิศทางของความสัมพันธ์เพิ่มหรือลดตรงข้ามกัน

ผล/สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพสหญิง
จานวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0และเพสชาย จานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 อายุ พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 50 – 59 ปี
จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1 อายุระหว่าง 30 – 39 ปี จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 อายุระหว่าง
20 – 29 ปี จ านวน 45 คน คิด เป็ น ร้อยละ 14.9 และอายุ 60 ปีขึ้น ไป จ านวน 42 คน คิด เป็ น ร้อยละ 13.9
ระดั บ การศึ ก ษา พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา จานวน 76 คน
คิดเป็นร้อยละ 25.1 ระดับปริญญาตรี จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 ระดับอนุปริญญาและประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ .7และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ .7 อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม
จานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 รองลงมาคือ รับจ้าง จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 อาชีพอื่นๆ จานวน
25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 อาชีพค้าขาย จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 อาชีพรับราชการ จานวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.9 พนักงานบริษัทจานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 และนักศึกษา จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3
รายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,000 – 9,000 บาท จานวน 193 คน
คิดเป็นร้อยละ 63.7 รองลงมา คือ รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ
16.2 รายได้ต่อเดือนระหว่าง 9,001 – 10,000 บาท จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 และรายได้ต่อเดือน
20,001 บาทขึ้นไป จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมใน
การกาหนดนโยบายของประชาชน พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตาบลสมหวัง อาเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง มีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและหาสาเหตุเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอยู่ในระดับสูง (x = 3.7,
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S.D. = .87) มีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับสูง (x = 3.92, S.D. = 1.01)
มีส่วนร่วมในการจัดลาดับความสาคัญของการพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับสูง (x = 3.84, S.D. = .92)และมีส่วนร่วมใน
การเสนอแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับสูง (x = 3.94, S.D. = .96)
ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบล
สมหวัง อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง จาแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได้และระดับการศึกษา การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพั ฒ นาท้องถิ่น ของเทศบาลตาบลสมหวัง อาเภอกงหรา จัง หวั ด พัท ลุง จ าแนกตามเพศ ดั ง นี้
เพศชาย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลสมหวัง อาเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุงโดยรวมอยู่ในระดับสูง(x4.04) เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับสูงทุกด้าน ได้แก่ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย (x 3.95) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (x 4.10) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน (x 4.08) ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล (x 4.10)และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผน (x 3.97) เพศหญิง พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลสมหวัง อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงโดยรวมอยู่ในระดับสูง(x4.03) เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่าอยู่
ในระดับสูงมาก 1ด้านและอยู่ในระดับสูง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย (x 3.82) ด้านการ
มีส่วนร่วมในการวางแผน (x 4.06) ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (x 4.27) ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผล (x 4.05)และด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน (x 3.96) การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลสมหวัง อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง จาแนกตามอายุ
ดังนี้ ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง (x 4.03) เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับสูง 2 ด้าน อยู่ในระดับสูงมาก 3 ด้าน เรียงลาดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (x 4.31) ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมิ นผล (x 4.23) ด้า นการมีส่ ว นร่วมในการวางแผน (x 4.21) ด้ า นการมี ส่ว นร่ว มในการกาหนดนโยบาย
(x 4.17) และด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน (x 4.14) ประชาชนที่มีอายุระหว่าง
30 -39 ปี พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก (x 4.21) เมื่อจาแนก
เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับสูงมาก 2 ด้าน อยู่ในระดับสูง 3 ด้าน เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่
ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (x 4.47) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (x 4.32) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล (x 4.19) ด้านการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย (x 4.07)และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ งานตามแผน (x 4.01) ประชาชนที่มีอายุ ระหว่าง 40 - 49 ปี พบว่า การมี ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับสูง (x 4.03) เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ ในระดับสูงทั้ง 5
ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (x 4.13) ด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
แผน (x 4.10) ด้า นการมีส่ วนร่ว มในการวางแผน (x 4.05) ด้า นการมีส่ วนร่ว มในการติด ตามและประเมิน ผล
(x 4.05)และด้านการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย (x 3.84) ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 50 - 59 ปี พบว่า การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับสูง (x 3.90) เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดั บ สู ง ทั้ ง 5 ด้ า น ได้ แก่ ด้ า นการมี ส่ ว นร่วมในการด าเนิ น งาน (x 4.15) ด้ า นการมี ส่ว นร่ว มในการวางแผน
(x 3.94) ด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผน (x 3.91) ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล (x 3.90)และด้านการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย (x 3.62) ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 60 ปีขึ้นไป
พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับสูง (x 3.92) เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับสูงทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล (x 4.09) ด้านการมีส่วนร่วม
ในการดาเนินงาน (x 4.02) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (x 3.95) ด้านการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
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(x 3.85)และด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน (x 3.72) การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลสมหวัง อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง จาแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้
ระดับประถมศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับสูง (x 4.14) เมื่อ
จาแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับสูง 3 ด้าน อยู่ในระดับสูงมาก 2 ด้าน เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย
ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (x 4.34) ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล (x 4.21) ด้าน
การมีส่วนร่วมในการวางแผน (x 4.11) ด้านการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย (x 4.04)และด้านการมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน (x 4.01) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับสูง (x 3.00) เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับสูงทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ยมี
ระดับที่เท่ากัน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (x 3.00) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (x 3.00 ด้าน
การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล (x 3.00) ด้านการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย (x 3.00)และด้าน
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน (x 3.00) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. พบว่า การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับสูง (x 3.99) เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับสูงทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (x 4.14) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (x 4.06)
ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล (x 4.03) ด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
แผน (x 3.90) และด้านการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย (x 3.82 ระดับอนุปริญญา/ปวส. พบว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับสูง (x 4.03) เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับสูง 3
ด้านและสูงมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน (x 4.47) ด้านการมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงาน (x 4.41) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (x 3.88) ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล (x 3.84) และด้านการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย (x 3.57) ระดับปริญญาตรี พบว่า การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒ นาท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับสูง (x 4.00) เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับสูง 4 ด้านและสูงมาก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (x 4.22) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล (x 4.12) ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (x 4.10) ด้านการมีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบาย (x 3.96)และด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน (x 3.80) ระดับสูงกว่าปริญญาตรี
พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก (x 4.35) เมื่อจาแนกเป็นราย
ด้านพบว่ า อยู่ในระดั บสูง 1 ด้านและสูงมาก 4 ด้ าน ได้แก่ ด้ านการมี ส่วนร่วมในการติ ดตามและประเมิ นผล
(x 4.50) ด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน (x 4.50) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน
(x 4.37) ด้านการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย (x 4.25)และด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (x 4.17) การ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่ น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลสมหวัง อาเภอกงหรา จัง หวัดพัทลุ ง
จาแนกตามรายได้ ดังนี้ ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับสูง (x 4.03) เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับสูง 2 ด้าน อยู่ในระดับสูงมาก
3 ด้าน เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (x 4.31) ด้านการมีส่วน
ร่วมในการติดตามและประเมินผล (x 4.23) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (x 4.21) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
กาหนดนโยบาย (x 4.17)และด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน (x 4.14) ประชาชนที่มี
อายุ ระหว่ า ง 30 -39 ปี พบว่ า การมีส่ ว นร่ว มของประชาชนในการพัฒ นาท้องถิ่น โดยรวมอยู่ ในระดั บสู ง มาก
(x 4.21) เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับสูงมาก 2 ด้าน อยู่ในระดับสูง 3 ด้าน เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (x 4.47) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (x 4.32) ด้าน
การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล (x 4.19) ด้านการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย (x 4.07)และด้าน
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การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน (x 4.01) ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 40 - 49 ปี พบว่า การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับสูง (x 4.03) เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับสูงทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (x 4.13) ด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามแผน (x 4.10) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (x 4.05) ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล (x 4.05)และด้านการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย (x 3.84) ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 50 - 59 ปี
พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมอยู่ ในระดับสูง (x 3.90) เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับสูงทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (x 4.15) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน (x 3.94) ด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน (x 3.91) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล (x 3.90)และด้านการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย (x 3.62) ประชาชนที่มีอายุระหว่าง
60 ปีขึ้นไป พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับสูง (x 3.92) เมื่อจาแนก
เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับสูงทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล (x 4.09) ด้าน
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (x 4.02) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (x 3.95) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
กาหนดนโยบาย (x 3.85)และด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน (x 3.72) ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตาบลสมหวัง อาเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง จาแนกตามอาชีพโดยรวมและจาแนกเป็นรายด้าน ปรากฏดังนี้ อาชีพเกษตรกรรม พบว่า การมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตาบลสมหวัง อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x 2.84)
เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับสูง ทั้ง 5 ด้าน เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงาน (x 4.09) ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล (x 4.03) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน (x 4.00) ด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน (x 4.00)และด้านการมีส่วนร่วมใน
การกาหนดนโยบาย (x 3.75) อาชี พ ค้ า ขาย พบว่ า การมี ส่ ว นร่ว มในการพั ฒ นาท้ องถิ่น เทศบาลต าบลสมหวั ง
อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x 2.90) เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับสูง
มาก 1 ด้านและระดับสูง 4 ด้าน เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
(x 4.65) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (x 3.98)ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล (x 3.92) ด้าน
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน (x 3.88) และด้านการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
(x 3.84) อาชีพรับราชการ พบว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตาบลสมหวัง อาเภอกงหรา จังหวัด
พัทลุง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x 2.72) เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับสูง ทั้ง 5 ด้ าน เรียงลาดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (x 3.90) ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล (x 3.90)ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (x 3.83) ด้านการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
(x 3.77)และด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน (x 3.62) อาชีพนักศึกษา พบว่า การมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตาบลสมหวัง อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x 2.82
เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับสูงมาก1 ด้านและระดับสูง 4 ด้าน เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย
ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย (x 4.50) ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (x 4.00) ด้านการมี
ส่วนร่วมในการติดตามและประเมิ นผล (x 4.00) ด้ านการมี ส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบั ติงานตามแผน
(x 4.00) และด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (x 3.25) อาชีพรับจ้าง พบว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสมหวัง อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x 2.84) เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับสูง 2 ด้านและระดับสูงมาก 3 ด้าน เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงาน (x 4.45) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (x 4.25) ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
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ประเมินผล (x 4.22) ด้านการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย (x 4.14)และด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามแผน (x 3.99) อาชีพทางานเอกชน/อื่นๆ พบว่า การมีส่ วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาล
ตาบลสมหวัง อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x 3.05) เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่
ในระดับสูงมาก 3 ด้านและระดับสูง 2 ด้าน เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน (x 4.46) ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (x 4.33) ด้านการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย (x 4.32)
ด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน (x 4.14)และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล (x 4.07)

อภิปรายผล
ผลการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลสมหวัง อาเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง ผู้วิจัยนามาอภิปรายผลดังนี้ สมมติฐานข้อที่ 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลสมหวัง อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยพบว่า การมี ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลสมหวัง อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับสูง
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉันท์ผกา พลภักดี (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลห้ วยราช อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษา
พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลห้วยราช อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่า
ดังนี้ ด้านการเสนอข้อมูลเพื่อตัดสินใจ ด้านการดาเนินการและด้านการติดตามการประเมินผล ตามลาดับและ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพศาล เรืองวิรุจนากุล (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ผลการศึกษาพบว่ า การมีส่วนร่วมและ
ปัจจัย การมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล อยู่ ในระดับ มาก โดยประชาชนที่มี ระดั บ
การศึกษา รายได้ต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลแตกต่างกันและพบว่าปัจจัยด้านการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร กระบวนการและช่องทางในการมีส่วนร่วมและคุณ ค่าทางจิตสาธารณะ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการมี
ส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุศิษฎ์ รัตน์วิชัย (2552ซ102-103) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลธัญญา อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า
ประชาชนมี่ส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก
3 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในการกาหนดปัญหาความต้องการ การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงานโครงการและการมี
ส่วนร่วมปฏิบัติติดตาม ประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเนื้อหาของ
แผนพัฒนาและการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบว่ามีการนาแผนพัฒนาไปจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกันมีส่ว นร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาไม่แตกต่างกัน ส่ วนประชาชนที่มีเพศและระดั บ
การศึกษาต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญเลิศ ไชยสวัสดิ์ (2550 : 89) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาท่อม อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบว่า ประชาชน
มีค วามรู้ความเข้าใจในการจั ดท าแผนพัฒ นาสามปี อยู่ ในระดั บ สูง การมีส่ ว นร่ว มในการจัด ท าแผนพั ฒ นาโดย
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการเสนอปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน/ตาบลและด้านการคัดเลือกแนวทาง
พัฒนาและจัดลาดับความสาคัญโครงการ กิจกรรมในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี อยู่ในระดับมาก สาหรับด้านการ
คัดเลือกตัวแทนเป็นกรรมการในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ด้านการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปีและด้าน
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การติดตามประเมินผล ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับปานกลางและสอดคล้องกับงานวิจัยของกวินา คาก้อน (2552 :
76) ได้ทาการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลห้วยผึ้ง อาเภอห้วยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์ วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลห้วยผึ้ง
กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ หัวหน้าครอบครัวหรือตัวแทนหัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สถิติที่ใช้ในการศึกษา
คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบสมติฐานโดยสถิติ t-test ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานเทศบาลตาบลห้วยผึ้ง อาเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสิน ธุ์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหา ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงาน
ของเทศบาลตาบลห้วยผึ้ง อาเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมพบว่าประชาชนที่มีเพศต่างกันมีระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการดาเนินงานเทศบาลตาบลห้วยผึ้ง อาเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน โดยเพสชาย
มีส่วนร่วมมากกว่าเพศหญิงและเมื่อจาแนกตามช่วงอายุผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดาเนินงานเทศบาลตาบลห้วยผึ้ง อาเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันและเมื่อ
จาแนกตามระดับการศึกษาผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานเทศบาลตาบลห้วยผึ้ง
อาเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2 ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลสมหวัง อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง แตกต่างกัน
1. จาแนกตามเพศ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
กรณีศึกษาเทศบาลตาบลสมหวัง อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงจาแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเพศชายและเพศหญิงมี
บทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลและ
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนทีไ่ ด้กาหนดไว้ จึงส่งผลให้ เพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตาบลสมหวัง อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของอนุศิษฎ์ รัตน์วิชัย (2552ซ102-103) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลธัญญา อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ประชาชนมี่ส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ การมีส่วนร่วม
ในการกาหนดปัญหาความต้องการ การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงานโครงการและการมีส่วนร่วมปฏิบัติติดตาม
ประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเนื้ อหาของแผนพัฒนาและการมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบว่ามีการนาแผนพัฒนาไปจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมี
ส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกันจะมีส่วนร่วมใน
การจัดทาแผนพัฒนาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ 0.05และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทะนงศักดิ์
เดชไพรขลา (2550: 56-59) ได้ทาการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์การ
บริหารส่ว นตาบล(พ.ศ.2551-2553) กรณีศึกษา องค์การบริหารส่ วนต าบลเมื องนะ อาเภอเชี ย งดาว จั งหวั ด
เชียงใหม่ จากผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน ทุกๆด้าน คือ การ
ร่วมตัดสินใจ ร่วมในการปฏิบัติการ(การดาเนินงาน) ร่วมในการรับผลประโยชน์ ร่วมในการติดตามและประเมินผล
อยู่ในระดับน้อยเช่นกัน ในส่วนของการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี มี
เพส อายุ รายได้ การศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการเปรียบเทียบของประชาชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี ด้านสถานภาพ ครอบครัว อาชีพ ไม่แตกต่างกัน 2.จาแนกตามอายุ ผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตาบลสมหวัง อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
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จาแนกตามอายุพบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการดาเนินงานของเทศบาลตาบลสมหวัง อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีลักษณะของ
การมุ่งให้ทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันอันได้แก่ การมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย การมีส่วนร่วม
ในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลและการมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน จึงส่งผลให้การเข้ามามีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปรินดา ถิรศิลาเวทย์ (2550:98) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของคระกรรมการชุมชนในการวางแผน
พัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อจาแนกเป็ นรายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก จานวน 1 ด้าน คือ ด้านการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลางจานวน 5 ด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย คือ ด้านการคัดเลือกและจัดลาดับความสาคัญของปัญหา ด้านการเตรียมการจัดทาแผน ด้านการตัดสินใจ
เลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี ด้านการจัดทาร่างแผนพัฒนาและด้านการจัดทารายละเอียด
โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนา การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการวางแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองมหาสารคาม พบ ว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีอายุ ระดับการศึกษาและระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน
แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามไม่แตกต่างกันและสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กวินา คาก้อน (2552 : 76) ได้ทาการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลห้วยผึ้ง
อาเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดาเนินงานของ
เทศบาลตาบลห้วยผึ้ง กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ หัวหน้าครอบครัวหรือตัวแทนหัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบสมติฐานโดยสถิติ t-test ผล
การศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานเทศบาลตาบลห้วยผึ้ง อาเภอห้วยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลห้วยผึ้ง อาเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมพบว่าประชาชนที่มี
เพศต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนิน งานเทศบาลตาบลห้วยผึ้ง อาเภอห้วยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์ แตกต่างกัน โดยเพสชายมีส่วนร่วมมากกว่าเพศหญิงและเมื่อจาแนกตามช่วงอายุผลการเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานเทศบาลตาบลห้วยผึ้ง อาเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม พบว่า ไม่มี
ความแตกต่ างกัน และเมื่อจ าแนกตามระดับ การศึกษาผลการเปรียบเที ยบการมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการ
ดาเนินงานเทศบาลตาบลห้วยผึ้ง อาเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน 3.จาแนก
ตามระดับการศึกษา ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตาบลสมหวัง อาเภอ
กงหรา จังหวัดพัทลุง จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
ผลการวิจัยดังกล่าวเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี
แนวคิดและมีบทบาทการมีส่วนร่วมแตกต่างกันออกไปได้แก่ การมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย การมีส่วนร่วมใน
การวางแผน การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลและการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน ที่ต่างกัน ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนิดา ไสยรส (2550: 88) ได้
ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลชัยวารี อาเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า
1.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลชัยวารี อาเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดให้มีการบารุงทางบกและทางน้า ด้านการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน
และที่สาธารณะรวมทั้งการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านการบารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 5 ด้าน เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมาก
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ไปหาน้อย คือ ด้านการจัดให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ด้านการจัดให้มีการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้ อยของประชาชนและด้าน
การจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 2.การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีเพศ อายุและระดับการศึกษา
ต่างกันมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลชัยวารี อาเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนที่มี
เพศต่างกันมีส่วนร่วมในการดาเนินงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ไพรพ ถนัดค้า (2550: 65-66) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานของเทศบาลตาบล
จตุรพักตรพิมาน อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด วัตถุประสงค์ การศึกษาเพื่อเปรีย บเทียบการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลจตุรพัตรพิมาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ หัวหน้าครัวเรือน
หรือตัวแทนหัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและสถิติทดสอบมาตรฐานโดยสถิติ (One-way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลจตุรพักตรพิมาน อาเภอจตุรพัตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลจตุรพักตรพิมาน อาเภอจตุรพัตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จาแนกตาม เพศ อายุและระดับการศึกษา พบว่า การ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลจตุรพักตรพิมาน อาเภอจตุรพัตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่า แตกต่างกัน โดยเพสหญิงมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของเทศบาลมากกว่าเพศ
ชาย ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานของเทศบาลทั้ง 3 กลุ่ม คือ อายุ 18 – 30 ปี อายุ 31 – 45 ปี
และอายุ 45 ปีขึ้นไป พบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงาน
ของเทศบาลระหว่างระดับการศึกษาทั้ง 4 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช.หรือเทียบเท่าอนุปริญญา
ปวส.หรือเทียบเท่าและปริญญาตรีขึ้นไป มีความแตกต่างกัน 4.จาแนกตามอาชีพ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลสมหวัง อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง จาแนกตาม
อาชีพพบว่า โดยรวม ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพแต่ละประเภทมีทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมที่คล้ายคลึงกันในเรื่องที่เกี่ ยวกับการ
เสนอปัญหาของชุมชนต่อ เทศบาลตาบลสมหวัง อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เด่นดวง สุบุตรดี (2550: 78 ) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลแกดา อาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและจาแนกเป็นรายด้านพบว่ามี
การดาเนินงานอยู่ในระดับมาก จานวน 1 ด้าน คือ ด้านการบารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและมีการดาเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 7 ด้าน เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไป
หาน้อย คือ ด้านการจัดให้มีและบารุงทางน้าทางบก รองลงมาด้านการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและ
ที่สาธารณะรวมทั้งการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านการให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ด้านการป้องกันและ
ระงับ โรคติด ต่อ ด้ า นการส่ง เสริมการพั ฒนาสตรี เด็ ก เยาวชน ผู้สู ง อายุและผู้ พิการ ด้ า นการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนและด้านการให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง ผลการเรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ชุมชนที่มีเพศ ระดับการศึกษาและอาชีพแตกต่างกัน พบว่าโดยรวมทุก ด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล ชูช่วย (2551: 81 – 82) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดาเนินงานของเทศบาลตาบลยางตลาด อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลยางตลาด กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ หัวหน้าครัวเรือนหรือ
ตัว แทนหัว หน้ า ครัว เรือนที่ มี อายุ 18 ปี ขึ้น ไป สถิติ ที่ ใช้ ในการศึกษาคือ ค่า เฉลี่ ย ค่า ความถี่ ค่า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานและสถิติทดสอบสมมติฐานโดยสถิติ ( One – Way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่ามีระดับ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลยางตลาด อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง จาแนกเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ในการดาเนินงานของของเทศบาลตาบลยางตลาด อาเภอยางตลาด จังหวั ดกาฬสินธุ์ จาแนกตาม เพศ อาชีพและ
ระดับการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มี เพศ อาชีพและระดับการศึ กษาที่แตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานของเทศบาลตาบลยางตลาด อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาหรือหาจุดอ่อนและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เจาะจงแต่ละโครงการที่สาคัญหรือส่งผล
กระทบต่อประชาชนในการดารงชีวิต เช่น การสร้างเขื่อน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น และเป็นการหาแนวทางการแก้ไขปัญ หาให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบันอีกด้วย
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
People’s Satisfaction towards the service of Government officials at Bacho District
office, Narathiwat Province.

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

ซัลมา นาวะกานิง
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบพงศ์ สุขสม
ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิ จั ย เรื่องความพึ งพอใจของประชาชนที่ มี ต่ อเจ้ าหน้ าที่ ที่ ว่ าการอาเภอบาเจาะ จั งหวั ดนราธิ วาส
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการสให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส และเพื่อเปรียบเทียบความความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ว่าการ
อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จาแนก ตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและอาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
คือ ผู้ที่มาใช้ในบริการ จากที่ ว่าการอาเภอบาเจาะ จ านวน 398 คน เครื่องมื อที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลคื อ
แบบสอบถามและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วน
การทดสอบค่าทีและสถิติ ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ใช้สถิติ เป็นการวิเคราะหแบบ
ทางเดียว และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการ LSD โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพทั้ง 5 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ไม่ต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ต่างกัน
ความสาคัญ : ความพึงพอใจ, ประชาชน, เจ้าหน้าที่ , อาเภอบาเจาะ
Abstract
The objective of the research on people satisfaction toward services of the officers
of Bacho District Office, Narathiwat Province, is to study the level of people satisfaction
toward services of the officers of Bacho District Office, Narathiwat Province, and to
compare people satisfaction toward services of the officers of Bacho District, Narathiwat
Province, under classification of sex, age, marital status, educational level and occupation.
The 398 service users of Bacho District Office were used as sample group. The instrument
used in data collection included questionnaire. The statistics used in analysis included
Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation. Hypothesis test using t-test statistics
value, mean difference test from 2 sample groups using One-way ANOVA, and paired
difference test using LSD Method, were conducted under determination of statistical
significance level at .05.

76
The finding from the research result of people satisfaction toward the officers of
Bacho District Office, Narathiwat Province, indicated that people were generally satisfied
with all five aspects of quality in moderate level.
The finding from the result of comparison between the difference of people
satisfaction toward the officers of Bacho District Office, Narathiwat Province, indicated
indifference in satisfaction of people with different sex, age, marital status, and educational
level, toward services of the officers of Bacho District Office, Narathiwat Province; and
difference in satisfaction of people with different occupation toward services of the officers
of Bacho District Office, Narathiwat Province.
Keywords : Satisfaction, People, Officers

บทนา
อาเภอ เป็นหน่วยการปกครองระดับที่สองในประเทศไทย ลาดับรองมาจากจังหวัด จัดตั้งขึ้นโดยการตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกา มีฐานะเป็นข้าราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน มีนายอาเภอ เป็นหัวหน้าปกครอง โดยในแต่ละอาเภอจะแบ่งส่วนย่อยออกเป็นตาบล จานวนประชากรใน
แต่ละอาเภอก็มีจานวนที่แตกต่างกันไป การบริหารงานในอาเภอ มีนายอาเภอ เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชา
และมีหัวหน้าส่วนราชการประจาอาเภอที่กระทรวง กรมส่งมาประจาในอาเภอ และปลัดอาเภอ เป็นผู้ช่วยในการ
ปฏิบัติหน้าที่ มีที่ทาการอยู่ “ที่ว่าการอาเภอ” การบริหารงานของอาเภอตั้งอยู่ในอาคารสานักงานที่เรียกว่า ที่ว่า
การอาเภอ ซึ่งนับเป็นศูนย์กลางของแต่ละอาเภอ ดังนั้น การวัดระยะทางจากถนนก็จะวัดจากที่ว่าการอาเภอเป็น
หลัก ที่ว่าการอาเภอมักจะตั้งอยู่ในชุมชนที่ใหญ่ที่สุดของอาเภอ เพื่อให้กลุ่มประชาชนในชุมชนที่มีอยู่มากสามารถ
เดินทางมาติดต่อได้สะดวก
ที่ว่าการอาเภอมีโครงสร้างกลุ่มงานปกครอง ซึ่งมีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานปกครองท้องที่
การบริการบุคคลของข้าราชการกรมการปกครอง รวมทั้งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตกานันและ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน การอานวยความเป็นธรรม การสืบสวนคดีอาญา การสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ งานการเงิน
และบัญชี งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการและงานสารบรรณ งานเลขานุการนายอาเภอ การจัดทาแผนพัฒนา
อาเภอ การจัดทาข้อมูลเพื่อการบริหาร การวางแผนและประชาสัมพันธ์ การจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณีต่า ง ๆ
งานเกี่ยวควบคุมกิจการที่มีผลกระทบต่อสังคม การดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ โรงแรม และอาวุธ
ปืน และการปฏิบัติงานร่วมกันกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่ได้รับมอบหมาย ส่วนโครงสร้าง
ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายการเงินและบัญชี มีการดาเนินการเกี่ยวกั บ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ภายใน การจัดระเบียบสังคมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ งานกิจการ
ชายแดน งานกิจการผู้อพยพ งานกิจการชนกลุ่มน้อย งานกิจการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง งานกิจการ
อาสาดินแดน งานด้านสื่อสารการดาเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมที่
มอบหมายและปฏิบัติงานร่วมกันงานบัตรประชาชนและการทะเบียนที่อยู่ใ นความรับผิดชอบของกรมการปกครอง
รัฐบาลได้ปฏิรูประบบราชการ โดยปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสมตามภารกิจหน้าที่เพื่อลด
ความซับซ้อนและให้เกิดเอกภาพ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการที่ดีตอบสนองความต้องการและความพึง
พอใจของประชาชนในท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
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การบริหารราชการระดับอาเภอแนวใหม่ เริ่มจากการปฏิรูปราชการไทย ทาให้ต้องมีการปฏิรูปการบริหาร
ราชการระดั บ อาเภอ เพื่ อให้เป็ น หน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ ให้บ ริการประชาชนอย่ า งรวดเร็ว มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผล มีการพัฒนาระบบงาน ปรับลดขั้นตอนให้สั้นลงที่สุด เพื่อให้เกิดการบริการที่รวดเร็ว ฉับไว การพัฒนา
บุคลากรให้องค์กร ถือเป็นเรื่องที่สาคัญมากในระบบการบริหารงาน ทั้งเรื่องวิสัยทัศน์ในการบริการ และปรับ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ให้ตอบสนองต่อการบริหาร อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้มากที่สุด และปรับภูมิ
ทัศน์ เพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารและศูนย์กลางของการบริการประชาชน ให้สอดคล้องกับกระบวนการ
ให้บริการ เพื่อสร้างให้บรรยากาศที่ดีในการบริการ การติดต่อสื่อสารระหว่าง องค์การบริหารส่วนตาบล และ
หมู่บ้าน เพื่อการบริหารพัฒนาให้ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ถือเป็นเรื่องที่สาคัญ ผู้วิจัยได้มีการสารวจการบริการของ
ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ และได้มีโอกาสเดินเข้าไปใช้บริการของที่ว่าการอาเภอต่าง ๆ ผู้วิจัยได้เห็นความแตกต่างของ
การบริการที่ต่างกันและมีเรื่องราวอย่างหลายที่ประสบปัญหาและพบเจอด้วยตัวเอง เป็นเรื่องของการประสานงาน
ในการดาเนินงาน ขาดการดูแลติดตามผลการปฏิบัติงานที่มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตาบลต่าง ๆ ดูแลหรือ
บริหารจัดการ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในที่ว่าการอาเภอบาเจาะยังล่าช้า เจ้าหน้าที่ขาดความกระตือรือร้น
ในการบริการ หรือต้อนรับประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทาให้ระบบงานออกมาไม่เป็น
ที่น่าพอใจของประชาชนที่เข้าไปใช้บริการ บรรยากาศและสิ่งอานวยความสะดวกยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่พัฒนา
เท่าที่ควร เมื่อเปรียบเทียบกับอาเภออื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญในการสร้างความพึง
พอใจของประชาชนในการให้บริการของเจ้าหน้า ที่ เพื่อที่จะสามารถทาให้องค์กรพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
บุคคล ให้มีประสิทธิภาพ มีความกระตือรือร้นในการบริการจัดการ การลดขั้นตอนให้น้อยลง ปรับปรุง แก้ไขระบบ
บางจุด นาเทคโนโลยีที่ ทันสมัยมาใช้ ในองค์กร เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการทาให้เกิดความ พึง พอใจแก่
ประชาชน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานะภาพ
4. การศึกษา

5. อาชีพ

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใน
บริการของเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย 4 ด้าน
1. ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค
2. ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา
3. ด้านการให้บริการอย่างต่อเนือ่ ง
4. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ
5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า
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วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ว่า
การอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบสารวจความคิดเห็น (Survey Research)
ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จานวน
54,269 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จากจานวนทั้งสิ้น
54,269 คน กาหนดขนาดของ กลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ แนวคิดการกาหนดขนาดตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Taro
Yamane, 1973, 725 อ้างอิงใน บุญธรรม กิจปรีดีบริสุทธิ์ , 2540: 40) และการกาหนดความคลาดเคลื่อน 0.05
กลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 398 คน
จากสมการ
N = ขนาดของประชากร
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 0.05
แทนค่าในสูตร
n = 54,269
1+54,269(0.05)²
n = 54,269
1 + 135.67
n = 54,269
136.67
= 397.08
≈ 398
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ปรับเป็นจานวน 398 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุสถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพจานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ว่าการ
อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสใน 5 ด้าน ด้านละ จานวน 6 ข้อ โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
(ตาราง Likert’s Scale)
5 คะแนน หมายความว่าพึงพอใจ มากที่สุด
4 คะแนน หมายความว่าพึงพอใจ มาก
3 คะแนน หมายความว่าพึงพอใจ ปานกลาง
2 คะแนน หมายความว่าพึงพอใจ น้อย
1 คะแนน หมายความว่าพึงพอใจ น้อยที่สุด
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3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย
การสร้างเครื่องมือผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนาผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม โดยขอ
คาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. กาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ
3. สร้างเครื่องมือในการวิจัย
4. เสนอร่างเครื่องมือต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ
5. นาเครื่องมือที่ปรับปรุงแล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity)
หรือความสอดคล้องระหว่างข้อความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยาม ศัพท์ที่เกี่ยวกาหนดไว้โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป
6. นาเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try - out) กับประชากรที่ไม่มีมิใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนาผล
การทดลองมาใช้คานวณเพื่อหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าครอนบาค (Cronbach’s Alpha)
เท่ากับ 0.97
7. นาเครื่องมือทดลองใช้แล้วเสนอที่อาจารย์ปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือให้ถูกต้องสมบูรณ์และจัดพิมพ์
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
4. จัดหมวดหมู่ของข้อมูล ลงข้อมูลในโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติวิเคราะห์ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ร้อยละ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ว่าการ อาเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส โดยใช้สถิติความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
3. ในการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ว่าการ อาเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาสโดยใช้สถิติ t – test สาหรับ ตัวแปรที่แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม และสถิติ One – way ANOVA สาหรับ
ตัวแปรที่แบ่งได้มากกว่า 2 กลุ่ม กรณีพบความแตกต่าง จะทาการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD (least Significant
Difference Test) โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พิจารณาความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีการจัดระดับค่าเฉลี่ยดังนี้
4.21-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
3.41-4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
2.61-3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
1.81-2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
1.00-1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
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สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไป
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีจานวนมาก
ที่สุด มีจานวน 253 คิดเป็นร้อยละ 63.6 และเพศชายมีจานวนน้อยที่สุด มีจานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 35-50 ปี จานวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 ลาดับรองมาได้แก่ผู้ที่มีอายุ
25-35 ปี จานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 อายุ 18-25 ปี จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.1 อายุ 50-60 ปี
จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 อายุต่าว่า 18 ปี จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และอายุ มากกว่า 60 ปี
จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จานวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ
62.1 ลาดับรองลงมาสถานภาพโสด จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 และสถานภาพหย่า / หม้าย /แยกกันอยู่
จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษา จานวน 158 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.7 ลาดับรองลงมาปริญญาตรี จานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 ประถมศึกษา จานวน 68 คน
คิดเป็นร้อยและ 17.1 อนุปริญญา จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 และปริญญาโทขึ้นไป จานวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.8 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพ รับจ้าง / เกษตรกร จานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 ลาดับ
รองลงมา พ่อบ้าน/แม่บ้าน จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 รับราชการ/วิสาหกิจ จานวน 59 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.8 นิสิต/นักศึกษา อื่น ๆ จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 ธุรกิจส่วนตัว จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ
9.3 และพนักงานจ้างบริษัท จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8
2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส
ผลการจากวิเคราะห์ระดับ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอ
บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ด้านการให้บริการ ทั้ง 5 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ า ประชาชนที่ม าใช้ บริการมี ความพึ งพอใจในระดับมาก ในด้านการบริการอย่า งเพี ยงพอ ( X =3.58 ,
S.D.=.618) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ( X =3.37 , S.D.=.722) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ( X =3.37
, S.D.=.706) ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา ( X =3.32 , S.D.=.769) และด้านการบริการอย่างเสมอภาคระดับปาน
กลางตามลาดับ ( X =3.32 , S.D.=.763)
2.1 ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากในเรื่อง การบริการที่
เป็นไปตามลาดับก่อน- หลัง ( X =3.48 , S.D.=.827) การให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความเสมอภาค ( X =3.39 ,
S.D.=.861) ฐานะทางสังคมของผู้รับบริการ ได้รับบริการเท่าเทียมกัน ( X =3.26 , S.D.=1.003) เจ้าหน้าที่มีความ
กระตือรือร้นในการบริการ ( X =3.24 , S.D.=.944) และประชาชนได้รับการบริการที่เท่าเทียมกันระดับปานกลาง
ตามลาดับ ( X =3.23 , S.D.=.916)
2.2 ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากในเรื่อง มีการกาหนดเวลา การ
ให้บริการอย่างชัดเจน ( X =3.38 , S.D.=.970) มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับงาน ( มี X =3.36 ,
S.D.=.916) ขั้นตอน ระเบียบ แบบฟอร์มในการให้บริการ ( X =3.31 , S.D.=.888) เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและตอบ
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ข้อซักถามอย่างชัดเจน ( X =3.28 , S.D.=.926) และมีความรวดเร็วในการให้บริการระดับปานกลางตามลาดับ
( X =3.26 , S.D.=.955)
2.3 ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ที่ว่าการ อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากในเรื่อง อาคาร สถานที่ที่ให้บริการ
มีความเหมาะสม ( X =3.67 , S.D.=.815) มีสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอต่อ การให้บริการ เช่น เก้าอี้นั่งรอ
ห้องน้า ห้องละหมาด เป็นต้น ( X =3.66 , S.D.=.815) เจ้าหน้าที่มี จานวนเพียงพอต่อการให้บริการ ( X =3.62 ,
S.D.=.810) บรรยากาศ และ แสงสว่างมีความเหมาะสม ( X =3.52 , S.D.=.842) และมีช่องทางสาหรับคนชราและ
ผู้พิการอย่าง เพียงพอ ตามลาดับ ( X =3.46 , S.D.=.927)
2.4 ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของ
เจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับ มากในเรื่อง การให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่ซับซ้อน ( X =3.46 , S.D.=.814) เจ้าหน้าที่ ให้บริการด้วยความถูกต้องแม่นยา ( X =3.40 ,
S.D.=.917) มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านต่าง ๆ( X =3.39 , S.D.=.929) มีระยะเวลาการให้บริการที่
เหมาะสม รวดเร็วทันเวลา ( X =3.33 , S.D.=.864) และเจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ เต็มใจให้บริการ
ระดับปานกลางตามลาดับ ( X =3.29 , S.D.=.927)
2.5 ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากในเรื่อง ความเหมาะสมในการ
แต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( X =3.48 , S.D.=.880) การนาเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการบริการ ( X =3.41 , S.D.=.912) มีตู้รับความคิดเห็น ร้องเรียน ร้องทุกข์ ( X =3.32 , S.D.=.926) มี
การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการตลอดเวลา ( X =3.32 , S.D.=.894) และการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่าง
คุ้มค่าตามลาดับ ( X =3.31 , S.D.=.921)
3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ว่า การอาเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ไม่ต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ต่างกัน

อภิปรายผล
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ จั งหวัด
นราธิวาส ด้านการให้บริการ ทั้ง 5 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชน
ที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมาก ในด้านการบริการอย่างเพียงพอ รองลงมาคือ ด้านการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา และด้านการบริการอย่างเสมอภาคระดับ
ปานกลาง ซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้
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1.1 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากในเรื่อง การบริการที่เป็นไปตามลาดับก่อน- หลัง รองลงมาคือ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความเสมอภาค ระดับปานกลาง ฐานะทางสังคมของผู้รับบริการ ได้รับบริการเท่าเทียม
กัน เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการบริการ และประชาชนได้รับการบริการที่เท่าเทียมกัน
1.2 ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากในเรื่ อง มีการกาหนดเวลา การ
ให้บริการอย่างชัดเจน มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับงาน ระดับปานกลาง มีขั้นตอน ระเบียบ แบบฟอร์ม
ในการให้บริการ เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน และมีความรวดเร็วในการให้บริการ
1.3 ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ที่ว่าการ อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากในเรื่อง อาคาร สถานที่ ที่ให้บริการ
มีความเหมาะสม มีสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอต่อ การให้บริการ เช่น เก้าอี้นั่งรอ ห้องน้า ห้องละหมาด เป็นต้น
เจ้าหน้าที่มี จานวนเพียงพอต่อการให้บริการ บรรยากาศ และ แสงสว่างมีความเหมาะสม และมีช่องทางสาหรับ
คนชราและผู้พิการอย่างเพียงพอ
1.4 ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของ
เจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึ งพอใจในระดับ มากในเรื่อง การให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่ซับซ้อน เจ้าหน้าที่ ให้บริการด้วยความถูกต้องแม่นยา มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการด้าน
ต่างๆ มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม รวดเร็วทันเวลา และเจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ เต็มใจ
ให้บริการระดับปาน
1.5 ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากในเรื่อง ความเหมาะสมในการ
แต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ การนาเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ มีตู้รับ
ความคิดเห็น ร้องเรียน ร้องทุกข์ มีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการตลอดเวลา และการใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่าตามลาดับ
ผลจากการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสุนารี แสนพยุห์ (2557)
ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด” จากการสรุปผลากรวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล
ตาบลโพธิ์ทอง อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 5 ด้าน คือด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการที่
ตรงเวลา ด้านการให้บริการที่เพียงพอ ด้านดารให้บริการอย่างต่อเนื่อง และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า อยู่ใน
ระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับชนะดา วีระพันธ์ (2554) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอสามพราน จังหวัดชลบุรี” จากผลการศึกษา พบว่า ความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอสามพราน จังหวัดชลบุรี ทั้ง 5
ด้าน ประกอบด้วย ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา ด้านการให้บริการที่ เพียงพอ
ด้านดารให้บริการอย่า งต่อเนื่อง และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และว
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ชิ ร วั ฒ น์ เสี่ ย งบุ ญ (2548) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ความพึ ง พอใจของประชาชนในการบริ ก ารของส านั ก ที่ ดิ น จั ง หวั ด
สมุทรสาคร” ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของประชาชนในการบริการของสานักที่ดิน จังหวัดสมุทรสาคร
อยู่ในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส
ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ที่ว่ าการอาเภอบาเจาะ จั ง หวั ดนราธิว าส มาทดสอบหาความแตกต่ า งกับความพึ ง พอใจต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มี เพศ
อายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ไม่แตกต่างกัน และประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ เจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส แตกต่างกั น ซึ่งสามารถ
อภิปรายผลดังนี้
2.1 เพศ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ที่ว่า
การอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซึ่งจากผล การศึกษา ดังกล่าว
สอดคล้องกับผลจากการศึกษาของ ไพวัลย์ ชลาลัย (2550) เรื่อง “ความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการให้บริการ
ของพนักงานเทศบาลตาบลคลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด” พบว่า เพศชาย และเพศหญิง มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของพนักงานเทศบาลต าบลคลองใหญ่ ไม่แตกต่า งกัน ซึ่งสอดคล้องกับสุนารี แสนพยุ ห์
(2557) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด” พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล
ตาบลโพธิ์ทอง อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิวา ประสุวรรณ
(2547) เรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการของพนักงานส่วนตาบล ศึกษาเฉพาะกรณี ที่ว่าการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแลง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง พบว่า เพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อการ
ใช้บริการของพนักงานส่วนตาบลไม่แตกต่างกัน โดยผลการวิจัยมี ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวัฒน์ บุญเรือง
(2545) เรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริการของเทศบาลตาบลสุนทรภู่ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง”
ศึกษาเฉพาะด้าน จัดเก็บรายได้ พบว่า ประชาชนเพศชาย และเพศหญิง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึง พอใจต่อการ
บริการด้านงาน จัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลสุนทรภู่ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ไม่แตกต่างกัน
ดังนั้น จึงสรุปผลจากการศึกษาได้ว่า ประชาชนผู้มาใช้บริการที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ไม่แตกต่างกัน
2.2 อายุ พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ว่า
การอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซึ่งจากผลการศึกษา ดังกล่าว
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ไพวัลย์ ชลาลัย (2550) เรื่อง “ความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการให้บริการของ
พนักงานเทศบาลตาบลคลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด”พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของพนักงานเทศบาลตาบลคลอง ใหญ่ ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับสุนารี แสนพยุห์ (2557)
ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด” พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลโพธิ์
ทอง อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ วชิรวัฒน์ เสี่ยงบุญ (2549)
เรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนในการบริการของสานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มี
ความพึงพอไม่แตกต่างกัน มีความสอดคล้องกับชนะดา วีระพันธ์ (2555) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอสามพราน จังหวัดชลบุรี ” จากผลการศึกษา
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พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านเก่า อาเภอสามพราน จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน ขัดแย้งกับงานวิจัยของ ทิวา ประสุวรรณ (2547) เรื่อง
“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการของพนักงานส่วนตาบล ศึกษาเฉพาะกรณีที่ทาการ องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านแลง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง” พบว่าประชาชนที่มีกลุ่มอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ใช้บริการของพนักงานส่ วนตาบล ศึกษาเฉพาะกรณีที่ ท าการองค์การบริหาร ส่ วนตาบลบ้านแลง อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง แตกต่างกันและผลการวิจัยขัดแย้งกับงานวิจัยของ สุวัฒน์ บุญเรือง (2545) เรื่อง “ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการบริการของเทศบาล ตาบลสุนทรภู่ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง” ศึกษาเฉพาะด้านจัดเก็บรายได้
พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกันที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการบริการด้านงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
ตาบล สุนทรภู่ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง แตกต่างกัน
ดัง นั้น จึง สรุปผลจากการศึกษาได้ว่ า ประชาชนผู้ม าใช้บ ริการที่ มีอายุ ต่า งกัน มี ความพึ งพอใจต่ อการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ไม่แตกต่างกัน
2.3 สถานภาพสมรส พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพสมรส ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ การ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซึ่งจาก
ผลการศึกษาดังกล่าว ขัดแย้งกับงานวิจัยของ ไพวัลย์ ชลาลัย (2550) เรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของพนักงานเทศบาลตาบลคลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด” พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพ
สมรสต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ พนักงานเทศบาลตาบลคลองใหญ่ แตกต่างกัน ผลงานวิจัยมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของชนะดา วีระพันธ์ (2555) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอสามพราน จังหวัดชลบุรี ” จากผลการศึกษา พบว่ า
ประชาชนที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านเก่า อาเภอสามพราน จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน
ดังนั้นจึงสรุปผลจากการศึกษาได้ว่า ประชาชนผู้มาใช้บริการที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ไม่แตกต่างกัน
2.4 ระดับ การศึกษา พบว่ า ประชาชนที่ มีส ถานภาพสมรส ต่ างกัน มี ความพึง พอใจต่อ การ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐาน ซึ่งจาก ผล
การศึกษาดังกล่าวขัดแย้งกับงานวิจัยของ ไพวัลย์ ชลาลัย (2550, บทคัดย่อ) เรื่อง “ความพึงพอใจ ของประชาชน
ต่อการให้บริการของพนักงานเทศบาลตาบลคลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด” พบว่า ประชาชนที่มี
การศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานเทศบาลตาบล คลองใหญ่ แตกต่างกัน ผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวัฒน์ บุญเรือง (2545) เรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเทศบาล
ตาบลสุนทรภู่ อาเภอแกลง จั งหวัดระยอง” ศึกษาเฉพาะด้านจัดเก็บรายได้ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อ การบริการด้านงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลสุนทรภู่ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
ไม่ แ ตกต่ า งกัน ผลการวิ จั ย สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึก ษาของ ทิ ว า ประสุ ว รรณ (2547) เรื่ อง “ความพึ ง พอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการของพนักงานส่วนตาบล ศึกษาเฉพาะกรณีที่ทาการองค์การบริหาร ส่วนตาบล
บ้านแลง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง” พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจ ต่อการใช้บริการของ
พนักงานส่ว นต าบลศึกษาเฉพาะกรณีที่ ทาการองค์การบริหารส่ วนตาบลบ้ านแลง อาเภอเมือง จัง หวัด ระยอง
ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับชนะดา วีระพันธ์ (2554) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอสามพราน จังหวัดชลบุรี ” จากผลการศึกษา พบว่ า
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านเก่า อาเภอสามพราน จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน
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ดั ง นั้ น จึ ง สรุป ผลจากการศึ กษาได้ ว่ า ประชาชนที่ มี ระดั บ การศึ กษาต่ า งกัน มี ความพึ ง พอใจต่ อการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ไม่แตกต่างกัน
2.5 อาชีพ พบว่า ประชาชนที่มีต่ออาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส แตกต่างกัน จึงไม่ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซึ่งจากผลการศึกษา ดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิ จัยของ ไพวั ลย์ ชลาลัย (2550) เรื่อง “ความพึ งพอใจของประชาชน ต่อการให้บ ริการของ
พนักงานเทศบาลตาบลคลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด” พบว่า ประชาชนที่มีการอาชีพต่างกันมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของพนักงานเทศบาลตาบลคลอง ใหญ่ แตกต่างกัน ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ทิวา ประสุวรรณ (2547) เรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการของพนักงานส่วนตาบล ศึกษา
เฉพาะกรณีที่ทาการ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแลง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง” พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพ
ต่ า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การใช้ บ ริ การของพนั กงานส่ ว นต าบลศึ กษาเฉพาะกรณี ที่ ท าการองค์ก ารบริ หาร
ส่วนตาบลบ้านแลง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง แตกต่างกัน และขัดแย้งกับงานวิจัยของชนะดา วีระพันธ์ (2554)
“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอสามพราน จังหวัด
ชลบุร”ี จากผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอสามพราน จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน
ดังนั้น จึงสรุปผลจากการศึกษาได้ว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้ บริการของ
เจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ควรเพิ่มเติมในเรื่องการให้บริการประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ต้องมี
การให้บริการที่เสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ มีการให้บริการที่เป็นลาดับ ก่อน – หลัง เป็นไปตามขั้นตอน
และเจ้าหน้าที่ต้องมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ เพื่อความรวดเร็วและถูกต้อง
2. ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา ควรเพิ่มเติมในเรื่องเวลาของการให้บริการ มีการเปิด -ปิดการให้บริการที่
ตรงเวลาตามที่กาหนด มีความรวดเร็วในการให้บริการ เจ้าหน้าที่ต้องพร้อมให้บริการ ทั้งในเรื่องเวลา อุปกรณ์
เครื่องมือต้องมีความพร้อม รวมทั้งงานเอกสารที่ต้องมีการดาเนินการให้ทันเสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่กาหนด เพื่อ
ไม่ให้เกิดความล่าช้าและเสียผลประโยชน์แก่ประชาชน
3. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ควรเพิ่มเติมในเรื่องสถานที่ให้มีความเหมาะสมกว้างขวาง มีที่นั่งเพื่อ
รองรับแก่ประชาชนที่มาใช้บริการได้อย่างเพียงพอ มีมุมนั่งเล่นสาหรับเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กได้ผ่อนคลายและสามารถ
สร้างความสุขให้แก่เด็ก ๆ และผู้ปกครองได้ด้วย อาจจะมีมุมอ่านหนังสือ นิตยสาร มีโทรทัศน์ได้ รับชมข่าวสารต่าง
ๆ เพื่อลดความคลายกังวลได้ในขณะรอเป็นเวลานาน และเพิ่มช่องทางเดินและที่จอดรถสาหรับผู้พิการ เพื่อความ
สะดวกในการใช้บริการของผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
4. ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ควรเพิ่มเติมในเรื่องระยะเวลาในการให้บริการ ควรมีระยะเวลาที่
เหมาะสม รวดเร็วทันเวลา และมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่าง ๆ ให้ทั่วถึงและชัดเจน เจ้าหน้าที่กระตือรือร้นใน
การให้บริการแก่ประชาชน เอาใจใส่ในการบริการและงานที่ได้รับมอบหมายและถูกต้องแม่นยา หากเกิดความล่าช้า
ต้องมีการแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบถึงปัญหาดังกล่าว และควรปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดซ้าอีก
5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ควรเพิ่มเติมในเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในหน่วยงาน อย่างเช่น
เครื่องกดบัตรคิว เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการ มีความสะดวกในการกดบัตรคิว แยกเป็นสัดส่ วน เป็นส่วนงาน
ทะเบียนหรืองานอื่น ๆ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ และควรจัดอบรมเจ้าหน้าที่สม่าเสมอ เพื่อจะได้นาความรู้
มาปรับใช้ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อความรวดเร็วและพัฒนาในการให้บริการแก่ประชาชน
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลช่ อ งด่ า น อ าเภอบ่ อ พลอย จั ง หวั ด กาญจนบุ รี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจ
เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ทาการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลข้อมูล โดยการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การตรวจสอบสมมติฐานการวิจัยประกอบด้วย สถิติทดสอบค่าที
(t-test) สถิติทดสอบเอฟ (F-test)หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova)
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลช่องด่าน อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส
ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า และด้านหลักนิติธรรม ทั้ งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตาบล
ช่องด่าน อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี มีการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
คาสาคัญ : ความคิดเห็น / การบริหารงาน / หลักธรรมาภิบาล
Abstract
Research The opinions of the people toward the administration of the good governance
principles of the Tambon administrative organization, Bo Dan District, Kanchanaburi.
The purpose is to 1) to study the level of satisfaction. To compare the level of satisfaction.
Management of Good Governance of the Subdistrict Administrative Organization, Bo Dang
District, Kanchanaburi Province. Use the research method. Analyze data And interpret the data.
By finding the consistency index, mean, standard deviation Examination of research
hypotheses. T-test test statistics (F-test) or one-way ANOVA.
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The research found that The opinions of the people toward the administration of the
good governance principles of the Tambon administrative organization, Bo Dan District,
Kanchanaburi. Overall, the level of public opinion on governance is based on good
governance. At the moderate level When considering each aspect. It was found that the level of
opinion was moderate. Sort by average to least. The moral Main Transparency Main
responsibilities The main value. It may be because the administrative organization of the
district, Bo Phloi, Kanchanaburi. Principles of good governance are used in management.
Keywords : Comments / Administration / Good Governance

บทนา
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กติกาของสังคมและการบริหารจัดการบ้านเมืองจาเป็นต้องมี
การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ในสังคมสมัยใหม่ทุกประเทศมีแนวทางการปรับปรุงการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
(Governance) ที่เป็นจุดร่วมเหมือนกัน คือ ความสงบสุขของประชาชน เสถียรภาพความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง มีการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลเท่าทันโลก อันจะนาไปสู่ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ ประเทศ
ไทยก็เช่นเดียวกันมีความพยายามสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Govermance) สาหรับสงคมไทยโดย
เน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของภาครัฐมากขึ้น การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชน ภาครัฐมีการบริหารการปกครองที่โปร่งใส ถูกตรวจสอบโดยประชาชนมาขึ้น
สาหรับประเทศไทย ธรรมาภิบาลได้กลายเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักการที่เกื้อหนุนสังคม
ประชาธิปไตย และเมื่อมีแนวคิดธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จะทาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
มีการตรวจสอบการทางานของรัฐโดยประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง และระบบบริหารของรัฐมีความยุติธรรมและเป็น
ที่ เ ชื่ อ ถื อ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ อี ก ทั้ ง น าไปสู่ ก ารลดทุ จ ริ ต ซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาเรื้ อ งรั ง ของบ้ า นเมื อ งได้ ระบบส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านและสังคมที่ดี พุทธศักราช 2542 มุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐ
ดาเนินงานตามภาระหน้าที่โดยยึดหลักการพื้นฐาน 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า (ถวิลวดี บุรีกุล และ วิศิษฏ ชัชวาลทิพากร. 2550: 4 -10)
องค์การบริหารส่วนตาบลนับได้ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด องค์การบริหารส่วนตาบลจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พุทธศักราช 2537
ซึ่งได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลไว้ในมาตรา 40 ว่า สภาตาบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน
ในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ากว่าปีละ 150,000 บาท หรือตามเกณฑ์ รายได้เฉลี่ยของสภาตาบลที่
ได้มีประกาศของกระทรวงมหาดไทยกาหนดไว ้ อาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลได้ การจัดตั้งองค์การบริหารส่วน
ตาบลให้ทาโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะต้องระบุชื่อและเขตขององค์การ
บริหารส่วนตาบลไว้ในประกาศด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 284 ได้บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมา
จากการเลือกตั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจาการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความ
เห็นชอบของสภาท้องถิ่น และมาตรา 287 ได้บัญญัติให้ประชาชนในท้อ งถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวด้วย ในกรณีที่
การกระทาขององค์กรปกครองส่วนถิ่นจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นในสาระสาคัญ องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้ประชาชนทราบก่อนกระทาการเป็นเวลาพอสมควร และในกรณีที่
เห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอจากประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นก่อนกระทานั้น หรืออาจจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจก็ได้ ทั้งนี้ตามกฎหมายกาหนด เห็นได้ว่า
เป็นการกระจายอานาจให้กับประชาชนระดับรากหญ้าในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามี
ศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริงหรือไม (สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น. 2551 : 84-86)
องค์ก ารบริหารส่ ว นต าบลมั กประสบปั ญ หาเรื่อ งการบริห ารงาน และมั กเกิด ปั ญ หาความขัด แย้ ง กั น เอง
ซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระหว่างคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลกับสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล หรือคณะผู้บริหารสวนตาบลกับข้าราชการส่วนท้ องถิ่น หรือระหว่างสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลด้วยกันเอง อันเป็นผลมาจากผลประโยชน์ และการแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่พวกพ้องของตนเอง
โดยใช้อานาจทางการเมืองที่ตนมีอยู่มาบังคับใช้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบต่างๆ
ที่กาหนดไว้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลช่องด่าน อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตาบลช่องด่าน อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จาแนกตามปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ช่องด่าน อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี เอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปเป็น
กรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพประกอบ
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตาม
1. เพศ
หลั ก ธรรมาภิ บ าลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
2. อายุ
ช่องด่าน อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ในด้าน
3. ระดับการศึกษา
1. หลักนิติธรรม
4. อาชีพ
2. หลักคุณธรรม
4. รายได้
3. หลักความโปร่งใส
4. หลักการมีส่วนร่วม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุ้มค่า
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วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลช่องด่าน อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่านอาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 1,713 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่านอาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 393 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ทาการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลข้อมูล โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การตรวจสอบสมมติฐานการวิจัยประกอบด้วย สถิติทดสอบค่า ที (t-test) สถิติทดสอบ
เอฟ (F-test) หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova)

ผล/สรุปผล
การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลช่องด่าน อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ได้ผลการวิจัย ดังนี้
1. ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยนี้ คือ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเป้าหมาย จานวน 393 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจานวน 206
คน คิดเป็นร้อยละ 52.4 อายุ 36 – 45 ป ี จานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 อาชีพเกษตรกรรม จานวน 298 คนคิดเป็นร้อยละ 75.8 มีรายได้ต่อเดือน 3,000
– 6,000 บาท จานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 47.12
2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมด 6 ด้าน อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยเรียง ลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักความคุ้มค่า และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หลักนิติธรรม และเมื่อพิจารณาจาแนกเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านหลักนิติธรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด ด้าน
หลักคุณธรรม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากจานวน 1 ข้อ
และระดับปานกลางจานวน 2 ข้อ ด้านหลักความโปร่งใสโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากจานวน 1 ข้อ และระดับปานกลางจานวน 2 ข้อ ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากจานวน 2 ข้อ และระดับปานกลาง
จานวน 3 ข้อ ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากจานวน 1ข้อและระดับปานกลางจานวน 3 ข้อ ด้านหลักความคุ้มค่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จานวน 1 ข้อ และระดับปานกลางจานวน 2 ข้อ
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลช่องด่าน อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จาแนกตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านเพศโดยภาพรวมและ
จาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลช่องด่าน อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จาแนกตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ โดยภาพรวมและ
จาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
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5. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลช่องด่าน อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จาแนกตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา โดย
ภาพรวมและจาแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลช่องด่าน อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จาแนกตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลด้านอาชีพ โดยภาพรวม ไม่มี
ความแตกต่างกัน และจาแนกเป็นรายด้านพบว่าหลักนิติธรรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลช่องด่าน อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จาแนกตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน โดย
ภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกัน และจาแนกเป็นรายด้านพบว่าหลักนิติธรรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

อภิปรายผล
การสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ช่องด่าน อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิ จัยขอนาเสนอการอภิปรายผลในประเด็นที่
สาคัญ ดังนี้
1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรีโดยภาพรวมระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าทุกด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านหลักการมี
ส่วนร่วม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า และด้านหลักนิติธรรม
ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี มีการนาหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงาน เช่น หลักนิติธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลมาการเผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ข้อบัญญัติ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและจัดให้มีการทา
ประชาพิจารณ์ หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆ ที่มีผลใช้บังคับกับชุมชนหลัก
คุณธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลได้จัดสรรงบประมาณคลอบคลุมพื้นที่ด้ว ยความยุติธรรม และที่สาคัญพนักงานส่วน
ตาบลให้บริการประชาชนที่มารับบริการอย่างเสมอภาคหลักความโปร่งใน ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลที่
สาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบล ได้แก่ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ฎีกาเบิกจ่ายเงิน เอกสารเบิกจ่ายเงิน และอื่นๆ รวมทั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างด้วยความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตาบล
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อ – จัดจ้าง โดยแต่งตั้งตัวแทนชุมชนร่วมเป็นกรรมการ และมีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาหลักความรับผิดชอบ พนักงานส่วนตาบลปฏิบัติงานตรงต่อ
เวลา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ หรือจัดกิจกรรมเคลื่อนที่เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนอย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง หลักความคุ้มค่า องค์การบริหารส่วนตาบลมีการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งเหตุผลดังกล่าวอาจส่งผลให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมา ภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ใน
ระดับปานกลาง
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2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลช่องด่าน อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จาแนกตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ โดยภาพรวมและ
จาแนกเป็นรายด้านโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักนิติธรรมหลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส
หลั กการมี ส่ ว นร่ว ม หลั กความรับ ผิ ด ชอบ และหลั กความคุ้ม ค่า ไม่ มี ผ ลท าให้ความคิด เห็น ของประชาชนต่ อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่านอาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเนื่องจากปัจจัยคุณ ลักษณะส่วน
บุคคลด้านเพศของประชาชน มิใช่ประเด็นสาคัญที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล เนื่องจากประชาชนมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน อาจเป็นเพราะประชาชนทั้ง
เพศชายและเพศหญิง มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล และมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลอย่างเสมอภาคกัน ทาให้ประชาชนเพศชายและ
หญิงมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รหัส แสงผ่อง(2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการบริหารการพัฒนาตามธรรมาภิบาลของ
คณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในจัดหวัดจันทบุรี พบว่า ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล
จาแนกตามเพศของคณะกรรมการบริหาร และสมาชิ กสภาองค์การบริหารส่ ว นบุ คคล จาแน กตามเพศของคณะ
กรรมการบริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดจันทบุรี ไม่มีผลต่อ กระบวนการบริหารการพัฒนา
ท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ของกรรมการบริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลสูงกว่าประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ,ประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสูง และประชาชนที่มีระดับการศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลสูงกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยส่วนใหญ่แล้วพบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงขึ้น ความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลก็จะสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูง เป็น
บุ ค คลที่ มี หลั กการคิด วิ เคราะห์ไ ด้ ดี มองการด าเนิ น งานขององค์ก ารบริหารส่ ว นต าบลได้ ล ะเอี ย ดกว่ า รวมทั้ ง ให้
ความสาคัญและมีความรู้ความเข้าใจในหลัก ธรรมาภิบาล ดีกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของรหัสแสงผ่อง (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการบริหารการพัฒนาตามธรรมาภิ บาลของคณะ
กรรมการบริหารและสมาชิ กสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด จันทบุรี พบว่ า ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล
จาแนกตามระดับการศึกษาของคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดจันทบุรี มีผล
ต่อกระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ของกรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลในจังหวัดจันทบุรี และนพพล สุรนัคครินทร (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การนาหลักธรรมาภิบาล
มาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนตาบล ตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม ่ พบว่า ระดับการศึกษามีทัศนะต่อผล
การนาหลักธรรมาภิบาลปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนตาบล
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลช่องด่าน อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จาแนกตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุโดยภาพรวมและ
จาแนกเป็นรายด้านโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส
หลั กการมี ส่ ว นร่ ว ม หลั กความรับ ผิ ด ชอบ และหลั ก ความคุ้ม ค่ า ไม่ มี ผ ลท าให้ค วามคิด เห็ น ของประชาชนต่ อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรีแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตาบล
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มีบทบาท หน้าที่ เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกวัยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล โดยองค์การบริหารส่วน
ตาบลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลได้มีการจัดตั้งกลุ่ม
ต่างๆ ขึ้น รวมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬา ส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ
เบญจวรรณ วันดีศรี (2546 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาความเป็นธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลใน
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า อายุของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่มีผลเกี่ยวข้องกันกับระดับหลักธรรมาภิบาล
4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลช่องด่าน อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จาแนกตามปัจ จัยลักษณะส่วนบุคคลด้ านระดั บการศึกษาโดย
ภาพรวมจาแนกเป็นรายด้าน โดยภาพรวมมีผลทาให้ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตาบล แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจาแนกเป็นรายด้านพบว่า ระดับการศึกษามี
ผลทาให้ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล ด้านหลักนิติธรรมประชาชน
ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่ามีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลสูงกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนีย บัตรวิชาชีพ, ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ด้านหลักคุณธรรม ประชาชนที่มีระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลสูงกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ด้านหลักความโปร่งใส ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรีกว่า มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริหารส่วนตาบลสูงกว่าประชาชน ที่มีระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง และหลักการมีส่วนร่วม ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่ า มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลั กธรรมาภิบ าลขององค์การบริหารส่ วนตาบลสูงกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาประกาศนีย บัตรวิ ชาชีพ ,
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประชาชนที่มีระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
มีความคิด เห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมา ภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลสูงกว่า ประชาชนที่มีระดั บ
การศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยส่วนใหญ่แล้วพบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงขึ้น ความคิดเห็นต่อการบริ หารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลก็จะสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูง เป็นบุคคลที่มีหลักการคิดวิเคราะห์ได้ดี มอง
การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลได้ละเอียดกว่า รวมทั้งให้ความสาคัญและมีความรู้ความเข้าใจในหลัก
ธรรมาภิบาล ดีกว่าประชาชนที่มีระดั บการศึกษาน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรหัสแสงผ่อง (2547 : บทคัดย่อ)
ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการบริหารการพัฒนาตามธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลในจังหวัดจันทบุรี พบว่า ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล จาแนกตามระดับการศึกษาของคณะกรรมการบริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดจันทบุรี มีผลต่อ กระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรร
มาภิบาล ของกรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดจันทบุรี และนพพล สุรนัคครินทร
(2547 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การนาหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนตาบล ตามทัศนะของ
ประชาชนจังหวัดเชียงใหม ่ พบว่า ระดับการศึกษามีทัศนะต่อผลการนาหลักธรรมาภิบาลปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนตาบล
5. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลช่องด่าน อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จาแนกตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลด้านอาชีพ และรายได้ต่อเดือน
โดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายด้านโดยภาพรวม พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันไม่มีผลต่อความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และเมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านหลักนิติธรรม ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ มีความคิดเห็นต่อการ
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บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลสูงกว่าประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรมและธุรกิจส่วนตัว
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยภาพรวม พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันไม่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกั นมีรายได้แตกต่างกัน ทาให้มีวิถีชีวิตและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแตกต่างกันนอกจากนี้ประชาชนบางคนก็เป็นผู้นาชุมชน เป็นประชาคมหมู่บ้าน ทาให้ไม่มีเวลา
ที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยว การปฏิบัติงานผลการดาเนินงานหรือกิจกรรมของกับองค์การบริหารส่วนตาบล อาจทาให้
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลแตกต่างกันไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ นพพล สุรนัคครินทร์ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการนาหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การ
บริหารส่วนตาบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านอาชีพและ
รายได้ มีผลทาให้ทัศนะของประชาชนที่มีต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนตาบล และการ
วิจัยของ รหัสแสงผ่อง (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องกระบวนการบริหารงานการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
ของกรรมการบริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดจันทบุรี ที่มีอาชีพและรายได้แตกต่างกันมีผลต่อ
กระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อเสนอแนะ
1. ควรเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลช่ อ งด่ า น ให้ กั บ คณะผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ น าไปพิ จ ารณาและประยุ ก ต์ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแก่ชุมชน
2. ควรจะมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้
ทราบถึงรายละเอียดและความคิดเห็นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
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ภาวะผู้นาของผู้บริหาร กรณีศึกษา บริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่
.

Administrative Leadership : A Case Study of BAGS Ground Services Company
Limited Kribi Branch

ผู้วิจัย

ฐาปนี อัครานุภาพพงศ์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นา ของผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์ บริการภาคพื้น จากัด
สถานีกระบี่ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นา ของผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด
สถานีกระบี่ จาแนกตามคุณลักษณะส่ วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้ นา ของผู้บริหาร
บริษัทแบ๊กส์ บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ ผู้วิจัยทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 178 คน ซึ่งเป็น
พนักงานบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมู ล
และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า
1. ภาวะผู้นาของผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือ่
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านบุคลิกภาพ มีภาวะผู้นาในระดับมาก รองลงมาคือ
ด้านคุณลักษณะทางการบริหาร มีภาวะผู้นาในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านคุณลักษณะที่
เกี่ยวกับงาน มีภาวะผู้นาในระดับปานกลาง
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นา จาแนกตามคุณลักษณะส่วน
บุคคล สามารถสรุปผลได้ดังนี้
2.1 จาแนกตามคุณลักษณะด้านเพศ อายุ และประสบการณ์การทางาน พบว่า ความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาวะผู้นา ของผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ ทั้งในภาพรวม และรายด้าน ทุกด้าน
ไม่มีความแตกต่างกัน
2.2 จ าแนกตามคุณลั กษณะด้ านระดั บการศึกษา พบว่ า ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้ น า
ของผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 1 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ จึงทาการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยโดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe, s test) พบว่า พนักงานฯ ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้บริหารฯ ด้านบุคลิกภาพ สูงกว่าพนักงานฯ ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
คาสาคัญ : ภาวะผู้นา, ผู้บริหาร
Abstract
This research aims to study. 1) to investigate a degree of Leadership among
Administrative of BAGS Ground Services Company Limited Kribi Branch 2) to compare a
degree of Leadership among Administrative of BAGS Ground Services Company Limited
Kribi Branch as classified by personal background 3) to examine a guideline for developing
Leadership among Administrative of BAGS Ground Services Company Limited Kribi Branch.
The data were collected from 178 officers of BAGS Ground Services Company Limited Kribi
Branch. The instrument used in data collection was a questionnaire. Statistics used in data
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA.
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The results of study were as follows.
1. The overall a degree of Leadership among Administrative of BAGS Ground
Services Company Limited Kribi Branch was at high level. When considering each aspect,
the aspect that gained the highest mean score was of Personality was at high level. whereas
the next lower ranking aspect was that of Administrative Features was at high level. The
aspect that gained the lowest mean score was that of Features related to the job was at
moderate level.
2. By comparison of Leadership among Administrative of BAGS Ground Services
Company Limited Kribi Branch as classified by personal background, it can be concluded
as follows:
2.1 As classified by sex, age and Experience, it was found that the
Leadership among Administrative of BAGS Ground Services Company Limited Kribi
Branch as a whole and each aspect showed no difference.
2.2 As classified by Education, it was found that the Leadership among
Administrative of BAGS Ground Services Company Limited Kribi Branch showed no
difference as a whole. Considering it by aspect, it was found a significant difference at the
.05 level in 1 aspect, namely Personality. The Scheffe's test was used to determine the
difference. The employees had a bachelor's degree. Opinions on the leadership of the
executive. Personality Higher than employees The higher the degree.
Key Woed (S) : Leadership, Administrative

บทนา
การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้นทรัพยากรในการบริหาร (Resources) ได้แก่ วัตถุ
และเครื่องใช้เพื่อประกอบการดาเนินงานรวมไปถึงความสามารถในการจัดการทรัพยากรในการบริหารสามารถ
แบ่งแยกได้เป็น 4 ประเภท หรือเรียกว่า 4 M'S ได้แก่ คน (Man) คือ ทรัพยากรบุคคลทั้งหมดที่กิจการมีอยู่ไม่ว่าจะ
เป็นบุคคลระดับบริหารหรือระดับปฏิบัติการ เงินทุน (Money or Capital) คือ เงินทุนที่จะใช้ในการดาเนินกิจการ
วัสดุอุปกรณ์ (Material) คือ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็น เช่น เครื่องจักร วัตถุดิบ วัสดุใช้สอยต่าง ๆ รวมทั้งอาคาร
และที่ดิน และการจัดการ (Management) คือ วิธีการหรือกระบวนการนาเอาปัจจัยทั้ง 3 ประการข้างต้นมา
ดาเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในปัจจัยทั้ง 4 ประการนี้ คนนับว่าสาคัญที่สุดเนื่องจากว่า คนเป็นตัวการหรือ
ผู้กระทาการ ถ้าคนไม่กระทาการเสียแล้ว เงินหรือวัสดุอุปกรณ์ ย่อมไม่เกิดประโยชน์หรือเกิดคุณค่าขึ้นมาได้
ผู้ปฏิบัติการเป็นคนไม่มีความรู้ ขาดกาลังกายกาลังสติปัญญา งานหรือกิจกรรมนั้นก็ล้มเหลว สรุปไว้ว่า ในบรรดา
ทรัพยากรการบริหารนั้นปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่นักวิชาการให้ความสนใจเสมอไม่ว่ายุคใดสมัยใด คือ คน หรือ
ทรัพยากรมนุษย์นั่นเอง (สุนันทา เลาวหนันทน์, 2556 : 6)
ผู้นาหรือผู้บริหารองค์กรที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับบุคลากรในองค์กร จะทาให้บุคลากรมีความสุข
ในการทางาน และส่งผลถึงประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร ดังนั้นผู้นาจะต้องมีบทบาทในการจูงใจ ที่จะทาให้
บุคลากรทางานร่วมกันอย่างมีความสุขมีเป้าหมายร่วมกัน สมาชิกในองค์กรมีความรักใคร่ผูกพันกัน การจะทาให้เกิด
บรรยากาศที่ดีในองค์กรและการที่จะทาให้สมาชิกในองค์กรมีความพอใจในการที่จะทางานได้นั้น ทั้งฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายปฏิบัติงานจะต้องร่วมมือกันในการสร้างบรรยากาศอันพึงประสงค์ในองค์กร ดังนั้นการบริหารองค์กร หรือ
หน่วยงานใดก็ตาม ผู้บริหารจาเป็นต้องแสดงบทบาทสาคัญ ให้เกิดความสัมพันธ์ของสมาชิกในองค์กร และสิ่งแวดล้อม
ในองค์กรนั้นเป็นอย่างดี การแสดงบทบาทการเป็นผู้นาที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับแก่สมาชิกในองค์กรจึงเป็นสิ่ง
สาคัญ เพราะพฤติกรรมผู้นาของคณะผู้บริหารที่แสดงออกด้านใดด้านหนึ่งย่อมมีผลกระทบต่อการบริหารงานใน
หน่วยงานที่จะส่งผลให้การบริหารงานในองค์กรล้มเหลวหรือประสบความสาเร็จได้
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การศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรหรือปัจจัยที่จะมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรหรือ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ซึ่งพบว่ามีหลายตัวแปรหรือหลายปัจจัย ตัวแปรหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์กร ปัจจัยหนึ่งที่สาคัญซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีอิทธิพลมากคือ ภาวะผู้นา ทั้งภาวะผู้นาของผู้บริหารหรือ
ผู้บังคับบัญชาในทุก ๆ ระดับ ภาวะผู้นา ผู้บริหารจะมีภาวะผู้นาและแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันตามสภาพการ
บริหาร พฤติกรรมผู้นาที่แสดงออกจะส่งผลต่อการทางานของบุคลากรในองค์กร ซึ่งมีความหมายต่อชีวิตของการ
ทางานในองค์กรและมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ องค์กรบางแห่งบุคลากรมีความสุขและพอใจที่จะ
ทางาน แต่บางแห่งบุคลากรไม่มีความสุขในการทางานปัญหาการแสดงพฤติกรรมด้านมิตรสัมพันธ์เกี่ยวกับการเอาใจ
ใส่ดูแลลูกน้องเฉพาะกลุ่มเป็นปัญหาในระดับสูงเมื่อเทียบกับปัญหาด้านอื่น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อขวัญและกาลัง
ใจในการทางานของบุคลากรในองค์กร ดังนั้นพฤติกรรมผู้นาย่อมมีความสัมพันธ์กับบุคลากรที่ จะทาให้เกิดขวัญและ
กาลังใจในการทางานให้ประสบความสาเร็จหรือมีความเฉื่อยชาท้อแท้ในการทางาน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารจึงต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ผู้นาหรือผู้บริหารองค์กรยังต้องเป็นผู้มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง และสามารถแสดงพฤติกรรมผู้นาใน
การบริหาร มีวิสัยทัศน์กว้างไกลที่จะบริหารองค์กรของตน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย นั่นย่อมหมายถึง
ผู้บริหารจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้นา หรือแสดงพฤติกรรมในการบริหารเป็นผู้นาด้วยการจูงใจให้บุคลากรใน
องค์กรร่วมมือกันทางานอย่างมีความสุข ผู้บริหารจะต้องแสดงพฤติกรรมการเป็นผู้นาให้เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ
แก่ผู้ร่วมงาน ประพฤติตนเป็นตัวอย่างแก่เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา มีความเป็นธรรมในการบริหารงาน อัน
จะส่งผลต่อขวัญและกาลังใจของบุคลากร ทาให้ทุ่มเทให้แก่งาน ผู้นาต้องสร้างความผูกพันรักใคร่ให้แก่บุคลากรใน
องค์กรเพื่อให้เกิดความรัก และความศรัทธาในตัวผู้นาพร้อมที่จะร่วมมือกันทางานให้หน่วยงานหรือองค์กรของตน
ประสบผลสาเร็จ การแสดงพฤติกรรมผู้นาด้านใดด้านหนึ่ง ย่อมมีผลกระทบต่อการบริหารงานในหน่วยงาน และจะ
ส่งผลถึงบรรยากาศขององค์กรได้ และประสิทธิภาพในการทางาน
บริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ เป็นสาขาหนึ่งของ บริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด
(BAGS Ground Services) ซึ่งบริษัทก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ภายใต้ชื่อเดิมคือ บริษัท การบินกรุงเทพบริการ
ภาคพื้น จากัด (Bangkok Airways Ground Services) เพื่อให้บริการแก่สายการบินลูกค้าที่สนามบินสมุย โดยเริ่ม
จากเที่ ยวบิน เช่ าเหมาลาจากทุ กมุ มโลกที่มี ความถี่มากกว่า 100เที่ยวบิน ต่อปี และเที่ย วบิน ประจ าซึ่ งบิ นไปยั ง
สนามบินสมุย ทั้งสายการบินภายในประเทศและต่างประเทศปีละ 1,460 เที่ยวบิน ได้แก่ สายการบิน Beriaya Air
สัปดาห์ละ 2 เที่ยวบิน สายการบิน THAI AIRWAYS วันละ 2 เที่ยวบิน สายการบิน FireFly สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน
สายการบิน SILK AIR วันละ 1 เที่ยวบิน โดยมีจานวนผู้บริหารระดับสูง (Top Manager) ระดับกลาง (Middle
Manager) และระดับหัวหน้างาน (First-Line Manager) จานวน 13 คน และมีพนักงานระดับปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น
178 คน และในปัจจุบันบริษัทแบ๊กส์ บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
ปัญหาขององค์กรที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ การมีบุคลากรในระดับหัวหน้างานที่ยังขาดสมรรถนะด้านการนาที่
เหมาะสม ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตและมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร ซึ่ง ผู้บริหารองค์การมี
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการที่จะนาพาองค์การให้ไปสู่ความสาเร็จ ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารในฐานะที่เป็น
ผู้บังคับบัญชา หรือเป็นผู้นาจะต้องรู้จักใช้ภาวะของการเป็ นผู้นาในการที่จะกระตุ้นโน้มน้าว สร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรในองค์การมีความร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลังความสามารถ นอกจากนี้ผู้บริหาร
จะต้ องมีค วามสามารถและกระบวนความคิด ในการที่ จ ะตัด สิ น ใจบนพื้ น ฐานของความถูกต้องมี ทั กษะในการ
ติดต่อสื่อสารแจ้งให้บุคลากรในองค์กรได้เข้าใจถึงความมุ่งหมายขององค์การ นโยบาย แผนงาน กิจกรรมต่าง ๆ
ที่องค์การต้องการให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้บริหารองค์การจึงจาเป็นที่จะต้องมี
ภาวะผู้นา ทั้งนี้เนื่องจากภาวะผู้นาจะเป็นภาวะที่มีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่ น ๆ ในองค์การ ซึ่งบุคลากรในองค์การจะ
ให้ความร่วมมือปฏิบั ติงานจนบรรลุเป้า หมายได้มากน้อยเพียงใด ผู้น าที่ดีจึง ต้องใช้ภาวะผู้นาของตนในการ
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อานวยการให้ภารกิจหน้าที่ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์สมกับที่ว่าให้ได้ทั้งผลงานและได้ทั้งใจ
ดังนั้นภาวะผู้นาจึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลและสาคัญยิ่งต่อการบริหารงานเพราะผลงานด้านต่าง ๆ ขององค์การมีส่วน
สัมพันธ์กับคุณภาพของความเป็นผู้นา ความเป็นผู้นาจะเป็นสิ่งสาคัญยิ่งสาหรับความสาเร็จในงานต่าง ๆ ขององค์การ
ในองค์การที่ผู้นาไม่มีความสามารถและไม่มีภาวะผู้นาย่อมจะทาให้การดาเนินการขององค์การเกิดปัญหา ทาลายขวัญ
และกาลังใจของบุคลากรในองค์การ ซึ่งจะส่งผลต่อความสาเร็จของงานโดยรวม จะเห็นได้ว่าความมีคุณภาพความเป็น
ผู้นาของผู้บริหารจึงมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของพนักงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การเป็นอย่างมาก
ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของภาวะผู้นาของผู้บริหารซึ่งมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
องค์กร ผลการปฏิบัติงานทั้งของกลุ่ม และของผู้ใต้บังคับบัญชา ทัศนคติต่อการทางาน ความพึงพอใจในการทางาน
ความผูกพันต่อองค์การ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ภาวะผู้นา ของผู้บริหารบริษั ท แบ๊กส์ บริการภาคพื้น
จากัด สถานีกระบี่ ว่ามีลักษณะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นข้อมูลให้กับองค์กร
นาไปเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายและพัฒนาศักยภาพของหัวหน้างานให้สามารถนาทีมงานในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นา ของผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์ บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นา ของผู้บริหาร บริษัทแบ๊กส์-บริการภาคพื้น จากัด
สถานีกระบี่ จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นา ของผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่

กรอบแนวความคิดในการทาวิจัย
การวิจัย ภาวะผู้นา ของผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ ผู้วิจัยได้นาผู้วิจัยได้นา
แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นาของบุคคลต่างๆของ Stogdill (Stogdill, 1974) มาประยุกต์เพื่อกาหนดเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย เพื่อตอบคาถามการวิจัย และกาหนดเป็นวัตถุประสงค์ในการวิจัยได้ดังภาพที 1
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล ของพนั ก งาน
บริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานี
กระบี่ ประกอบด้วย
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณ์การทางาน
ปัจจัยความเป็นผู้นา
ประกอบด้วย
- ภาวะผูน้ า
- การบริหาร
- หลักธรรมาภิบาล
- การประสานงาน

ภาวะผู้นา ของผู้บริหาร บริษัทแบ๊กส์
บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่
ประกอบด้วย
1. ด้านบุคลิกภาพ
2. ด้านคุณลักษณะทางสังคมและ
การมีปฏิสัมพันธ์
3. ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน
4. ด้านคุณลักษณะทางการบริหาร
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

100

วิธีการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยกาหนดรายละเอียดต่าง ๆ
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ จานวน 178 คน
ทั้งนี้ผู้วิจัยเจาะจงที่จะใช้บุคลากรทั้งหมดเป็นหน่วยวิเคราะห์ จึงไม่ได้มีการสุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ย วกับ คุณ ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา และประสบการณ์การทางาน ลักษณะคาถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ แบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 เป็นคาถามข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหาร
บริษัทแบ๊กส์ บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Form)

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เพื่อให้เครื่องมือในการวิจัยมีคุณภาพและประสิทธิผล มีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของการวิจัยมาก
ที่สุด ผู้วิจัยจึงดาเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ สารนิพนธ์ แล้วนามาเป็นกรอบแนวคิดใน
การสร้างแบบสอบถาม
2. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาเสนอที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
แล้วผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
3. แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วเสนอต่อประธานคณะกรรมการที่
ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อนาไปทดลองใช้และหาคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี้
3.1 นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา จานวน
30 ฉบับ
3.2 นาค่าที่ได้มาทาการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) กาหนดค่าความเชื่อมั่นไม่ต่ากว่า
0.70 โดยได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามภาพรวมทั้ง เท่ากับ .463
4. นาแบบสอบถามดังกล่าว ทาการปรับปรุงเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยขอนาหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ถึงผู้จัดการบริษัทแบ๊กส์บริการ
ภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถาม
2. น าหนั ง สื อรับ รองและแนะน าตั ว ผู้ วิ จั ย เพื่ อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บข้อมู ล จากพนั กงาน
บริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ จานวนทั้งสิ้น 178 คน
3. ผู้วิจัยแนะนาตัวเอง พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แจกแบบสอบถาม และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่เข้าใจ
4. ผู้วิจัยติดตามขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
5. เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว นามาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล
แล้วนาไปดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้ง นี้ ผู้ วิ จั ย วิ เคราะห์ข้อมู ล โดยใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ส าเร็จ รูป ในการประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยดาเนินการดังนี้
1. นาแบบสอบถามที่รวบรวมได้ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง
2. นาแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์แล้วลงรหัส (Coding Form)
3. นาแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้ว มาบันทึกลงในโปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อประมวลผลข้อมูลที่ได้จัดเก็บและ
คานวณหาค่าทางสถิติแล้วนาผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อตอบคาถามวิจัยและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยนาเสนอผลใน
รูปแบบตารางประกอบความเรียงและนาผลการศึกษาที่วิเคราะห์ได้มาสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและเขีย น
ข้อเสนอแนะ
3. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบ
แบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ การหาค่าความถี่ (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage)
3.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 การวิเคราะห์ภาวะผู้นาของผู้บริหารบริ ษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น
จากัด สถานีกระบี่ แยกเป็นแบบมาตรส่วน 5 ระดับ วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
3.3 แบบสอบถามตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended)
ผู้วิจัยนามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ทาอย่างไร เพื่อนาไปสู่แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหาร
บริษัทแบ๊กส์ บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่
4. การทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริการ
ภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลโดยใช้สถิติค่า t-test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
กรณีที่ตัวแปรอิสระมี 2 กลุ่ม และใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีที่ตัว
แปรอิสระมีมากกว่า 2 กลุ่ม เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัยทาการ
ตรวจสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe, s test)
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ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ผู้ตอบถาม ซึ่งเป็นพนักงานบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 57.87 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.56 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี
มากที่สุด คดเป็นร้อยละ 61.24 และมีประสบการณ์การทางาน 6 – 8 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.71 ตามลาดับ
2. ภาวะผู้นาของผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ ตามความคิดเห็นของพนักงาน
บริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.54) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้ านบุคลิกภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.79) มีภาวะผู้นาในระดับมาก รองลงมาคือ ด้าน
คุ ณลั กษณะทางการบริหาร (ค่ าเฉลี่ ย 3.71) มี ภาวะผู้ น าในระดั บมาก ส่ วนด้ านที่ มี ค่าเฉลี่ ยน้ อยที่ สุ ด คือ ด้ าน
คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (ค่าเฉลี่ย 3.31) มีภาวะผู้นาในระดับปานกลาง โดยสามารถสรุปผลในแต่ละด้านได้ดังนี้
2.1 ด้านบุคลิกภาพ โดยภาพรวมมีภาวะผู้นาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.79) เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ กล้าพูด กล้าทา กล้า
แสดงออก มีภาวะผู้นาในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่
ดาเนินงานได้เสร็จตามแผนงานเวลาที่กาหนด มีภาวะผู้นาในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหาร
บริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตน มีภาวะผู้นาในระดับปานกลาง
2.2 ด้านคุณลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์ โดยภาพรวมมีภาวะผู้นาอยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 3.37) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น
จากัด สถานีกระบี่ พยายามสนองความต้องการของพนักงานบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่เสมอ
มีภาวะผู้นาในระดับมาก รองลงมาคือ ผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่มักมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ มีภาวะผู้นาในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารบริษัทแบ๊
กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่มักสร้างแรงดลใจให้พนักงานบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ใน
เรื่องประโยชน์ส่วนรวม มีภาวะผู้นาในระดับปานกลาง
2.3 ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน โดยภาพรวมมีภาวะผู้นาอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.31)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่
ทางานเสมอต้นเสมอปลาย ยึดมั่นต่อเป้าหมาย มีภาวะผู้นาในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริ
การภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ดาเนินการให้เกิดความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน มีภาวะผู้นา
ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์ บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่แสวงหา
โอกาสในงานที่ท้าทายเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่
มีภาวะผู้นาในระดับน้อย
2.4 ด้านคุณลักษณะทางการบริหาร โดยภาพรวมมีภาวะผู้นาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.71)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่
สามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีภาวะผู้นาในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์
บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่มักตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานองค์การบริหารส่วนตาบลด้วยตนเอง
มีภาวะผู้นาในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานี
กระบี่สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีภาวะผู้นาในระดับปานกลาง
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ตาราง 1 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ภาวะผู้ นาของผู้ บ ริ ห ารบริ ษั ท แบ๊ ก ส์ บ ริ ก ารภาคพื้ น จ ากั ด สถานี ก ระบี่
ในภาพรวม และรายด้าน (n = 178)
ภาวะผู้นาของผู้บริหารบริษทั แบ๊กส์
ระดับ
SD
ลาดับที่
X
บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่
ภาวะผู้นา
1. ด้านบุคลิกภาพ
3.79 0.28
มาก
1
2. ด้านคุณลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์
3.37 0.28
ปานกลาง 3
3. ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน
3.31 0.22
ปานกลาง 4
4. ด้านคุณลักษณะทางการบริหาร
3.71 026
มาก
2
ภาพรวม
3.54 0.14
มาก
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นา ของผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริการ
ภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล สามารถสรุปผลได้ดังนี้
3.1 จาแนกตามคุณลักษณะด้านเพศ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นา ของผู้บริหาร
บริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ ทั้งในภาพรวม และรายด้าน ทุกด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน
3.2 จาแนกตามคุณลักษณะด้านอายุ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นา ของผู้บริหาร
บริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ ทั้งในภาพรวม และรายด้าน ทุกด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน
3.3 จาแนกตามคุณลั กษณะด้ านระดั บการศึกษา พบว่ า ความคิด เห็น เกี่ยวกับภาวะผู้ น า
ของผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 1 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ จึงทาการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยโดยใช้วิ ธีของเชฟเฟ่ (Scheffe, s test) พบว่า พนักงานบริษัทแบ๊กส์บริการ
ภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ กลุ่มระดับการศึกษาต่าง ๆ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นา ของผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์
บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ ด้านบุคลิกภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจานวน 1 คู่
ได้แก่ พนักงานฯ ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นา ของผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริการ
ภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ ด้านบุคลิกภาพ สูงกว่าพนักงานฯ ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
3.4 จาแนกตามคุณลักษณะด้านประสบการณ์การทางาน พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นา
ของผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ ทั้งในภาพรวม และรายด้าน ทุกด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน
4. การแสดงความคิดเห็นของพนักงานบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่เกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ในด้านอื่นที่พนักงานบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด
สถานีกระบี่ต้องการ ได้แก่ อยากให้ผู้บริหาร มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรในทุกระดับ อยากให้ผู้บริหาร
มีการเลือกสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลายเพื่อเสริมสร้าง
ทีมงานที่มีศักยภาพการทางานในทุกด้าน อยากให้ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจทั้งในด้านรางวัล และโอกาสความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน ให้กับพนักงาน ควรมีการแบ่งงานและความรับผิดชอบของแต่ละแผนกให้มี ความเหมาะสมกับ
งานที่ปฏิบัติ อย่างเหมาะสมกับภาระหน้าที่
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อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาของผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ ตามความ
คิดเห็นของพนักงานบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.54)
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านบุคลิกภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.79) มีภาวะผู้นาในระดับมาก
รองลงมาคือ ด้านคุณลักษณะทางการบริหาร (ค่าเฉลี่ย 3.71) มีภาวะผู้นาในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (ค่าเฉลี่ย 3.31) มีภาวะผู้นาในระดับปานกลาง
โดยด้านบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ กล้าพูด กล้าทา กล้าแสดงออก มีภาวะผู้นาในระดับมากที่สุด
รองลงมาคือ ผู้บริหารบริษัทแบ๊ กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ดาเนินงานได้เสร็จตามแผนงานเวลาที่กาหนด
มีภาวะผู้นาในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่มี
ความเชื่อมั่นในความสามารถของตน มีภาวะผู้นาในระดับปานกลาง ส่วนด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน ซึ่งเป็นด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานี
กระบี่ทางานเสมอต้นเสมอปลาย ยึดมั่นต่อเป้าหมาย มีภาวะผู้นาในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริ
การภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ดาเนินการให้เกิดความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน มีภาวะผู้นาใน
ระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่แสวงหาโอกาสในงาน
ที่ท้าทายเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ มีภาวะผู้นาในระดับน้อย
ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสรี หมู่น้อย (2554) ได้ทาการศึกษา ภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้นา
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอปราณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุกฤษฎิ์ ขวัญเมือง (2559) ได้ทาการศึกษา ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะ
ผู้นาแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กร
ของข้า ราชการสั งกัด กรุงเทพมหานครอยู่ ในระดั บ สูง สอดคล้องกับ งานวิจั ยของ พนั ช กร ภูบรม (2557)
ได้ทาการศึกษา ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลลิต ถนอม
สิงห์ (2557) ได้ทาการศึกษา อิทธิพลของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงต่อความพึงพอใจในการทางานและความผูกพัน
ต่อองค์กรของบุคลากรในมูลนิธิชัยพัฒนา ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในมูลนิธิ
ชัยพัฒนาอยู่ในระดับสูง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรินประภา ชามั่ง (2557, บทคัดย่อ) ศึกษา ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการบริหารงาน ของสหกรณ์ภาคเกษตรในจังหวัดลาปาง ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง พบว่า ผู้นาสหกรณ์ภาคการเกษตรมีระดับการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นา จาแนกตามคุณลักษณะด้านเพศ
อายุ และประสบการณ์การทางาน พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นา ของผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น
จากัด สถานีกระบี่ ทั้งในภาพรวม และรายด้าน ทุกด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน และจาแนกตามคุณลักษณะด้าน
ระดับการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นา ของผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่
ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 จานวน 1 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยโดยใช้วิธีของเชฟเฟ่
(Scheffe, s test) พบว่า พนักงานฯ ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้บริหารฯ
ด้านบุคลิกภาพ สูงกว่าพนักงานฯ ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
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ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสรี หมู่น้อย (2554) ได้ทาการศึกษา ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอปราณบุรีที่มีเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทางาน ที่ต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาวะผู้นา ไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ และตาแหน่งงานของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
ปราณบุรี ที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พนัชกร ภูบรม (2557) ได้ทาการศึกษา ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัย พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ครูที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. การแสดงความคิดเห็นของพนักงานบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่เกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของผู้บริหารบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ในด้านอื่นที่พนักงานบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด
สถานีกระบี่ต้องการ ได้แก่ อยากให้ผู้บริหาร มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรในทุกระดับ อยากให้ผู้บริหาร
มีการเลือกสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลายเพื่อเสริมสร้าง
ทีมงานที่มีศักยภาพการทางานในทุกด้าน อยากให้ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจทั้งในด้านรางวัล และโอกาสความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน ให้กับพนักงาน ควรมีการแบ่งงานและความรับผิดชอบของแต่ละแผนกให้มี ความเหมาะสมกับ
งานที่ปฏิบัติ อย่างเหมาะสมกับภาระหน้าที่
จากผลการวิ จัย คุณลั กษณะของผู้ บริหารบริษั ท แบ๊ กส์บ ริการภาคพื้ น จ ากัด สถานี กระบี่ ในด้ านอื่น ที่
พนักงานบริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ต้องการ สอดคล้องกับ การศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน
(The Michigan studies) นักศึกษามหาวิทยาลัยมิชิแกน ได้ศึกษาเรื่องความเป็นผู้นา โดยพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างผู้นา และผู้ใต้บังคับบัญชากับประสิทธิผลในการทางาน ซึ่งได้ข้อสรุป 3 ประการ ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์
และคณะ, 2542 : 437)
1) พฤติกรรมผู้นา ซึ่งมุ่งที่คนหรือพนักงาน หมายถึง พฤติกรรมของผู้นาที่เน้นที่ ผู้ใต้บังคับบัญชา
กล่าวคือ เน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ยอมรับความ แตกต่างระหว่างบุคคล สนใจและเข้าใจความต้องการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
2) พฤติกรรมผู้นาซึ่งมุ่งที่ผลผลิตหรืองาน หมายถึง พฤติกรรมของผู้นาที่มุ่งหรือเน้นที่ผลผลิต หรือ
งาน โดยจะมีพฤติกรรมตรงกันข้ามกับผู้นาที่เน้นที่ผู้ใต้บงั คับบัญชา กล่าวคือ เน้นที่การทางาน เทคนิคต่าง ๆ ในการ
ทางานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ผู้นาแบบนี้จะมองว่าผู้ใต้บังคับบัญชา หรือพนักงานเป็นเพียงปัจจัย
อย่างหนึ่งที่ใช้ทางานให้สาเร็จเท่านั้น นักวิชาการกลุ่มนี้มีความเห็นว่า พฤติกรรมของผู้นาที่ทุ่งเน้นที่คนมากกว่า
มุ่งเน้นที่ผลผลิต หรืองานจะทาให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่า เพราะคนหรือผู้ใต้บังคับบัญชาทางานด้วยความเต็มใจ
และกระตือรือร้น ผลผลติสูงขึ้น ส่วนพฤติกรรมของผู้นาที่มุ่งเน้นที่ผลผลิตหรืองานจะมีผลตรงข้าม คือ จะไม่ได้รับ
การทุ่มเททางานจากผู้ใต้บังคับบัญชานัก ผลผลิตจึงต่ากว่าตารางการจัดการของแบลคและมูตัน เป็นการใช้ตาราง
เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้นา ซึ่งได้ถูกพัฒนาโดยแบลคและมูตัน พฤติกรรมของผู้นาดังกล่าว มี 2 ลักษณะ ดังนี้
การมุ่งที่คน หมายถึง การเอาใจใส่ทุกข์สุข ช่วยเหลือสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัว เปิด
โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมุ่งที่งานหรือการผลิต หมายถึง
การมุ่งเน้น หรือการให้ความสาคัญกับงานมากกว่าคน ไม่ชอบการมอบหมายงาน หรือกระจายอานาจ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ (The Ohio State Studies) ได้มีการรวบรวมผลงานวิจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้นาเมื่อประมาณปลายปี 1940 พฤติกรรมผู้นามี 2 ลักษณะ ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ, 2542 : 437)
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1) ผู้นาที่มุ่งงาน หรือคานึงถึงตนเองเป็นหลัก เป็นลักษณะของผู้นาที่มุ่งการกาหนดความต้องการ
ในงาน และการทาให้โปรแกรมการทางานมีลักษณะชัดเจน หรือเป็นลักษณะผู้นาที่มักจะกาหนดบทบาทตนเอง
และบทบาทพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ มักจะมีพฤติกรรมสร้างสรรค์สูง ดังจะเห็นได้จากการ
พิถีพิถันในการมอบหมายงาน และการคาดหวังในผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาไว้สูง เพื่อให้ได้ตาม
เป้าหมายที่ได้วางไว้ ลาสาเร็จตามเวลาที่กาหนด
2) ผู้นาที่มุ่งคนหรือคานึงถึงผู้อื่นเป็นหลัก เป็นลักษณะของผู้นาที่ให้ความสาคัญกับความรู้สึกของ
พนักงาน และพยายามที่จะทาสิ่งต่างๆ ให้ผู้ตามเกิดความพึงพอใจ หรือเป็นลักษณะผู้นาที่มีการแสดงออกใน
พฤติกรรมที่ให้ความไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชา ยอมรับนับถือในความคิดของผู้ใต้บังคับบัญชา ทาให้เกิดความรู้สึก
เป็นพวกเดียวกัน มีความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ ช่วยเหลือเรื่องงาน ละเรื่องส่วนตัว มีท่าทีของความ
เป็นมิตร และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานเข้าพบได้ทุกเวลา มีการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค สร้างความสัมพันธ์แบบ
ไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้ร่วมงาน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ผู้บริหาร บริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ ควรนากรอบการเป็นผู้นาไปพัฒนาตนเอง
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
2. ผู้บริหาร บริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ ควรพัฒนาภาวะผู้นาในการมีคุณธรรม
จริยธรรมโดยเฉพาะ จะต้องสร้างความรัก ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ และบริหารจัดการตามหลั กการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี
3. ผู้บริหาร บริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ ควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะได้นามาใช้ในการปฏิบัติงาน และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อันจะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด
4. ผู้บริหาร บริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่ควรพัฒนาภาวะผู้นาในด้านคุณลักษณะ
ทางการบริหาร เพราะเป็นภาวะผู้นาที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับภาวะผู้นาของผู้บริหาร บริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีอื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภาวะผู้นาของของผู้บริหาร บริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด
สถานีกระบี่
3. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นา ของผู้บริหาร บริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จากัด สถานีกระบี่
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิผลการทางาน
ของข้าราชการตารวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของประสิทธิผลการทางาน
ของข้าราชการตารวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทางาน ของข้าราชการตารวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ ผู้วิจัยทาการศึกษา
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 130 คน ซึ่งเป็นข้าราชการตารวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมื อในการเก็บ รวบรวมข้อมู ล และสถิติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมู ล ได้ แก่ ค่า ความถี่ ค่า ร้อยละ ค่า เฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาองค์การ ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านสุขภาพและความปลอดภัย
2. ระดับประสิทธิผลการทางาน ของข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีประสิทธิผลการทางานอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ด้านคุณภาพการบริการ (Service Quality) รองลงมา คือ ด้านนวัตกรรม (Innovation) ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility)
3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการทางาน ของข้าราชการตารวจ ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดกระบี่ ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล สามารถสรุปผลได้ดังนี้
3.1 จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านวุฒิการศึกษา และระยะเวลาในการทางาน พบว่า
ประสิทธิผลการทางาน ของข้าราชการตารวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ และสถานภาพ พบว่า ประสิทธิผลการ
ทางาน ของข้าราชการตารวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ ในภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกัน
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งผลต่อประสิทธิผลการทางาน ของข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดกระบี่ ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ .898 ซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ สามารถทายระดับประสิทธิผลการทางาน ของข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกระบี่ได้
80.70 % ส่วนอีกร้อยละ 19.30 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ
คาสาคัญ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ประสิทธิผลการทางาน
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Abstract
The objectives of this study were: 1) to investigate a degree of human
resourcedevelopment and performance effectiveness among Police Officers Affiliated with
the Kribi Immigration 2) to compare a degree of performance effectiveness among Police
Officers Affiliated with the Kribi Immigration as classified by personal background 3) to
examine the human resource development that affects performance effectiveness among
Police Officers Affiliated with the Kribi Immigration Population was 130 Police Officers
Affiliated with the Kribi Immigration. The instrument used in data collection was a
questionnaire, and the statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean,
standard deviation, t-test and one-way ANOVA, Pearson’s product moment correlation
coefficient, and multiple regression analysis.
Findings of the study were as follows.
1. The human resource development among Police Officers Affiliated with the Kribi
Immigration as a whole was at high level. When considering each aspect, it was found that
all the aspects of the human resource development were at high level. The aspect that
gained the highest mean score was of ‘strategic human resource development’, followed by
the aspect of ‘organizational development’. The aspect that gained the lowest mean score
was of ‘health and safety’.
2. The performance effectiveness of Police Officers Affiliated with the Kribi
Immigration as a whole was at high level. When considering each aspect, it was found that
all of which were at high level. The aspect that gained the highest mean score was of
‘service quality’, followed by the aspect of ‘innovation’. The aspect that gained the lowest
mean score was of ‘flexibility’.
3. By compare a degree of performance effectiveness among Police Officers
Affiliated with the Kribi Immigration as classified by personal background, it can be
concluded as follows:
3.1 As classified by Education and Experience, it was found a significant
difference at the .05 level. That the performance effectiveness of Police Officers Affiliated
with the Kribi Immigration as a whole.
3.2 As classified by sex, age and marital status, it was found that the
performance effectiveness of Police Officers Affiliated with the Kribi Immigration as a
whole showed no difference.
4. The human resource development significantly affected performance effectiveness
of Police Officers Affiliated with the Kribi Immigration at the .05 level by having the
relationship coefficient R2Adj = 898This shows that the human resource development could
predict 80.70 % of the degree of effectiveness in performance among the Police Officers
Affiliated with the Kribi Immigration
Key Woed (S) : Human Resource Development, Performance Effectiveness

บทนา
ในการบริหารงานเพื่อให้องค์กรประสบผลสาเร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดได้นั้น การใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพนับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง ทรัพยากรในองค์กรที่ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ
อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ซึ่งถือว่ามีบทบาทสาคัญ อย่างไรก็ตามคนก็ยังเป็นปัจจัยทีสาคัญเสมอ ที่จะนาความสาเร็จ
มาสู่องค์กร การดาเนินงานให้บุคคลมีปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัย ความสามารถทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ซึงการบริหารนั้นมีความสาคัญและเกี่ยวเนื่องกันทุกระดับ ตังแต่ระดับต้นถึงระดับสูง ดังนั้น
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องค์การสมัยใหม่ จึงเริ่มให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรของตน เพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งต่อ
องค์การ ในการสร้างคุณค่าให้กับองค์การได้อย่างมหาศาล เพราะการที่องค์การจะประสบความสาเร็จได้นั้น ล้วน
ต้องเกิดจากบุคลากรทั้งหลายที่เป็นส่วนสาคัญในการทางานทุกระบบให้มีประสิทธิภาพได้ องค์การต่าง ๆไม่ว่าเป็น
ภาครัฐหรือภาคเอกชนจึงให้ความสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพิ่มมากขึ้น โดยจาเป็นต้องใช้กระบวนการ
เริ่มตั้งแต่ การสรรหา การคัดเลือกการบรรจุ การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ออกจากงาน แต่
มิได้หมายความว่ากาลังคนเหล่านี้จะเป็นบุคคลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการทางานสูงสุดตลอดไป จาเป็น
จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการทางานและสามารถ
ปรับตัวให้เปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับความเจริญทางวิทยาการเครื่องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนลักษณะหน้าที่การ
งานที่เปลี่ยนไปในวิถีทางที่ก้าวหน้าขึ้น ซึ่งถ้าถูกมองข้ามการพัฒนาไปนั้นก็จะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาในภายองค์การ
เพราะฉะนั้นผู้บริหารที่ดีจึงควรที่จะทาหน้าที่ในการสรรหา และคัดเลือกพนักงานให้เหมาะสมกับตาแหน่งและ
หน้าที่ที่ต้องการ (Put the right man on the right job) พร้อมทั้งต้องมีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะใน
การดาเนินงานต่อไป (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550 : 138)
การพัฒนาบุคลากรในองค์กรมีวิธีการที่หลากหลาย หากองค์กรสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
ของบุคคลและภารกิจขององค์กร จะทาให้องค์กรได้บุคลากรที่มีคามรู้ ทักษะและความสามารถในงาน เพราะ
บุคลากรทุกคนมีศักยภาพของตนเอง ที่สามารถพัฒนาให้เพิ่มพูนขึ้นได้ทั้งด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติ ถ้าหากมี
แรงจูงใจที่ดีพอ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร องค์กรจะต้องดาเนินการทุกด้านอย่างบูรณาการ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย
ความรู้ ความสามารถ จิตใจ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตลอดจนการดาเนินชีวิต (สุภาวดี ขุนทอง
จันทร์, 2559 : 78)
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ เป็นหน่วยงาน ของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ในการปราบปรามการ กระทาผิด
ของคนต่างด้าว และยังต้องปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะที่เป็นข้าราชการตารวจเหมือนข้าราชการตารวจในหน่วยอื่น ๆ
เป็นหน่วยงานในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่มีภารกิจและหน้าที่ในการ
ตรวจอนุญาตบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรทางน้า ทางอากาศการให้บริการและควบคุมตรวจสอบบุคคล
ต่างด้าวระหว่างที่อยู่ในราช อาณาจักรจนกระทั่งเดินทางออกนอกราชอาณาจักรตลอดจนติดตามดูแลคนต่างด้าวที่
มีพฤติการณ์ลักลอบหลบหนีหรือเข้ามาประกอบอาชญากรรม ภายในราชอาณาจักรรวมทั้งผู้ให้การช่วยเหลือ เพื่อ
ไม่ให้มีการก้าวล้าอธิปไตยและกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม ภารกิจของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
กระบี่ มีขอบเขตอานาจหน้าที่ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ ฉบับลงวันที่ 7 กันยายน 2552 ตรวจคนเข้า
เมืองจังหวัดพังงา มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522,
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยปฏิบัติหน้าที่ เช่น 1) หน้าที่ในการ
ตรวจอนุญาตบุคคล พาหนะ ที่เดินทางเข้ามาในช่องทางที่รับผิดชอบของจังหวัดกระบี่ 2) ให้การบริการอานวย
ความสะดวกแก่คนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรอย่างถูกต้อง 3) จัดเจ้าหน้าที่ออกกวดขันจับกุมคน
ต่างด้าวที่เข้ามาอยู่โดยผิดกฎหมาย และรับตัวคนต่างด้าวที่เจ้าหน้าที่ตารวจภูธรพื้นที่ ดาเนินคดีเสร็จแล้ว มาไว้
เพื่อผลักดันส่งกลับประเทศภูมิลาเนา 4) ประสานการปฏิบัติ และให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กร
เอกชนที่เกี่ยวข้อง
ในปัจจุบันตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกระบี่ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงควานสาคัญของการพัฒนาบุคลากร
เป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงต้องใช้บุคลากรที่มีรู้ความสามารถในการผลักดันให้ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกระบี่ สามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรส่วนใหญ่ของข้าราชการใน
ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกระบี่ มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานจะแตกต่าง
กันตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ในปัจจุบันบุคลากรส่วนใหญ่ได้โอนย้ายเพื่อความก้าวหน้า ทางราชการทาให้
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ผู้ปฏิบัติงานไม่ไ ด้รับการถ่ายทอดความรู้ ส่งผลให้องค์การขาดแคลน บุคลากรที่นี้ความรู้ความสามารถในการ
บริหารงานให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้น ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกระบี่ จึงมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรหลากหลายรูปแบบ เช่น ด้านการศึกษา ด้านการฝึกอบรมสัมมนาภายในและภายนอก
องค์กร ด้านการศึกษาดูงาน เป็นต้น เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด
ดังนั้น ประสิทธิผลการทางาน ของข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกระบี่ จะมีประสิทธิภาพ
และ ประสิทธิผลมากเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
เพื่อสร้างให้พนักงานเป็นผู้ที่มีความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการทางาน มีทั้งการส่งเสริมการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น การอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ จะส่งผลให้มีกระบวนการเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรเกิดความพึงพอใจ สะท้อนออกมาในรูปของการสร้างสรรค์ผลงาน
ก่อเกิดเป็นนวัตกรรมที่ดีให้แก่องค์การ ผลลัพธ์สุดท้ายคือสังคม ให้การยอมรับองค์การในสถานะเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมที่มีภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดี
จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิผล
การทางาน ของข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อประสิทธิผลการทางานของของข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัด
กระบี่ หรือไม่ ส่งผลต่อกันอย่างไร ซึ่งทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร ข้าราชการ และอาสาสมัครทุกคน ใน
ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกระบี่ ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางและเป็นข้อสนเทศในการ
วางแผนกลยุทธ์ กาหนดทิศทางในการดาเนินงานการปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการตรวจคนเข้าเมือง จังหวัด
กระบี่ รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตรวจคนเข้าเมือง จังหวัด
กระบี่ ให้สูงขึ้น อันจะได้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิผลการทางาน ของข้าราชการตารวจ ตรวจคน
เข้าเมืองจังหวัดกระบี่
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของประสิทธิผลการทางาน ของข้าราชการตารวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
กระบี่ ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทางาน ของข้าราชการตารวจ ตรวจ
คนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่

กรอบแนวความคิดในการทาวิจัย
จากการที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้นากระบวนการทัศน์
ใหม่การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ของ เสน่ ห์ จุ้ยโต (2553) และแนวคิดระบบการวัดผลการดาเนินงานใน
ภาพรวม (Overall Performance Measurement System) ของ Pun และ White. (2005, p. 56) มากาหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดเพื่อตอบปัญหาการวิจัย และกาหนดเป็นวัตถุประสงค์ใน
การวิจัยได้ดังภาพที่ 1
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ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

1.
2.
3.
4.
5.

ตัวแปรตาม
(dependent Variables)

คุณลักษณะส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
วุฒิการศึกษา
สถานภาพ
ระยะเวลาในการทางาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของข้าราชการตารวจ ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดกระบี่
1. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกล
ยุทธ์
2. ด้านสุขภาพและความปลอดภัย
3. ด้านการประเมินสมรรถนะระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการบริหารสมรรถนะ
5. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนว
ใหม่
6. ด้านวัฒนธรรมองค์การ
7. ด้านการพัฒนาองค์การ

ประสิทธิผลการทางาน ของข้าราชการ
ตารวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่
1. ด้านศักยภาพทางการแข่งขัน
2. ด้านความยืดหยุน่
3. ด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
4. ด้านนวัตกรรม
5. ด้านคุณภาพการบริการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยกาหนดรายละเอียดต่าง ๆ
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการตารวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ จานวน 130 นาย ทั้งนี้
ผู้วิจัยเจาะจงที่จะใช้บุคลากรทั้งหมดเป็นหน่วยวิเคราะห์ จึงไม่ได้มีการสุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 คุณลั กษณะส่ว นบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม ซึ่ งเป็นข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดกระบี่ อันประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ ตาแหน่ง และระยะเวลาในการทางาน ลักษณะ
คาถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของข้าราชการตารวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ แบบสอบถาม
มีลักษณะเป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ประสิทธิผลการทางาน ของข้าราชการตารวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ แบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิผล
การท างาน ของข้ า ราชการต ารวจ ตรวจคนเข้ า เมื อ งจั ง หวั ด กระบี่ ลั ก ษณะแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็ น
แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Form)

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เพื่อให้เครื่องมือในการวิจัยมีคุณภาพและประสิทธิผล มีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของการวิจัยมาก
ที่สุด ผู้วิจัยจึงดาเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารนิพนธ์ แล้วนามาเป็นกรอบแนวคิดในการ
สร้างแบบสอบถาม
2. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาเสนอที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม แล้ว
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
3. แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วเสนอต่อประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
สารนิพนธ์ เพื่อนาไปทดลองใช้และหาคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี้
3.1 นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา
จานวน 30 ฉบับ
3.2 น าค่าที่ ได้ มาท าการทดสอบความเชื่ อมั่ นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยการหาค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) กาหนดค่าความเชื่อมั่นไม่ต่ากว่า 0.70
4. นาแบบสอบถามดังกล่าว ทาการปรับปรุงเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยขอนาหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ถึงผู้กากับการตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดกระบี่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถาม
2. นาหนังสือรับรองและแนะนาตัวผู้วิจัย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากข้าราชการตารวจ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 จานวนทั้งสิ้น 130 นาย
3. ผู้วิจัยแนะนาตัวเอง พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แจกแบบสอบถาม และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่เข้าใจ
4. ผู้วิจัยติดตามขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
5. เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว นามาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล
แล้วนาไปดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนทุกด้านผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. นาแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนแล้ว นามาลงรหัสเลข (Code) ตาม
เกณฑ์ของเครื่องมือแต่ละส่วน
2. นาแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้ว มาบันทึกลงในโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ เพื่อประมวลผลข้อมูลที่ได้
จัดเก็บและคานวณหาค่าทางสถิติแล้วนาผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อตอบคาถามวิจัย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดย
นาเสนอผลในรูปแบบตารางประกอบความเรียงและนาผลการศึกษาที่วิเคราะห์ได้มาสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล
และเขียนข้อเสนอแนะ
3. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) ผู้วิจัยนามาวิเคราะห์เนื้อหา
(Content analysis) เพื่อนาไปสู่แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิผลการทางาน ของข้าราชการ
ตารวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาข้อมูล โดยใช้สถิติที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพรรณนาข้อ
ค้นพบจากการวิจัย และทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยแยกสถิติออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่
1.1 การแจกแจงความถี่ (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) บรรยายคุณลักษณะส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้าราชการตารวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ อันประกอบด้วย เพศ อายุ
วุฒิการศึกษา ชั้นยศ และประสบการณ์การทางาน
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ระดับ
1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของข้าราชการตารวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ 2) ประสิทธิผลการทางาน ของ
ข้าราชการตารวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่
2.1 เพื่อศึกษาความแตกต่างของประสิทธิผลการทางาน ของข้าราชการตารวจ ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดกระบี่ ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้สถิติ t-test
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 กรณีที่ตัวแปรอิสระมี 2 กลุ่ม และใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One Way ANOVA) ในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีมากกว่า 2 กลุ่ม เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัยทาการตรวจสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheff’s test)
2.2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับประสิทธิผลการทางาน ของ
ข้าราชการตารวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ ผู้วิจัยใช้การหา ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient)
2.3 การศึกษาอิทธิ พลของการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์ ที่ ส่ง ผลต่อประสิท ธิผ ลการทางาน
ของข้า ราชการตารวจ ตรวจคนเข้าเมื องจังหวัด กระบี่ ผู้วิ จัย ทาการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 3.97) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับมากทุกด้าน
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ( X = 4.17) รองลงมา คือ ด้านการ
พัฒนาองค์การ ( X = 4.14) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านสุขภาพและความปลอดภัย ( X = 3.53)
โดยสามารถสรุปผลในแต่ละด้าน ได้ดังนี้
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1.1 ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.17)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ตรวจคนเข้าเมื องจัง หวั ดกระบี่ จั ดการวินั ยของบุ คลากร เพื่ อให้เกิดความเป็ นระเบีย บเรีย บร้อยในหน่ว ยงาน
รองลงมา คือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ พัฒนาเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากร ส่วนข้อที่มี
ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ตรวจคนเข้ า เมื อ งจั ง หวั ด กระบี่ จั ด หาบุ ค คลเข้ า ท างานที่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและความรู้
ความสามารถตรงกับงานที่ปฏิบัติ
1.2 ด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.53) เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ ส่งเสริมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ในที่ทางาน เช่น การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกที่ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมาก รองลงมา คือ ตรวจคน
เข้าเมืองจังหวัดกระบี่ ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพทางด้านร่างกายที่ดี มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมาก
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ ส่งเสริมด้านโภชนาการที่ดีให้กับบุคลากร เช่น
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การควบคุมน้าหนัก ฯลฯ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับปานกลาง
1.3 ด้านการประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( X = 4.02) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ จัดระบบงานที่จะให้เกิดผลงานในระดับสูง รองลงมา คือ ตรวจคนเข้า
เมืองจังหวัดกระบี่ บริหารทรัพยากรมนุษย์บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตรวจ
คนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ ประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความยุติธรรม
1.4 ด้านการบริหารสมรรถนะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.92) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
กระบี่ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ รองลงมา คือ บุคลากรของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ เป็นผู้ที่มี
ความรู้ค วามสามารถในการบริหารจัดการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่
มอบรางวัลและบาเหน็จความดีความชอบให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานดีเด่น
1.5 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.92)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ ส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาและ
เรียนรู้ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมาก รองลงมา คือ ตรวจคนเข้า
เมืองจังหวัดกระบี่ พัฒนาพฤติกรรมของบุคลากรให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นเสมอ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมาก
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ ฝึกอบรม HR แนวใหม่ให้กับบุคลากรอยู่เป็นประจา
1.6 ด้านวัฒนธรรมองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.13) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่
มีวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งเน้นความสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักใคร่กลมเกลียวกัน รองลงมา คือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
กระบี่ มีวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งเน้นคุณภาพในการปฏิบัติงาน คือ ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ มีวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งเน้นเวลา คือ ปฏิบัติงานแบบรวดเร็วทันเวลา
1.7 ด้านการพัฒนาองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.14) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่
ส่งเสริมให้องค์กรเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รองลงมา คือ ตรวจคน
เข้าเมืองจังหวัดกระบี่ ส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศขององค์การ
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตรวจคนเข้าเมืองจัง หวัดกระบี่ ปฏิบัติงานพัฒนาองค์การที่เน้ นเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองค์การให้สู่แนวทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม
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2. ระดับประสิทธิผลการทางาน ของข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.09) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีประสิทธิผลการทางานอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านคุณภาพการบริการ (Service Quality) ( X = 4.26) รองลงมา คือ ด้านนวัตกรรม
(Innovation) ( X = 4.11) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) ( X = 3.98)
โดยสามารถสรุปผลในแต่ละด้านได้ดังนี้
2.1 ด้ า นศักยภาพทางการแข่ ง ขัน (Competitiveness) โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
( X = 4.09) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีประสิทธิผลการทางานอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่สามารถส่งมอบงานโครงการต่าง ๆ ได้ทันหรือก่อนกาหนดเวลาที่กาหนดไว้
รองลงมา คือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่สามารถปรับปรุงคุณภาพของระบบการดาเนินงานและบริการจนเป็นที่
ยอมรับของประชาชน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่มีผลการดาเนินงานจากการ
ประเมินผลจากหน่วยงานต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้
2.2 ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.98) เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า มีประสิทธิผลการทางานอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดกระบี่เสนอรูปแบบการให้บริการได้เหมาะสมตามความต้องการของประชาชนและนโยบายของรัฐบาล
รองลงมา คือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่สามารถปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานได้เหมาะสมตามสถานการณ์ใน
ปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่สามารถปรับเปลี่ยนหน้าที่
ของพนักงานได้เหมาะสมตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
2.3 ด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Resource Utilization) โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.98) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีประสิทธิผลการทางานอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ใช้งบประมาณได้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานในการ
ปฏิบัติงานและบริการอย่างมีคุณภาพ รองลงมา คือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่วางแผนจัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถจัดหาทรัพยากรได้ตรงกับความต้องการและทันเวลา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตรวจ
คนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ใช้วัสดุ อุปกรณ์ตามจานวน ขนาดคุณภาพและคุณลักษณะอย่างเหมาะสม
2.4 ด้านนวัตกรรม (Innovation) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.11) เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า มีประสิทธิผลการทางานอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
กระบี่สร้างสรรค์และนาเทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ ที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ตรวจคนเข้า
เมืองจังหวัดกระบี่คิดค้นรูปแบบการให้บริการและการปฏิบัติงานใหม่ ๆ อยู่เสมอ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
ตรวจคนเข้ า เมื อ งจั ง หวั ด กระบี่ น าเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ เข้ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นหน่ ว ยงานเพื่ อให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2.5 ด้านคุณภาพการบริการ (Service Quality) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.26) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า มีประสิทธิผลการทางานอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตรวจคนเข้า
เมืองจังหวัดกระบี่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มารับบริการได้ครบถ้วน รองลงมา คือ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่สามารถดาเนินงานตามพันธกิจ หน้าที่ ความรับ ผิดชอบของหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ได้รับ
ความไว้วางใจจากประชาชนและผู้มารับบริการ อันเนื่องมาจากคุณภาพของการปฏิบัติงาน
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการทางาน ของข้าราชการตารวจ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล สามารถสรุปผลได้ดังนี้
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3.1 จาแนกตามคุณลักษณะด้านเพศ พบว่า ประสิทธิผลการทางาน ของข้าราชการตารวจ ตรวจ
คนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ ทั้งในภาพรวม และรายด้าน ทุกด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน
3.2 จาแนกตามคุณลักษณะด้านอายุ พบว่า ประสิทธิผลการทางาน ของข้าราชการตารวจ ตรวจ
คนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ ทั้งในภาพรวม และรายด้าน ทุกด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน
3.3 จาแนกตามคุณลักษณะด้านอายุ พบว่า ประสิทธิผลการทางาน ของข้าราชการตารวจ ตรวจ
คนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 2 ด้าน คือ 1) ด้านศักยภาพทางการ
แข่งขัน (Competitiveness) และ 2) ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
ด้วยโดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe, s test) รายละเอียด ดังตาราง 19 – 21 พบว่า ข้าราชการตารวจกลุ่มวุฒิ
การศึกษาต่าง ๆ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการทางาน ของข้าราชการตารวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
กระบี่ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจานวน 1 คู่ คือ ข้าราชการตารวจที่มีวุฒิ
การศึ กษาต่ ากว่ าปริญ ญาตรี มี ความคิด เห็น เกี่ย วกับ ประสิ ท ธิผ ลการทางาน สู ง กว่ า ข้า ราชการตารวจ ที่มี วุ ฒิ
การศึกษาปริญญาตรี
3.4 จาแนกตามคุณลักษณะด้านสถานภาพ พบว่า ประสิทธิผลการทางาน ของข้าราชการตารวจ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ ทั้งในภาพรวม และรายด้าน ทุกด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน
3.5 จาแนกตามคุณลักษณะด้านระยะเวลาในการทางาน พบว่า ประสิทธิผลการทางาน ของ
ข้าราชการตารวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ ทั้งในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน
ยกเว้นด้านนวัตกรรม (Innovation) จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยโดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe, s
test) พบว่า ข้าราชการตารวจกลุ่มระยะเวลาในการทางานในระดับต่าง ๆ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการ
ทางาน ของข้าราชการตารวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 มีจานวน 1 คู่ คือ ข้าราชการตารวจที่มีระยะเวลาในการทางาน 1 – 5 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลการทางาน สูงกว่าข้าราชการตารวจ ที่มีระยะเวลาในการทางาน 6 – 10 ปี
4. โดยรวมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM) มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการทางาน (EFF) ของ
ข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกระบี่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับสูง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r = .836)
5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งผลต่อประสิทธิผลการทางาน ของข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดกระบี่ ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ .898 ซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ สามารถทายระดับประสิทธิผลการทางาน ของข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกระบี่ได้
80.70 % ส่วนอีกร้อยละ 19.30 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ

อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัยพบว่า ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัด
กระบี่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ รองลงมา คือ ด้านการพัฒนา
องค์การ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกล
ยุทธ์ ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ จัดการวินัยของบุคลากร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในหน่วยงาน รองลงมา คือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ พัฒนาเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากร
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ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ จัดหาบุคคลเข้าทางานที่มีวุฒิการศึกษาและความรู้
ความสามารถตรงกับงานที่ปฏิบัติ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ เห็นความสาคัญของ
ทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพในการสร้างขีดความสามารถให้กับองค์กร จึงได้มีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของตนเองด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญ
และมีคุณค่ามากที่สุดขององค์กรทุกองค์กร
ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนันทา มิ่งเจริญพร (2555) ได้ทาการศึกษา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์กับผลการดาเนินงานขององค์การของธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ ผลการวิจัย พบว่า การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ ธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จินต์จุฑา จันทร์ประสิทธิ์
(2559) ได้ทาการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรทางการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผลการวิจัย
พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการฝึกอบรมการศึกษาต่อ และการพัฒนา
ตนเอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธณัฐพล ชอุ่ม (2557, บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษา การบริหารจัดการที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลของเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย ผลการวิจัย พบว่า การบริหารจัดการในภาพรวม
พบว่า มีระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ
สมรรถนะ/ความสามารถทางการบริหาร รองลงมา คือ ภาวะผู้นากลยุทธ์องค์การ วัฒนธรรมองค์การ ทรัพยากรการ
บริหาร บุคลากร/ทรัพยากรมนุษย์ การมีส่วนร่วม และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โครงสร้างองค์การ
2. จากผลการวิจัยพบว่า ระดับประสิทธิผลการทางาน ของข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัด
กระบี่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีประสิทธิผลการทางานอยู่ในระดับมากทุกด้าน
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านคุณภาพการบริการ (Service Quality) รองลงมา คือ ด้านนวัตกรรม
(Innovation) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) โดยด้านคุณภาพการบริการ
(Service Quality) ซึ่งเป็นด้านที่มี่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีประสิทธิผลการทางานอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และผู้มารับบริการได้ครบถ้วน รองลงมา คือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่สามารถดาเนินงานตามพันธ
กิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและผู้มารับบริการ อันเนื่องมาจาก
คุณภาพของการปฏิบัติงาน จากผลการวิจัยในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ ได้มีการ
ดาเนินการบริหารงานตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
กระบี่ สามารถที่จะกระทาได้ ในการบริหารงานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ ได้ยึดแนวนโยบายของผู้บริหารฯ
เป็นแนวทางการบริหารงาน และในการบริหารงานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ จะบรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์นั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะผู้นาทางการบริหาร ซึ่งจะต้องนา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์ให้จงได้ดังนั้นการที่จะบริหารงานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ ให้
ประสบผลสาเร็จมากน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับผู้นาทางการบริหารว่าจะมีนโยบาย เป้าประสงค์ชัดเจน
มากน้อยเพียงใด บุคลากร ผู้ปฏิบัติมีขวัญกาลังใจ และมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอหรือไม่
ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนันทา มิ่งเจริญพร (2555) ได้ทาการศึกษา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์กับผลการดาเนินงานขององค์การของธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ ผลการวิจัย พบว่า
ประสิทธิผลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลการดาเนินงานขององค์การ ของธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ และคณะ (2557) การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครสงขลา ผลการวิจัย พบว่า 1) ด้า น
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กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการในระดับมาก 2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึง
พอใจการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากรผู้ให้บริการ ในระดับมากที่สุด 3) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการด้านสิ่งอานวยความสะดวก ในระดับมากที่สุด 4) ด้าน
ผลสัมฤทธิ์การให้บริการ พบว่า ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจด้านผลสัมฤทธิ์การให้บริการ ในระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ กองสวัสดิการสังคม งานเคาน์เตอร์เซอร์วิส ส่วนหน่วยงานที่ประชาชนผู้มารับบริการมีระดับความพึง
พอใจมาก 5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รวมทุกด้าน รวมทุกหน่วยงาน พบว่า ประชาชนผู้มารับบริการของ
เทศบาลนครสงขลามีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
3. จากผลการวิจัย พบว่า โดยรวมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM) มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
ทางาน (EFF) ของข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกระบี่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r = .836) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการทางาน ของข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกระบี่ ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยมีค่าความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ .898 ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สามารถทายระดับประสิทธิผลการ
ทางาน ของข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกระบี่ได้ 80.70 % ส่วนอีกร้อยละ 19.30 เกิดจากอิทธิพล
ของตัวแปรอื่น ๆ
ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนันทา มิ่งเจริญพร (2555) ได้ทาการศึกษา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์กับผลการดาเนินงานขององค์การของธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ ผลการวิจัย พบว่า การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ในระดับปานกลาง
ประสิทธิผลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานขององค์การ ในระดับปานกลาง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลฎาภา แก้วเสียง (2556) ได้ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลใน
จังหวัดเพชรบุรี ผลวิจัยพบว่า สมรรถนะหลักกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลในจังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กันในระดับมากอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภัทราวดี มากมี (2558) ได้ทาการศึกษา การพัฒนาโมเดลการวัดประสิทธิผลองค์การภาครัฐในเขต
อาเซียน : การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ ผลการวิจัย ปรากฏว่า 1) โมเดลการวัดประสิทธิผลภาครัฐ
ในเขตอาเซียนตามการรับรู้ของนิสิต/นักศึกษา พบว่า ในระดับบุคคลและระดับสาขาวิชาตัวแปรทุกตัวมีความสาคัญ
อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน สาหรับระดับบุคคลตัวแปรที่มีความสาคัญมากที่สุดคือการพัฒนาบุคลิกภาพนิสิต /นักศึกษา
ในขณะที่ตัวแปรระดับสาขาวิชาที่มีความสาคัญมากที่สุดคือความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างไรก็
ตามสุขภาพขององค์การมีความสาคัญน้ อยที่สุดทั้งระดับบุคคลและระดับสาขาวิชา 2) โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับ
ประสิทธิผลภาครัฐที่เป็นสถาบันการศึกษาในเขตอาเซียนมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ชุด
ของตัวแปรทานายระดับบุคคลและระดับสาขาวิชาสามารถอธิบายความแปรปรวนประสิทธิผลภาครัฐในเขตอาเซียน
ได้ร้อยละ 76.90 และ 77.90 ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธณัฐพล ชอุ่ม (2557, บทคัดย่อ) ได้
ทาการศึ กษา การบริหารจัด การที่ มีผ ลต่ อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยสาคัญที่สามารถอธิบายประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย ประกอบด้วย ทรัพยากรการบริหาร วัฒนธรรมองค์การ การมีส่วนร่วม และสมรรถนะ/ความสามารถ
ทางการบริหาร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลลิดา ศรีสัมพันธ์ (2553, บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษา ปัจจัยทางด้าน
การบริหารงานที่มีผลต่อการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราช
พฤกษ์ จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางการบริหารงาน และการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพมีความสัมพันธ์กับ
ในระดับต่าในทุกด้าน
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จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ย่อมส่งผลต่อประสิทธิผลการทางาน ของ
ข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ จะต้องให้ความสาคัญกับ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของ
องค์กร จึงจาเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่ อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และ
ทัศนคติของบุคคลให้มีพฤติกรรมการทางานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ ควรดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ โดยการจัดหาบุคคลเข้าทางานให้มีความเหมาะสมตามปริมาณงานและโครงสร้างขององค์กร และการ
จัดหาบุคคลเข้าทางาน จะต้องหาบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาและความรู้ความสามารถตรงกับงานที่ปฏิบัติ
2. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ ควรดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิผลการทางาน ของบุคลากร
ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) โดยในการปฏิบัติ ควรปรับเปลี่ย นระบบการบริหารจัดการให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนหน้าที่ของพนักงานได้เหมาะสมตามสถานการณ์ได้
อย่างรวดเร็ว
3. การที่จะให้ประสิทธิผลการทางาน ของข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกระบี่ ให้คงอยู่ใน
ระดับสูงต่อไป ผู้บริหารควรปรับปรุงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการทางานในด้านต่าง ๆ โดยปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว โดยทาการเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อที่จะได้ทราบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และประสิทธิผลการทางาน ของหน่วยงานอื่น ๆ
2. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และประสิทธิผล
การทางาน ของข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์มากขึ้น
3. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เช่น ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์กร การสร้างทีมงานของ
ผู้บริหาร ที่มีผลต่อประสิทธิผลการทางาน ของข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกระบี่
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ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลาพูน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน 2) เพื่อศึกษาความเป็น
องค์กรสมรรถนะสูงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกับความเป็น
องค์กรสมรรถนะสูงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้บริหาร ข้าราชการและ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน จานวน 201 คน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรกาหนด
ขนาดตัวอย่าง ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 134 คน และสุ่มตัวอย่างมาวิจัยโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า
1. การจัดการบริหารงานอย่างมีคุณภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน อยู่ใ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ า กับ 3.65 และเมื่ อพิ จ ารณารายด้ า นมี ความคิด เห็น อยู่ ในระดั บ มากทุ กด้ า น ด้ า นที่ มี ค่า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด คือ การ
บริหารงานตามวงจรคุณภาพด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 รองลงมา คือ การบริหารงานตามวงจรคุณภาพ
ด้านการปฏิบัติตามแผน กับ การบริหารงานตามวงจรคุณภาพด้านการตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.66 และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การบริหารงานตามวงจรคุณภาพด้านการปรับปรุงแก้ไข มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50
2. ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ องค์กร
สมรรถนะสูงด้านการมีความคิดสร้างสรรค์และมีความยืดหยุ่น กับองค์กรสมรรถนะสูงด้านการมีความมุ่งมั่น มีค่าเฉลี่ย
เท่ า กัน คือ 3.73 รองลงมา คือ องค์กรสมรรถนะสูง ด้ า นการมุ่ ง เน้ น ที่ผู้ รับบริการ มี ค่า เฉลี่ ยเท่ ากับ 3.62 องค์ กร
สมรรถนะสูงด้านการมุ่งเน้นที่ผลผลิตและผลลัพธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 องค์กรสมรรถนะสูงด้านการพร้อมที่จะทางาน
ร่วมหน่วยงานอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ องค์กรสมรรถนะสูงด้านความสามารถชี้แจง
และรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการบริหารงานอย่างมีคุณภาพกับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของผู้บริหาร
ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน มีค่าอยู่ระหว่าง 0.363 ถึง 0.875 จึงเป็นความสัมพันธ์
กันในเชิงบวก
คาสาคัญ : การจัดการ / ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
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Abstract
Research on relationship between management and high performance organization of
Lamphun Provincial Administrative Organization. 1) to study the management of Lamphun
Provincial Administrative Organization; 2) to study the high performance organization of Lamphun
Provincial Administrative Organization; 3) to study the relationship between management and high
performance organization of Lamphun Provincial Administrative Organization. In this research, the
administrators and employees of the Lamphun Provincial Administrative Organization numbered
201 persons. The size of the sample was determined using the sample size. The samples were 134
samples and were sampled by specific sampling method. The instruments used for data collection
were questionnaires, statistics for data analysis, frequency, percentage, mean, and standard
deviation. And Pearson Product Moment Correlation.This Research is
1. The objectives of research on relationship between management and high
performance organization of Lamphun Provincial Administrative Organization were 3.65. The
highest average is the management of the quality planning cycle. The average was 3.80,
followed by the quality management of the plan implementation and the management of the
quality control cycle. The mean is 3.66 and the lowest mean is the management of the quality
improvement cycle. The mean was 3.50
2. High Performance Organization of Lamphun Provincial Administrative Organization
The highest average is the high performance organization that is creative and flexible. Highperformance organization with commitment. The mean was 3.73, followed by the high
performance organization focused on the service recipients. There were 3.62 high performance
organizations focusing on productivity and outcomes. The average is 3.61. High performance
organizations are ready to work with other agencies. The mean score was 3.59 and the lowest
mean was the high performance organization. The mean score was 3.56
3. Relationship between quality management and high performance organization of
administrators and employees of Lamphun Provincial Administrative Organization. Values
ranging from 0.363 to 0.875 are positively correlated.
Keywords : Management / High Performance Organization / Provincial Administration
Organization of Lamphun

บทนา
องค์กร “เกิดจากการที่มนุษย์รวมกลุ่มกันเพื่อทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการแบบใด
แบบหนึ่ง เช่น การรวมตัวกันของคนไทยสมัยก่อนเพื่อการล่าสัตว์มาเป็นอาหาร การสร้างที่อยู่อาศัย การรวมตัวใน
ลักษณะนี้ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ของคนในกลุ่ม โดยนาเอาการรวมกลุ่มเป็นเครื่องมือในการกาหนดความสัมพันธ์ จน
กลายมาเป็นรูปแบบขององค์กรในปัจจุบัน ที่เป็นการรวมตัวกันเพื่อให้เ กิดผลประโยชน์มากกว่าการที่รวมตัวกันโดย
สัญชาตญาณของมนุษย์เอง องค์การจึงเข้ามามีบทบาทในการในกิจกรรมทุกรูปแบบของมนุษย์ เช่น กิจกรรมด้านธุรกิจ
การศาสนา การศึกษา ในปัจจุบันนี้กิจกรรมแบบองค์กรได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเป็นลาดับด้วยเหตุผล 4 ประการ คือ
1) เงื่อนไขจากสิ่ งแวดล้อม เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรมชนบท (Rural Culture) มาเป็นสังคม
วัฒนธรรมเมือง (Urban Culture) สังคมประเภทนี้จะก่อให้เกิดการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่น เกิดความพึ่งพาอาศัยกัน เกิด
ความขัดแย้งกัน จึงเป็นที่มาของการเกิดขึ้นขององค์กรเพื่อให้องค์กรเป็ นเครื่องมือในสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์ 2)
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เงื่อนไขจากมนุษย์มีผลกระทบต่อการสร้างแรงจูงใจ ให้มนุษย์ก่อตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาที่เกิดจากการเรียนรู้วิธีการในการ
กาหนดความสัมพันธ์เพื่อหาผลประโยชน์จากการดาเนินงาน 3) เงื่อนไขจากองค์กร เมื่อมีการตั้งองค์กรในระยะหนึ่ งจะ
เกิดการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อรักษาทรัพยากรของตนไว้ 4)เงื่อนไขจากสังคม การเกิดวิวัฒนาการทางสังคมต่างๆ เช่น
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีวิวัฒนาการทางการศึกษา รวมถึงการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรที่มากขึ้น ทาให้ต้องมีการ
ขยายตัวขององค์กร เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้องค์กรเป็นที่รวมของคนและเป็นที่รวม
ของงานต่างๆ เพื่อให้พนักงานขององค์การปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และเต็มสามารถจึงจาเป็ นต้องจัดแบ่งหน้าที่การงาน
กันทา และมอบอานาจให้รับผิดชอบตามความสามารถและความถนัด ถ้าเป็นองค์การขนาดใหญ่และมีคนมาก ตลอดจน
งานที่ต้องทามีมากก็จะต้องจัดหมวดหมู่งานที่เป็นอย่างเดียวกันหรือมีลักษณะใกล้เคียงกันมารวมเข้าด้วยกันเรียกว่าฝ่าย
หรือแผนกงาน แล้ ว จั ด ให้คนที่ มี ความสามารถในงานนั้ น ๆ มาปฏิบั ติ ง านรวมกัน ในแผนกนั้ น และตั้ ง หัว หน้ า ขึ้น
รับผิดชอบควบคุม ดังนั้นจะเห็นว่าการจัดองค์การมีความจาเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้านดังนี้ 1) การจัด
โครงสร้างองค์การที่ดีและเหมาะสมจะทาให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ และเจริญก้าวหน้าขึ้น ไปเรื่อยๆ 2) ทาให้งานไม่
ซ้าซ้อน ไม่มีแผนงานมากเกินไป เป็นการประหยัดต้นทุนไปด้วย 3) องค์การสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไปได้ง่าย ๆ ตามความจาเป็น นอกจากนี้ยังมีหลักการบริหารงานขององค์กรในด้านเอกชนซึ่งจะมองรูปแบบได้
ง่ายมากกว่าองค์กรของรัฐ การที่ผู้บริหารจะนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จได้นั้น ต้องมีเคล็ดลับในการบริหารองค์กรด้วย
ผู้บริหารที่ดีต้องรู้จักลูกค้าของตนเองให้ดีก่อนจึงค่อยมาทาการพัฒนาสินค้าให้เหมาะกับลูกค้าของตน นอกจากนั้นต้อง
รู้จักวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของลูกค้า มีเป้าหมายชัดเจน วัดผลได้ การกาหนดแผนงานไว้ให้ชัดเจน ผู้บริหารต้อง
รับ ผิ ดชอบในการกาหนดกลยุท ธ์ ระยะยาว และแผนงานประจาปี เพื่ อเป็ น แนวทางให้ไ ปถึง เป้า หมายที่มุ่ ง หวั ง ได้
แผนงานจะรวมถึงข้อความที่กาหนดนิยามของคุณค่าที่จะให้กับลูกค้า และสิ่งสาคัญที่ต้องตระหนักคือการทางานคน
เดียวย่อมไม่ลุล่วงต้องมีการทางานเป็นทีม ทาหน้าที่ของตนในทีมให้สาเร็จ โดยการให้ความร่วมมือในการทางากับเพื่อน
ร่วมงาน ประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม สนับสนุนช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้งานสาเร็จ จนสามารถนาทีมให้
ปฏิบัติภารกิจให้ได้ผลสาเร็จได้อย่างเป็นอย่างดี
ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลาพูน เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงในด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมยังคง
เปลี่ยนแปลงและดาเนินการไปได้ช้า และต้องใช้เวลามากพอสมควรในการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากหน่วยงาน/องค์การใน
แต่ละแห่งย่อมมีวัฒนธรรมขององค์การที่มีความแตกต่างกัน ยิ่งไปกว่านั้นหน่วยงานย่อยภายในองค์การยังมีวัฒนธรรมที่
มีความแตกต่างกันอีกด้วย ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงสามารถเปลี่ยนลงไปได้ถึงระดับฐานคติของแต่ละคนย่อมส่งผลให้
การพัฒนาระบบบริหารภาครัฐสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน โดยการใช้วัฒนธรรมซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการบริหารเป็น
เครื่องมือ/กลไกอย่างหนึ่งในการผลักดันและขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลาพูน มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาการจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
2. เพื่อศึกษาความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั
ในการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลาพูน ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานอย่างมีคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ
(PDCA) และองค์กรสมรรถนะสูงมาเป็นกรอบความคิดที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ตาแหน่ง
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
6. หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
การบริหารงานอย่างมีคุณภาพ
หรือวงจรคุณภาพ (PDCA)
1. การวางแผน (P: Plan)
2. การปฏิบัติตามแผน (D: Do)
3. การตรวจสอบ (C: Check)
4. การปรับปรุงแก้ไข (A: Act)

องค์กรสมรรถนะสูง
(High Performance Organization)
1. การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ (Client - centered)
2. การมุ่งเน้นที่ผลผลิตและผลลัพธ์
(Outcome - oriented)
3. ความสามารถชี้แจงและรับผิดชอบ (Accountable)
4. การมีความคิดสร้างสรรค์และมีความยืดหยุ่น
(Innovation and flexible)
5. ความพร้อมที่จะทางานร่วมหน่วยงานอื่น
(Open and collaborative)
6. การมีความมุ่งมั่น (Passionate)

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลาพูน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน 2) เพื่อศึกษาความเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกับความเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน จานวน 201 คน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรกาหนดขนาดตัวอย่าง
ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 134 คน และสุ่มตัวอย่างมาวิจัยโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล
คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน

126

ผล/สรุปผล
1. ผลการศึกษาการจัดการบริหารงานอย่างมีคุณภาพของผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลาพูน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และเมื่อพิจารณารายด้านมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การบริหารงานตามวงจรคุณภาพด้านการ
วางแผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 รองลงมา คือ การบริหารงานตามวงจรคุณภาพด้านการปฏิบัติตามแผน กับ การ
บริหารงานตามวงจรคุณภาพด้านการตรวจสอบ ทั้ง 2 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.66 และด้านที่มีค่าเฉลี่ ยต่าสุด คือ
การบริหารงานตามวงจรคุณภาพด้านการปรับปรุงแก้ไข มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ตามลาดับ
2. ผลการศึกษาความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลาพูน ในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นว่า อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และเมื่อ
พิจารณารายด้านปรากฏผลดังนี้ ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลาพูน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ องค์กรสมรรถนะสูงด้านการมีความคิดสร้างสรรค์และมีความ
ยืดหยุ่น กับองค์กรสมรรถนะสูงด้านการมีความมุ่งมั่น ทั้ง 2 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.73 รองลงมา คือ องค์กร
สมรรถนะสูงด้านการมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 องค์กรสมรรถนะสูงด้านการมุ่งเน้นที่ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 องค์กรสมรรถนะสูงด้านการพร้อมที่จะทางานร่วมหน่วยงานอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ องค์กรสมรรถนะสูง ด้านความสามารถชี้แจงและรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56
ตามลาดับ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการบริหารงานอย่างมีคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ (PDCA) กับความเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ของผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลาพูน มีค่าอยู่ระหว่าง 0.363 ถึง 0.875 จึงมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์การจัดการบริหารงานอย่างมีคุณภาพกับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน พบว่า
การจัดการบริหารงานอย่างมีคุณภาพของผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลาพูน ด้านการวางแผน มีความสัมพันธ์กับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ด้านการมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ ด้านการมุ่งเน้นที่ผลผลิตและผลลัพธ์ ด้านความสามารถ
ชี้แจงและรับผิดชอบ ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์และความยืดหยุ่น ด้านการพร้อมที่จะทางานร่วมหน่วยงานอื่น และ
ด้านการมีความมุ่งมั่น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และยังมีความสัมพันธ์ภายในกับการบริหารงานอย่างมี
คุณภาพด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านการตรวจสอบ และด้านการปรับปรุงแก้ไข อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การจัดการบริหารงานอย่างมีคุณภาพของผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลาพูน ด้านการปฏิบัติตามแผน มีความสัมพันธ์กับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน
ขององค์ การบริหารส่ว นจั งหวั ดล าพูน ด้ านการมุ่งเน้น ที่ผู้รับบริการ ด้านการมุ่ง เน้ น ที่ผ ลผลิ ตและผลลั พธ์ ด้า น
ความสามารถชี้แจงและรับผิดชอบ ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์และความยืดหยุ่น ด้านการพร้อมที่จะทางานร่วม
หน่วยงานอื่น และด้านการมีความมุ่งมั่น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และยังมีความสัมพันธ์ภายในกับการ
บริหารงานอย่างมีคุณภาพด้านการตรวจสอบ และด้านการปรับปรุงแก้ไข อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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การจัดการบริหารงานอย่างมีคุณภาพของผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลาพูน ด้านการตรวจสอบ มีความสัมพันธ์กับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ด้านการมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ ด้านการมุ่งเน้นที่ผลผลิตและผลลัพธ์ ด้านความสามารถ
ชี้แจงและรับผิดชอบ ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์และความยืดหยุ่น ด้านการพร้อมที่จะทางานร่วมหน่วยงานอื่น และ
ด้านการมีความมุ่งมั่น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และยังมีความสัมพันธ์ภายในกับการบริหารงานอย่างมี
คุณภาพด้านการปรับปรุงแก้ไข อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การจัดการบริหารงานอย่างมีคุณภาพของผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลาพูน ด้านการปรับปรุงแก้ไข มีความสั มพันธ์กับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน
ขององค์ การบริหารส่ว นจั งหวั ดล าพูน ด้ านการมุ่งเน้น ที่ผู้รับบริการ ด้านการมุ่ง เน้น ที่ผ ลผลิ ตและผลลั พธ์ ด้า น
ความสามารถชี้แจงและรับผิดชอบ ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์และความยืดหยุ่น ด้านการพร้อมที่ จะทางานร่วม
หน่วยงานอื่น และด้านการมีความมุ่งมั่น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลาพูน ในภาพรวมของการจัดการบริหารงานอย่างมีคุณภาพของผู้บริหาร ข้ าราชการและพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลาพูน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีการปฏิบัติงานตามแผน PDCA ที่มีการวางแผนก่อน
ลงมือปฏิบัติงาน และเมื่อมีการปฏิบัติงานไปแล้วได้ทาการตรวจประเมินผลการทางานเพื่อนามาพัฒนา ปรับปรุงองค์กร
ซึ่งสอดคล้องการศึกษาของ ทินวุฒิ นาคจร, (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานกับการ
ดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มดอยช้าง สพม.34 ผลการศึกษาพบว่า 1) การบริหารงาน
ตามวงจรคุณภาพของโรงเรียนในกลุ่มดอยช้าง มีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก 2) การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มดอยช้าง มีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามวงจร
คุณภาพของโรงเรียนในกลุ่มดอยช้าง สพม.34 กับการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มดอย
ช้าง สพม.34 มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.210 ถึง 0.871 อย่างไรก็ตาม การทากิจกรรมการเพิ่ม
ผลิตภาพ หรือกิจกรรมปรับปรุงงานเพื่อยกระดับคุณภาพงานภายในองค์กรนั้น ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือระดับพื้นฐาน หรือ
ระดับสูงก็ตาม ปัญหาส่วนใหญ่คือการขาดการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร หรือเป็นการทาที่ยังไม่ลงถึงระดับปฏิบัติการ
และในหลายองค์กร มักพบว่า การดาเนินงานขาดความต่อเนื่อง ซึ่งแนวทางหนึ่งที่จะขจัดปัญหาที่กล่าวมานี้ให้หมดไปได้
คือ การวางระบบบริหารกิจกรรมอย่างเหมาะสม ซึ่งแน่นนอนที่สุดว่าควรที่จะมีการดาเนินงานตามแนวทางของ PDCA
ให้ครบวงจร เพราะจะทาให้การดาเนินงาน ตอบโจทย์ขององค์กรได้ตรงจุ ด ส่งผลให้การดาเนินงานสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ ของคนในองค์ กร จากการวางแผนอย่ า งเหมาะสมด้ ว ยการใช้ ข้ อมู ล ของสถานการณ์ จ ริ ง และที่ ส าคั ญ
การดาเนินการได้รับการเฝ้าติดตามอย่างเป็นระยะ ซึ่งก็จะทาให้สามารถปรับแผน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้
รวมถึงมีการสรุปบทเรียนที่ได้หลังจากจบโครงการ ทาให้สามารถเรียนรู้รูปแบบที่เหมาะสมสาหรับองค์กร และนามาเป็น
แนวทางในการดาเนินงานรอบใหม่ ซึ่งจะทาให้กิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพได้รับการพัฒนาและยกระดับได้อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งขั้นตอนการบริหารกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพที่ดาเนินการสอดคล้องกับแนวทางของ PDCA นั้น จะเป็นไปอย่างมี
ระบบ และครบถ้ว น ซึ่ ง ก็ จ ะท าให้กิจ กรรมการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพมี ความเหมาะสมกับ องค์ก ร จากการที่ มี การส ารวจ
สถานการณ์ขององค์กรในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตหรือด้านบุคลากร เพื่อมาใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้าสาหรับ
การวางแผนและกาหนดแนวทางการดาเนิ นงาน มี การตรวจสอบประเมิน ผลเป็ นระยะท าให้ส ามารถปรับ แผนให้
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สอดคล้องกับสถานการณ์ ได้ อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ผลสาเร็จของโครงการทาให้รู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการดาเนินงาน
และถือเป็นบทเรียนสาหรับการดาเนินงานต่อไป และตรงจุดนี้เองที่จะทาให้สามารถยกระดับการปรับปรุงและพัฒนาได้
จริง จึงมีโอกาสที่การพัฒนาต่อยอดจะเป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกทิศทาง จะเห็นได้ว่า การดาเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการ
ปรับ ปรุ งผ่ านเครื่องมื อการเพิ่ ม ผลิ ตภาพ หรือการปรั บปรุง คุณ ภาพ หรือแม้ แต่ การบริหารกิ จกรรมภายในองค์ กร
การวางแผนงานอย่างเหมาะสมจากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และการดาเนินการที่
สอดคล้องกับแผนจะเป็นเส้นทางที่นาไปสู่ความสาเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่ก็จะต้องมีการตรวจสอบความ
คื บหน้ า หรือปั ญหาต่ าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้นเป็ นระยะ เพื่ อให้ไ ด้ ข้อมู ล ที่ สามารถน ามาใช้ ในการปรับ แผนให้ สอดคล้ องกั บ
สถานการณ์ได้ และที่สาคัญ เมื่อการดาเนินงานเสร็จสิ้นแต่ละครั้ง บทเรียนต่างๆ ที่ได้รับ ก็ถือเป็นสิ่งสาคัญ หากได้มีการ
นามาทบทวนและสรุปข้อดี ข้อด้อย หรือ หาจุดปรับปรุง เพื่อให้การดาเนินงานในรอบต่อไปทาได้ง่ายขึ้น ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
และที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ก็คือการดาเนินงานอย่างครบถ้วนตามแนวคิดของวงจร PDCA ซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญของการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2561 : ออนไลน์) ซึ่งการบริหารงานตามวงจรคุณภาพของผู้บริหาร
ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ซึ่งสามารถอภิปรายผลตามประเด็น การบริหารงานตาม
วงจรคุณภาพ รายข้อ ดังนี้
1. การบริหารงานตามวงจรคุณภาพด้านการวางแผน (P: Plan) อยู่ในระดับมาก โดยที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลาพูนมีการวางแผนปฏิบัติการประจาปี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.96 รองลงมา คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลาพูน มีการประชุ มคณะกรรมการเพื่อเสริม สร้างความเข้าใจในการดาเนิ นงาน องค์การบริหารส่ว นจั งหวัด ลาพู น
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนมีการกาหนดงบประมาณในการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.89 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของทินวุฒิ นาคจร (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน
กั บ การด าเนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย นในกลุ่ ม ดอยช้ า ง สพม. 34 ผลการศึ ก ษาพบว่ า
1) การบริหารงานตามวงจรคุณภาพของโรงเรียนในกลุ่มดอยช้า ง มีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก 2) การดาเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มดอยช้าง มีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารงานตามวงจรคุณภาพของโรงเรียนในกลุ่มดอยช้าง สพม. 34 กับการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนในกลุ่มดอยช้าง สพม. 34 มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.210 ถึง 0.871 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนมีการวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ
ความต้ องการของของประชาชนและผู้ มี ส่ ว นเกี่ย วข้อง ข้อมู ล ด้ า นการด าเนิ น งาน ด้ า นทรัพ ยากรที่ มี อยู่ หรื อเงิ น
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด การวางแผนการเตรียมงานด้านสถานที่ การออกแบบการดาเนินงาน ความพร้อมของ
ผู้บริหารข้าราชการและพนักงาน อุปกรณ์ เครื่องจักร หรือปัจจัยนาเข้าอื่นๆ มีการวางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละ
ส่วนแต่ละกองเช่น กองคลัง กองช่าง ฯ มีการวางแผนหรือเตรียมการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ เช่น ประเมินผล
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ ที่ทางส่วนกลางกาหนดหรือตัวชี้วัดที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนได้ทาขึ้นมา
เองเพื่อเป็นตัวชี้วัดของตนเอง
2. การบริหารงานตามวงจรคุณภาพด้านการปฏิบัติตามแผน (D : Do) อยู่ในระดับมาก โดยที่ ชุมชนมีส่วน
ร่วมการดาเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.78 รองลงมา คือ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลาพูนใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนมี
ตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ทั้ง 2 ข้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.75 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลาพูนมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ตามลาดับ
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของทินวุฒิ นาคจร (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานกับการ
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ดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มดอยช้าง สพม. 34 ผลการศึกษาพบว่า 1)การบริหารงาน
ตามวงจรคุณภาพของโรงเรียนในกลุ่มดอยช้าง มีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก 2) การดาเนิน งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มดอยช้าง มีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามวงจร
คุณภาพของโรงเรียนในกลุ่มดอยช้าง สพม. 34 กับการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มดอย
ช้าง สพม. 34 มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.210 ถึง 0.871 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน มีการวางแผนการกาหนดการ โดยการแยกแยะกิจกรรม
ต่างๆ ที่ต้องการกระทา หรือกาหนดเวลาที่ต้องใช้ในกิจกรรมแต่ละอย่าง หรือการจัดสรรทรัพยา กรต่างๆ มีการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญหลายแขนงจากแหล่งต่างๆ มาช่วยการดาเนินงานรวมทั้งประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ การพัฒนาขีด
ความสามารถในการทางานของผู้ร่วมงาน เช่น ให้ผู้ร่วมงานเข้าใจถึงงานทั้งหมดและทราบเหตุผลที่ต้องกระทา หรือให้
ผู้ร่วมงานพร้อมในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม หรือพัฒนาองค์กร(Organization Development) ให้มีการร่วมมือกันใน
การปฏิบัติงาน
3. การบริหารงานตามวงจรคุณภาพด้านการตรวจสอบ (C : Check) อยู่ในระดับมาก โดยที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลาพูนมีตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.75 รองลงมา คือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนได้รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการดาเนินงานจากหน่วยงานต้นสังกัด ชุมชน
และเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนรับรู้ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ มี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.67 ตามล าดั บ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของทิ น วุ ฒิ นาคจร (2559) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานกับการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มดอยช้าง สพม.
34 ผลการศึกษาพบว่า 1) การบริหารงานตามวงจรคุณภาพของโรงเรียนในกลุ่มดอยช้าง มีการดาเนิน งานอยู่ในระดับ
มาก 2) การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มดอยช้าง มีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก 3)
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามวงจรคุณภาพของโรงเรียนในกลุ่มดอยช้าง สพม. 34 กับการดาเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มดอยช้ าง สพม. 34 มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.210
ถึง 0.871 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนรู้สภาพการ
ของงานที่เป็นอยู่เปรียบเทียบกับสิ่งที่วางแผนซึ่งประกอบด้วยกระบวนการกาหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ การ
รวบรวมข้อมูล การพิจารณากระบวนการทางานเป็นตอน ๆ เพื่อแสดงจานวนและคุณภาพของผลงานที่ได้รับแต่ละ
ขั้นตอนเปรียบเทียบกับที่ได้วางแผนไว้ การรายงาน จัดแสดงผลการประเมินรวมทั้งมาตรการป้องกันความผิดพลาดหรือ
ความล้มเหลว โดยรายงานเป็นทางการอย่างสมบรูณ์ และรายงานแบบย่ออย่างไม่เป็นทางการ
4. การบริหารงานตามวงจรคุณภาพด้านการปรับปรุงแก้ไข (A : Act) อยู่ในระดับมาก โดยที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลาพูนมีการจัดทาสรุปและรายงานผลการดาเนินงานรายงานต่อชุมชน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานอื่น ๆ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.54 รองลงมา คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนนาผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพมา
วางแผนปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนนาผลการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพมาปรับใช้ในงาน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด เท่ากับ 3.46 ตามลาดับ สอดคล้องกั บการศึกษาของ
ทินวุฒิ นาคจร (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานกับการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มดอยช้าง สพม. 34 ผลการศึกษาพบว่า 1) การบริหารงานตามวงจรคุณภาพของโรงเรียนใน
กลุ่มดอยช้าง มีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก 2) การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มดอย
ช้าง มีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามวงจรคุณภาพของโรงเรียนในกลุ่มดอย
ช้าง สพม. 34 กับการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มดอยช้าง สพม. 34 มี ความสัมพันธ์กัน
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ในเชิงบวกโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.210 ถึง 0.871 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลาพูน การปรับปรุงแก้ไข (Act) ผลของการตรวจสอบหากพบว่าเกิดความบกพร่องขึ้นทาให้งานที่ได้
ไม่ตรงเป้าหมายหรือผลงานไม่ได้มาตรฐาน ไห้ปฏิบัติตามแก้ไขปัญหาตามลักษณะที่ค้นพบ ดังนี้ ถ้าผลงานเบี่ยงเบนไป
จากเป้าหมาย ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุ หรือถ้าพบความผิดปกติใดๆ ให้สอบสวนค้นหาสาเหตุแล้วทาการป้องกัน เพื่อมิให้
ความผิดปกตินั้นเกิดขึ้นซ้าอีกในการแก้ปัญหาเพื่อให้ผลงานได้มาตรฐานอาจใช้มาตรการ เช่น การย้านโยบาย การ
ปรับปรุงระบบหรือวิธีการทางาน และการประชุมเกี่ยวกับกระบวนการทางาน
ส่วนของความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลาพูน ในการบริหารงานอย่างมีคุณหรือหรือวงจรคุณภาพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องการการศึกษา
ของ อ้อยใจ สมณะ (2558 : ง) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของ บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย)
จากัด ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับความเป็ นองค์กรสมรรถนะสู ง ของ บริษั ท อินบิ สโก้ (ประเทศไทย) จากัด ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าระดับความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการ
บริหาร ระดับ ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผลลัพธ์การดาเนินงาน 2) การเปรียบเทียบความเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงของ บริษัทอินบิสโก้ (ประเทศไทย) จากัดจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าพนักงานที่ระดับการศึกษา
ต่างกัน และพนักงานที่ระดับตาแหน่งงานต่างกันความคิดเห็นต่อองค์กรสมรรถนะสูงแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 อย่างไรก็ตามจากสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ด้านต่าง ๆ ทาให้หลายองค์กรทั้งในภาครัฐและ
เอกชนต่างต้องเร่งปรับตัวเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับความท้าทายที่ถาโถมเข้ามานานัปการ ไม่ว่าจะเป็น
แรงกดดันจากภายในหรือภายนอกประเทศ เช่น ระบบเศรษฐกิจเสรีทุนนิยม โลกของการค้าไร้พรมแดน เศรษฐกิจใน
แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติรูปทางเทคโนโลยีเช่น นาโนเทคโนโลยี การผลิดอกผลในนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ความต้องการเฉพาะแบบของลูกค้าหรือประชาชน การแข่งขันที่ดุเดือดและเข้มข้นของผู้ที่เข้าสู่ระบบธุรกิจ
เป็นต้น ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผู้นาหรือผู้กาหนดทิศทางองค์การต่างแสวงหาแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกัน
และขีดความสามารถในการต่อกรและแนวทางที่จะตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้และนาพาองค์การก้าวไปสู่ความ
เป็นเลิศ องค์กรที่สามารถเข่งขันและอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก็คือองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance
Organization : HPO) ทั้งนี้ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริห ารส่วนจังหวัดลาพูนมีการมุ่งเน้น
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจาต้องมีการปรับเปลี่ยนขนานใหญ่ ทั้งในแง่ของวิธีการคิดตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และวิธีการทางานที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมัยใหม่มีการทางานเป็นเชิงรุกแบบบูรณา
การ มีความคล่องตัว รวดเร็ว มีขีดสมรรถนะและสร้างผลงานสูง (High performance) มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างเหมาะสม โดยการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์ สุขของประชาชน การบริหาร
ราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ภาครัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ การอานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นต้น ในขณะเดียวกันได้มีการนากระบวนการบริหาร
เชิงยุทธศาสตร์เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยในการพัฒนาระบบราชการอย่างเป็นรูปแบบและจริงจัง นอกจากนี้
การสร้างให้ระบบราชการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงแล้ว ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลาพูนอาจมีการใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality
Award : PMQA) ซึ่งประกอบด้วย 7 มิติสาคัญ คือ 1) การนาองค์กร 2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 3) การ
ให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล 6) การจัดการกระบวนการ และ 7) ผลลัพธ์การดาเนินการ
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จากการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลาพูน มีค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน มีค วามสัมพันธ์กันในเชิงบวก ดังนั้นผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลาพูนควรมีการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมในที่ทางานทั้ง
ทางด้านกายภาพและบรรยากาศในการทางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากคนต้องอยู่ในสังคม ต้องมีการ
ทางานร่วมกันกับผู้อื่น และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ในบางครั้งก็จาเป็นต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นหรืออาจต้องยอมให้ผู้อื่นพึ่งพา
อาศัยเราบ้าง ในการอยู่ร่วมกัน ทางานร่วมกัน และต้องพึ่งพาอาศัยกันเช่นนี้ หากเรารู้จักการประพฤติปฏิบัติผูกมิตร
หรือครองใจคนให้ได้ ย่อมทาให้เกิดความพอใจในการอยู่ร่วมกัน และร่วมมือร่วมใจกันทางาน คนทางานอย่างมีความสุข
งานก็จะประสบผลสาเร็จ หรือคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีก็จะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนเป็นองค์กรที่มี
สมรรถภาพสูงในการดาเนินงานขององค์กรนั่นเอง

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ควรจะมี การด าเนิ นการบริหารงานตามวงจรคุณภาพด้ านการวางแผนให้ครอบคลุ ม ถูกต้ อง รวดเร็ว
ครบถ้วนทุกประเด็นงานเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น และต้องมีการดาเนินการบริหารงานตามวงจร
คุณภาพด้านการตรวจสอบ ให้ครอบคลุมทุกประเด็นงาน หรือตามตัวชี้วัดที่กาหนด และควรมีการตรวจสอบทุกระยะเวลา
ที่ดาเนินการ มีการดาเนินการบริหารงานตามวงจรคุณภาพด้านการปรับปรุงแก้ไข โดยนาผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุง
เพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านต่างให้มีมีการดาเนินงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป มีการดาเนินการความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้าน
การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ เพื่อให้มีการทบทวนปรับปรุงการวัดความพึงพอใจ ความเหมาะสม และความทันสมัย
2. ควรจะมีการดาเนินการความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการมุ่งเน้นที่ผลผลิตและผลลัพธ์ ที่มุ่งเน้นผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป็นการปรับปรุงผลการดาเนินงาน
ขององค์กรที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีการดาเนินการความเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงด้านความสามารถชี้แจงและรับผิดชอบ ซึ่งการชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานขององค์กร ตลอดจนความรับผิดชอบ
จะทาให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. มีการดาเนินการความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการมีความคิดสร้างสรรค์และมีความยืดหยุ่น โดยผู้บริหาร
ข้าราชการและพนักงานต้องได้รับการพัฒนาเพื่อทาให้เกิดแนวทางใหม่ๆในการดารงชีวิต และหนทางใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา
ชีวิตและการทางาน นอกจากนี้จะช่วยยกระดับคุณธรรมในเรื่องความขยันหมั่นเพียร อดทน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
เรื่องของความมุ่งมั่นในการทางาน และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และพัฒนาชีวิตให้ทันสมัยและเกิดความสนุก การ
ค้ นหาวิ ธี การคิดและการกระท าใหม่ ๆขึ้นมาทดแทนความคิดเก่า จะท าให้ชี วิ ตมี ความทั นสมั ยและสนุ กสนาน มี การ
ดาเนินการความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการพร้อมที่จะทางานร่วมหน่วยงานอื่น เพราะการประสานงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ จะต้องเริ่มจากการสร้างสัมพันธ์ที่ดี ต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น จึงจะช่วยให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ดี แต่ก็อาจมีบางคนที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ ากับผู้อื่นได้ ซึ่งก็ส่งผลทาให้เกิดปัญหาในการทางานตามมา และอาจส่งผล
กระทบไปถึงคุณภาพของงานอีกด้วย ดังนั้นพฤติกรรมการทางานร่วมกับผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งสาคัญที่ทุกคนควรมี อาจจะด้วยการ
ฝึกฝน ปรับทัศนคติ มุมมอง แนวคิด มองโลกในแง่บวก หรือด้านอื่นๆ เพื่อให้ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และเมื่อได้รับความ
ร่วมมือจากบุคคลอื่นๆ ก็ส่งผลทาให้คุณมีความสุข สนุกกับงานที่ทา และอาจส่งผลไปยังองค์กรด้วย
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4. ควรจะมี การด าเนิ น การความเป็ น องค์กรสมรรถนะสูง ด้ านการมี ความมุ่ งมั่ น เพราะผู้ ที่มี ลั กษณะซึ่ ง
แสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจ ในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กาหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน อันส่งผลต่อ
องค์กรได้
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลาพูน ในเชิงคุณภาพ เพื่อให้สามารถทราบข้อมูลในเชิงลึก และนามาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในครั้งนี้
2. ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง
ศึกษาผลการดาเนินการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง และศึกษาปัญหาและอุปสรรค
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง อาเภอแม่แตง จั งหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง และประชาชนใน
อาศัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง รวมทั้งสิ้น 365 คน
ความสาเร็จการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง พบว่า ภาพรวมผลการ
ดาเนินการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับ
มาก โดยสามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้ในระดับปานกลาง การดาเนินโครงการด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ อบต. ช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริม และรายได้เพิ่มขึ้นได้ในระดับหนึ่ง ส่วนด้านการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ให้ชุมชน และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในชุมชน อยู่ในระดับมาก คนในชุมชนให้ความ
ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี มีการนาทรัพยากรภายในชุมชนมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทาการเกษตร การผลิต
ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวในชุมชนสามารถช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้รับการดูแล
อนุรักษ์อย่างเหมาะสม
ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง ได้แก่ งบประมาณ
สาหรับการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนยังมีจานวนไม่เพียงพอ ขาดอัตรากาลังบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนค่อนข้างมีจากัด ไม่กว้างขวาง
โครงสร้างพื้นที่ฐานในชุมชนยังไม่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสม เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในชุมชน เป็นต้น
ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน ได้แก่ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ถูกต้อง ขาดการสนับสนุนส่งเสริมให้ได้เรียนรู้ ศึกษาดูงาน ขาดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ชุมชนยังขาดการร่วมกันคิดสร้างสรรค์กิจกรรม โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เป็นต้น
คาสาคัญ : การท่องเที่ยวโดยชุมชน
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Abstract
The objectives of this research were to examine the tourism management by the
community; to investigate the performance of the tourism management by the community; and
to explore problems and obstacles of the tourism management by the community, Kuedchang
Sub-district Administration Organization, Maetang District, Chiang Mai Province. It was the
quantitative research employing questionnaires to collect data from 365 personnel of
Kuedchang Sub-district Administration Organization and people residing in Kuedchang Subdistrict Administration Organization. Findings revealed that tourism management by the
community of Kuedchang Sub-district Administration Organization was in the high level in
terms of natural resources and culture, community organizations, management and the
community learning aspects.
According to the performance of tourism management by the community of
Kuedchang Sub-district Administration Organization, Maetang District, Chiang Mai Province,
it was generally in the high level, too. To illustrate, it was able to greatly strengthen the
community’s capabilities and self-reliance resulting to the high level of community tourism
promotion and the medium level of job creativity and income making.
Additionally, there were problems and obstacles in tourism promotion of Kuedchang
Sub-district Administration Organization. To clarify, the budget for tourism promotion
development was inadequate. The certain personnel responsible for the promotion of tourism
by the community were insufficient. Moreover, the public relations in the tourism resources
promotion were limited and restricted. The community infrastructure was also under-developed
to serve for tourism by the community.
Finally, problems and obstacles found in the promotion of tourism by the community
were, firstly, the lack of appropriate knowledge and understanding in this regard. Secondly,
they were not supported and advocated to attain more knowledge or learn from other places.
Thirdly, they were also deficient in developing the quality and measurement of the community
product. Lastly, the community participation in creating activities and projects beneficial to the
development of tourism resources in the community was minimal.
Keywords : Community Based tourism

บทนา
การท่ องเที่ ย วเป็ น อุ ต สาหกรรมและกิจ กรรมทางพาณิ ช ย์ ที่ มี ความส าคั ญ มากส าหรั บ เศรษฐกิจ ของไทย
การท่องเที่ยว คือ การดาเนินกิจกรรมบริการด้านการนาเที่ยว เช่น บริการด้านการเดินทาง บริการด้านอาหารและการ
พักแรม และบริการด้านการนาเที่ยว ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสาคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นมา
อย่างมาก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
บทบาทที่เด่นชัดบทบาทหนึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ก็คือบทบาทด้านเศรษฐกิจซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่า อุตสาหกรรมท่ องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ทารายได้ที่สาคัญให้ประเทศเป็นลาดับต้น โดยเฉพาะการนาเงินตรา
ต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

135

ปัจจุบันการท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็น
เจ้าของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวยังส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งหากท้องถิ่นใดก็ตามมีสถานที่
ท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้ ก็จะทาให้ในพื้นที่นั้น ๆ สามารถดาเนินการ
พัฒนาการท่องเที่ยว การส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชน ที่สุดเข้ามาสนับสนุนในการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนไม่ว่าจะเป็นในด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ด้านองค์กรชุมชน และด้านการจัดการ ซึ่งถือได้ว่าเป็น
โอกาสเป็นช่องทางในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ และรายได้ให้แก่ประชาชนให้มีความเหมาะสม
สอดรับกับศักยภาพของท้องถิ่น
ตาบลกื้ดช้าง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองเชียงใหม่ ห่างจาก
อาเภอเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 64 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศของตาบลกื้ดช้างมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ โดยภูเขา
สลับซับซ้อนล้อมรอบ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้โดยอยู่ในเขตป่าสงวนแม่แตง มีแม่น้าสาคัญที่ไหลผ่านได้แก่ ลาน้าแม่แตง
ซึ่งมีต้นน้าอยู่ในเขตอาเภอเวียงแหงไหลผ่านอาเภอเชียงดาวและอาเภอแม่แตง โดยไหลผ่านบริเวณตาบลกื้ดช้างด้วย
จากภูมิป ระเทศที่สวยงามดั งกล่ าวตาบลกื้ด ช้า งจึง มีทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภูมิ ประเทศอุด มสมบูรณ์อัน
เอื้ออานวยต่อการท่องเที่ยว โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและกีฬา ปางช้าง ขี่ช้างชม
เส้นทางธรรมชาติ การแสดงช้าง ล่องแพไม้ไผ่ นั่งเกวียน ล่องแก่ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชมวิถีชีวิตชาวไทยภูเขา
เผ่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติห้วยน้าดัง น้าตก แก่งกื้ด แหล่ง
อนุรักษ์พันธ์ปลา ศูนย์อภิบาลช้าง แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นวดแผนไทย เป็นต้น (แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลกื้ดช้าง พ.ศ.2561-2564) ซึ่งจากแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนที่มีมากมาย ทาให้เกิดอาชีพที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวขึ้นจานวนมาก เช่น โฮมสเตย์ ร้านค้าริมน้า การล่องแก่ง-ล่องแพ เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ
ที่สาคัญของชุมชน
จากการที่องค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง มีความพร้อมและความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
ยังคงคุณค่าทางธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีการดารงชีวิตของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง จึงไ ด้เล็งเห็น
ความสาคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนโดยการกาหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชุมชนอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนผ่านแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริองค์การบริหารส่วนตาบลกื้ ดช้าง (อพ.สธ.อบต.กื้ดช้าง) โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ความรู้และปลุกจิตสานึกในการปรับเปลี่ยน
พฤติ กรรมที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ พั ฒ นา ฟื้ น ฟู ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดการระบบนิเวศในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และเกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ มีการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป ในขณะเดียวกันยังเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนมีความภาคภูมิใจและมี
ส่วนร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่สืบไป
จากความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาความสาเร็จการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งเพื่อผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลสาหรับการ
เสริมสร้างศักยภาพของคนในท้องถิ่น ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน
เพื่อนาไปสู่การดูแล รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุลและยั่งยืน รวมทั้งเกื้อกูลต่อเศรษฐกิจชุมชนในอนาคต

136

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อศึกษาความสาเร็จการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง อาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง อาเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยมีกรอบแนวคิดแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของ อบต.กื้ดช้าง
1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรม
2. ด้านองค์กรชุมชน
3. ด้านการจัดการ

ความสาเร็จในการดาเนินการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง
1. ด้านการสร้างงานสร้างรายได้
2. ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและพึ่งตนเอง
3. ด้านการท่องเที่ยวในชุมชน

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่องความสาเร็จการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง อาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสาเร็จการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ขององค์ การบริหารส่ ว นตาบลกื้ด ช้ า ง อาเภอแม่ แตง จั งหวั ด เชี ย งใหม่ และศึกษาปั ญ หาและอุป สรรคการจั ด การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่ม
องค์กร เครือข่ายอาชีพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้ าง จานวน 371 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิจัยประกอบด้ วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า สัมประสิท ธิ์สหสัมพัน ธ์เพี ยร์สั น (Pearson’s
Correlation Coefficient)

ผล/สรุปผล
1. ผลการวิเคราะห์รายละเอียดของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าร้อยละ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.20 สาเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 39.70
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 54.00 ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนตาบลกื้ดช้างมาเป็น
ระยะเวลา 31 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 57.50
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2. ผลการวิเคราะห์ระดับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง อาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า โดยรวมองค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง มีการ
ดาเนินการการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.53) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
2.1 ด้านทรัพยากรธรรมและวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.60) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน ( X = 3.84) รองลงมา คือ การอนุรักษ์
ดูแลรักษาสัตว์ป่า เช่น นก ผีเสื้อ แมลง และสัตว์ป่านานาชนิดในชุมชน ( X = 3.78) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ
การอนุรักษ์ ดูแลรักษาพรรณไม้ เช่น สมุนไพร กล้วยไม้ เห็ด เป็นต้น ในชุมชน ( X = 3.39)
2.2 ด้านองค์กรชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.53) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ย สูงสุด คือ การส่งเสริม พัฒนากลุ่ม องค์กรต่างๆ ภายในชุมชน อย่างต่อเนื่ อง เช่น การจัดโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ การจัดงานแสดงสินค้าชุมชน เป็นต้น ( X = 3.68) รองลงมา คือ ชาวบ้าน กลุ่ม องค์กรต่างๆ ในชุมชน
ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน เช่น งานแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน งานตีข้าว
ประจาปี เป็นต้น ( X = 3.61) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ การสนับสนุนงบประมาณสาหรับการพัฒนากลุ่ม องค์กร
ต่างๆ ภายในชุมชนอย่างเพียงพอ ( X = 3.45)
2.3 ด้านการจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.51) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อบต. ได้มีการกาหนดกิจกรรม โครงการรณรงค์ให้ชาวบ้าน กลุ่ม องค์กรต่างๆ ในชุมชน เห็นคุณค่าถึง
การอนุรักษ์ ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน ( X =3.75) รองลงมา คือ
อบต. ได้ประสานงานขอความร่วมมือกับชาวบ้านกลุ่ม องค์กรต่างๆ ภายในชุมชน เพื่อร่วมกันดาเนินงานด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตาบลกื้ดช้าง ( X = 3.61) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ อบต. ได้ร่วมกับชาวบ้าน
กลุ่ม องค์กรต่างๆ ในชุมชน ในการคิดหาแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ( X =3.31)
3. วิเคราะห์ความสาเร็จของการดาเนินการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างงานและสร้างรายได้ ด้านความเข้มแข็งและพึ่งตนเอง
และด้านการท่องเที่ยวในชุมชน โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าโดยรวมองค์การบริหารส่วนตาบลกื้
ดช้าง มีการดาเนินการการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.47) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
3.1 ด้านการสร้างงานและสร้างรายได้ พบว่า โดยรวมการดาเนินการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.39) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ โครงการด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ อบต. ทาให้เกิดจ้างงานชาวบ้านในชุมชนเพิ่มขึ้นอยู่ในระดั บมาก ( X = 3.59) รองลงมา คือ การดาเนิน
กิจกรรม โครงการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อบต. ช่วยให้ชุมชน มีเงินทุนในการนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
อาชีพ กลุ่ม องค์กรต่างๆ ของชุมชน ตลอดจนนามาใช้ในการพัฒนากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชน ( X = 3.40)
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ การดาเนินกิจกรรม โครงการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อบต. ช่วยลดปัญหา
ภาระหนี้สินของชาวบ้านได้ ( X = 3.27)
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3.2 ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและพึ่งตนเอง พบว่า โดยรวมการดาเนินการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และพึ่งตนเองได้ในระดับมาก ( X = 3.52) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน ( X = 3.77) รองลงมา คือ คนในชุมชนให้ความ
ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี ( X = 3.71) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมกันของกลุ่มต่าง ๆ ( X = 3.36)
3.3 ด้านการท่องเที่ยวในชุมชน พบว่า โดยรวมการดาเนินการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนได้ในระดับมาก
( X = 3.51) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของชุมชน ได้การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูอย่างเหมาะสม ( X = 3.68) รองลงมา คือ คนในชุมชนเห็นคุณค่า ร่วมกันดูแล รักษาและสืบทอด
วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของชุมชนเอาไว้ ( X = 3.64) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ชุมชน ช่วยดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนแต่ละปีเพิ่มมากขึ้น ( X = 3.38)
4. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้กาหนด
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่
1) ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน 2) องค์กรชุมชน 3) การจัดการ และตัวแปรตาม คือ ความสาเร็จของ
การดาเนินการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง ผลการทดสอบสมมติฐานนาเสนอดังนี้
ภาพรวมการดาเนินงานจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง อาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่มีความสัมพันธ์ในระดับสูง (R = 0.927) กับความสาเร็จของการดาเนินการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาขนาดของความสัมพันธ์จากค่า
r แต่ละปัจจัยในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน อธิบายได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินงานจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและวัฒนธรรม พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง (ค่า r = 0.855) ต่อความสาเร็จของการ
ดาเนินการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินงานจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้านองค์กรชุมชน
พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง (ค่า r = 0.846) ต่อความสาเร็จของการดาเนินการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินงานจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้านการจัดการ
พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง (ค่า r = 0.896) ต่อความสาเร็จของการดาเนินการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ดังนั้นจากสมมติฐานการวิจัยที่ผู้วิจัยได้กาหนดไว้คือ “ปัจจัยในการดาเนินการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม การ
องค์กรชุมชน และด้านการจัดการ มีความสัมพันธ์ต่อความสาเร็จของการดาเนินการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่” จึงได้รับการยอมรับสมมติฐาน
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อภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง ความสาเร็จการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง อาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งที่จะศึกษาความสาเร็จของการดาเนินการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลกื้ดช้าง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ความสาเร็จของการดาเนินการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง อาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ ค้นพบว่า โดยภาพรวมความสาเร็จของการดาเนินการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลกื้ดช้าง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถเสริมสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้ในระดับปาน
กลาง โดยการดาเนินกิจกรรม โครงการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อบต. สามารถช่วยให้ชุมชน มี เงินทุนในการ
นามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ กลุ่ม องค์กรต่างๆ ของชุมชน นามาใช้ในการพัฒนากิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ของชุมชน ช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริม และรายได้เพิ่มขึ้นได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งในด้านการสร้างงานและรายได้
ของชุมชนจะเห็นได้ว่า ยังคงอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก กระแสการท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ตาบลกื้ดช้างกาลัง
ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยว ที่เริ่มเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงปี 4 – 5 ปีมานี้ (พ.ศ.2555-2560)
โดยเฉพาะการท่ องเที่ย วด้ า นการเกษตร และแหล่ง ท่ องเที่ ย วทางธรรมชาติ ซึ่ง ช่ ว งฤดู หนาว ถือเป็น ช่ ว งเวลาที่ มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จานวนมาก ในช่วงนี้จึงทาให้สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ ของชุมชนขายได้เป็น
อย่างดี ขณะเดียวกันในช่วงฤดูฝนและฤดูร้อน ถือเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนค่อนข้างน้อยมาก
จึ ง ส่ ง ผลให้ก ารขายสิ น ค้ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชนค่อนข้า งขายได้ น้ อยเมื่ อเที ย บเท่ า กับ ฤดู หนาว นอกจากนี้ สิ น ค้า หรื อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่วนใหญ่จะส่งขายในพื้นที่อาเภอแม่แตง และจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลัก ซึ่งถือได้ว่าการตลาดค่อนข้าง
แคบ จึงส่งผลให้ด้านการสร้างงานและสร้างรายได้อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น
ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและพึ่งตนเอง พบว่า มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวิถีชีวิต วัฒนธรรม
และประเพณีของชุมชน คนในชุมชนให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี มีการนาทรัพยากรภายในชุมชนมาใช้เป็น
วัตถุดิบในการทาการเกษตร การผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น เนื่องด้วยชุมชนในพื้นที่ตาบลกื้ดช้าง
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ เช่น กระเทียม ข้าว ลิ้นจี่ เงาะ ลาไย ส้ม กล้วยน้าว้า กล้วย
หอม เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ และองค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง จึงมุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการนาเอาผลผลิตทางการ
เกษตรมาแปรรูปเป็นสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน อีกทั้งสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีการรวมกลุ่มเครือข่ายอาชีพต่างๆ
ในชุมชน เช่น กลุ่มการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร กลุ่มจักสาน กลุ่มนวด กลุ่มโฮมสเตย์ เป็นต้น จากการที่ ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มดังกล่าว จึงช่วยสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองได้ของชุมชนได้
ด้านการท่องเที่ยวในชุมชน พบว่า จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟูอย่างเหมาะสม
คนในชุมชนเห็นคุณค่า ร่วมกันดูแล รักษาและสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของชุมชน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าทางการเกษตรที่ผลิตในชุมชนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ จาก
ผลการศึกษาดังกล่าว ซึ่งค้นพบว่า การท่องเที่ยวในชุมชนสามารถช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้รับการดูแล อนุรักษ์อย่าง
เหมาะสม เนื่องด้วยส่วนหนึ่งชุมชนตาบลกื้ดช้างยังเป็นชุมชนชนบท ที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชาชน
ในชุมชนยังคงให้การดูแล ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างญาติมิตร อีกทั้งวิถีการดารงชีวิตของประชาชนยังคงผูกพันและจาเป็นต้อง
พึ่งพาทรัพยากรป่าไม้ แม่น้า ลาธาร ฯลฯ ดังนั้นประชาชนจึงรู้คุณค่าและไม่ทาลายทรัพยากรทางธรรมชาติ และเมื่อมีองค์การ
บริหารส่วนตาบลเข้ามาดูแล และกาหนดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นในชุมชน ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชนได้รับการดูแล หรือมีการกระตุ้น ปลุกจิตสานึกให้คนในชุมชนเข้ามาร่วมดูแลแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
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ดังนั้นจากผลการศึกษาข้างต้น จึงกล่าวได้ว่า การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่องค์การบริหารส่วนตาบลกื้
ดช้างได้ดาเนินการอยู่นั้น ถือเป็นปัจจัยสาคัญส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ท รัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน
ตาบลกื้ดช้างได้รับการพัฒนา ดูแลอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจในชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ และ
การสร้างงานขึ้น ดังแนวคิดของ รัชพร จันทร์สว่าง (2546) ที่ได้กล่าวว่า การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ถือเป็นการ
ท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวของพื้นที่ การท่องเที่ยวชุมชนมีส่วนช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจของท้องถิ่นด้วยการสร้างงานและกระจายรายได้ ขณะเดียวกันก็ช่วยในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณี แนวคิดของ มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด (2548) กล่า วว่า การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนคือ การท่องเที่ยวที่มีชุมชน
เป็นองค์ประกอบสาคัญทั้งในด้านการดาเนินการ การบริหารจัดการ การตัดสินใจ และการจัดการผลประโยชน์ โดย
อาศั ย ปั จ จัย เกื้อหนุน จากสิ่ ง แวดล้ อมทางธรรมชาติ ประเพณี วั ฒ นธรรม และกิจ กรรมที่ ชุ ม ชนจั ด ขึ้น แนวคิด ของ
สินธุ์ สโรบล (2549) กล่าวว่า ท่องเที่ยวโดยชุมชน ถือเป็นทางเลือกในการจัดการท่องเที่ยวที่ชุมชนเข้ามากาหนดทิศทาง
ของการท่องเที่ยวบนฐานคิดที่ว่าชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรและเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการท่องเที่ยว โดยการ
นาเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นด้านต่างๆไม่ว่า ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและวิถีการผลิต
ของชุมชน มาใช้เป็นต้นทุนหรือปัจจัยในการจัดการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคนใน
ชุมชนให้มีความรู้ความสามารถและบทบาทที่สาคัญในการดาเนินงานตั้งแต่การตัดสินใจ การวางแผน การดาเนินงาน
การสรุปบทเรียน และมุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนสู่คนรุ่นลูกหลานและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น โดยคานึงถึงความสามารถ
ในการรองรับของธรรมชาติเป็นสาคัญ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
การศึกษาเรื่อง ความสาเร็จการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง อาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะสาหรับเป็นแนวทางในการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพขององค์การบริหารส่วน
ตาบล และชุมชน ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนี้
1. ควรให้ความสาคัญในการจั ดสรรงบประมาณรองรับกิจกรรม โครงการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
2. ควรพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้สามารถรองรับงานหรือปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น ส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง จัดส่งบุคลากรให้
ได้ศึกษาดูงาน พื้นที่ชุมชนที่มีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ประสบความสาเร็จ เป็นต้น
3. ควรมี การจั ด เวที ส าธารณะเคลื่ อนที่ เข้า พบประชาชนถึง บ้ า น ถึง ชุ ม ชน เพื่ อให้ความรู้ความเข้า ใจแก่
ประชาชนเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่ องเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชน ร่วมกันคิด ร่วมกันกาหนดกิจกรรม โครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
4. องค์การบริหารส่วนตาบล ควรทาหน้าที่ในการประสานงาน เพื่อขอความร่วมมือ สนับสนุนจากภาครัฐอื่นที่
เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนตาบลกื้ดช้างได้เข้าร่วมงานแสดงแหล่งท่องเที่ยว การจัดงานแสดงสินค้าทาง
การเกษตร งานแสดงสินค้า OTOP เป็นต้น
5. องค์การบริหารส่วนตาบล ควรทาหน้าที่ในการจัดหานักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์
ชุมชน หรือประสานงานกับภาครัฐที่เกี่ยวข้องเช่น สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อให้เข้ามาอบรมให้ความรู้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับมาตรฐาน และมีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กว้างขวางขึ้น

141

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาต่อในประเด็นทุนทางวัฒนธรรมและพื้นทางทางประวัติศาสตร์ของตาบลกื้ดช้าง ซึ่งผู้ศึกษาคิดว่า
เป็นประเด็นที่น่าสนใจ เพราะในตาบลกื้ดช้างมีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่เป็นจานวนมาก หากทาการศึกษาจะ
เป็นประเด็นที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป อีกทั้งยังไม่มีผู้ที่ศึกษาในเรื่องนี้อย่างจริงจัง
2. ในพื้นที่ตาบลกื้ดช้าง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านที่มีความแตกต่างกันหลายประการ ทั้งปัญหา
ความยากจน ปัญหาการจัดการที่ดินอยู่อาศัย (คนกับป่าสงวน) ปัญหาการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทั้ง
กลุ่มคน ทรัพยากร วัฒนธรรมประเพณี ทาให้มีประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาเป็นจานวนมาก
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บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนย่อยในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี
The role of community committees in sub-community development in Sriracha
Municipality Chonburi province

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

นภัสวรรณ คงทอง
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสพงษ์ คลังกรณ์
ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อการศึกษาบทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนย่อย
ภายในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา ว่าอยู่ในระดับใด 2. เพื่อศึกษาถึงความต้องการความช่วยเหลือ ของคณะกรรมการ
ชุมชน จากเทศบาลในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาชุมชนย่อยภายในเขตเทศบาลเมือง ศรีราชา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา สมาชิกสภาเทศบาลคณะกรรมการชุมชนย่อยในเขตเทศบาล
เมืองศรีราชา จานวน 13 ชุมชน ชุมชนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับและแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนในภาพรวม พบว่าคณะกรรมการมีบทบาทในการ
พัฒนาชุมชนอยู่ในระดับมาก โดยมีบทบาทด้านการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและสร้างความสามัคคี
ในชุมชนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็นด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความสานึกและร่วมใจกันพัฒนา
และด้านการเสนอแผนงาน/โครงการหรือให้ข้อคิดเห็นในโครงการพัฒนาชุมชน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
2. ความต้องการความช่วยเหลือของคณะกรรมการชุมชนจากเทศบาลในฐานะพี่เลี้ยงชุมชน ในภาพรวม
พบว่าคณะกรรมการมีความต้องการความช่วยเหลืออยู่ในระดับมาก โดยต้องการความช่วยเหลือจากเทศบาลในการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงถนน ทางเท้า ท่อระบายน้า ภายในชุมชนสูงสุด
รองลงมาต้องการความช่วยเหลือจากเทศบาลในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน และต้องการความช่วยเหลือ
จากเทศบาลในการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจชุมชนอย่างครบวงจร เช่น การผลิตแปรรูป การจาหน่าย การตลาด น้อยที่สุด
คาสาคัญ : คณะกรรมการชุมชน / บทบาท / ชุมชนย่อย
ABSTRACT
The purpose of this research was to study the role of community committees in
sub-community development In Sriracha Municipality Chonburi province. The sample
included 15 people. Data was collected using 5-point rating scale questionnaire and checklist
and was statistically analyzed in percentage, arithmetic mean and standard deviation
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The findings revealed as follows:
1. The role of community committees in community development as a whole was
generally at high level. After item analysis, the one with the highest mean was
the role of promoting good traditions and harmony in the community, secondary was
encourage and encourage the people to realize and develop together and project proposal or
comment in community development project was lowest.
2. Community support needs for community mentors was generally at high
level. After item analysis, the one with the highest mean was infrastructure development
such as public electricity, pavement improvement, drainage within the community,
secondary was need help from municipalities to create a good environment for the
community and need assistance from municipalities to promote a comprehensive
community economy such as production, processing, distribution, marketing was lowest.
Keywords : community committees / sub-communities

บทนา
เทศบาล เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่ให้ประชาชนมีสิทธิมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น
เป็นรูปแบบการปกครองที่เรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยและใกล้ชิดประชาชนมากอยู่ในสภาพผสมผสานของลักษณะ
ความเป็นเมืองอยู่กับชนบทรวมอยู่ด้วยกัน ประชาชนจึงรวมอยู่ด้วยกันอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ ฐานะ
รายได้ ความเป็นอยู่ สภาพแตกต่างกันดังกล่าวจึงมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของเทศบาล
เป็นอย่างมาก และยิ่งเทศบาลของไทยซึ่งเรียกได้ว่ากาลังพัฒนาจะต้องประสบปัญหาที่ต้องบริการประชาชนเป็น
อย่างมาก ทั้งๆ ที่ภาระมากแต่ยังจะประสบปัญหาอื่นตามมาอีก เช่น การไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน ปัญหา
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ขาดการประสานงานหรือการให้ความร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆ
จากสภาพปัญหาต่างๆ ที่เทศบาลประสบอยู่ การพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีการการกาหนดนโยบาย และมี
การวางแผนที่ดี อย่างไรก็ตามการดาเนินงานจะบรรลุผลสาเร็จได้โดยหวังพึ่งแต่เทศบาลฝ่ายเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้
จาเป็นต้องได้รับการประสานงานและร่วมมือจากประชาชนที่จะช่วยแบ่งเบาภาระอันหนักหน่วงของเทศบาลให้เบา
บางลง โดยส่วนหนึ่งทางเทศบาลเป็นผู้ดาเนินการให้ และอีกส่วนหนึ่งเป็นหน้าที่ของชุมชนที่ควนจะดาเนินการได้
ด้วยตนเอง ทั้งนี้ชุมชนจะต้องมีการผนึกกาลังรวมตัวกันเพื่อจะช่วยกันพัฒนาชุมชนของตนเอง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมมีกาพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป กรมการปกครองจึงได้กาหนดแนวนโยบายของบริหารงานเทศบาล เพื่อ
พัฒนาเมืองให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อแก้ไขสภาพปัญหาของเมืองที่เกิดขึ้น ซึ่งนโยบายที่สาคัญ
ประการหนึ่ง ได้แก่ การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรชุมชน คือ คณะกรรมการชุมชนให้เข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากในสภาพของเมืองโดยทั่วไปยังขาดองค์กรประชาชนที่เป็นตัวแทนในการ
ประสานการพัฒนาจากภาครัฐมาสู่ประชาชน ดังนั้นในเมืองจึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนโดยนารูปแบบการ
พัฒนาของคณะกรรมการหมู่บ้านมาประยุกต์ให้เหมาะสม เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างประชาชนใน
เมืองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน (people participation) และ
การพึ่งพาตนเอง (self reliance) คณะกรรมการชุมชนนี้นอกจากจะทาหน้าที่ เป็นผู้ประสานระหว่างภาครัฐกับ
ประชาชนแล้ว ยังทาหน้าที่ในการเป็นผู้นาชุมชน และการพัฒนาทางด้านสังคมอื่นๆ ของชุมชน เช่น การรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด ต่อต้านอาชญากรและโรคเอดส์ เป็นต้น
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายการปรับโครงสร้างการพัฒนาชนบท และเมืองให้เข้าสู่สมดุลและยั่ง ยืน ไว้ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 – 2549)
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แนวนโยบายดังกล่าว เทศบาลทั่วประเทศได้เริ่มดาเนินการจัดตั้งชุมชนย่อยขึ้น ซึ่งแต่ก่อนหน้าที่ในเขต
เทศบาลเมืองศรีราชา ก็ได้มีชุมชนดั่งเดิมอยู่บางแล้วในบางส่วน เป็นลักษณะของหมู่บ้านตามแผนมหาดไทยแม่บท
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2530-2534 แผนงานย่อยพัฒนาองค์การและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กาหนดให้หน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นทุกรูปแบบส่งเสริมให้ชุมชนเมืองจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้นโดยรวมตัวกันของประชาชนในชุมชน
และกาหนดรูปแบบ จึงมีความสาคัญ และจาเป็น ทั้งนี้โดยยึดหลักความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างประชาชนใน
เมืองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันเทศบาลเมืองศรีราชา ได้จัดตั้งชุมชนย่อยแล้ว จานวน 13 ชุมชน
จากการมีคณะกรรมการชุมชนเพื่อดาเนินการพัฒนาชุมชนย่อยในเขตเทศบาลเมืองศรีราชาดังกล่าวข้างต้น
มาเป็นเวลา 31 ปี จนถึงปัจจุบัน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงบทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน
ย่อยในเทศบาลเมืองศรีราชาว่าคณะกรรมการชุมชนมีการดาเนินการตามบทบาทในระดับใด และมีความต้องการ
ความช่วยเหลือจากเทศบาลอย่างไรบ้างในการดาเนินงาน ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นข้อมูลสาหรับเทศบาลเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาช่วยเหลือและเสริมสร้างดาเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
เพื่อจะได้นาไปเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยภาพรวมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่ อการศึกษาบทบาทของคณะกรรมการชุม ชนในการพั ฒนาชุ มชนย่ อย ภายในเขตเทศบาลเมือง
ศรีราชา ว่าอยู่ในระดับใด
2. เพื่อศึกษาถึงความต้องการความช่วยเหลือ ของคณะกรรมการชุมชน จากเทศบาลในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยง
ในการพัฒนาชุมชนย่อยภายในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรต้น
บทบาทของคณะกรรมการฯในการศึกษาครั้งนี้
1. การเป็นผู้นาและแกนกลางในการพัฒนา
ชุมชน
2. การแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึน้ ในชุมชน
3. การเสนอแผนงานโครงการเพื่อขอรับความ
ช่วยเหลือ จากเทศบาล
4. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมี
ความสานึกและร่วมใจกันพัฒนา
5. การส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
และสร้างความสามัคคีในชุมชน

ตัวแปรตาม

ความต้องการความช่วยเหลือของชุมชน
จากเทศบาล ในการดาเนินงาน
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านโครงสร้างสภาพแวดล้อม
3. ด้านงบประมาณ
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาบทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุม ชนย่อยในเขตเทศบาลเมือง
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบไปด้วย นาายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา สมาชิกสภาเทศบาล
ตัวแทนคณะกรรมการชุมชนย่อยในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จานวน 13 ชุมชน ชุมชนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน

วิธีการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนย่อยใน
เขตเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามจานวน 30 ฉบับ และการสัมภาษณ์ โดยใช้เวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 3 สัปดาห์ และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเองคืนมาจานวน 30 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากร เพื่อให้ทราบลักษณะพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างด้วย
สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) โดยคานวณจากค่าร้อยละ ค่าความถี่
2. วิเคราะห์บทบาทในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในรอบปีที่ผ่านมา และความต้องการความช่วยเหลือจาก
เทศบาลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย 𝑥̅ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัย บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนในภาพรวมพบว่าคณะกรรมการมีบทบาท
ในการพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับมาก โดยมีบทบาทด้านการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและสร้างความ
สามัคคีในชุมชนอยู่ในระดับมากเป็นลาดับที่ 1 ลาดับลงมาเป็นด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความ
สานึกและร่วมใจกันพัฒนาและด้านการเป็นผู้นาชุมชนและคณะกรรมการชุมชน มีบทบาทอยู่ในระดับมาก ด้านการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนคณะกรรมการชุมชนมีบทบาทอยู่ในระดับมาก สาหรับด้านการเสนอแผนงาน/
โครงการหรือให้ข้อคิดเห็นในโครงการพัฒนาชุมชน มีบทบาทอยู่ในระดับปานกลาง
ความต้องการความช่วยเหลือของคณะกรรมการชุมชนจากเทศบาลในฐานะพี่เลี้ยงชุมชน ในภาพรวมพบว่า
คณะกรรมการมีความต้องการความช่วยเหลืออยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าในเรื่องต้องการ
ความช่วยเหลือจากเทศบาลในการพัฒ นาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างสภาพแวดล้ อมและสนั บสนุ น
งบประมาณในระดับมาก ส่วนด้านการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของชุมชนอย่างครบวงจรต้องการในระดับปานกลาง

อภิปรายผล
1. การศึกษาบทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนย่อยในเขตเทศบาลพบว่าคณะกรรมการ
มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับมาก รวม 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงานและสร้างความสามัคคีในชุมชน ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความสานึกและร่วมใจกัน
พัฒนา ด้านการเป็นผู้นาชุมชนและด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งนี้ ที่คณะกรรมการชุมชนปฏิบัติตามบทบาทอยู่ใน
ระดับมากเนื่องจากเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้กาหนดแนวทางปฏิบัติการจัดตั้งชุมชนย่อยตาม
หนังสือที่ มท 0413/ว 398 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2531 เรื่อง การจัดตั้งชุมชนย่อยเพื่อพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล
และหนังสือที่ มท 0413/ว 942 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2531 เรื่องการดาเนินงานของคณะกรรมการชุมชนย่อย
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โดยให้เทศบาลดาเนินการจัดตั้งชุมชนย่อยให้เต็มเขตเทศบาล ชุมชนย่อยแต่ละชุมชนตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
เพื่อรับผิดชอบการดาเนินงานของชุมชนย่อยแต่ละด้าน ให้เทศบาลเป็นที่ปรึกษามีโครงสร้างและอานาจหน้าที่ต่างๆ
กาหนดไว้ ประกอบกับคณะกรรมการชุมชนย่อยเป็นผู้ได้รักการคัดเลือกจากประชาชนเพื่อบริหารงานชุมชนย่อยใน
เขตเทศบาล ซึ่งเป็นผู้นาสามารถช่วยเหลือผู้อื่นในสิ่งที่ผู้อื่นร้องขอและสามารถชี้นาหนทางให้ผู้อื่นทาตามโดยผู้ตาม
ให้ความเชื่อฟัง (ไวท์เฮด, 1963, p.68)
ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ สอดคล้ อ งกับ ผลการวิ จั ย ของ สุ รศิ ล ป์ กมุ ล ชาติ (2536) ได้ ศึก ษา “บทบาทของ
คณะกรรมการสภาตาบล” โดยศึกษาวิเคราะห์บทบาทที่คิดหวัง และบทบาทที่เป็นจริงในทัศนะของคณะกรรมการ
สภาตาบลในทัศนะของคณะกรรมการสภาตาบลกับทัศนของประชาชนและเพื่อการศึกษายอมรับในบทบาทของ
คณะกรรมการสภาตาบลโดยประชาชนในตาบทโดยศึกษาใน 3 ด้าน คือ บทบาทตามคุณสมบัติ บทบาทตามหน้าที่
และบทบาทตามสิ ทธิ กลุ่มตั วอย่ างใช้ ในการศึกษา คือ คณะกรรมการสภาตาบลนาเลิน จานวน 13 คน และ
ประชาชนในตาบลนาเลิน อาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 194 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการสภาตาบลและประชาชน ในตาบลมีความคิดหวัง ใน
บทบาทตามคุณสมบัติ ตามบทบาทหน้าที่และบทบาทตามสิทธิของคณะกรรมการสภาตาบลทั้งโดยรวมทุกข้อและ
รายข้อย่อยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และมีความสอดคล้องกันว่าบทบาทที่เป็นจริงนั้นอยู่ในระดับกลาง
2. จากการศึกษาพบว่าคณะกรรมการชุมชนมีบทบาทด้านการเสนอแผนงาน/โครงการหรือข้อให้ข้อคิดเห็น
โครงการต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง โดยในเรื่องการจัดทาโครงการการเสนอโครงการ และการติดตามผลเพื่อให้
โครงการได้ รับความเห็น ชอบจากเทศบาล ทั้ งนี้ เนื่ องจากคณะกรรมการชุ มชนย่ อยเมื่อได้ รับ การคัด เลื อกจาก
ประชาชนเข้ามาทาหน้าที่จะมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 2 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่น้อยมากมไสอดคล้องกับปริมาณ
งานที่กาหนดไว้ในบทบาทหน้าที่ให้บทบาทด้ านนี้สามารถปฏิบัติได้ไม่เต็มที่ เรื่องจากมีเงื่อนเวลาของงบประมาณ
เป็นตัวกาหนดประกอบกับหน้าที่ด้านอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการต้องปฏิบัติอีกด้วย (ระเบียบเทศบาลเมืองศรีราชว่าด้วย
คณะกรรมการชุมชนย่อย พ.ศ.2536 หมวด 2 ข้อ 8และหมวด 3 ข้อ13)
ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมบูรณ์ จิตปรีชา (2537, หน้า ก) ได้ทาการศึกษาบทบาท
ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้ บริโภค : ศึกษาเปรีย บเที ยบบทบาทที่ เป็ นจริง กับ บทบาทตามอุด มคติซึ่ งผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่าบทบาทที่ประชาชนคาดหวังให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกระทานั้นมีมากกว่าที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติหรือมากกว่าที่รัฐบาลคาดหวัง เมื่อเปรียบเทียบบทบาทที่เป็นจริงกับบทบาทหน้าที่รัฐบาล พบว่า
สอดคล้องกันเป็นส่วนมากแต่บทบาทที่จริงกับบทบาทที่ประชาชนคาดหวังกลับขัดแย้งกันเป็นส่วนใหญ่ สังเกตได้ว่า
ไม่ว่าองค์กรใดๆ จะมีอุปสรรคในการดาเนินงานตามแผนงานไม่มากก็น้อย เนื่องจากมีปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย
3. ความต้องการความช่วยเหลือของคณะกรรมการชุมชนจากเทศบาลในฐานะพี่เลี้ยงชุมชน ในภาพรวม
พบว่าคณะกรรมการมีความต้องการความช่วยเหลืออยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 2.54) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ในเรื่องต้องการความช่วยเหลือจากเทศบาลในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้เนื่องจากด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ได้แก่ การสร้างถนน บ่อน้า ประปา เป็นโครงการที่ต้องใช้งบประมาณสูงประกอบกับพื้นที่ของชุมชนต่างๆ
มี ค วามจ าเป็ น ที่ ต้ องพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ทั้ ง นี้ เ นื่ องจากผู้ น าชุ ม ชนต้ อ งการให้ชุ ม ชนของตนมี ความ
สะดวกสบายในการเดินทางติดต่อไป – มาระหว่างหมู่บ้านและต้องการให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ด้วย ประกอบกับงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นงบประมาณที่ ต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูง จึงต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากภาครัฐในการให้การสนับสนุน
ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ สอดคล้ อ งกับ ผลการวิ จั ย ของ สุ รศิ ล ป์ กมุ ล ชาติ (2536) ได้ ศึก ษา “บทบาทของ
คณะกรรมการสภาตาบล” โดยศึกษาวิเคราะห์บทบาทที่คิดหวัง และบทบาทที่เป็นจริงในทัศนะของคณะกรรมการ
สภาตาบลในทัศนะของคณะกรรมการสภาตาบลกับทัศนของประชาชนและเพื่อการศึกษายอมรับในบทบาทของ
คณะกรรมการสภาตาบลโดยประชาชนในตาบทโดยศึกษาใน 3 ด้าน คือ บทบาทตามคุณสมบัติ บทบาทตามหน้าที่
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และบทบาทตามสิทธิ กลุ่มตั วอย่ างใช้ ในการศึกษา คือ คณะกรรมการสภาตาบลนาเลิน จานวน 13 คน แ ละ
ประชาชนในตาบลนาเลิน อาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 194 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในตาบลยอมรับในบทบาทของคณะกรรมการสภาตาบล
ทั้งรายรวมทุกข้อและทุกรายข้อย่อย 2 ด้าน คือ ด้านบทบาทตามคุณสมบัติและด้านบทบาทตามสิทธิ ส่วนบทบาท
ตามหน้าที่ นั้น ประชาชนในตาบลมีความขัดแย้ งในบทบาท 2 ข้อย่อย คือ การติด ตามความก้า วหน้ าของการ
ปฏิบัติงานต่อเนื่องสม่าเสมอและการให้ความร่วมมือและอานวยสะดวกแก่หน่วยงานที่เข้ามาพัฒนาตาบล จึงให้
ความร่วมมือจากภาครัฐเข้ามาให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี
4. ความต้องการความช่วยเหลือด้านฝึกอบรมอาชีพและเสริมสร้างชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่า
ชุมชนมี เศรษฐกิจในด้ านการประกอบอาชีพ อยู่ แล้ ว เพี ยงแต่ ต้องการให้เทศบาลเสริมในด้ านงบประมาณการ
ฝึกอบรม การจาหน่ายมากขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มธุสร คาหวาน (2541,บทคัดย่อ) ศึกษาบทบาทของกรม
ประชาสงเคราะห์กับคนเร่ร่อนจากชนบท ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างบทบาทในอุดมคติ กับบทบาทที่เป็นจริงและ
บทบาทที่ถูกคาดหวังในมุมมองของเร่ร่อนที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า บทบาท
ที่ถูกคาดหวังกับบทบาทในอุดมคติของกรมประชาสงเคราะห์มีความขัดแย้งเพราะว่าในระเบียบการปฏิบัติของกรม
ประชาสงเคราะห์ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องการทางานให้เป็นอาชีพ เมื่อออกจากสถานสงเคราะห์แล้ว แต่คนเร่ร่อนคาดหวัง
ที่มีอาชีพที่สามารถไปประกอบอาชีพ เมื่อออกไปจากสถานสงเคราะห์แล้ว เพื่อจะได้มีรายได้นามาใช้จ่ายในการ
ดารงชีพต่อไป นั่นหมายความว่า งบประมาณเป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการชุมชนใน
การพัฒนาชุมชนย่อยมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งนี้
จากข้อค้นพบในการศึกษาบทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนกรณีศึกษาเทศบาลเมือง
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ศึกษาได้นาไปจัดทาข้อเสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผู้ บ ริห ารระดั บ สู ง ต้ อ งปรั บ ปรุง ระเบี ย บกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งเกี่ย วกั บ วาระการด ารงต าแหน่ ง เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของผู้นาชุมชน เป็นการเอื้ออานวยให้ผู้นาชุมชนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็ม
ความสามารถผู้บริหารระดับสูงต้องสนับสนุนด้านวิชาการหรืออบรมแก่คณะกรรมการชุมชน เช่น การจัดทาคู่มือใน
เรื่องต่างๆ เช่น การเขียนโครงการ การติดตามประเมินผลโครงการเพื่ อให้ชุมชนได้เกิดทักษะความสามารถนา
ความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการชุมชนต้องผนึกกาลัง มีการประชุมปรึกษาหารือกันอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูล
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสามารถให้การสนับสนุนและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ตรงเป้าหมาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ เทศบาลเมืองศรีราชา ต้องประสานงานกับคณะกรรมการชุมชนย่อยอย่าง
ใกล้ชิด ติ ดตาม ตรวจเยี่ยม อย่างน้ อยเดือนละครั้งเพื่ อสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการชุมชนอย่างน้อยปีละครั้งในเรื่อ งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนการเขียนโครงการการ
ติดตามประเมินผลโครงการเพื่อให้คณะกรรมการเกิดทักษะความชานาญสามารถนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนเพื่อให้คณะกรรมการชุมชนปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการทาหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนย่อยในหน้าที่เพื่อนาผลการศึกษาเสนอต่อ
ผู้บริหารระดับสูงปรับปรุงระเบียบข้อบังคับใหม่
ศึกษาบทบาทคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่อื่ นๆ ว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรในการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการชุมชนเพื่อนาผลการศึกษาไปปรับใช้ในการทางาน
ศึกษาตามผลการดาเนินงานตามการรับรู้ของประชาชน

เอกสารอ้างอิง
จีรพรรรณ กาญจนจิตรา. (2523). การพัฒนาชุมชนไทย. ในรายงานวิจัยภาควิชาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ทิตยา สุวรรณชฎ. (2510). พัฒนาการ ; ความคาดหวังบทบาทของพัฒนาการคณะกรรมการ หมู่บ้านและเจ้าหน้าที่
ระดับตาบล. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิช.
ธนพร คล้ า ยกัน . (2541). บทบาทคณะกรรมการพั ฒ นาสตรีต าบลกั บ การแก้ไ ขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อม ชุ น มชน.
กรุงเทพฯ: ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุนเขตที่1
ธิติ กิตติวิทิตคุณ. (2540). ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของคระกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนาชนบท ศึกษาเฉพาะ
กรณีอาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร. ภาคนิพนธ์ปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ,
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
พัฒน์ บุญรัตพันธุ์. (2515). แนวทางการดาเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ : กองฝึกอบรม กรมการ
พัฒนาชุมชน.
สุรศิลป์ กมุลชาติ. (2536). บทบาทของคณะกรรมการสภาตาบล กรณีศึกษาตาบลนาเลิน อาเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี. ภาคนิพนธ์พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม, บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกริก.
สมบูรณ์ จิตปรีชา. (2537). บทบาทของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษาเปรียบเทียบ
บทบาทที่เป็นจริงกับบทบาทตามอุดมคติ. ภาคนิพนธ์พัฒนาบริหารศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาพัฒนาสังคม, บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก.
เสน่ห์ นวลลออ. (2541). สถานภาพและบทบาทหมุนเวียนของคณะทางานสนับสนุนการปฎิบัติการพัฒนาชนบท
ระดับตาบล (คปต.) ศึกษากรณีอาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี.
Whitehead, Leadership in Free Society (Readings, Massachusetts Addison : Wesley Publishing Co.,
(1963), p.68

150

ประสิทธิภาพในการปฏิบัตภิ ารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในของสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.)
Performance in the mission of maintaining order and internal security of Volunteer
Defense Corps

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

นรภัทร ธนะขว้าง
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม
ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) (2) เพื่อศึกษา
ถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) ในพื้นที่ส่วนกลาง จานวน 3 กองร้อย จานวน 394 คน ตามสูตรของทา
โรยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 : 125) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.95 และความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างที่ระดับ
0.05 ซึ่งใช้เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ การสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐาน โดยใช้สถิติ t-test ในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม และใช้สถิติ One – way
ANOVA เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป และใช้ LSD (Lease Significant
Difference) ทดสอบความแตกต่างรายคู่หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) พบว่า สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า สมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดน (สมาชิ ก อส.)ที่ มี เพศ ที่ แ ตกต่ า งกั น
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย ส่วนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.)ที่มี อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางาน
ประวัติผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย
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2. ข้อเสนอแนะ ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายและมีการฝึกอบรมทบทวนหลักสูต ร
ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) อยู่เป็นประจา , ควรมีการซักซ้อมและ
วางแผนก่อนปฏิบัติงาน และหลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วทุกครั้งต้องมีการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน รวมทั้งควรมี
การบรรจุอัตราสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) และจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
ค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ ล้วนมีผลต่อขวัญกาลังใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงต้องให้ความสาคัญ และ
ปรับปรุงให้ได้รับตามความเหมาะสมกับสภาพงาน
คาสาคัญ : สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) / การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
Abstract
This research aims to (1.) To study the impact of the Volunteer Defense Corps’ duty
(VDC) (2.) to learn influences, provide guidance on improving the Volunteer Defense Corps’
duty (VDC). For the examples which uses as researchers are the member from the Volunteer
Defense Corps’ duty (VDC). The middle area 3 troops, total 394 people as Taro Yamane’s
course (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, using Purposive Sampling. 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 the following.
1. The results of the Volunteer Defense Corps’ duty (VDC) or the satisfied population were
satisfied all 4 factors at high level. that found population who have differently gender, age, education,
occupation and monthly salary. Satisfaction about the quality which makes the hypothesis is accepted.
2. Suggestion: This should include the law training and frequently has the course that might
use in the Volunteer Defense Corps’ duty (VDC), should plan before work, and every time after
finish the work, should repeat or review what we have done in each course. Also including the
containing of the VDC membership rate, and have all the apparatus, equipment provide. For the
purpose of giving compensation, is the highly impact or effectiveness of the quality of the Volunteer
Defense Corps’ duty, so this must be important, modifying the work to be in the best quality.
Keywords : Volunteer Defense Corps (VDC) / Maintaining Order and Internal Security

บทนา
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) เป็นกาลังพลกึ่งทหารและเป็นกาลังสาคัญของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง ทหาร และตารวจ ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน เป็นกาลังสารองให้กับฝ่ายทหารในภาวะสงคราม โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ กรมการปกครอง เป็นผู้ดาเนินการบริหารจัดการ
ปัจจุบันมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) ทั่วประเทศ จานวนทั้งสิ้น 25,925 คน
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ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานในตาแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง สังกัด สานักอานวยการกองอาสารักษาดินแดน
กรมการปกครอง ซึ่งต้องปฏิบัติงานร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในของสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน (สมาชิก อส.) เนื่องจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.)เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือ สนับสนุนการทางานแบบบูรณาการ ระหว่างพนักงานฝ่ายปกครอง ตารวจ ทหาร ในการปฏิบัติภารกิจด้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ดังนั้นงานในภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.)
จึงค่อนข้างมีความหลากหลายและซับซ้อน โดยการปฏิบัติงานส่วนใหญ่มักมีความเสี่ยงต่อสภาพร่างกายและชีวิต อีกทั้ง
ต้องมีการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นอยู่เสมอ
จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีเหตุปัจจัยหลาย
ประการ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และประสบการณ์ในการทางาน และปัจจัยด้านความสัมพันธ์
ในองค์การ เช่น ความสัมพั นธ์ระหว่างเพื่ อนร่วมงานและผู้บังคับบั ญชากับผู้ใต้บังคับบั ญชา ซึ่งปั จจัยเหล่านี้ย่อมเป็ น
สิ่งเกื้อหนุนต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่มีความเสี่ ยงต่อสภาพร่างกายและชีวิต ควรมีความ
พร้อมในเรื่อง อุปกรณ์ / เครื่องมือที่มีคุณภาพและทันสมัย ดังนั้นองค์การจึงมีความจาเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้บุคลากร
ฝึกทักษะและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ อีกทั้งการส่งเสริมความสัมพันธ์ ในองค์การ
และปรับปรุงค่าตอบแทนสวัสดิการให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานในหน้าที่ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงภายในของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) จากความคิดเห็นของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (สมาชิก อส.)
2. เพื่อศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.)

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั
ผู้วิจัยได้กาหนดแนวคิดในการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้ อย
และความมั่นคงภายในของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ระยะเวลาการทางาน
ประวัติผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม
รายได้ต่อเดือน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ทั้ง 4 ด้าน
1. ด้านการรับรู้ระเบียบข้อกฎหมาย/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. ด้านความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน
3. ด้านวินัยและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
4. ด้านบทบาท หน้าที่ และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
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ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในของ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) ในพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จานวน 25,925 คน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) ในพื้นที่ส่วนกลาง จานวน 3 กองร้อย ได้แก่ กองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 ,
กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 และกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากจานวนเป้าหมาย
ของประชากรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิ ก อส.)ทั่วประเทศ คานวณจากสู ตรกลุ่มประชากรที่รู้จานวน
ประชากร (Finite Population) ตามสูตรของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 : 125) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.95
และความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างที่ระดับ 0.05 จะได้กลุ่มตัวอย่างอยู่ที่ 394 คน
วิธีการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการเก็บข้อมูลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
(สมาชิก อส.) โดยวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 394 คน ซึ่งได้
แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม, 2.แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความเห็นของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.)เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในทั้ง 4 ด้าน และ 3.แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นถึงปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t-test ในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ตัวแปรอิสระที่มี 2
กลุ่ม และใช้สถิติ One – way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป และ ใช้
LSD (Lease Significant Difference) ทดสอบความแตกต่างรายคู่หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ 0.05

ผล/สรุปผลการวิจัย
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านเพื่ อเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิบั ติ ภารกิจ ด้ า นการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงภายในของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) พบว่า สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
(สมาชิก อส.) ที่ มี เพศ อายุ ระดั บ การศึกษา ระยะเวลาการทางาน ประวั ติ ผ่ า นหลั กสู ต รการฝึ ก อบรม รายได้ ต่ อ
เดื อน ต่ า งกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ดังนี้
1. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) ที่มีเพศต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ ด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
2. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) ที่มีอายุต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ ด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ที่ต่างกันในทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย
3. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ในด้านบทบาท หน้าที่ และ การ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ภายในไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้านการรับรู้ระเบียบข้อกฎหมาย/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน , ด้านความน่าเชื่อถือใน การ
ปฏิบัติงาน , ด้านวินัยและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพที่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และผลการวิเคราะห์ในภาพรวมสรุปได้ว่ามีประสิ ทธิภาพที่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึ ง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย
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4. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) ที่มีระยะเวลาการทางานต่างกัน มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ที่ต่างกันในทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย
5. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) ที่มีประวัติผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมต่างกัน มีประสิทธิภ าพ
ในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ที่ต่างกันในทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย
6. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ในด้านวินัยและความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน , ด้านบทบาท หน้าที่ และการมีส่ วนร่วมในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ ด้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้านการรับรู้ระเบียบข้อกฎหมาย/ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน , ด้านความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติ งาน มีประสิทธิภาพที่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และผลการวิเคราะห์ในภาพรวมสรุปได้ว่ามีประสิทธิภาพที่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ภายในของสมาชิ กกองอาสารักษาดิ นแดน (สมาชิ ก อส.) พบว่ า สมาชิกกองอาสารักษาดิน แดน (สมาชิก อส.) มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.04 , S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) มี
ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน อันดับแรกคือด้านวินัย
และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน อยู่ในระดับมาก ( x =4.18, S.D. = 0.76) รองลงมาคือ ด้านบทบาท หน้าที่ และ
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ( x =4.05, S.D. = 0.72) ด้านความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับมาก ( x =4.00, S.D. = 0.76) และอันดับสุดท้ายคือ ด้านการรับรู้ระเบียบข้อกฎหมาย/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อยู่
ในระดับมาก ( x =3.94, S.D. = 0.72)

อภิปรายผล
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงภายในของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) พบว่า สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.)
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยด้านวินัยและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีระดับประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
บทบาท หน้าที่และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน , ด้านความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน และสุดท้ายด้านการรับรู้
ระเบียบข้อกฎหมาย/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีระดับประสิทธิภาพน้อยที่สุด และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก
อส.) ที่มี เพศ ต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ไม่
แตกต่างกัน แต่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) ที่มี อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางาน ประวัติ
ผ่านหลักสูตร การฝึกอบรม และ รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
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1. เพศ พบว่า สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.)ที่มีเพศต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซึ่งจากผล
การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปรเมศร์ จันทร์แสง (2556) ศึกษาเรื่อง “การปฏิบัติงานตามบทบาท
ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(สมาชิก อส.) อาเภอเบตง จังหวัดยะลา”ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานตาม
บทบาทของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) ระหว่างเพศชายและเพศหญิง มีการปฏิบัติงานตามบทบาทที่
ไม่ แ ตกต่ า งกั น แต่ มี ค วามขั ด แย้ ง กั บ ผลการศึ ก ษาของ สมยศ แย มเผื่ อ น (2551) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ปจจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานปฏิบัติการบริษัทเอเชียนมารีนเซอร วิสสจากัด (มหาชน)” ผลการวิจัยพบว่า
พนักงานเพศชายและเพศหญิง มีประสิทธิภาพการทางานแตกต่างกัน
2. อายุ พบว่า สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิ ก อส.)ที่มีอายุต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซึ่งจากผล
การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมยศ แย้มเผื่อน (2551) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การทางานของพนักงานปฏิบัติการบริษัทเอเชียนมารีนเซอรวิสสจากัด (มหาชน)” ผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่มีอายุ
ต่างกัน มีประสิทธิภาพในการทางานด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ และด้านผลผลิต แตกต่างกัน
3. ระดั บ การศึกษา พบว่ า สมาชิ กกองอาสารักษาดิน แดน (สมาชิ ก อส.)ที่ มี ระดั บ การศึกษาต่ า งกัน มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในแตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ สมยศ แย้มเผื่อน (2551) ศึกษาเรื่อง
“ปัจ จัย ที่มี ผลต่ อประสิท ธิภาพการทางานของพนักงานปฏิบัติ การบริษัท เอเชี ยนมารีนเซอร วิ สสจ ากัด (มหาชน)”
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีประสิทธิภาพในการทางานด้านคุณภาพ แตกต่างกัน
4. ระยะเวลาการทางาน พบว่า สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.)ที่มีระยะเวลาการทางานต่างกัน
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในแตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พัชรี ลิ้มอนันตนนท์ (2553) ศึกษาเรื่อง
“ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการทางานของพนักงานธนาคารทิสโก้จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่” ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า ปัจจัยด้ านข้อมู ลประชากรได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการทางานที่แตกต่าง ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการทางานแตกต่างกัน แต่มีความขัดแย้งกับผลการศึกษาของ ปรเมศร์ จันทร์แสง (2556) ศึกษาเรื่อง
“การปฏิบัติงานตามบทบาทของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(สมาชิก อส.) อาเภอเบตง จังหวัดยะลา”ผลการวิจัย
พบว่า การปฏิบัติงานตามบทบาทของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) พบว่า ระยะเวลาการทางานแตกต่าง
กัน มีการปฏิบัติงานตามบทบาทที่ไม่แตกต่างกัน
5. ประวัติผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม พบว่า สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) ที่มีประวัติผ่าน
หลักสูตรการฝึกอบรมต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ภายในแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกั บผลการศึกษาของ พิรญาณ์
โคตรชมภู (2553) ศึกษาเรื่อง “การประเมินโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องสมุดเรือนจากรมราชทัณฑ์ ”ผล
การศึกษาวิจัยพบว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การฝึกฝนทักษะ ความสามารถ และ
การปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลในองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ทาให้เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
นาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานแตกต่างกัน
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6. รายได้ ต่ อ เดื อ น พบว่ า สมาชิ ก กองอาสารัก ษาดิ น แดน (สมาชิ ก อส.)ที่ มี ร ายได้ ต่ อเดื อนต่ า งกั น มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในแตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมยศ แย้มเผื่อน (2551) ศึกษาเรื่อง
“ปัจ จัย ที่มี ผลต่ อประสิท ธิภาพการทางานของพนักงานปฏิบัติ การบริษัท เอเชี ยนมารีนเซอร วิ สสจ ากัด (มหาชน)”
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีประสิทธิภาพในการทางานด้านผลผลิต แตกต่างกัน แต่มีความ
ขัดแย้งกับผลการศึกษาของ พระมหาเตชินท์ สิทฺธาภิภู (ผากา) (2554)ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลการให้บริการของ
เทศบาลตาบลดงเย็น อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร”ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็นเรื่องประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลตาบลดงเย็น อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากงานในภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน มีความหลากหลายและ
ซับซ้อน กอปรตัวบุคคลของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) มีความหลากหลายทั้งด้าน เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการทางาน ประวัติผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม รายได้ต่อเดือน ซึ่งความแตกต่างกันของตัวบุคคลนั้น
ค่ อ นข้ า งมาก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ระดั บ มุ ม มองและเจตคติ ข องแต่ ล ะคนก็ ไ ม่ เ หมื อ นกั น ด้ ว ยปั จ จั ย หลายๆด้ า น
จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัย ดังนี้
1. ด้านการรับรู้ระเบียบข้อกฎหมาย/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายและมีการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก
อส.) อยู่เป็นประจา เพื่อสร้างความคุ้นเคย อีกทั้งมีการซักซ้อมและวางแผนก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่อเตรียมความพร้อม
ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.)
2. ด้านความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชามีการปลูกจิตสานึกให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
(สมาชิก อส.) รักในเกียรติ ศักดิ์ศรี รักษาภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน สร้างความน่าเชื่อถือต่อบุคคลภายนอกด้วยการ
สารวจตนเอง โดยหลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วทุกครั้งต้องมีการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน เพื่อหาจุดบกพร่องของการ
ปฏิบัติงานนากลับมาแก้ไขในครั้งต่อไป และบุคคลใดที่ยังด้อยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ก็ค วรให้โอกาสพัฒนา
ศักยภาพโดยการส่งตัวเข้าฝึกอบรมหลักสูตร หรือ มีการให้ฝึกทบทวนเป็นประจา เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่หน่วยงาน
3. ด้านวินัยและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาควรหมั่นสอดส่อง ดูแลการปฏิบัติตนของ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.)เป็นประจา มีการแบ่งสายการบังคับบัญชาตามลาดับชั้นที่ชัดเจน เพื่อให้
สามารถดู แ ลสมาชิ กกองอาสารัก ษาดิ น แดน (สมาชิ ก อส.)ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง มี การปลู กจิ ต ส านึ กให้บุ คลากรมี ค วาม
รับผิดชอบต่อหน้าที่ หากบุคคลใดมีความตั้งใจสามารถปฏิบัติงานได้ดีก็ควรมีรางวัลตอบแทน เช่น การกล่ าวชมเชย การ
มอบเกียรติบัตร การให้ของรางวัล แต่ถ้าบุคคลใดมีความประพฤติไม่เหมาะสมไม่ใส่ใจงานในหน้าที่ก็ควรมีบทลงโทษที่
เด็ดขาดอย่างเสมอภาค เช่น การว่ากล่าวตักเตือนและการลงโทษทางวินัย เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ
ล้วนมีผลต่อขวัญกาลังใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงต้องให้ความสาคัญและปรับปรุงให้ได้รับตามความ
เหมาะสมกับสภาพงาน
4. ด้านบทบาท หน้าที่ และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชามีการปลูกจิตสานึกให้บุคลากร รู้
หน้าที่ มีการแบ่งมอบงานที่ชัดเจนไม่ซ้าซ้อน โดยการมอบหมายงานให้ตรงกับคุ ณสมบัติของบุคลากร และมีการสร้าง
ความสามัคคีภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานข้างเคียงที่ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นประจา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อัน
ดี พัฒนาการมีส่วนร่วม และสร้างความใกล้ชิดสามารถทางานเป็นทีมได้เมื่อต้องปฏิบัติงานร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมเชื่อม
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ความสัมพัน ธ์ทั้งภายในส่วนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) และระหว่างสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (สมาชิก อส.)กับหน่วยงานข้างเคียงที่ปฏิบัติงานร่วมกัน
ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป คือ ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) ใน
ส่วนของภูมิภาค (อาเภอ จังหวัด)
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง มาตรฐานการจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขังเรือนจาจังหวัดชัยนาท มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
มาตรฐานการจัดสวัสดิการและเปรียบเทียบมาตรฐานการจัดสวัสดิการ ของผู้ต้องขังเรือนจาจังหวัดชัยนาท
การศึกษานี้ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ต้องขังเรือนจาจังหวัดชัยนาท
โดยจาแนกตามข้อมูลภูมิหลังของผู้ต้องขังชายแดน 3 จานวน 130 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว และการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจับพบว่า
1. กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่สถานภาพโสด (ร้อยละ 61.54) อายุ 36-45 (ร้อยละ 38.46) กาหนดโทษ 1 – 4 ปี
(ร้อยละ 51.54) มีระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 33.08)
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้รับ มาตรฐานการจัดสวัสดิการของผู้ต้องขัง โดยรวมอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย = 4.27)
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า โรงเลี้ยงอาหาร ได้รับสวัสดิการอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.51) รองลงมาคือ ด้าน
สูทกรรม ได้รับสวัสดิการอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.49) ด้านสถานพยาบาล ได้รับสวัสดิการอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย
= 4.22) ด้านที่นอน ได้รับสวัสดิการอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย = 4.09) และด้านการกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ได้รับ
สวัสดิการอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.03) ตามลาดับ
3. ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า สถานภาพสมรส ที่ ต่ า งกัน ของผู้ ต้ องขัง มี ความเห็น ต่ อ การจั ด
มาตรฐานการจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขังไม่แตกต่างกัน, อายุที่ต่างกันของผู้ต้องขัง มีความเห็นต่อการจัดมาตรฐาน
การจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขังไม่แตกต่างกัน, กาหนดโทษที่ต่างกันของผู้ต้องขัง มีความเห็นต่อการจัดมาตรฐาน
การจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขังไม่แตกต่างกัน, การศึกษาที่ต่างกันของผู้ต้องขัง มีความเห็นต่อการจัดมาตรฐานการ
จัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขังไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบปฏิเสธสมมติฐานนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : สวัสดิการ , ผู้ต้องขัง.
ABSTRACT
Studying Welfare Standards for Prisoners: A Case Study of Chai Nat Prison the purpose
is to study welfare standards and compare welfare standards of prisoners in Chainat prison.
This study is a survey research the samples used in the research were prisoners in
Chainat prison there are 130 members of the borderless backgrounds the questionnaire was
used for data analysis The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation
One-way analysis of variance and hypothesis testing.
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The results of this research were as followings
1. Sample Most of the single (61.54%), Age 36-45 (38.46%), Imposed a penalty of
1-4 years (51.54%), Primary education (33.08%)
2. Sample Receive welfare standards for prisoners Overall, the average score was
good (mean = 4.27) When considering each side, found that. Food Court The level of
satisfaction was very good (mean = 4.51), followed by suits The average level of
satisfaction was good (mean = 4.49), Nursing home the average level of satisfaction was
good (mean = 4.22), The mattresses have good welfare (mean = 4.09) and the waste and
sewage disposal The average level of satisfaction was good (mean = 4.03).
3. The hypothesis test found that the different marital status of the prisoners. There
is no difference in the standard of welfare arrangements for prisoners, the different ages of
prisoners There is no difference in the standard of welfare arrangements for prisoners, the
different penalties apply to prisoners. There is no difference in the standard of welfare
arrangements for prisoners, the different education of i prisoners. There is no difference in
the standard of welfare arrangements for prisoners The test results reject the hypothesis.
Statistical significance was at 0.05.
Keywords : welfare, prisoners

บทนา
เรือนจาจังหวัดชัยนาท เป็นเรือนจาส่วนภูมิภาค สังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 89
ถนนชัยณรงค์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท รับผิดชอบควบคุมผู้ต้องขัง ที่กระทาความผิดทางอาญาใน
เขตพื้นที่ จังหวัดชัยนาท มีเนื้อที่ภายในเรือนจาประมาณ 6 ไร่ 45 ตารางเมตร ปัจจุบันประสบปัญหาเช่นเดียวกัน
กับเรือนจาอื่นๆ ในประเทศไทย คือ ผู้ต้องขังล้นเรือนจา เนื่องจากเรือนจาจังหวัดชัยนาท มีพื้นที่จากัดรับควบคุม
ผู้ต้องขังได้เพียง 1,000 ถึง 1,100 คนเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติแล้ว เรือนจาจังหวัดชัยนาทต้องควบคุม ผู้ต้องขัง
1,540 คน (ผู้ต้ องขัง ชาย 1,343 คน ผู้ ต้องขัง หญิง 189 คน ผู้ต้ องกักขังชาย 7 คน ผู้ต้ องกักขังหญิ ง 1 คน :
ยอดผู้ต้องขัง ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561) ทาให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้สวั สดิการแก่
ผู้ต้องขังอาจจะไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง
ผู้ วิ จั ย ในฐานะที่ เป็ น ผู้ ป ฏิบั ติ ง านอยู่ ในเรื อนจ าจั ง หวั ด ชั ย นาท จึ ง มี ความสนใจที่ จ ะท าการวิ จั ย เรื่อ ง
มาตรฐานการจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขังเรือนจาจังหวัดชัยนาท เพื่อนาผลการวิจัยมาปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการ
ดูแลผู้ต้องขัง ให้มีความสอดคล้อง ตามกรอบแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษามาตรฐานการจัดสวัสดิการ ให้กับผู้ต้องขังเรือนจาจังหวัดชัยนาท
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานการจัดสวัสดิการ ให้กับผู้ต้องขังเรือนจาจังหวัดชัยนาท โดยจาแนกตาม
ข้อมูลภูมิหลังของผู้ต้องขังชาย แดน 3
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กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ต้องขัง
1. สถานภาพสมรส
2. อายุ
3. กาหนดโทษ
4. การศึกษา

ตัวแปรตาม
มาตรฐานการจัดสวัสดิการ
1. ด้านที่นอน
2. ด้านสูทกรรม
3. ด้านโรงเลี้ยง
4. ด้านสถานพยาบาล
5. ด้านการกาจัดขยะและสิง่ ปฏิกูล

วิธีการวิจัย
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา มาตรฐานการจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขังเรือนจาจังหวัดชัยนาท
ผู้ศึกษาได้จัดลาดับการดาเนินงานดังนี้
1) ประชากร (Population) ได้แก่ ผู้ต้องขังเรือนจาจังหวัดชัยนาท
2) กลุ่ ม ตัว อย่า ง (Sample) ที่ใช้ ในการศึกษาวิจั ย ครั้ง นี้ เป็ น การสุ่ม ตั วอย่ างแบบเจาะจง (Purposive
sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยกาหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาก
ผู้ต้องขังชายที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่แดน 3 จานวน 130 คน โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 130 คน
3) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการ
รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมด จานวน 130 ชุด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบสอบถามได้แก่ สถานภาพสมรส อายุ
กาหนดโทษ การศึกษา มีลักษณะคาถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขังเรือนจาจังหวัด
ชัยนาท ประกอบด้วย
มาตรฐานด้านที่นอน
จานวน 7 ข้อ
มาตรฐานด้านสูทกรรม
จานวน 7 ข้อ
มาตรฐานด้านโรงเลี้ยง
จานวน 7 ข้อ
มาตรฐานด้านสถานพยาบาล
จานวน 7 ข้อ
มาตรฐานด้านการกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
จานวน 9 ข้อ
โดยได้กาหนดแบบวัดระดับความเห็น เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยให้
น้าหนักคะแนน คือ 5 4 3 2 1 มีความหมาย ดังนี้
5
หมายความว่า ความเห็นต่อมาตรฐานการจัดสวัสดิการดีมาก
4
หมายความว่า ความเห็นต่อมาตรฐานการจัดสวัสดิการดี
3
หมายความว่า ความเห็นต่อมาตรฐานการจัดสวัสดิการปานกลาง
2
หมายความว่า ความเห็นต่อมาตรฐานการจัดสวัสดิการพอใช้
1
หมายความว่า ความเห็นต่อมาตรฐานการจัดสวัสดิการควรปรับปรุง
4) ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
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4.1) ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนาผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม
โดยขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4.2) กาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ
4.3) สร้างเครื่องมือในการวิจัย
4.4) เสนอร่างเครื่องมือต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ
4.5) นาเครื่องมือที่ทดลองใช้แล้วเสนอที่อาจารย์ปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือให้ถูกต้องสมบูรณ์
และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
5) การเก็บรวบรวมข้อมูล
5.1) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
5.2) ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล
5.3) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาตอบ
5.4) จัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพื่อศึกษาวิเคราะห์ต่อไป
6) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใช้ในการศึกษา
เมื่ อ เก็บ รวบรวมข้อ มู ล และตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องข้ อ มู ล แล้ ว น ามาประมวลผลด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package to
the Social Science หรือ SPSS) โดยใช้วิธีวัดค่าทางสถิติในการศึกษาดังนี้
6.1) การใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ(Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
6.2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ โดยใช้สถิติ F-test Chi-square และกาหนดระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. สรุปผลการศึกษาจาแนกตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพื่อศึกษามาตรฐานการจัดสวัสดิการ ให้กับผู้ต้องขัง
เรือนจาจังหวัดชัยนาท สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1) สถานภาพของผู้ต้องขังชายแดน 3 เรือนจาจังหวัดชัยนาท จาแนกตามสถานภาพสมรส จาก
การวิเคราะห์ พบว่าผู้ต้องขังที่ตอบแบสอบถามส่วนใหญ่มี สถานภาพโสด มีจานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54
สมรส มีจานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 28.46 หย่าร้าง มีจานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 หม้าย มีจานวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.31
2) สถานภาพของผู้ ต้ อ งขั ง ชายแดน 3 เรื อ นจ าจั ง หวั ด ชั ย นาท จ าแนกตามอายุ จากการ
วิเคราะห์ พบว่าผู้ต้องขังที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี 36-45 ปี มีจานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 มีอายุ
26-35ปี มีจานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 มีอายุ 18-25 ปี มีจานวน 29คน คิดเป็นร้อยละ 22.31 และ
สุดท้ายมีอายุมากกว่า 45 ปี มีจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.23
3) สถานภาพของผู้ต้องขังชายแดน 3 เรือนจาจังหวัดชัยนาท จาแนกตามกาหนดโทษ จากการ
วิเคราะห์ พบว่าผู้ต้องขังที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี กาหนดโทษ 1 – 4 ปี มีจานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ
51.54 มีกาหนดโทษ 5 – 8 ปี มีจานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 33.08 มีกาหนดโทษ 13 – 15 ปี มีจานวน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.62 มีมีกาหนดโทษ ระหว่าง และ 9 – 12 ปี มีจานวน 5 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 3.85 มีกาหนด
โทษ น้อยกว่า 1 ปี มีจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.08
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4) สถานภาพของผู้ต้องขังชายแดน 3 เรือนจาจังหวัดชัยนาท จาแนกตามระดับการศึกษา จาก
การวิเคราะห์ พบว่าผู้ต้องขังที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี ระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา มีจานวน 43 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.08 มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มีจานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 29.23 มีวุฒิการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีจานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 20.77 มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา
มีจานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 มีวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี และ อื่นๆ มีจานวน 1 คน เท่ากัน
คิดเป็นร้อยละ 0.77
5) จากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยรวมมาตรฐานการจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขังเรือนจาจังหวัด
ชัยนาท พบว่าผู้ต้องขัง มีความเห็นต่อมาตรฐานการจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขังเรือนจาจังหวัดชัยนาท โดยรวมอยู่
ในระดับดี ( ̅ = 4.27, SD = 0.61) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความเห็นอยู่ในระดับดี มาก คือ
มาตรฐานด้านโรงเลี้ยง อยู่ในระดับดีมาก ( ̅ = 4.51, SD = 0.49) มาตรฐานด้านสูทกรรม อยู่ในระดับดี
( ̅ = 4.49, SD = 0.49) มาตรฐานด้านสถานพยาบาล อยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.22, SD = 0.62) มาตรฐานด้านที่นอน
อยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.09, SD = 0.62) มาตรฐานด้านการกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูล อยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.03, SD = 0.84)
ตามลาดับ
5.1) ด้านที่นอน จากการวิเคราะห์ข้อมูล มาตรฐานการจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขังเรือนจา
จังหวัดชัยนาท พบว่าผู้ต้องขัง มีความเห็นด้านที่นอน โดยรวมอยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.09, SD = 0.62) และเมื่อ
พิจ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า มีความเห็นอยู่ ในระดับ ดี คือ พื้ น ผนั ง เพดานสะอาด แข็ง แรง สภาพดีไ ม่ มีช ารุด
( ̅ = 4.23, SD = 0.65) มีแสงสว่างเพียงพอ อยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.22, SD = 0.77) มีจุดน้าดื่มสารอง ภายในห้อง
โดยมีน้าดื่มในภาชนะที่สะอาด มีก๊อกปิด - เปิด มิดชิด อยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.22, SD = 0.72) เครื่องนอนเพียงพอ
(ครบตามจานวนผูต้ ้องขัง) และมีลักษณะเดียวกัน(ภายในห้องหรือห้องนอนเดียวกัน) อยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.08, SD = 0.79)
มีส้วมในเรือนนอนที่สะอาด ไม่มีน้าขังที่พื้น อยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.01, SD = 0.92) มีอุปกรณ์ช่วยในการระบาย
อากาศ คือพัดลมระบายความร้อน อยู่ในระดับดี ( ̅ = 3.97, SD = 0.91) ห้องนอนมีการะบายอากาศที่ดี อยู่ใน
ระดับดี ( ̅ = 3.90, SD = 0.84) ตามลาดับ
5.2) ด้านสูทกรรม จากการวิเคราะห์ข้อมูล มาตรฐานการจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขังเรือนจา
จังหวัดชัยนาท พบว่ามีความเห็นด้านสูทกรรม โดยรวมอยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.49, SD = 0.49) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่ามีความเห็นอยู่ในระดับดี มาก คือ มีห้องหรือสถานที่เก็บอาหารที่ป รุงสาเร็จแล้ว ในระดับดีมาก
( ̅ = 4.56, SD = 0.65) มีการล้างภาชนะด้วยวิธีการอย่างน้อย 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 ล้างด้วยน้ายาล้าง
ภาชนะ ขั้นตอนที่ 2 ล้างด้วยน้าสะอาด 2 ครั้งหรือล้างด้วยน้าไหล และอุปกรณ์การล้างต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 60
เซนติเมตร อยู่ในระดับดีมาก ( ̅ = 4.54, SD = 0.62) มีท่อหรือรางระบายน้าที่มีสภาพดี ไม่แตกร้าว อยู่ในระดับดี
มาก ( ̅ = 4.52, SD = 0.55) ไม่เตรียมและปรุงอาหารบนพื้น อยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.50, SD = 0.61) สะอาด เป็น
ระเบียบ พื้นที่ทาด้วยวัสดุถาวร แข็ง เรียบ สภาพดี อยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.49, SD = 0.59) อาหารเครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องมีเลขทะเบียนตารับอาหาร เช่นเครื่องหมาย อย. อยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.40, SD = 0.67)
ผู้ประกอบอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน อยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.38, SD = 0.61) ตามลาดับ
5.3) ด้านโรงเลี้ยง จากการวิเคราะห์ข้อมูล มาตรฐานการจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขังเรือนจา
จังหวัดชัยนาท พบว่าผู้ต้องขัง มีความเห็นด้านโรงเลี้ยง โดยรวมอยู่ใน ระดับดีมาก ( ̅ = 4.51, SD = 0.49) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความเห็นอยู่ในระดับดีมาก คือมีอ่างล้างภาชนะอุปกรณ์ อ่างล้างจาน บ่อดักไขมัน
อยู่ในระดับดีมาก ( ̅ = 4.69, SD = 0.51) มีโรงเลี้ยงอาหารหรือพื้นที่จัดเลี้ยง เป็นสัดส่วน อยู่ในระดับดีมาก
( ̅ = 4.68, SD = 0.50) มีอุปกรณ์จัดเลี้ยงครบตามจานวนผู้ต้องขัง อยู่ในระดับดีมาก ( ̅ = 4.58, SD = 0.62)
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โต๊ะ เก้าอี้ สะอาดแข็งแรง จัดเป็นระเบียบ อยู่ในระดับดีมาก ( ̅ = 4.5, SD = 0.57) มีจุดน้าดื่มเป็น ก๊อกปิด - เปิด
วางสูงจากพื้น ประมาณ 60 เซนติเมตร อยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.45, SD = 0.68) มีอุปกรณ์ปกปิดอาหารปรุงเสร็จที่
เตรียมเลี้ยง เช่น ฝาชี กรณี ที่มีการตักวางไว้ โดยไม่ได้จัดเลี้ยงในทันที อยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.36, SD = 0.66) และ
โต๊ะ เก้าอี้ เพียงพอกับจานวนผู้ต้องขัง อยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.22, SD = 0.78) ตามลาดับ
5.4) ด้านสถานพยาบาล จากการวิเคราะห์ข้อมูล มาตรฐานการจัดสวัสดิการให้กับผู้ ต้องขัง
เรือนจาจังหวัดชัยนาท พบว่าผู้ต้องขัง มีความเห็นด้านสถานพยาบาล โดยรวมอยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.22, SD = 0.68)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความเห็นอยู่ในระดับดี คือมีการจัดทาทะเบียนประวัติ (OPD Card) ของ
ผู้ต้องขังป่วย อยูใ่ นระดับดี ( ̅ = 4.43, SD = 0.68) มีพยาบาลวิชาชีพหรือพยาบาลเทคนิคหรือเจ้าหน้าที่พยาบาล
ปฏิบัติหน้าที่พยาบาลเรือนจาในอัตราส่วน 1 คน : ผู้ต้องขัง 1,250 คน อยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.25, SD = 0.78)
มีสภาพแวดล้อมสะอาด และอากาศถ่ายเทสะดวกและมีแสงสว่างเพียงพอ อยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.24, SD = 0.79)
มีการส่งต่อหรือย้ายผู้ต้องขังป่วยหนักเกินขีดความสามารถออกไป รับการรักษาต่อยังโรงพยาบาลภายนอก อยู่ใน
ระดับดี ( ̅ = 4.22, SD = 0.80) มีการให้บริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เช่นการนัดหมาย และติดตาม
ผลการรักษาพยาบาล อยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.18, SD = 0.80) มีการจัดสถานที่เหมาะสมและสะดวกต่อการ
ให้บริการ มีความมั่นคงแข็งแรง และแยกเป็นเอกเทศ อยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.13, SD = 0.76) มีกิจกรรมการให้
ความรู้แก่ผู้ต้องขัง เช่นการบรรยาย การจัดบอร์ด อยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.11, SD = 0.76) ตามลาดับ
5.5) จากการวิเคราะห์ข้อมูล มาตรฐานการจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขังเรือนจาจังหวัดชัยนาท
พบว่าผู้ต้องขัง มีความเห็นด้านการกาจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล โดยรวมอยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.03, SD = 0.84) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความเห็นอยู่ในระดับดี คือ ตัวเรือนส้วมมีการระบายอากาศดี แสงสว่างเพียงพอ
อยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.26, SD = 0.78) มีการกาจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีที่เหมาะสม เช่น การมีการบาบัดขั้นที่ 2 หรือ
หน่วยงานภายนอกใช้รถสูบนาออกกาจัด อยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.12, SD = 0.91) มีป้ายบอกบริเวณหรือจุดสาหรับ
ทิ้งขยะ แยกขยะ หรือคาเตือนต่างๆอยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.10, SD = 0.96) มีการแยกประเภทขยะ ขยะเปียก ขยะ
แห้ง ที่จุดรองรับขยะ อยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.02, SD = 0.98) พื้น ผนัง โถส้วม ที่ปัสสาวะสะอาด อยู่ในระดับดี
( ̅ = 4.02 , SD=1.02) บริเวณที่พักขยะมีการแยกประเภทขยะและรวบรวมใส่ภาชนะหรือถุงที่มีการปกปิดมิดชิด ไม่มี
การรั่วซึม อยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.01, SD = 0.95) มีที่รองรับขยะ (ถังขยะ) เพียงพอ อยู่ในระดับดี ( ̅ = 3.98, SD = 1.01)
มีอุปกรณ์ในห้องส้วมเพียงพอ เช่น อ่างเก็บน้า ภาชนะตักน้า แปรงทาความสะอาด อยู่ในระดับดี ( ̅ = 3.95, SD = 1.03)
ถังใส่ขยะมีสภาพดี ไม่ชารุด มีฝาปิด ทาความสะอาดง่ายอยู่ในระดับดี ( ̅ = 3.79, SD = 1.01) ตามลาดับ
2. สรุปผลการศึกษาจาแนกตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานการจัดสวัสดิการ
ให้กับผู้ต้องขังเรือนจาจังหวัดชัยนาท โดยจาแนกตามข้อมูลภูมิหลังของผู้ต้องขังชาย แดน 3
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สถานภาพสมรส ที่ต่างกันของผู้ต้องขัง มีความเห็นต่อการจัดมาตรฐาน
การจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขังไม่แตกต่างกันกัน (sig = 0.113), อายุที่ต่างกันของผู้ต้องขัง มีความเห็นต่อการจัด
มาตรฐานการจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขังไม่แตกต่างกัน (sig = 0.813), กาหนดโทษที่ต่างกันของผู้ต้องขัง
มีความเห็นต่อการจัดมาตรฐานการจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขังไม่แตกต่างกัน (sig = 0.077), การศึกษาที่ต่างกันของ
ผู้ต้องขัง มีความเห็นต่อการจัดมาตรฐานการจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขังไม่แตกต่างกัน (sig = 0.522) ผลการ
ทดสอบปฏิเสธสมมติฐาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผล
1. อภิปรายผลการศึกษาจาแนกตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพื่อศึกษามาตรฐานการจัดสวัสดิการ ให้กับ
ผู้ต้องขังเรือนจาจังหวัดชัยนาท สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1) การอภิปรายข้อมูลทั่วไปของผู้ต้องขัง จากการวิเคราะห์ พบว่าผู้ต้องขังที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ จาแนกตามสถานภาพสมรส สถานภาพโสด มีจานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54 จาแนกตามอายุ
36-45 มีจานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 จาแนกตาม กาหนดโทษ 1 – 4 ปี มีจานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ
51.54 จาแนกตาม ระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา มีจานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 33.08
2) การอภิปรายผลการวิจัยระดับความเห็นของผู้ต้องขังต่อมาตรฐานการจัดสวัสดิการให้กับ
ผู้ต้องขังเรือนจาจังหวัดชัยนาท จากการวิเคราะห์ข้อมูล มาตรฐานการจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขังเรือนจา จังหวัด
ชัยนาท แต่ละด้านดังนี้
2.1) ด้ า นที่ น อน โดยรวมอยู่ ในระดั บ ดี และเมื่ อพิ จ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า ข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ พื้น ผนัง เพดานสะอาด แข็งแรง สภาพดีไม่มีชารุด , มีแสงสว่างเพียงพอ, มีจุดน้าดื่มสารอง
ภายในห้อง โดยมีน้าดื่มในภาชนะที่สะอาด มีก๊อกปิด - เปิด มิดชิด, เครื่องนอนเพียงพอ (ครบตามจานวนผู้ต้องขัง)
และมีลักษณะเดียวกัน (ภายในห้องหรือห้องนอนเดียวกัน), มีส้วมในเรือนนอนที่สะอาด ไม่มีน้าขังที่พื้น , มีอุปกรณ์
ช่วยในการระบายอากาศ คือพัดลมระบายความร้อน แสดงให้เห็นว่า ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ได้จัดเจ้าหน้าที่ ที่
มีประสิทธิภ าพ จัดจ่า ยงานผู้ต้องขังในการดูแลปรับปรุงทาความสะอาดสม่าเสมอมีการจัดการที่ดี ส่วนข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ห้องนอนมีการะบายอากาศที่ดี พบว่าจานวนผู้ต้องขังในเรือนจาจังหวัดชัยนาท มีปริ มาณที่
เพิ่มขึ้นเกินอัตราความจุที่รองรับได้ จึงควรที่จะมีการเพิ่มพัดลมระบายอากาศให้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
นงลักษณ์ โพธิ์ยี่. (2555). ศึกษาวิจัยประสิทธิผลการบริหารจัดการสวัสดิการความจาเป็นขั้นพื้นฐานแก่ผู้ต้องขังหญิง
ในความควบคุมของเรือนจากลางนครสวรรค์. ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ต้องขังหญิงต่อการบริหารจัดการ
สวัสดิการความจาเป็นขั้นพื้นฐานแก่ผู้ต้องขังหญิงในความควบคุ มของเรือนจากลางนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้านที่นอน/ที่อยู่อาศัย, ด้านการอนามัย,ด้านเครื่องนุ่งห่ม, ด้านอาหารและ
ด้านการรักษาพยาบาล พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านผลการเปรียบเทียบ พบว่า ผู้ต้องขังหญิงที่มีอายุต่างกัน
มีทัศนะต่อการบริหารจัดการสวัสดิการความจาเป็นขั้นพื้นฐานของเรือนจากลางนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ผู้ต้องขังหญิงที่มีอายุ
ต่างกัน มีทัศนะต่อการบริหารจัดการสวัสดิการความจาเป็นขั้นพื้นฐานของเรือนจากลางนครสวรรค์ ในด้านการ
อนามัยแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
2.2) ด้ า นสู ท กรรม โดยรวมอยู่ ในระดั บ ดี และเมื่ อพิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า
มีความเห็นอยู่ในระดับดีมาก คือ มีห้องหรือสถานที่เก็บอาหารที่ปรุงสาเร็จแล้ ว, มีการล้างภาชนะด้วยวิธีการอย่าง
น้อย 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 ล้างด้วยน้ายาล้างภาชนะ ขั้นตอนที่ 2 ล้างด้วยน้าสะอาด 2 ครั้งหรือล้างด้วยน้า
ไหลและอุปกรณ์การล้างต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร, มีท่อหรือรางระบายน้าที่มีสภาพดี ไม่แตกร้าว
แสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ตามที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท และโรงพยาบาล
ชัยนาทให้คาแนะนา แล้วนากลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ผู้ประกอบอาหารแต่ง
กายสะอาด สวมเสื้อมีแขน พบว่าเครื่องแต่งกายผู้ประกอบอาหารควรมีการปรับปรุงใหม่ และจัดซื้อใหม่ เนื่องจากที่
มีใช้อยู่ปัจจุบันมีสภาพเก่าเนื่องจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรดา ศาสนะสุพินธ์.
(2554). ศึกษาวิจัยความต้องการของผู้ต้องขังต่อสวัสดิการด้านอาหาร ศึกษาเฉพาะกรณีทัณฑสถานหญิงธนบุรี
พบว่าด้านความสะอาดและปลอดภัย คือ ผู้บริหารทัณฑสถานหญิงธนบุรี ควรตรวจตราและกาชับการจัดเลี้ยง
อาหารผู้ต้องขังในเรื่องการปรุงอาหาร ตรวจสถานที่จัดเก็บภาชนะสาหรับจัดเลี้ยงอย่าให้มีฝุ่นและแมลง ด้านสถานที่
ควรใช้เงินนอกงบประมาณของทัณฑสถานฯ ปรับปรุง ต่อเติมสถานที่และเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการ
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ปรุงอาหาร ตรวจตราดูแลสถานที่จัดเลี้ยงอาหารในแต่ละรอบและภายหลังการจัดเลี้ยงอาหารเสร็จแล้ว ด้านปริมาณ
ของอาหาร ผู้บริหารทัณฑสถานหญิงธนบุรี ควรใช้เงินนอกงบประมาณจากการฝึกวิชาชีพหรือจากร้านสงเคราะห์
ผู้ต้องขัง เพื่อเป็นสวัสดิการในเรื่องอาหารเสริมให้กับผู้ต้องขัง และนักสังคมสงเคราะห์ควรประสานกับมูลนิธิหรือ
องค์กรต่าง ๆ เพื่อให้มีการจัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังในวันและโอกาสที่สาคัญ ๆ ในด้านคุณค่าทางโภชนาการควร
กาชับคณะกรรมการตรวจรับอาหารดิบคานึงถึงความสดใหม่ของอาหารและเครื่องปรุงที่มาส่ง และการปรุงอาหาร
ควรปรับปรุงรายการอาหารในแต่ละเดือน เพื่อให้อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ
2.3) ด้ า นโรงเลี้ ย ง โดยรวมอยู่ ในระดั บ ดี และเมื่ อพิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า
มีความเห็น อยู่ในระดับดีมาก คือ มีอ่างล้างภาชนะอุปกรณ์ อ่างล้างจาน บ่อดักไขมัน อยู่ในระดับดีมาก, มีโรงเลี้ยง
อาหารหรือพื้นที่จัดเลี้ยงเป็นสัดส่วน, มีอุปกรณ์จัดเลี้ยงครบตามจานวนผู้ต้องขัง, โต๊ะ เก้าอี้ สะอาดแข็งแรง จัดเป็น
ระเบียบ แสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มีการจัดระเบียบ มีการตรวจตราดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ โต๊ะ เก้าอี้ เพียงพอกับจานวนผู้ต้องขัง แสดงให้เห็นว่า
จานวนผู้ต้องขังที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น ทาให้ต้องมีการของบประมาณจากกรมราชทัณฑ์ ในการจัดซื้อ จัดทา โต๊ะ เก้าอี้
เพื่อให้เพียงพอต่อจานวนผู้ต้องขังที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรดา ศาสนะสุพินธ์. (2554). ศึกษาวิจัย
ความต้องการของผู้ต้องขังต่อสวัสดิการด้านอาหาร ศึกษาเฉพาะกรณีทัณฑสถานหญิงธนบุรี พบว่าด้านความสะอาด
และปลอดภัย คือ ผู้บริหารทัณฑสถานหญิงธนบุรี ควรตรวจตราและกาชับการจัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังในเรื่องการ
ปรุ ง อาหาร ตรวจสถานที่ จั ด เก็ บ ภาชนะส าหรั บ จั ด เลี้ ย งอย่ า ให้ มี ฝุ่ น และแมลง ด้ า นสถานที่ ค วรใช้ เ งิ น นอก
งบประมาณของทัณฑสถานฯ ปรับปรุง ต่อเติมสถานที่และเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการปรุงอาหาร
ตรวจตราดูแลสถานที่จัดเลี้ยงอาหารในแต่ละรอบและภายหลังการจัดเลี้ยงอาหารเสร็จแล้ว ด้านปริมาณของอาหาร
ผู้บริหารทัณฑสถานหญิงธนบุรี ควรใช้เงินนอกงบประมาณจากการฝึกวิชาชีพหรือจากร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง เพื่อ
เป็นสวัสดิการในเรื่องอาหารเสริมให้กับผู้ต้องขัง และนักสังคมสงเคราะห์ควรประสานกับมูลนิธิหรือองค์ก รต่าง ๆ
เพื่ อ ให้ มี ก ารจั ด เลี้ ย งอาหารผู้ ต้ อ งขั ง ในวั น และโอกาสที่ ส าคั ญ ๆ ในด้ า นคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการควรก าชั บ
คณะกรรมการตรวจรับอาหารดิบคานึงถึงความสดใหม่ของอาหารและเครื่องปรุงที่มาส่ง และการปรุงอาหารควร
ปรับปรุงรายการอาหารในแต่ละเดือน เพื่อให้อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ ด้านความหลากหลายของอาหาร ควร
ปรับรายการอาหารให้มีเมนูอาหารท้องถิ่นในแต่ละภาคสลับกันไป
2.4) ด้านสถานพยาบาล โดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามี
ความเห็นอยู่ในระดับดี คือมีการจัดทาทะเบียนประวัติ (OPD Card) ของผู้ต้องขังป่วย, มีพยาบาลวิชาชีพหรื อ
พยาบาลเทคนิคหรือเจ้าหน้าที่พยาบาล ปฏิบัติหน้าที่พยาบาลเรือนจาในอัตราส่วน 1 คน : ผู้ต้องขัง 1,250 คน,
มีสภาพแวดล้อมสะอาด และอากาศถ่ายเทสะดวกและมีแสงสว่างเพียงพอ, มีการส่งต่อหรือย้ายผู้ต้องขังป่วยหนัก
เกินขีดความสามารถออกไปรับการรักษาต่อยังโรงพยาบาลภายนอก, มีการให้บริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
เช่นการนัดหมาย และติดตามผลการรักษาพยาบาล, มีการจัดสถานที่เหมาะสมและสะดวกต่อการให้บริการ มีความ
มั่นคงแข็งแรง และแยกเป็นเอกเทศ แสดงให้เห็นว่าสถานพยาบาล มีการดูแลผู้ต้องขังป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ต้องขัง ที่ได้รับการตรวจรักษามีความเห็นที่ดีต่อการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด กิจกรรมการให้
ความรู้แก่ผู้ต้องขัง เช่นการบรรยาย การจัดบอร์ด ต้องให้พยาบาลวิชาชีพของเรือนจา มีการเพิ่มกิจกรรมในการให้
ความรู้ด้านสุขภาพ การบรรยาย การจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ตามกองงาน หรือจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
แต่ละแดนให้ครบทุกแดน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาณิตา กัณสุทธิ์. (2557). ศึกษาวิจัยสิทธิในการได้รับการ
รักษาพยาบาลของผู้ต้องขัง ที่พบว่า สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเกิ ดการเจ็บป่วย เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่
ประชาชนทุกคนควรได้รับถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะถูกจากัดสิทธิเสรีภาพ โดยต้องโทษจาคุกแต่ก็ยังคงมีสิทธิที่จะได้รับ
การรักษาที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก ซึ่งกฎหมายได้บัญญัติรับรองไว้ให้ได้รับการรักษาเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
แต่ก็เป็นการบัญญัติไว้อย่างกว้างๆ ซึ่งมีระเบียบปฏิบัติ มีขั้นตอนและกระบวนการเข้าถึงการรักษาอีกหลายขั้นตอน
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และบางขั้นตอนมีความยุ่งยากในการปฏิบัติ บางครั้งมีความล่าช้า ประเทศไทยนั้นมีกรมราชทัณฑ์มีหน้าที่เป็นผู้ดูแล
รักษาพยาบาลผู้ต้องขังป่วย
2.5) ด้านการกาจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล โดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่ามีความเห็นอยู่ในระดับดี คือ ตัวเรือนส้วมมีการระบายอากาศดี แสงสว่างเพียงพอ, มีการกาจัดสิ่งปฏิกูล
ด้วยวิธีที่เหมาะสม เช่น การมีการบาบัดขั้นที่ 2 หรือ หน่วยงานภายนอกใช้รถสูบนาออกกาจัด, มีป้ายบอกบริเวณ
หรือจุดสาหรับทิ้งขยะ แยกขยะ หรือคาเตือนต่างๆ, มีการแยกประเภทขยะ ขยะเปียก ขยะแห้ง ที่จุดรองรับขยะ,
พื้น ผนัง โถส้วม ที่ปัสสาวะสะอาด, บริเวณที่พักขยะ มีการแยกประเภทขยะและรวบรวมใส่ภาชนะหรือถุงที่มีการ
ปกปิดมิดชิด ไม่มีการรั่วซึม, มีที่รองรับขยะ (ถังขยะ) เพียงพอ, มีอุปกรณ์ในห้องส้วมเพียงพอ เช่น อ่างเก็บน้า
ภาชนะตักน้า แปรงทาความสะอาด แสดงให้เห็นว่าฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ มีการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาล
เรือนจาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขังเรือนจาจังหวัดชัยนาท ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ถังใส่ขยะมีสภาพดี ไม่ชารุด มีฝาปิด ทาความสะอาดง่าย ควรมีการปรับปรุงถังใส่ขยะให้มีสภาพดี
ไม่ชารุด มีฝาปิด มีการของบประมาณจัดซื้อถังใส่ขยะ ทดแทนของเดิมที่ชารุด และจัดซื้อเพิ่มเพื่อเตรียมการรองรับ
จานวนผู้ต้องขังที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง สอดคล้องกับงานของ ระเบียบ ชาญช่าง. (2541). ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมขยะและสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา เขตการศึกษาที่ 1 ซึ่งผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลในที่
สาธารณะของนักเรียน คือทัศนคติต่อพฤติกรรมการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะ การเคยทิ้งขยะ และสิ่ง
ปฏิกูลหรือภาชนะรองรับ เมื่ออยู่บ้าน อยู่โรงเรียน สาหรับความถี่ที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับขยะสิ่งปฏิกูลที่อยู่อาศัย
และเพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล นอกนั้นยังมี ธนพร พนาคุปต์ (2538) ศึกษาถึง
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนถูกต้องอยู่ในระดับสูง โดยพฤติกรรมการเก็บรวบรวมขยะและกาจัดขยะมูล
ฝอยถูกต้องอยูใ่ นระดับสูง แต่พฤติกรรมการลดปริมาณขยะและนากลับมาใช้ไม่ขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ อาชีพ ลักษณะ
ที่อยู่อาศัย การรับรู้ข่าวสาร และความรู้เกี่ยวกับการจัดมูลฝอยในครัวเรือนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. อภิป รายผลการศึกษาจ าแนกตามวั ต ถุป ระสงค์ ข้อที่ 2 เพื่ อศึกษาเปรีย บเที ย บมาตรฐานการจั ด
สวัสดิการ ให้กับผู้ต้องขังเรือนจาจังหวัดชัยนาท โดยจาแนกตามข้อมูลภูมิหลังของผู้ต้องขังชาย แดน 3
2.1 ด้านสถานภาพสมรส พบว่าสถานภาพสมรส ที่ต่างกันของผู้ต้องขัง มีความเห็นต่อการจัด
มาตรฐานการจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขัง โดยรวมไม่แตกต่างกันกัน (sig = 0.113) จึงไม่เป็นไปตามสมมตติฐานที่ตั้ง
ไว้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ นงลักษณ์ โพธิ์ยี่. (2555). ได้ทาการศึกษาประสิทธิผล
การบริหารจัดการสวัสดิการความจาเป็นขั้นพื้นฐานแก่ผู้ต้องขังหญิงในความควบคุมของเรือนจากลางนครสวรรค์.
ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ต้องขังหญิงที่มีสถานภาพต่างกัน มีทัศนะต่อการบริหารจัดการสวัสดิการความจาเป็นขั้น
พื้นฐานของเรือนจากลางนครสวรรค์ จังหวั ดนครสวรรค์ โดยภาพรวม ไม่แตกต่ างกัน (sig=0.572) จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ผู้ต้องขังหญิงที่มีสถานภาพบุคคลต่างกัน มีทัศนะต่อการ
บริหารจัดการสวัสดิการความจาเป็นขั้นพื้นฐานของเรือนจากลางนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน ทุกด้าน
2.2 ด้านอายุ พบว่าอายุ ที่ต่างกันของผู้ต้องขัง มีความเห็นต่อการจัดมาตรฐานการจัดสวัสดิการ
ให้กับผู้ต้องขัง โดยรวมไม่แตกต่างกัน (sig = 0.813) จึงไม่เป็นไปตามสมมตติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กริชสุวรรณ นวลวิวัฒน์. (2551). ได้ทาการศึกษา ความพึงพอใจของ
ผู้ต้องขังชาย แดน 1 ที่มีต่อการจัดสวัสดิการของเรือนจาอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย พบว่า ผู้ต้องขัง
ชายแดน 1 ที่มีอายุและระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการของเรือนจาอาเภอธัญบุรีใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้ต้องขังชาย แดน 1 ที่นับถือศาสนา มีภูมิลาเนาเดิม
มีอาชีพก่อนต้องโทษ มีรายได้ต่อเดือนก่อนต้องโทษ มีประเภทความผิด มีกาหนดโทษจาคุกและมีระยะเวลาที่ อยู่ใน
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เรือนจาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการต่อการจัดสวัสดิการของเรือนจาอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไม่
แตกต่างกัน
2.3 ด้านกาหนดโทษ พบว่ากาหนดโทษ ที่ต่างกันของผู้ต้องขัง มีความเห็นต่อการจัดมาตรฐาน
การจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขัง โดยรวมไม่แตกต่างกัน (sig = 0.077) จึงไม่เป็นไปตามสมมตติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิรัตน์ ไตรกูล. (2553). ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของผู้ต้องขังชาย ที่มีต่อการจัดสวัสดิการด้านการพัฒนาจิตใจของกรม ราชทัณฑ์ : ศึกษาเฉพาะกรณี
เรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี. ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุ 36-45 ปี ร้อยละ
38.10 มีการศึกษาในระดับ ประถมศึกษา ร้อยละ 37.4 ก่อนต้องโทษมี อาชีพ รับจ้า งทั่วไป ร้อยละ 45.1 ก่อน
ต้องโทษมีรายได้ต่อเดือน 4,000 บาท และต่ากว่าร้อยละ 35.9 มีสถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 69.1 ประเภท
ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย ร้อยละ 91.9 และมีกาหนดโทษจาคุกตลอดชีวิต ร้อยละ 86.8 ผู้ต้องขังชายมีความพึง
พอใจต่อการจัดสวัสดิการด้านพัฒนาจิตใจของกรมราชทัณฑ์ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านความเสมอภาคและเท่าเทียม รองลงมาคือ ด้านความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ต้องขัง และด้านปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ ตามลาดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ผู้ต้องขังที่มีอายุและประเภทความผิดแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการด้านพัฒนาจิตใจของกรม
ราชทัณฑ์แ ตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ .05 ส่วนผู้ต้องขัง ที่มีระดับ การศึกษาสูงสุด อาชีพก่อน
ต้องโทษ รายได้ต่อเดือนก่อนเข้าอยู่ในเรือนจา สถานภาพการสมรส และการกาหนดโทษ มีความพึงพอใจต่อการจัด
สวัสดิการด้านการพัฒนาจิตใจของกรมราชทัณฑ์ไม่แตกต่างกัน
2.4 ด้านการศึกษา พบว่าการศึกษาที่ต่างกันของผู้ต้องขัง มีความเห็นต่อการจัดมาตรฐานการจัด
สวัสดิการให้กับผู้ต้องขัง โดยรวมไม่แตกต่างกัน (sig = 0.522) จึงไม่เป็นไปตามสมมตติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นงลักษณ์ โพธิ์ยี่. (2555). ได้ทาการศึกษาประสิทธิผลการ
บริหารจัดการสวัสดิการความจาเป็นขั้นพื้นฐานแก่ผู้ต้องขังหญิงในความควบคุมของเรือนจากลางนครสวรรค์. จาก
การศึกษาพบว่า ผู้ต้องขังหญิงที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนะต่อการบริหารจัดการสวัสดิการความจาเป็นขั้น
พื้นฐานของเรือนจ ากลางนครสวรรค์ จัง หวั ดนครสวรรค์ โดยภาพรวม ไม่ แตกต่ างกัน (sig=0.390) จึง ปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ผู้ต้องขังหญิงที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนะต่อการบริหาร
จัดการสวัสดิการความจาเป็นขั้นพื้นฐานของเรือนจากลางนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน ทุกด้าน

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัย เรื่อง มาตรฐานการจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขังเรือนจาจังหวัดชัยนาท ผู้วิจัยมีข้อสรุป และ
การเสนอแนะดังนี้
1. เรือนจาจังหวัดชัยนาท ในปัจจุบันมีผู้ต้องขังเกินอัตราความจุ เป็นจานวนมาก ทาให้ การดาเนินการ
จัดสวัสดิการไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจาก มีข้อจากัดในด้านสถานที่ ด้านงบประมาณ
ควรมีนโยบายในด้านการสร้างเรือนจาใหม่ หรือขยายพื้นที่ควบคุมผู้ต้องขัง เช่น การขยายต่อเติมอาคารเรือนนอน
และโรงเลี้ยงอาหารผู้ต้องขัง หรือหากมีข้อจากัดในด้านการขยายต่อเติมอาคาร ควรมีมาตรการคัดย้ายผู้ต้องขังไปยัง
เรือนจาอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์ได้กาหนดไว้ ที่ยังสามารถรองรับจานวนผู้ต้องขังได้
2. ผู้บังคับบัญชาควรจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมในวิทยาการใหม่ๆ แก่เจ้าพนักงานเรือนจาใน เรื่อง
มาตรฐานการจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขังเรือนจาจังหวัดชัยนาท ซึ่งจะได้นามาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
3. ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ด้านสาธารณสุข ด้านสุขาภิบาลน้า และอาหาร เพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพ มาตรฐานการจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขังเรือนจาจังหวัดชัยนาท ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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4. กาหนดให้มีตัวแทนผู้ต้องขัง มีส่วนร่วมรับผิดชอบในแต่ละด้านของมาตรฐานสวัสดิการ เพื่อการ
พัฒนามาตรฐานการจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขังเรือนจาจังหวัดชัยนาท โดยมี การนาเสนอความเห็นได้ โดยสารวจ
ความต้องการภายในขอบเขตที่กฎหมายกาหนด
5. ควรปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีระบบการถ่ายเทอากาศให้มีการถ่ายเทสะดวก
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการวิจัยในลักษณะเช่นเดียวกันกับเรือนจาต่าง ๆ เพื่อนาผลการวิจัยพัฒนาปรับปรุง มาตรฐาน
การจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขัง
2. การทาวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการทดสอบการวิจัย ครั้งต่อไปควรทาการศึกษาวิจัย
เชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
3. ควรทาการศึกษาปัญหาและความต้องการสวัสดิการของข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท
4. ควรมีการวิจัยเรื่องขวัญและกาลังใจการปฏิบัติงานของข้าราชการภายในเรือนจา

เอกสารอ้างอิง
กรมราชทั ณฑ์ . (2540). ข้อกาหนดมาตรฐานขั้ นต่ าส าหรับปฏิบั ติต่ อผู้ต้ องขัง . กรุง เทพมหานคร : โรงพิม พ์
ราชทัณฑ์.
กริชสุวรรณ นวลวิวัฒน์. (2551). ความพึงพอใจของผู้ต้องขังชายแดน 1 ที่มีต่อการจัดสวัสดิการของเรือนจาอาเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
จีรดา ศาสนะสุพินธ์. (2554). ความต้องการของผู้ต้องขังต่อสวัสดิการด้านอาหาร:ศึกษาเฉพาะกรณีทัณฑสถาน
หญิ ง ธนบุ รี . สารนิ พ นธ์ ศิ ล ปศาตรมหาบั ณ ฑิ ต คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ . กรุ ง เทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ธนพร พนาคุปต์ . (2538). พฤติก รรมการจัด การขยะมูล ฝอยของประชาชนที่ อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมือง
ปั ต ตานี . วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสิ่ ง แวดล้ อ ม บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นงลักษณ์ โพธิ์ยี่. (2555). ประสิทธิผลการบริหารจัดการสวัสดิการความจาเป็นขั้นพื้นฐานแก่ผู้ต้องขังหญิงใน
ความควบคุมของเรือนจากลางนครสวรรค์. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ปาณิตา กัณสุทธิ์. (2557). สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขัง . วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
ระเบียบ ชาญช่าง. (2541). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมขยะและสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะของนักเรียน
ชั้นมัธยมปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตการศึกษาที่ 1. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
วิรัตน์ ไตรกูล. (2553). ความพึงพอใจของผู้ต้องขังชาย ที่มีต่อการจัดสวัสดิการด้านการพัฒนาจิตใจของกรม
ราชทัณฑ์ : ศึกษาเฉพาะกรณี เรือนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี.วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต.

169

ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
THE EFFECTIVENESS OF THE MAE HONG SON PROVINCIAL ADMINISTRATIVE
ORGANIZATION

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

ไพฑูรย์ สำรำญไพรวัลย์
หลักสูตร รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล
หลักสูตร รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
กำรวิจัยประสิทธิผลในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำ
ประสิ ทธิ ผ ลในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่ ว นจั งหวั ด แม่ ฮ่ องสอน2) เพื่ อเปรีย บเทีย บประสิ ท ธิ ผ ลในกำร
บริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำแนกตำมลักษณะส่วนบุคคล ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้
คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ พนัก งำนจ้ำงตำมภำรกิจลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป
จ ำนวน 243 คน แยกเป็ น คณะผู้ บ ริห ำรจ ำนวน 3 คน สมำชิ กสภำจ ำนวน 24 คน ข้ำ รำชกำรจ ำนวน 112 คน
ลูกจ้ำงประจำจำนวน 15 คน พนักงำนจ้ำงจำนวน 89 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถำม สถิติที่ใช้
วิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงด้วย t-test และ
f-test เมื่อพบควำมแตกต่ำงผู้วิจัยจึงทดสอบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe) ผลกำรวิจัยพบว่ำ
ระดับประสิทธิผลในกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.93 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลอยู่ในระดับน้อย นอกนั้นทุกด้ำนอยู่ในระดับ
ปำนกลำงเมื่อเรียงอันดับตำมค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อยปรำกฏว่ำด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.32
รองลงมำด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไปมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.16 ด้ำนกำรบริหำรงำนพัสดุมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.95 และด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคลค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.31 ตำมลำดับ ผลกำรเปรียบเทียบประสิทธิผลในกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำแนกตำมตัวแปรด้ำนเพศโดยภำพรวมและรำยด้ำนไม่แ ตกต่ำงกัน และผลกำรวิเครำะห์ควำม
แปรปรวนของระดับประสิทธิผลในกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล
ด้ำนรำยได้ต่อเดือนโดยรวมพบว่ำโดยภำพรวมไม่มีควำมแตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำด้ำนกำรบริหำรงำน
พัสดุ (sig=.032) มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 สำหรับด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำร
บริหำรงำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไปไม่มีควำมแตกต่ำงกัน
คาสาคัญ : ประสิทธิผล / การบริหารงาน / องค์การบริหารส่วนจังหวัด
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Abstract
The purpose of this research was to study the effectiveness of the Mae Hong Son
Provincial Administrative Organization as follows: 1) to study the effectiveness of Mae Hong
Son Provincial Administrative Organization 2) to compare the effectiveness of the Mae Hong
Son Provincial Administrative Organization. The population in this study was comprised of
members of the executive council, members of the council, regular employees, employees, and
employees. There were 243 employees,24 members,24 officers,112 employees,15 employees, 89
employees. The tools used to collect data were questionnaires, statistics, and frequency. Average
deviation Comparison of differences between t-test and f-test. Differences were investigated by
Scheffe this research is
Effectiveness of management in Mae Hong Son Provincial Administrative Organization.
The average level was 2.93. When considering each aspect, the personnel management was at a
low level. On average, the average level of management was 3.32, followed by the average of 3.16.
The mean score was 2.95 and the mean of personnel management was 2.31 respectively. There
were no significant differences between the sex variables. The results of the analysis of variance of
the effectiveness level in Mae Hong Son Provincial Administrative Organization There were no
significant differences in personal income per month. When considering the aspects, the
management of the package (sig = .032) was significantly different at the .05 level. Budget
management General administration is not different.
Keywords : lifestyle , Sufficiency Economy , Philosophy

บทนา
กำรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกำรกระจำยอำนำจจำกรัฐบำลกลำงให้กับประชำชนในท้องถิ่นได้ปกครองตัวเอง
ซึ่งในส่วนของรำยได้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือ รัฐบำลกลำงจะเป็นผู้กำหนดและแบ่งว่ำรำยได้ประเภทใดบ้ำงที่ให้เป็น
ของท้ อ งถิ่ น และรำยได้ ป ระเภทใดบ้ ำ งที่ ยั ง คงเป็ น ของรั ฐ บำลกลำง โดยก ำหนดในรู ป ของกฎหมำย ทั้ ง ที่ เ ป็ น
พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง ประกำศกระทรวง รวมถึงระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ กำรกำหนด
รำยได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญหลำยประกำร อำทิเช่น ปัจ จัยทำงด้ำนเศรษฐกิจของ
ประเทศ ฐำนะทำงกำรคลังของรัฐบำล ควำมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำรเรียกร้องขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และที่สำคัญก็คือ ปัจจัยทำงด้ำนกำรเมือง เป็นต้นกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนรำชกำรใน
สังกัดกระทรวงมหำดไทยที่มีบทบำทภำรกิจ สำคัญในกำรส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำรพัฒนำ
และให้คำแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้ำนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น กำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงินกำรคลัง
และกำรบริหำรจัดกำร เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็งและมีศักยภำพในกำรให้บริกำรสำธำรณะกำร
ดำเนินงำนของส่วนพัฒนำระบบบัญชีท้องถิ่นมีหน้ำที่สำคัญในกำร ศึกษำ วิเครำะห์ กำหนดและพัฒนำรูปแบบและบัญชี
สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดและพัฒนำระเบียบเกี่ยวกับกำรรับเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำ เงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดและพัฒนำระบบบัญชี
เงินงบเฉพำะกำรเงินทุนหมุนเวียนและเงินกองทุนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจำรณำให้ควำมเห็นเสนอแนะ
และตอบข้อหำรือเกี่ยวกับกำรเงินกำรบัญชีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำน ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินกำร
เกี่ยวกับเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล รวมทั้งงำนอื่นที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำกรอบยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
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จังหวัดแจ้งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำดำเนิ นกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี ให้มีควำมสอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนำสำมปีจะมีลกษณะเป็นกำรกำหนดรำยละเอียดของโครงกำรพัฒนำภำยใต้ยุทธศำสตร์และแนว
ทำงกำรพัฒนำ
ในกำรบริหำรงำนให้คำนึงถึงควำมเป็นไปได้ในกำรปฏิบัติงำนโดยคำนึงถึงควำมต้องกำรและควำมจำเป็นที่ต้อง
ดำเนินกำรของกำรบริหำรงำน โดยใช้หลักกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปีโดยสนับสนุนกำร
จัดเวทีประชำคม และพิจำรณำนำโครงกำร/กิจกรรมที่เป็นปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนหรือ เป็นโครงกำร/
กิจกรรมที่เกินขีดควำมสำมำรถของชุมชนมำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำสำมปี ทั้งนี้ เพื่อให้แผนพัฒนำสำมปีเป็นกรอบในกำร
จัดทำงบประมำณรำยจ่ำยที่ใกล้เคียงควำมเป็นจริงให้คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดทำร่ำง
แผนพัฒนำสำมปีและคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำอนุมติ/ประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี
ทั้งนี้ให้ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเดือนมิถุนำยน และเมื่อแผนพัฒนำสำมปีได้มีกำรประกำศใช้แล้วให้
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ใช้ แผนพั ฒ นำสำมปี เป็ น กรอบในกำรจั ด ทำงบประมำณรำยจ่ ำ ยประจำปี กำรจั ด ทำ
งบประมำณรำยจ่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกำรแสดแผนกำรปฏิบติงำนตำมภำรกิจหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น ที่ได้ วำงแผนไว้ ประกอบกับนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงมหำดไทย จัง หวัด เพื่อจัดท ำเป็ น
นโยบำยผูบริหำรให้ปรำกฏเป็นรูปธรรมในรูปตัวเลข จำนวนเงินว่ำจะทำอะไร เป็นเงินค่ำอะไรบ้ำง รำยกำรละเท่ ำใด
วิธีกำรใด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีอำนำจหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนใน
ท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มำตรำ 17 ผู้วิจัยในฐำนะที่เป็นคณะผู้บริหำรในองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำ
ประสิทธิผลในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มำพัฒนำและปรับปรุงแก้ไข
กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในกำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อศึกษำกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. เพื่อเปรียบเทียบกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น จะบริหำรงำนของตนเองอย่ำงไร เพื่อให้มีประสิท ธิผล และเป็นประโยชน์ต่ อ
ประชำชนโดยรวมมำกที่สุด ซึ่งผู้วิจัยได้นำแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำหนดแผนและขั้ น ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้ แก่ อ งค์ กรกำรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2542 และกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรปกครองท้องถิ่น สำมำรถกำหนดกรอบแนวคิดในกำรทำวิจัยได้ ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อำยุ
3. ตำแหน่งหน้ำที่
4.ระดับกำรศึกษำ
ปัจจัยในการปฎิบตั ิงาน
1. นโยบำยกำรบริหำร
2. ผู้นำองค์กำร
3. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร
4. แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน

ตัวแปรตาม

ประสิทธิผลการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในด้าน
1. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
2. ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ
3. ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
4. ด้ำนกำรบริหำรงำนพัสดุ

วิธีดาเนินการวิจัย
กำรวิจัยประสิทธิผลในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำ
ประสิ ทธิ ผ ลในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่ ว นจั งหวั ด แม่ ฮ่ องสอน2) เพื่ อเปรีย บเทีย บประสิ ท ธิ ผ ลในกำร
บริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำแนกตำมลักษณะส่วนบุคคล ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้
คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป
จ ำนวน 243 คน แยกเป็ น คณะผู้ บ ริห ำรจ ำนวน 3 คน สมำชิ กสภำจ ำนวน 24 คน ข้ำ รำชกำรจ ำนวน 112 คน
ลูกจ้ำงประจำจำนวน 15 คน พนักงำนจ้ำงจำนวน 89 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถำม สถิติที่ใช้
วิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงด้ วย t-test และ
f-test เมื่อพบควำมแตกต่ำงผู้วิจัยจึงทดสอบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe)

ผล/สรุปผล
ระดับประสิทธิผลในกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.93 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลอยู่ในระดับน้อย นอกนั้นทุกด้ำนอยู่ในระดับ
ปำนกลำงเมื่อเรียงอันดับตำมค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อยปรำกฏว่ำด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.32
รองลงมำด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไปมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.16 ด้ำนกำรบริหำรงำนพัสดุมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.95 และด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคลค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.31 ตำมลำดับ สำมำรถสรุปเป็นรำยด้ำนดังนี้
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล พบว่ำประสิทธิผลในกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรวม
อยู่ในระดับน้อยค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.31 เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำข้อ 5 อยู่ในระดับปำนกลำงนอกนั้นทุกข้ออยู่ในระดับ
น้ อ ยเรี ย งล ำดั บ ค่ ำ จำกเฉลี่ ย มำกไปหำน้ อ ยดั ง นี้ คือ กำรบริ ห ำรงำนด้ ำ นบุ คคลขององค์ กำรบริ ห ำรส่ ว นจั ง หวั ด มี
ประสิทธิผลสูง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.67 รองลงมำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้แต่งตั้งบุคลำกรได้เหมำะสมกับตำแหน่งงำน
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.47 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้แต่งตั้งบุคลำกรได้เหมำะสมกับตำแหน่งงำน ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.43
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องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้เชิญบุคลำกรภำยนอกมำให้ควำมรู้และช่วยพัฒนำบุคลำกร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.40 และ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีกำรพัฒนำบุคลำกร เช่น กำรฝึกอบรมและกำรศึกษำดูงำน ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 1.56 ตำมลำดับ
ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีประสิทธิผลในกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำงค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.32 เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำข้อ 1 อยู่ในระดับมำก
นอกนั้นทุกข้อมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำงเรียงลำดับค่ำจำกเฉลี่ยมำกไปหำค่ำเฉลี่ยน้อยดังนี้คือ องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดได้รับงบประมำณเพียงพอ ต่อกำรบริหำรงำน ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.72 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้มี กำรใช้
จ่ำยงบประมำณได้อย่ำงประหยัด คุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์สูงสุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.27 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้
บริหำรงำนด้ำนงบประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.22 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้มีกำรชี้แจง
กำรบริหำรงบประมำณให้ประชำชนได้ทรำบ ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.20 และองค์กำรบริหำรส่วนจัดหวัดได้สนับสนุนให้มีกำร
ตรวจสอบด้ำนกำรเงินทั้งภำยใน ภำยนอกองค์กร ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.19 ตำมลำดับ
ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป พบว่ำประสิทธิผลในกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรวม
อยู่ ในระดับ ปำนกลำงค่ำ เฉลี่ ย เท่ ำ กับ 3.16 เมื่อพิ จำรณำรำยข้อพบว่ำ ทุ กข้อมีควำมคิดเห็นอยู่ ในระดั บ ปำนกลำง
เรียงลำดับค่ำจำกเฉลี่ยมำกไปหำค่ำเฉลี่ยน้อยดังนี้คือ . กำรบริหำรงำนทั่วไปมีประสิทธิผลสูง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.43
รองลงมำเปิดโอกำสให้ประชำชนทั่วไปได้แสดงควำมคิดเห็น ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.20 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีกำร
บริหำรงำนแบบผลสำเร็จมำกกว่ำกำรบริหำรแบบมีขั้นตอนมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.19 มีขั้นตอนกำรปฎิบัติงำนด้วยกำร
จัดให้บริกำรเสร็จสิ้นในจุดเดียว ทำให้ประชำชนได้รับกำรบริกำรรวดเร็ว ค่ำเฉลี่ย 3.00 และ. มีกำรประสำนงำนภำยใน
และภำยนอกอย่ำงชัดเจน ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.96 ตำมลำดับ
ด้ำนกำรบริหำรงำนพัสดุ พบว่ำมีประสิทธิผลในกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดย
รวมอยู่ในระดับปำนกลำงค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.95 เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำทุกข้อมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง
เรียงลำดับค่ำจำกเฉลี่ยมำกไปหำค่ำเฉลี่ยน้อยดังนี้คือ กำรบริหำรงำนด้ำนพัสดุมีประสิทธิภำพสูง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.16
รองลงมำมีกำรจัดหำ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ได้อย่ำงเพียงพอเหมำะสม ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.01 . มีกำรนำครุภัณฑ์ เช่น
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ำยเอกสำร มำเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ เพื่ออำนวยควำม
สะดวกให้กับประชำชน ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.00 และ. มีกำรบำรุงรักษำ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ให้มีประสิทธิภำพอยู่เสมอ
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.58 ตำมลำดับ
ผลกำรเปรียบเทียบประสิทธิผลในกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำแนกตำมตัวแปร
ด้ำนเพศโดยภำพรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน
ผลกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของระดับประสิทธิผลในกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคลด้ำนอำยุโดยรวมพบว่ำโดยภำพรวมไม่มีควำมแตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำด้ำน
กำรบริหำรงำนบุคคล(sig=.003) มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 สำหรับด้ำนกำรบริหำรงำน
งบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไปด้ำนกำรบริหำรงำนพัสดุไม่มีควำมแตกต่ำงกัน เมื่อทำกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย
ระดับประสิทธิผลในกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคลด้ำนอำยุในด้ำน
กำรบริหำรงำนบุคคลเป็นรำยคู่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 คู่ได้แก่
– ผู้มีอำยุ 31-40 ปี มีระดับประสิทธิผลในกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมำกกว่ำผู้มี
อำยุไม่เกิน 30 ปี
– ผู้มีอำยุ 31-40 ปีมีระดับประสิทธิผลในกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมำกกว่ำผู้มี
อำยุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป
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ผลกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของระดับประสิทธิผลในกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคลด้ำนระดับกำรศึกษำโดยรวมพบว่ำโดยภำพรวมไม่มีควำมแตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน
พบว่ำด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป ด้ำนกำรบริหำรงำนพัสดุไม่มี
ควำมแตกต่ำงกัน
ผลกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของระดับประสิทธิผลในกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคลด้ำนอำชีพโดยรวมพบว่ำโดยภำพรวมไม่มีควำมแตกต่ำงกันเมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำน
กำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป ด้ำนกำรบริหำรงำนพัสดุไม่มีควำม
แตกต่ำงกัน
ผลกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของระดับประสิทธิผลในกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคลด้ำนรำยได้ต่อเดือนโดยรวมพบว่ำโดยภำพรวมไม่มีควำมแตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน
พบว่ำด้ำนกำรบริหำรงำนพัสดุ (sig=.032) มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 สำหรับด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไปไม่มีควำมแตกต่ำงกัน

อภิปรายผล
ผลกำรศึกษำประสิทธิ ผลในกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ ฮ่องสอน จำกกำรที่ ผู้วิจัยได้ผ ล
กำรศึกษำ สำมำรถนำมำทำกำรอภิปรำยผลโดย
1. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ที่พบว่ำประสิทธิผลในกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยรวมอยู่ในระดับน้อยค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.31 เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำข้อ 5 อยู่ในระดับปำนกลำงนอกนั้นทุกข้ออยู่ใน
ระดับน้อยเรียงลำดับค่ำจำกเฉลี่ยมำกไปหำน้อยดังนี้คือ กำรบริหำรงำนด้ำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมี
ประสิทธิผลสูง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.67 รองลงมำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้แต่งตั้งบุคลำกรได้เหมำะสมกับตำแหน่งงำน
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.47 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้แต่งตั้งบุคลำกรได้เหมำะสมกับตำแหน่งงำน ค่ำเฉลี่ยเท่ ำกับ 2.43
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้เชิญบุคลำกรภำยนอกมำให้ควำมรู้และช่วยพัฒนำบุคลำกร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.40 และ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีกำรพัฒนำบุคลำกร เช่น กำรฝึกอบรมและกำรศึกษำดูงำน ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 1.56 ตำมลำดับ
นั้น ได้สอดคล้องกับงำนวิจัยของ เริงชัย ตั้งรุ่งเรืองอยู่ (2547 : บทคัดย่อ) ศึกษำเรื่อง “ปัญหำกำรบริหำรงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลในเขตพื้นที่กิ่งอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกำฬสินธุ์ ” พบว่ำ 1) สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
โดยรวม และจำแนกตำมระดับกำรศึกษำพบว่ำ มีปัญหำกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโดยรวมและเป็น
รำยด้ำน 4 ด้ำน อยู่ในระดับปำนกลำง คือ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรงำนคลังและงบประมำณ ด้ำน
โครงสร้ำงและระบบส่วนด้ำนกำรบริหำรงำนพัสดุมีปัญหำในกำรบริหำรงำนอยูในระดับน้อย 2) สมำชิกองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลที่ปฏิบัติหน้ำที่เป็นประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พบว่ำ มีปัญหำกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลโดยรวมเเละเป็นรำยด้ำนอยู่ในระดับปำนกลำงมีด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล เเละด้ำนกำรบริหำรงำนคลังและ
งบประมำณ และมี ปั ญ หำในระดั บ น้ อ ยในด้ ำ นโครงสร้ ำ งและระบบงำนเเละกำรบริ ห ำรงำนพั ส ดุ ส่ ว นคณ ะ
กรรมกำรบริหำรส่วนตำบล พบว่ ำมีปัญหำโดยรวมเเละด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลอยู่ใน ระดับปำนกลำง และมีปัญหำ
ระดับน้อยในด้ำนกำรบริหำรงำนหลังและงบประมำณและโครงสร้ำงและระบบงำนเเละสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
นอกจำกนี้ยังมีปัญหำในกำรบริหำรงำนอยู่ในระดับปำนกลำง ในด้ำนกำรบริหำรงำนคลังและงบประมำณด้ำนก ำร
บริหำรงำนบุคคล และโครงสร้ำงและระบบเเละมีปัญหำอยู่ในระดับน้อยในด้ำนกำรบริหำรงำนพัสดุ 3) สมำชิกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลที่มีระดับกำรศึกษำประถม ศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้นมัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. หรือเทียบเท่ำ
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อนุปริญญำ/ปวส. หรือเทียบเทำพบว่ำ มีปัญหำในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโดยรวมเเละเป็นรำยด้ำน
ไม่แตกต่ำงกัน สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลที่มีตำแหน่งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล คณะกรรมกำร
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลและสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีควำมคิดเห็นกับปัญหำในกำรบริหำรขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลโดยรวมและเป็นรำยด้ำนทุกด้ำนไม่แตกต่ำงกัน
2. ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีประสิทธิผลในกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำงค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.32 เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำข้อ 1 อยู่ในระดับ
มำกนอกนั้นทุกข้อมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำงเรียงลำดับค่ำจำกเฉลี่ยมำกไปหำค่ำเฉลี่ยน้อยดังนี้คือ องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดได้รับงบประมำณเพียงพอ ต่อกำรบริหำรงำน ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.72 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้มี
กำรใช้จ่ำยงบประมำณได้อย่ำงประหยัด คุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์สูงสุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกั บ 3.27 องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดได้บริหำรงำนด้ำนงบประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.22 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้มี
กำรชี้แ จงกำรบริหำรงบประมำณให้ป ระชำชนได้ ท รำบ ค่ำ เฉลี่ย เท่ ำกับ 3.20 และองค์กำรบริหำรส่ วนจั ด หวั ด ได้
สนับสนุนให้มีกำรตรวจสอบด้ำนกำรเงินทั้งภำยใน ภำยนอกองค์กร ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.19 ตำมลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ พุทธิพงศ์ คงเถลิงศิริวัฒนำ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ทำกำรวิจัยเรื่อง กำรบริหำรงบประมำณของเทศบำลใน
กำรให้บริกำรสำธำรณะ ศึกษำเฉพำะเทศบำลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มี ควำมมุ่งหมำยของกำรศึกษำ
เพื่อศึกษำกำรบริหำรงบประมำณของเทศบำลตำบลกระสัง ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ ตำมเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ 2546 เพื่อศึกษำกำรบริหำรงบประมำณของเทศบำลตำบลกระสั ง ในกำรให้บริกำร
สำธำรณะ ตำมแผนพัฒนำตำบกระสัง ประจำปีงบประมำณ 2546 และเพื่อเสนอแนะในกำรบริหำรงบประมำณของ
เทศบำลในกำรให้บริกำรสำธำรณะผลกำรศึกษำครั้งนี้ เป็นกำรศึกษำเชิงคุณภำพ โดยใช้แบบสัมภำษณ์ในกำรเก็บข้อมูล
จำกสมำชิกสภำเทศบำลตำบลกระสัง ผลกำรศึกษำพบว่ำ สถำนภำพทั่วไปของสมำชิกสภำเทศบำลตำบลกระสัง 12 คน
เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งมำที่สังกัดกลุ่ม 11 คน และไม่สังกัดกลุ่ม 1 คน แต่สมำชิกสภำเทศบำลนำไปดำเนินกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น แม้ว่ำจะมีควำมแตกต่ำงกันในภูมิหลัง ในกำรสังกัดกลุ่ม อำยุ วุฒิกำรศึกษำ สถำนภำพกำรดำรงตำแหน่งทั้งฝ่ำย
บริหำร และฝ่ำยนิติบัญญัติ กำรบริหำรงบประมำณตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ ำยประจำปีงบประมำณ 2546
คณะผู้บริหำรท้องถิ่น สำมำรถเสนอขอรับควำมเห็นชอบในห้วงเวลำที่กำหนด ทั้งนี้ เนื่องจำกมีกำรประชุมนอกรอบ
ระหว่ำงสมำชิกสภำ ทั้งฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยนิติบัญญัติ โดยงบประมำณที่ขอตั้งไว้มำกที่สุด คือ หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง เพรำะเป็ นงบประมำณกำรลงทุน กำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยตำมแผนพัฒนำเทศบำล ประจำปี
งบประมำณ 2546 เนื่ องจำกกำรจัด ทำงบประมำณรำยจ่ำ ย เป็ นระบบแสดงตำมรำยกำรให้มีควำมสอดคล้ องกับ
แผนพัฒนำประจำปี แต่ด้วยข้อจำกัดในสถำนกำรณ์คลัง เทศบำลจึงสำมำรถบรรจุโครงกำรได้เพียง 37 โครงกำร ในแผน
สำขำ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จะเป็นงบประมำณเพื่อกำรลงทุน กำรประมวลควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรงบประมำณ
ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ พบว่ำแผนพัฒนำเทศบำลที่จะใช้เป็นแผน และนำไปสู่กำรปฏิบัติ มีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข
รวมทั้งมีกำรโอนเงิน กำรเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมำณ แต่อย่ำงไรก็ตำม สมำชิกสภำเทศบำลส่วนใหญ่เห็น
ว่ำ สัดส่วนลักษณะโครงกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน และสิ่งแวดล้อมจะเพิ่มขึ้น และโครงกำร
สำขำพัฒนำระบบกำรจัดทำงบประมำณให้มีประสิทธิภำพ นอกนั้นยังสอดคล้องกับอัจฉรำ งีสันเทียะ (2547 : บทคัดย่อ)
ได้ทำกำรวิจัยเรื่อง กำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำย ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลในเขตโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
เป็นกำรศึกษำควำมเห็น อเสนอแนะทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำย ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลในเขต
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ ของบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน จำนวน 204 คน ซึงประกอบไปด้วย ปลัดองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล หัวหน้ำส่วนกำรคลัง หัวหน้ำส่วนโยธำ ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
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ส่วนตำบล เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ จำนวน 22 ข้อ มี 3 ด้ำน คือ
ด้ำนกำรจัดทำแผน ด้ำนกำรเบิกจ่ำย และกำรทำบัญชีรับจ่ำย และด้ำนรำยงำนและกำรควบคุม ซึ่งมีค่ำควำมเชื่อมั่น
เท่ำกับ .941 สถิติที่ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ ได่แก่ ร้อยละและค่ำเฉลี่ยผลกำรศึกษำ ปรำกฏดังนี้ 1) บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน
มีควำมคิด เห็นเกี่ย วกับกำรบริหำรงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่ว นต ำบลในเขตโนนไทย จั งหวัด นครรำชสีม ำ
โดยรวมและทุกด้ำนอยู่ในระดับมำกเรียงลำดับได้แก่ ด้ำนกำรจัดทำแผน ด้ำนกำรเบิกจ่ำยและกำรทำบัญชีรับจ่ำย และ
ด้ำนรำยงำนและกำรควบคุม เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อที่มีควำมคิดเห็น ระดับมำก 3 ข้อในแต่ละด้ำน ดังนี้ 2) บุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลในเขตอำเภอโนนไทย จังหวัด
นครรำชสีมำ โดยรวมทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก เรียงลำดับได้แก่ ควรมีกำรจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะให้กับ
บุคลำกรผู้ป ฏิบัติ งำนด้ำ นนี้ เนื่ องจำกเป็น เรื่องที่ สำคัญและในกำรปฏิบัติ งำนต้องอำศัย กฎระเบียบมำก รองลงมำ
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนงบประมำณ ควรมีโอกำสได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เพื่อพัฒนำงำนให้ดีขึ้น และระยะเวลำที่ต้อง
ดำเนินกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรงบประมำณค่อนข้ำงเร่งรัด จึงมีเวลำน้อยในกำรจัดทำแผนและงบประมำณซึ่งอำจส่งผลให้
กำรทำงำนมีประสิทธิภำพน้อยลง และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ กำญจนำ กินรี (2553 : 179 – 180) ได้ทำกำรวิจัย
เรื่อง ปัญหำกำรบริหำรงบประมำณในองค์กำรบริหำรส่วนตำบล จังหวัดมหำสำรคำม กำรวิจัยในครั้งนี้มีควำมมุ่งหมำย
เพื่อศึกษำปัญหำกำรบริหำรงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล 8 แห่ง ในจังหวัดมหำสำรคำม กลุ่ม ตัวอย่ำงใน
กำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลในจังหวัดมหำสำรคำม
จำนวน 296 คน โดยจำแนกตำมตำแหน่งและสถำนที่ทำงำน กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม และแบบ
สัมภำษณ์ สถิติ ที่ใช้ ในกำรวิเครำะห์ข้อมู ล ได้แก่ ร้อยละ ค่ำ เฉลี่ย ค่ำ เบี่ย งเบนมำตรฐำน และสถิติในกำรทดสอบ
สมมุติฐำน ผลกำรวิจัยปรำกฏว่ำ 1) บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโดยรวม และจำแนกตำมตำแหน่งและ
สถำนที่ทำงำนส่วนใหญ่มีปัญหำกำรบริหำรงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล จังหวัดมหำสำรคำมโดยรวม
อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ด้ำนกำรอนุมัติงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรควบคุมงบประมำณ และด้ำน
กำรตรวจสอบงบประมำณ และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนอยู่ในระดับปำนกลำง ได้แก่ ปัญหำด้ำนกำรเตรียมงบประมำณ
2) หัวหน้ำส่วนกำรคลังมีปัญหำกำรบริหำรงบประมำณ มำกกว่ำปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ในด้ ำนกำรเตรียม
งบประมำณ และกำรอนุมัติงบประมำณอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 3) บุคลำกรที่ทำงำนในเขตอำเภอนำดูน
และอำเภอโกสุมพิสัย มีปัญหำกำรบริหำรงบประมำณโดยรวมและรำยด้ำนน้อยกว่ำบุคลำกรที่ทำงำนในเขตอำเภอเชียง
ยืน อำเภอแกดำ อำเภอชื่นชม และอำเภอเมือง
3. ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป พบว่ ำประสิทธิผลในกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำงค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.16 เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำทุกข้อมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง
เรียงลำดับค่ำจำกเฉลี่ยมำกไปหำค่ำเฉลี่ยน้อยดังนี้คือ กำรบริหำรงำนทั่ว ไปมีประสิทธิผลสูง ค่ำ เฉลี่ยเท่ำกับ 3.43
รองลงมำเปิดโอกำสให้ประชำชนทั่วไปได้แสดงควำมคิดเห็น ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.20 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีกำร
บริหำรงำนแบบผลสำเร็จมำกกว่ำกำรบริหำรแบบมีขั้นตอนมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.19 มีขั้นตอนกำรปฎิบัติงำนด้วยกำร
จัดให้บริกำรเสร็จสิ้นในจุดเดียว ทำให้ประชำชนได้รับกำรบริกำรรวดเร็ว ค่ำเฉลี่ย 3.00 และ. มีกำรประสำนงำนภำนใน
และภำยนอกอย่ำงชัดเจน ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.96 ตำมลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของเริงชัย ตั้งรุ่งเรืองอยู่ (2547 :
บทคัด ย่อ) ศึกษำเรื่อง “ปัญหำกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลในเขตพื้ นที่กิ่งอำเภอฆ้ องชั ย จั งหวั ด
กำฬสินธุ์” พบว่ำ 1) สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโดยรวม และจำแนกตำมระดับกำรศึกษำพบว่ำ มีปัญหำกำร
บริห ำรงำนขององค์กำรบริ หำรส่ ว นต ำบลโดยรวมและเป็ น รำยด้ ำ น 4 ด้ ำ น อยู่ ในระดั บ ปำนกลำง คื อ ด้ ำ นกำร
บริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรงำนคลังและงบประมำณ ด้ำนโครงสร้ำงและระบบส่วนด้ำนกำรบริหำรงำนพัสดุมี
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ปัญหำในกำรบริหำรงำนอยูในระดับน้อย 2) สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลที่ปฏิบัติหน้ำที่เป็นประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล พบว่ำ มีปัญหำกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโดยรวมเเละเป็นรำยด้ำนอยู่ในระดับปำน
กลำงมีด้ำ นกำรบริหำรงำนบุ คคล เเละด้ำนกำรบริหำรงำนคลังและงบประมำณ และมีปัญหำในระดับน้ อยในด้ำ น
โครงสร้ำงและระบบงำนเเละกำรบริหำรงำนพัสดุส่วนคณกรรมกำรบริหำรส่วนตำบล พบว่ำมีปัญหำโดยรวมเเละด้ำน
กำรบริหำรงำนบุคคลอยู่ใน ระดับปำนกลำง และมีปัญหำระดับน้ อยในด้ำนกำรบริหำรงำนหลังและงบประมำณและ
โครงสร้ำงและระบบงำนเเละสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล นอกจำกนี้ยังมีปัญหำในกำรบริหำรงำนอยู่ในระดับปำน
กลำง ในด้ำนกำรบริหำรงำนคลังและงบประมำณด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และโครงสร้ำงและระบบเเละมีปัญหำอยู่ใน
ระดับน้อยในด้ำนกำรบริหำรงำนพัสดุ 3) สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลที่มีระดับกำรศึกษำประถม ศึกษำมัธยมศึกษำ
ตอนต้นมัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. หรือเทียบเท่ำอนุปริญญำ/ปวส. หรือเทียบเทำพบว่ำ มีปัญหำในกำรบริหำรงำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโดยรวมเเละเป็นรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน สมำชิกองค์กำรบริหำรส่ว นตำบลที่มีตำแหน่ง
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล คณะกรรมกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมี
ควำมคิดเห็นกับปัญหำในกำรบริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโดยรวมและเป็นรำยด้ำนทุกด้ำนไม่แตกต่ำงกัน
4. ด้ำนกำรบริหำรงำนพัสดุ พบว่ำมีประสิทธิผลในกำรบริ หำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดย
รวมอยู่ในระดับปำนกลำงค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.95 เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำทุกข้อมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง
เรียงลำดับค่ำจำกเฉลี่ยมำกไปหำค่ำเฉลี่ยน้อยดังนี้คือ กำรบริหำรงำนด้ำนพัสดุมีประสิทธิภำพสูง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.16
รองลงมำมีกำรจัดหำ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ได้อย่ำงเพียงพอเหมำะสม ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.01 . มีกำรนำครุภัณฑ์ เช่น
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ำยเอกสำร มำเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ เพื่ออำนวยควำม
สะดวกให้กับประชำชน ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.00 และ. มีกำรบำรุงรักษำ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ให้มีประสิทธิภำพอยู่เสมอ
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.58 ตำมลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของเริงชัย ตั้งรุ่งเรืองอยู่ (2547 : บทคัดย่อ) ศึกษำเรื่อง
“ปัญหำกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลในเขตพื้นที่กิ่งอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกำฬสินธุ์” พบว่ำ 1) สมำชิก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโดยรวม และจำแนกตำมระดับกำรศึกษำพบว่ำ มีปัญหำกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลโดยรวมและเป็นรำยด้ำน 4 ด้ำน อยู่ในระดับปำนกลำง คือ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรงำน
คลังและงบประมำณ ด้ำนโครงสร้ำงและระบบส่วนด้ ำนกำรบริหำรงำนพัสดุมีปัญหำในกำรบริหำรงำนอยู่ ในระดับน้อย
2) สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลที่ปฏิบัติหน้ำที่เป็นประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พบว่ำ มีปัญหำกำร
บริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโดยรวมเเละเป็นรำยด้ำนอยู่ในระดับปำนกลำงมีด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
เเละด้ำ นกำรบริหำรงำนคลัง และงบประมำณ และมีปัญ หำในระดั บน้อยในด้ำ นโครงสร้ำ งและระบบงำนเเละกำร
บริหำรงำนพัสดุส่วนคณะกรรมกำรบริหำรส่วนตำบล พบว่ำมีปัญหำโดยรวมเเละด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลอยู่ใน ระดับ
ปำนกลำง และมีปัญหำระดับน้อยในด้ำนกำรบริหำรงำนหลังและงบประมำณและโครงสร้ำงและระบบงำนเเละสมำชิก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล นอกจำกนี้ยังมีปัญหำในกำรบริหำรงำนอยู่ในระดับปำนกลำง ในด้ำนกำรบริหำรงำนคลังและ
งบประมำณด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และโครงสร้ำงและระบบเเละมีปัญหำอยู่ในระดับน้อยในด้ำนกำรบริหำรงำนพัสดุ
3) สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลที่มีระดับกำรศึกษำประถม ศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้นมัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.
หรือเทียบเท่ำอนุปริญญำ/ปวส. หรือเทียบเทำพบว่ำ มีปัญหำในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโดยรวม
เเละเป็นรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลที่มีตำแหน่งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
คณะกรรมกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีควำมคิดเห็นกับปัญหำในกำรบริหำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโดยรวมและเป็นรำยด้ำนทุกด้ำนไม่แตกต่ำงกัน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล จำกผลกำรวิจัยจะเห็นว่ำค่ำเฉลี่ ยมำกที่สุดคือ กำรบริหำรงำนด้ำนบุคคลของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีประสิทธิผลสูง ได้เชิญบุคลำกรภำยนอกมำให้ควำมรู้และช่วยพัฒนำบุคลำกร แต่งตั้ง
บุคลำกรได้เหมำะสมกับตำแหน่งงำนและเห็นควรเชิญบุคลำกรภำยนอกมำให้ควำมรู้และช่วยพัฒนำบุคลำกร เช่น
กำรฝึกอบรมและกำรศึกษำดูงำน
2. ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ จำกผลกำรวิจัยจะเห็นว่ำค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดคือ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ได้รับงบประมำณเพียงพอ ได้มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณได้อย่ำงประหยัด คุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์สูงสุด บริหำรงำนด้ำน
งบประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรชี้แจงกำรบริหำรงบประมำณให้ประชำชนได้ทรำบ และองค์กำรบริหำรส่วนจัด
หวัดควรสนับสนุนให้มีกำรตรวจสอบด้ำนกำรเงินทั้งภำยในและภำยนอก
3. ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป จำกผลกำรวิจัยจะเห็นว่ำค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดคือ กำรบริหำรงำนทั่วไปมีประสิทธิผล
เปิดโอกำสให้ประชำชนทั่วไปได้แสดงควำม มีกำรบริหำรงำนแบบผลสำเร็จมำกกว่ำกำรบริหำรแบบมีขั้นตอน มีขั้นตอน
กำรปฎิ บั ติ ง ำนด้ ว ยกำรจั ด ให้ บ ริก ำรเสร็จ สิ้ น ในจุ ด เดี ย ว ท ำให้ป ระชำชนได้ รับ กำรบริกำรรวดเร็ ว และควรมี กำร
ประสำนงำนภำยในและภำยนอกอย่ำงชัดเจน
4. ด้ำนกำรบริหำรงำนพัสดุ จำกผลกำรวิจัยค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดคือ กำรบริหำรงำนด้ำนพัสดุมีประสิทธิภำสูง
มีกำรจัดหำ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ได้อย่ำงเพียงพอเหมำะสม มีกำรนำครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ำยเอกสำร
มำเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน แต่ควรจะมี
กำรบำรุงรักษำ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ให้มีประสิทธิภำพอยู่เสมอ
5. จำกผลกำรวิจัยพบว่ำประสิทธิผลในกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยภำพรวมไม่มี
ควำมแตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญ 0.05
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ควรลดช่องว่ำงด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลระหว่ำงวัยหรืออำยุ โดยให้ควำมสำคัญ
กับคนทุกวัยเพื่อให้บุคลำกรที่มีช่วงอำยุแตกต่ำงกันมีได้รับควำมยุติธรรมในกำรบริกำรบริหำรงำนด้ำนบุคคล
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีกำรศึกษำเกี่ยวกับปัญหำและอุปสรรคในกำรบริหำรงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหำแนวทำง
ร่ว มกัน ระหว่ ำ งภำคประชำชนและองค์ กำรบริหำรส่ ว นจัง หวั ด แม่ฮ่ องสอนในกำรแก้ปั ญ หำและอุป สรรคจำกกำร
บริหำรงำน ซึ่งช่วยลดปัญหำข้อผิดพลำดในกำรบริหำรงำน ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ควรศึกษำควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ในด้ำน
กำรบริหำรงำนด้ำนอื่นๆ เพื่อนำมำเปรียบเทียบและเป็นข้อสำรสนเทศในกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น
3. ควรศึก ษำกระบวนกำรบริห ำรงำนขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น อื่ น เพื่ อเป็ น ข้อ เปรีย บเที ย บกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงนคร อาเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด
PEOPLE’ SATISFACTION TOWARDS THE SERVICE OF BUNG NAKHON SUBDISTRICT
ADMINISTRATION ORGANIZATION THAWATCHABURI DISTRICT ROI ET

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

เมธี อ่อนพุทธา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบึงนคร อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดและเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้ บ ริ ก ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบึ ง นคร อ าเภอธวั ช บุ รี จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้
เป็นประชาชนที่มารับบริการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงนคร จานวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ค่าสถิติร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่า t-test และ
One-way ANOVA เมื่อพบว่ามีความแตกต่างใช้การทดสอบรายคู่ด้วยวิธี LSD
ผลการวิ จัย พบว่ า ประชาชนมี ความพึ ง พอใจต่ อ การให้บ ริการขององค์การบริหารส่ ว นต าบลบึ ง นคร
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยเมื่อพิจ ารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับดีมากเป็น
อันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ อยู่ในระดับดีมาก ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ อยู่ในระดับ
ดี ด้านสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับดี และอันดับสุดท้ายคือ ด้านด้านช่องทางการให้บริการระดับดี และเมื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงนคร พบว่า
ประชาชนที่มี เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการไม่แตกต่างกัน
ส่วนประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการที่ต่างกัน
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ/ บริการสาธารณะ/ องค์การบริหารส่วนตาบล/
Abstract
The purposes of this study were to people’ satisfaction towards the service of bung
nakhon subdistrict administration organization thawatchaburi district roi et and to compare
the satisfaction of the public with the services of the bueng nak district administrative
organization thawatchaburi district roi et Sample groups of this In this research, The people
who come to the service. of the bueng bak district administrative organization 380 people
instruments of this study consisted of questiommires on personal data and people’s views
on service quality and processing statistically by SPSS and analysis statistics were
percentage, means, standard deviation, t-test, ANOVA and couple differentiate test by LSD
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Results of this study were found that people’ satisfaction towards the service of
bung nakhon subdistrict administration organization, people were satisfied with the service
at an excellent level. when considering each side, it is found. the service level is excellent.
the service staff excellent level. response to the customer stay in good level. the last one
service channel good level. when comparing the satisfaction of the people with the service
of bung nakhon subdistrict administration organization, it found that people who had
gender, age, educational level, occupation and income differently, their comments would be
no different. For different-age people had commented on the service quality differenthy.
Key Word(s) : Satisfaction /Public Service / Subdistrict Administration Organization

บทนา
องค์การบริหารส่วนตาบล มีจุดมุ่งหมายและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติตามมาตราต่างๆ ได้แก่ มาตรา 66
พัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 67 มีหน้าที่ต้องทา ดังเช่นการจัดให้มีและบารุงทาง
รักษาความสะอาด ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทา สาธารณะภัยส่งเสริมการศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรมคุ้มครองดูแลและบารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา 68 มีหน้าที่ที่อาจทาในเขต
ความรับผิดชอบ เช่น การให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ ส่ งเสริม
ให้มี อุต สาหกรรมในครอบครัว คุ้ม ครองดู แลและรักษาทรัพ ย์ สิ น อัน เป็ น สาธารณสมบั ติ ของแผ่ น ดิ น ให้ มี
ตลาดท่า เทีย บเรือ และท่าข้าม เป็ นต้น นอกจากนี้ พระราชบัญ ญัติยั งได้กาหนดให้องค์การบริหารส่ วนต าบล
มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ ของ ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตาม
มาตรา 16 ได้แก่ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่
จอดรถ การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส การบารุงรักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบ
2 เรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและ
สนับสนุ นการป้องกัน และรักษา ความปลอดภัยในชีวิ ต และทรัพย์ สิน จึ งเห็น ได้ว่า องค์การบริหารส่ว นต าบล
มีหน้าที่โดยตรงในการบาบัดทุกข์และบารุงสุขของประชาชน ไปจนถึงการพัฒนาและบารุงรักษาเขตพื้นที่ซึ่งตน
รับผิดชอบอยู่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ไปจนถึงทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ทั้งนี้
เป็นผลมาจากการสนับสนุน ให้มีการกระจายอานาจการปกครองและบริหารไปสู่ท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งในส่วนของ
โครงสร้าง บทบาท ภารกิจ อานาจหน้าที่ รายได้และภาษีอากร และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นมากขึ้น โดยทาการถ่ายโอนภารกิจอานาจหน้าที่หลายประการที่รัฐดาเนินการอยู่ให้กับองค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่นั้นๆดาเนินการ และจัดสรรรายได้ให้เหมาะสมกับกิจการ
การกระจายอานาจจากรัฐไปสู่หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงองค์การบริหารส่วนตาบล การที่
จะพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดในการตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความสุขให้กับประชาชนได้นั้น การบริการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคุณภาพ
ให้บริการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ อันจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ของประชาชนในทุกๆด้านในที่สุด ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ผู้ วิจัยจึงมีจุดประสงค์ที่จะสารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงนคร อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยผลของการ
สารวจนี้จะทาให้ทราบถึงความคิดเห็นและทัศนคติของ ประชาชนในพื้นที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลบึงนคร
อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและดูแลในการให้บริการแก่ประชาชนว่าการให้บริการนั้น
สามารถตอบสนองความ ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในพื้นที่ได้หรือไม่ และประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ตามนโยบายส่วนกลางจากรัฐบาลซึ่งถูกส่งต่อมายังองค์กรส่วนท้องถิ่ นเพื่อทาการปฏิบัติโดยตรงต่อ
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ประชาชนมากน้อยเพียงใด ระบบการบริการเป็นการจัดวางแผนการดาเนินการต่าง ๆ ในอันที่จะตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลที่มารับบริการ โดยจะเน้นความต้องการของผู้มารับบริการและความสัมพันธ์ในกระบวนการ
จัดการบริการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการ สภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวก ซึ่งจะเป็นเครื่อง ชี้วัด
คุณภาพในความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการบริก าร ดังนั้น การบริการจึงหมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการ
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์การในอันที่จะตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่น ตามที่คาดหวัง
และทาให้เกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทานั้น พิพัฒน์ ศังขะฤกษ์ (2550) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี การบริ หารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 ได้ บั ญ ญั ติ ให้ ส่ ว นราชการต้ อ งถื อปฏิ บั ติ ดั ง นี้
(ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์, 2552, หน้า 53-54)
1. การรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวม และประชาชนผู้รับบริการเพื่อปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติการให้เหมาะสม (มาตรา 7(4))
2. ให้มาตรการกระจายอานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาต การอนุมัติการปฏิบัติราชการ
เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ (มาตรา 27)
3. ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือส่วนราชการด้วยกันให้ส่วนราชการแต่ละแห่ง
จัดทาแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลาการดาเนินการ และปิดประกาศให้ประชาชนทราบ (มาตรา 29)
4. เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ส่วนราชการร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวง ศูนย์บริการ
ร่วมอาเภอ ศูนย์บริการร่วมจังหวัด ให้ประชาชนสามารถติดต่อในเรื่องต่าง ๆ ได้ในที่เดียวกัน (มาตรา 30-32)
5. ให้ส่วนราชการทบทวนเพื่อดาเนินการยกเลิก ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ ทั้งนี้ให้คานึงถึงความ
สะดวก รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ (มาตรา 35-36)
6. ในการบริการประชาชนหรือติดต่อระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการกาหนดระยะเวลาแล้ว
เสร็จของงาน และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป พร้อมกับจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเข้าถึงข้อมูลข่ าวสารได้ง่าย (มาตรา 37)นอกจากนี้ ยังให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน (มาตรา 52) กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทาให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องก้าวไปสู่
ความเป็นสากล เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศได้เจริญ
รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับว่าในการปรับปรุงการให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนต้องอาศัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงนคร อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
อีกรูปแบบ หนึ่ง ซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลและมีหน้าที่ในการแปลงนโยบายที่เป็นนามธรรมไปสู่การชุมชนได้อย่าง
ตรงจุด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงนครจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่า งยิ่ง เพราะนอกจากจะทา
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลบึงนคร ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง การปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีต้องปฏิบัติตามภารกิจเพื่อให้การบริหารจัดการสาเร็จลุล่วงสามารถแก้ไขปัญหา
และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงนคร
อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงนคร
อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

กรอบแนวความคิดในการทาวิจัย
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบึงนคร อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้กาหนดความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบึงนครสาคัญต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลรวมในการรับรู้ขอการบริการที่มีคุณภาพไว้ 5 ด้าน ด้านการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงนคร อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงนคร
อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4. ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ
5. ด้านช่องทางการให้บริการ

วิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มุ่ งศึกษาเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบึงนคร อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดสาหรับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ด้านขั้นการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ด้านสิ่ง
ความอานวยความสะดวก ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านช่องทางการให้บริการขอบเขตด้านพื้นที่ การวิจัย
ครั้งนี้ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่มารับบริการของงานทะเบียนราษฎร จานวน 7,772 คน (ข้อมูลจาก
งานทะเบียนราษฎร ปี 2561) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มารับบริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงนครอาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จากการสุ่มตัวอย่างครั้งนี้ผู้วิจัยขอเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 380 คน ซึ่งกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ด้วยการใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (ลัดดาวัลย์
เพชรโรจน์ และอัจฉรา ชานิประศาสน์ 2545, หน้า 230) โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมั่นที่ 95% และได้ทาการ
สุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงนคร ขอบเขตระยะเวลาการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยดาเนินการทาการค้นคว้าแบบอิสระ ตั้งแต่เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2561
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
1. การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเนื้อหาจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลที่
วัดระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงนคร อาเภอ
ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เก็บแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มาขอรับบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงนคร
อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
3. จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไป จานวน 380 ชุด โดยมีแบบสอบถามที่ได้รับ
กลับคืนมาและมีความสมบูรณ์จานวน 380 ชุด คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
แบบสอบถามฉบับนี้ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองมีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
การบริการคุณภาพ การให้บริการและการบริการสาธารณะ จากนั้นได้นามากาหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
กาหนดนิยามศัพท์ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
บึงนคร อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ ด และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว่ามีความครอบคลุมวัตถุประสงค์
หรือไม่ จากนั้นนาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและความชัดเจนของคาถาม เพื่อให้ได้
คาถามที่ส ามารถสื่อสารความหมายได้ ตรงกันระหว่า งผู้วิ จัย และผู้ ตอบแบบสอบถาม แล้ วนามาปรับปรุง ตาม
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
3. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
4. นาแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับ กลุ่มประชาชนที่มารับบริการของขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงนคร อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 30 ชุด เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาค่าความ
เที่ยงหรือค่าความเชื่อถือได้ของ (Reliability) แบบ Cronbach’s Alpha ได้ค่าความเที่ยงหรือความเชื่อถือได้ของ
แบบสอบถาม เท่ากับ .9173 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อถือที่สามารถนาไปเก็บข้อมูลจริงต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. วิ เคราะห์ข้อมูล ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ และร้อยละ
2. วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงนคร
อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม และ
ใช้สถิติ One-way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป และใช้ LSD
(Least Significant Difference) ทดสอบความแตกต่างรายคู่หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชากรผู้ตอบแบบสอบถามผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มา
ติดต่องานองค์การบริหารส่วนตาบลบึงนคร อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายมากกว่า
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา ส่วนใหญ่มีอาชีพรับ จ้าง/เกษตรกร จานวน 127
คน และมีรายได้อยู่ระหว่าง 5,000-10,000 บาท

185

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลบึง
นคร ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบึง
นครภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับดีมากเป็น
อันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ อยู่ในระดับดีมาก ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการอยู่ในระดับ
ดีมาก ด้านสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับดี อยู่ในระดับดี และอันดับสุดท้ายคือ ด้านด้านช่องทางการให้บริการ
ระดับดีอยู่ในระดับดี
1. ด้านขั้นตอนนการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า เจ้าหน้าที่
ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน อยู่ในระดับดีมาก เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือมีระบบขั้นตอนการให้บริ การที่
ชัดเจน อยู่ในระดับดีมาก เจ้าหน้าที่ให้บริการได้อย่างถูกต้องแม่นยาอยู่ในระดับดีมาก มีระบบการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว อยู่ในระดับดีมาก และอันดับสุดท้าย คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กาหนด อยู่ในระดับดี
2. ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า เจ้าหน้าที่
แต่งกายสุภาพเรียบร้อยอยู่ในระดับดีมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนาที่ดี อยู่ในระดับ
ดีมาก เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมอยู่ในระดับดีมาก เจ้าหน้ าที่มีทักษะความรู้ สามารถตอบข้อ
ซักถามของประชาชนได้อย่างถูกต้องอยู่ในระดับดี และอันดับสุด ท้ายคือ เจ้ าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ
อ่อนโยน อยู่ในระดับดี
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ในภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่าความพร้อม
ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการอยู่ในระดับดีมาก เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือสถานที่ให้บริการมีความ
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย อยู่ในระดับดีมาก มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่แสดงให้ทราบถึงขั้นตอนในการรับบริการ
อยู่ในระดับดีมาก มีเครื่องดื่ม หนังสือพิมพ์ สาหรับบริการประชาชน อยู่ ในระดับดี และอันดับสุดท้ายคือ สถานที่
ให้บริการกว้างขวาง ไม่คับแคบสามารถรองรับประชาชนได้อย่างเพียงพอ อยู่ในระดับดี
4. ด้านการตอบสนองต่อผู้ รับบริการ ในภาพรวมอยู่ในระดั บดี เมื่อพิ จารณาเป็น รายข้อแล้ว พบว่ า
เจ้าหน้าที่สนใจไต่ถามความต้องการของประชาชน อยู่ในระดับ ดีเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา เจ้าหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือตามที่ประชาชนร้องขออย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับดี และอันดับสุดท้ายคือ เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นใน
การให้บริการ อยู่ในระดับดี
5. ด้านช่องทางการให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เจ้าหน้าที่
ให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่เปิดทาการและให้บริการทางช่องทางอื่น เช่น โทรศัพท์ WEBSITE FACEBOOK
LINE อยู่ในระดับดีมาก เป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคือ เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชน อยู่ใน
ระดับดีมาก เจ้าหน้าที่มีความตรงต่อเวลาในการให้บริการ อยู่ในระดับดี เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิเสธก่อนที่จะพยายามทา
ตามความต้องการของประชาชน อยู่ในระดับดี และอันดับสุดท้ายคือ เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างทันท่วงที อยู่ในระดับดี
ส่วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงนคร พบว่า
1. ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
บึงนคร ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
2. ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
บึงนคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยผู้ที่มีอายุระหว่าง31-40 ปี มีความเห็นต่อคุณภาพ
การให้บริการแตกต่างกับผู้ที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จึงเป็นการยอมรับสมมติฐาน

186

3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงนคร ไม่แตกต่างกัน จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน
4. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
บึงนคร ไม่แตกต่างกัน จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน
5. ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบึงนคร ไม่แตกต่างกัน จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน

อภิปรายผล
จากการวิจัย พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
บึงนคร ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากประชาชนมีความพอใจการทางานของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ การ
ให้บริการถูกต้อง แม่นยา มีความสะดวกและรวดเร็วในการขอรับบริการ
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากประชาชนผู้มารับ
บริการ ทาให้ประชาชนเชื่อถือไว้วางใจเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อีกทั้งเอกสารที่ได้รับ มีความถูกต้อง แม่นยา ทาให้ไม่
เสียเวลาในการแก้ไข ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชุติมา บ้านไร่ (2551) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บ ริการของที่ว่าการอาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุ รี พบว่ า ในด้า นความเชื่อมั่นไว้วางใจ
ประชาชนมีความเห็นต่ อการให้บริการอยู่ในระดับดี คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่เรียกร้อง
ผลประโยชน์ตอบแทน เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความถูกต้องแม่นยาครบถ้วน ไม่ผิดพลาด
2. ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย และให้คาปรึกษาแนะนาช่วยให้ปัญหาต่าง ๆ คลี่คลายไปในทางที่ดี ผู้รับบริการไม่ต้องกังวลสงสัยอีกต่อไป
นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังให้บริการแก่คนทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ทาให้
ประชาชนมีความมั่นใจในตัวเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุพร นวลตรีฉ่า
(2546) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร สานักงาน
ทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี พบว่า ในด้านเจ้าหน้าที่ ประชาชนผู้ใช้บริการงานทะเบียนและ
บัตรประชาชน มีการรับรู้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับค่อนข้างมาก คือเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนาที่ดี
พูดจาสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ทั้งนี้เป็นเพราะว่างานทะเบียนราษฎร มีเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่พร้อมสาหรับการให้บริการ ทาให้การบริการมีความรวดเร็วไม่ติดขัด อุปกรณ์ที่ชารุดเสียหายได้รับการ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที นอกจากนั้นยังมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่แสดงให้ทราบถึงระยะเวลา
ค่าธรรมเนียม และหลักฐานในการขอรับบริการ เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการได้จัดเตรียม เอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ให้พร้อม เมื่อได้รับบริการแล้วจะได้ไม่เสียเวลาในการจัดเตรียมเอกสารอีกซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
รัชนี พิทักษ์ญาติ (2546) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจาตัวประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณีสานักทะเบียนอาเภอเมืองชลบุรี พบว่า ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ
ประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจมาก คือ อุปกรณ์เครื่องมือที่ให้บริการมีความทันสมัย มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกขั้นตอน
และหลักฐานที่ใช้ประกอบในการขอรับบริการ
4. ด้ านการตอบสนองต่อผู้รับ บริการในภาพรวมอยู่ในระดั บ ดี ทั้ง นี้เป็ นเพราะว่ าเจ้า หน้ า ที่ดู แลใส่ ใจ
ประชาชนที่มารับบริการและให้ความช่วยเหลือตามที่ประชาชนร้องขออย่างรวดเร็ว ทาให้ประชาชนเกิดความรู้สึก
ว่าเจ้าหน้าที่มีความสนใจ และใส่ใจในการให้บริการไม่ทอดทิ้งให้ผู้รับบริการต้องแก้ไขปัญหาตามลาพัง ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของชุติมาบ้านไร่ (2551) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
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ที่ว่าการอาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พบว่า ในด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ ประชาชนมี
ความเห็นต่อการให้บริการอยู่ในระดับดี คือ เจ้าหน้าที่ดูแลสนใจไต่ถามความต้องการของประชาชน และเจ้าหน้าที่มี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการ
5. ด้านช่องทางการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับดี ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างต่อเนื่องไม่
ติดขัด ไม่หยุดชะงัก หรือทาให้ผู้รับบริการต้องรอนานเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการให้บริการ ทางโทรศัพท์ WEBSITE
FACEBOOK LINE สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ทันที ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของรัชนี พิทักษ์ญาติ
(2546) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
ศึกษาเฉพาะกรณีสานักทะเบียนอาเภอเมืองชลบุรี พบว่า ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่พึง
พอใจมาก คือ การบริการมีความต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก และระยะเวลาที่ให้บริการจนแล้วเสร็จมีความเหมาะสมการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นโดยจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
5.1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบึงนคร ไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ไม่ว่าผู้มารับบริการจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง ต่างก็ได้รับการ
บริการจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอัศวประกาญจน์
สนิทจันทร์ (2551) ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จานวน 400 คน พบว่า
ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ ไม่แตกต่างกัน
5.2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงนคร แตกต่า งกัน ผู้วิ จัยมีความคิดเห็นว่าประชาชนที่ม าติดต่อราชการที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี
อาจจะเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการติดต่องานทะเบียนราษฎรมากนั ก เจ้าหน้าที่จึงให้คาปรึกษาแนะนา และสนใจไต่
ถามความต้องการมากกว่าผู้ที่มีอายุ 31- 40 ปี จึงทาให้ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของงานทะเบียน
ราษฎร มีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพิพัฒน์ ศังขะฤกษ์ (2550) ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่องความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการบริการประชาชนด้านทะเบียนและบัตร ของสานักทะเบียนอาเภอด่านมะขาม
เตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างคือประชาชน ที่มารับบริการด้านทะเบียนและบัตร ของสานักงานทะเบียน
อาเภอด่านมะขามเตี้ย จานวน 392 คนพบว่าอายุที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อการบริการประชาชนด้าน
ทะเบียนและบัตร ของสานักทะเบียนอาเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน
5.3 ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบึงนคร ไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ไม่ว่าผู้มารับบริการจะ มีระดับการศึกษาระดับใดก็
ตาม ก็ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุ
พร นวลตรีฉ่า (2546) ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการด้านงาน
ทะเบียนราษฎร สานักงานทะเบี ยนท้องถิ่นเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองขลุงที่มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน จานวน 354 คน พบว่า ความพึงพอใจใน
กิจกรรมบริการด้านงานทะเบียนราษฎรของสานักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับวุฒิการศึกษา
5.4 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงนคร ไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ไม่ว่าผู้มารับบริการจะมีอาชีพอะไร ต่างก็ได้รับการบริการ
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ บงกช สิงหะ (2550) ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่องความเห็น
ของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลบ่อทอง อาเภอบ่ อทอง จังหวั ดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างคือ
ประชาชนผู้มาใช้บริการเทศบาลตาบลบ่อทอง อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี จานวน 363 คน พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพ
ต่างกันมีความเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลบ่อทอง อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน
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5.5 ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงนคร ไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ไม่ว่าผู้มารั บบริการจะมีรายได้เท่าใด ต่างก็ได้รับการ
บริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ บงกช สิงหะ (2550) ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่อง
ความเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลบ่อทอง อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ประชาชนผู้มาใช้ บริการเทศบาลตาบลบ่อทอง อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี จานวน 363 คน พบว่า
ประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีความเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลบ่อทอง อาเภอบ่อทอง จังหวัด
ชลบุรี ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงนคร
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ จะ
มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการไม่แตกต่าง ส่วนอายุ จะมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการแตกต่ างกัน
ซึ่งจากข้อค้นพบดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
เชิงนโยบาย
1. จากการศึกษา ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลบึงนคร จัดทามาตรฐานในการให้บริการโดยเน้นการให้บริการเชิงรุก การวางแผนการในการ
ให้บริการประชาชนล่วงหน้าอย่างละเอียดและรอบคอบ มีความรับผิดชอบ รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความ
ต้องการและปรารถนาที่จะช่วยเหลือประชาชนที่มารับบริการโดยไม่รีรอร้องขอ เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้น
ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนเป็นสิ่งสาคัญในการให้บริการ
2. จากการศึกษา พบว่า ด้านสิ่งอานวยความสะดวกมีค่าเฉลี่ยน้อยรองลงมา ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงนครจัดวางระบบการให้บริการทั้งด้านสถานที่และเจ้าหน้าที่ และให้มีการวัดประเมิน
ความพึงพอใจจากประชาชนที่มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงนครสม่าเสมอ เพื่อเป็นแนวทางในการ
แก้ไขพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
เชิงการปฏิบัติ
จากการศึกษาพบว่า
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการพบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดมีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนตาบลบึงนคร ตรวจสอบปัญหาที่ทาให้เกิดความล่าช้าในการ
ให้บริการและร่วมกันแก้ไขเพื่อให้บริการได้อย่างรวดเร็วและเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนโยนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนตาบลบึงนคร จัดอบรมคุณภาพการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
บริการประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนโยน ซึ่งจะทาให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการมารับบริการมากขึ้น
3. ด้านสิ่ง อานวยความสะดวก พบว่า ด้านสถานที่ให้บ ริการขว้างขวาง ไม่คับแคบ สามารถรองรับ
ประชาชนได้อย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนตาบลบึงนคร จัดสรร
งบประมาณเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตาบลบึงนครให้มีความสวยงามและน่ามาใช้บริการ
4. ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการพบว่า ด้านเจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการให้บริการมีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้ องค์การบริหารส่วนตาบลบึงนคร จัดอบรมคุณภาพการให้บริการพร้อมทั้ง
ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีจิตสานึกที่ดีต่อการให้บริการ และให้บริการที่
ออกมาจากใจหรือที่เรียกว่ามีจิตสาธารณะในการให้บริการ
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5. ด้านช่องทางการให้บริการพบว่า ด้านเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีมีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้ องค์การบริหารส่วนตาบลบึงนคร จัดประชุมหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
และร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขและเมื่อเกิดปัญหาด้านการให้บริการขึ้นหากเจ้าหน้าที่
ไม่สามารถตัดสินใจเองได้ เจ้าหน้าที่ต้องรีบปรึกษาผู้บังคับบัญชาทันที
เชิงวิชาการ
1. ควรศึกษาข้อมูลจากประชาชนผู้มารับบริการ ด้วยการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ควบคู่กันไป
เพราะจะทาให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้มารับบริการ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจน
ครอบคลุมและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้วย เพื่อจะทาให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการต่างๆ
3. ควรจัดทาโครงการเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านข้อมูล เช่น ภาษี ป้ายและการติดต่อราชการต่อกับ
ประชาชนในเขตขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงนครโดยออกพื้นที่ให้ความรู้อย่างถูกต้อง
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, สาขานโยบายสาธารณะ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
อัศวประกาญจน์ สนิทจันทร์. (2551). ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ เทศบาลเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหารทั่วไป, วิทยาลัยการ
บริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยบูรพา.
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ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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บทคัดย่อ
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลและองค์การเป็นทัศนคติ
หรือความรู้สึกที่สมาชิกมีต่อองค์การรู้สึกว่าตนได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวพันและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีการยอมรับ
ในองค์การ จึงมีความศรัทธารวมถึงความจงรักภักดีและตั้งใจที่จะใช้ความพยายามที่มีอยู่ทางานเพื่ อบรรลุเป้าหมาย
และต้องการที่จะดารงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกองค์การนั้นต่อไปตลอดจนมีการแสดงพฤติกรรมที่บ่งชี้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อองค์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ผลการวิจัยพบว่า
1. ข้อมูลทั่วไป จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 64 มีอายุ ระหว่าง
36 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 52 สถานภาพสมรส ร้อยละ 76 มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท ร้อยละ 41
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 50 ตาแหน่งชานาญงาน ร้อยละ 56 ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ คิดเป็น
ร้อยละ 30 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การ 6-10ปี คิดเป็นร้อยละ 32
2. การวิเคราะห์ระดับความเห็นต่อลักษณะงาน โดยรวมแล้วข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท มีความ
คิดเห็นต่อลักษณะงานอยูในระดับเห็นด้วย 3.75 ด้านความท้าทายในการทางาน ค่าเฉลี่ ย 4.06 ด้านการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในการทางานค่าเฉลี่ย 3.81 ด้านลักษณะการทางานเป็นทีมค่าเฉลี่ย 3.59 ด้านความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน ค่าเฉลี่ย 3.52
3. การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมแล้วข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาทมี
ระดับความพึ งพอใจอยู่ในระดับค่อนข้า งสูง มีค่าเฉลี่ย 3.60 ด้านภาวะผู้นาของผู้ บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ย 3.88
ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน มี ค่ า เฉลี่ ย 3.75 ด้ า นสภาพแวดล้ อ มในการท างาน มี ค่ า เฉลี่ ย 3.69
ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา 3.69 ด้ า นความรู้ สึ ก ว่ า ตนมี ค วามส าคั ญ ต่ อ องค์ ก าร มี ค่ า เฉลี่ ย 3.54
ด้านความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พึ่งได้ มีค่าเฉลี่ย 3.26 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 3.25
4. การวิเคราะห์ระดับความผูกพั นต่อองค์การ พบว่าโดยรวมแล้วข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท
มีความผูกพันต่อองค์กรอยูในระดับค่อนข้างสูง มีค่าเฉลี่ย 3.73 ด้านความจงรักภักดีต่อองค์การ มีค่าเฉลี่ย 4.00,
ด้านความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีค่าเฉลี่ย 3.93, ด้านความเต็มใจและทุ่มเทในการทางานเพื่อ
องค์ ก าร มี ค่ า เฉลี่ ย 3.73, ด้ า นความต้ อ งการที่ จ ะด ารงความเป็ น สมาชิ ก ภาพขององค์ ก าร มี ค่ า เฉลี่ ย 3.73,
ด้านความความเสียสละเพื่อองค์การ มีค่าเฉลี่ย 3.13
5. ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ได้แก่
ตัวแปรอายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ตาแหน่งในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การ
ความท้าทายในการทางาน ความก้าวหน้าในการทางาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทางาน ลักษณะการ
ทางานเป็นทีมเงินเดือนและสวัสดิการ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการทางาน
ความสั มพั นธ์ ต่อผู้บั งคับ บัญ ชา ความสั มพั นธ์กับเพื่อนร่วมงาน ภาวะผู้ นาของผู้ บัง คับ บัญชา ความรู้สึ กว่ าตน
มีความสาคัญต่อองค์การ ความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พึ่งได้

191

6. ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ ได้แก่
ตัวแปรเพศ สถานภาพสมรส ส่วนงานที่สังกัด ภาวะผู้นาของผู้บังคับบัญชา
7. สรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้
7.1 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ เพศ, สถานภาพสมรส, ที่มีส่วนงานที่สังกัด
และ ภาวะผู้ น าของผู้ บั ง คับ บั ญ ชา ที่ ต่ า งกัน มี ความผู ก พั น ต่ อ องค์ การไม่ แตกต่ า งกัน ผลการทดสอบ ปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7.2 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ อายุ , รายได้ต่อเดือน, ระดับการศึกษา,
ตาแหน่งการปฏิบัติงาน, ระยะเวลาที่ทางาน, ความท้าทายการทางาน, ความก้าวหน้าการทางาน, ที่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในการทางาน, ลักษณะทางานเป็นทีม, เงินเดือนและสวัสดิการ, ความรู้ความสามารถของบุคลากร,
สภาพแวดล้อมในการทางาน, ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา, ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน, ความรู้สึกว่าตน
มีความสาคัญต่อองค์การ และ ความรู้สึกองค์การเป็นที่พึ่งได้ต่างกัน ความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ผลการ
ทดสอบ ยอมรับสมมติฐานการวิจัย นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ความผูกพันต่อองค์การ, ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท, กรมราชทัณฑ์
Abstract
Organizational Engagement is the relationship between a person and an organization.
That occurs between the individual and the organization's attitude or feelings towards members
of the organization feel that they have entered into in connection with and as part of the
organization. Accepted in the organization. They have faith, including loyalty, and intend to use
their existing efforts to achieve their goals and to maintain their membership in the organization
to the next, as well as the behavior indicates that they are. one of the organization is ready to
devote energies to achieve organizational goals set to achieve the goal.
The findings were briefly stated as follows :
1. General characteristics of the sample. Most of the respondents were male (64%)
and were in the age range of 36-45 years (52%). Almost half of them were married (76%).
The monthly income was 10,001 - 15,000 baht (41%) More than half held a Bachelor’s
degree (50%) The experts (56%) Controlled and Sentinel Accounted (30%) The majority
worked for the organizational for 6-10 years (32%)
2. Analysis of the level of opinion on the job In general, The Chai Nat Prison Service
Officials (mean = 3.75) Job Challenge (mean = 4.06) Participation in decision making in
work (mean = 3.81) on teamwork (mean = 3.59) on career progression (mean = 3.52)
3. Analysis of the level of satisfaction in the performance. Overall The Chai Nat
Prison Service Officials level of satisfaction is relatively high (mean = 3.60), The
leadership of the commander (mean = 3.88) relations with colleagues (mean = 3.75) on the
environment in the workplace (mean = 3.69) Relationship with supervisors (mean = 3.69)
and feel that they are important (mean = 3.54) Organization of sense that the organization
has relied on (mean = 3.26) salaries and welfare with (mean = 3.25)
4. Organizational Engagement level. It was found that the overall level of
Organizational Engagement of Chai Nat Prison Service Officials, Department of
Corrections was rather high (mean = 3.73) in terms of organizational loyalty (mean = 4.00),
pride of being part of the organization (mean =3.93), willingness and self-devotion to work
(mean = 3.92), desire to continue the membership of the organization (mean = 3.37), and
sacrifice for the organization (mean = 3.13), respectively.
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5. The factors found to be significantly related to the Organizational Engagement of
Chai Nat Prison Service Officials, Department of Corrections were age, monthly income,
education, work position, number of working years in the organizational, job challenge,
career advancement, participation in decision-making on work, team-working, salary and
fringe benefits, personnel development, work environment, relationship with the superior,
relationship with colleagues, leadership of the administrator, feeling of one’s importance to
the organization, and feeling that the organization was dependable.
6. The factors that did not found to be significantly related to the Organizational
Engagement of Chai Nat Prison Service Officials, Department of Corrections were the
variables of Gender, Marital Status, Leadership of supervisors.
7. The results of the study found that
7.1 Organizational Engagement of Chai Nat Prison Service Officials,
Department of Corrections, Gender, Marital Status, Affiliated and Leadership of
supervisors There is no difference in the organizational Engagement between the results of
the test and the hypothesis of the research Statistical significance was at 0.05
7.2 Organizational Engagement of Chai Nat Prison Service Officials,
Department of Corrections, Age, Monthly Income, Education Level, Job Placement, Work
Period, Job Challenge, Work Progress, Participation in Work Decision, Teamwork, salary
and benefits, staff competence, working environment, relationships with supervisors,
relationships with colleagues. Work, the sense that they are important to the organization
and the sense of the organization is dependent on each other. Organizational commitment is
different. Test results accept the research hypothesis. Statistical significance was at 0.05
Key Words : Organizational Engagement, Chai Nat Prison Service Officials,
Department of Corrections.

บทนา
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) โดย
มีการมุ่งเน้นบุ คลากร ได้มุ่ งเน้นพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อส่ งเสริมและสนั บสนุ นให้บุคลากรทุกคน
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถมีประสิทธิผล และเกิดผลการดาเนินงานที่โดดเด่น หน่วยงานราชการจึงควรให้
ความสาคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างกระบวนการ เรียนรู้ให้บุคลากรเกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เป็นคนดี มีสมรรถนะ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้สามารถ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายที่
กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างความผาสุก
และความผูกพันของบุคลากรในหลายด้าน ตั้งแต่การปรับปรุงสภาพแวดล้อม การจัดสวัสดิการ และการดาเนินงานที่
เกี่ยวกับสุขภาพโดยพบโอกาสในการปรับปรุงเรื่อง แนวทางปฏิบัติของการ ดาเนินงาน การประเมินประสิทธิผล รวมถึง
ความเชื่อมโยงของผลลัพธ์การดาเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลกับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและเป็นระบบ
เรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ สร้างเมื่อพุทธศักราช 2454 เดิมตั้งอยู่ที่บ้านหัวแหลม ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท อยู่ด้านทิศใต้ ห่างจากเรือนจาปัจจุบัน ประมาณ 1 กิโลเมตร ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 89
ถนนชัยณรงค์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่รวมทั้งหมดจานวน 9 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา
มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตอ่ ผู้ต้องขังให้เป็นไปตามคาพิพากษาของศาลตลอดจนคาสั่งของผู้มีอานาจ
ตามกฎหมาย มีพันธกิจหลัก 2 ประการ คือ
1. ควบคุมผู้ต้องขังด้วยความเป็นมืออาชีพ
2. แก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นพลเมืองที่มีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
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โครงสร้างการบริหารของเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ ประกอบด้วย 6 ฝ่าย ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป ประกอบด้วยข้าราชการ 7 คน
2. ฝ่ายฝึกวิชาชีพ ประกอบด้วยข้าราชการ 8 คน
3. ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ประกอบด้วยข้าราชการ 4 คน
4. ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง ประกอบด้วยข้าราชการ 7 คน
5. ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ ประกอบด้วยข้าราชการ 15 คน
6. เรือนจาชั่วคราว ประกอบด้วยข้าราชการ 9 คน
ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ในเรือนจาจังหวัดชั ยนาท จึงมีความสนใจที่จะทาการวิจัยเรื่อง ความ
ผูกพันต่อองค์การของข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของ
องค์การของข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์

กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- รายได้ต่อเดือน
- ระดับการศึกษา
- ตาแหน่งงานในการปฏิบัติงาน
- ส่วนงานที่สังกัด
- ระยะเวลาที่ทางานในองค์การ
ความคิดเห็นต่อลักษณะงาน
- ความท้าทายในการทางาน
- ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
- การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการทางาน
- ลักษณะการทางานเป็นทีม
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
- เงินเดือนและสวัสดิการ
- การพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร
- สภาพแวดล้อมในการทางาน
- ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
- ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
- ภาวะผู้นาของผู้บังคับบัญชา

ตัวแปรตาม

ความผูกพันต่อองค์การ
- ด้านความเต็มใจและทุ่มเทในการทางาน
เพื่อองค์การ
- ด้านความภาคภูมิใจในการเป็นส่วน หนึ่ง
ขององค์การ
- ด้านความต้องการที่จะดารงความเป็น
สมาชิกภาพขององค์การ
- ด้านความจงรักภักดีต่อองค์การ
- ด้านความเสียสละเพื่อองค์การ
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วิธีการวิจัย
เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของวิ จัยเรื่องความผูกพั นต่อองค์การของข้า ราชการเรือนจาจั งหวัด ชัยนาท
กรมราชทัณฑ์ ผู้ศึกษาได้จัดลาดับการดาเนินงานดังนี้
1) ประชากร (Population) ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท
ซึ่งมีจานวน 6 ฝ่าย จานวน 50 คน (ข้อมูลจากกองเจ้าหน้าที่เรือนจาจังหวัดชัยนาท ณ เดือนมกราคม 2561)
2) กลุ่ ม ตัว อย่า ง (Sample) ที่ใช้ ในการศึกษาวิจั ย ครั้ง นี้ เป็ น การสุ่ม ตั วอย่ างแบบเจาะจง (Purposive
sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยกาหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาก
ประชากรที่ ใช้ในการวิจั ย ครั้ง นี้ ได้แก่ ข้า ราชการเรือนจาจั งหวั ดชั ย นาท ซึ่ง มี จานวน 6 ฝ่ าย จานวน 50 คน
แบ่งตามสายงานได้ดังนี้
2.1) ฝ่ายบริหารทั่วไป
ประกอบด้วยข้าราชการ 7 คน
2.2) ฝ่ายฝึกวิชาชีพ
ประกอบด้วยข้าราชการ 8 คน
2.3) ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
ประกอบด้วยข้าราชการ 4 คน
2.4) ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง
ประกอบด้วยข้าราชการ 7 คน
2.5) ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์
ประกอบด้วยข้าราชการ 15 คน
2.6) เรือนจาชั่วคราวเขาพลอง
ประกอบด้วยข้าราชการ 9 คน
โดยสรุปแล้วประชากรที่ใช้สาหรับในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 50 คน
3) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการ
รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมด จานวน 50 ชุด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ตาแหน่งในการปฏิบัติงาน ส่วนงานที่
สังกัด ระยะเวลาที่ทางานในองค์การ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามลักษณะงาน ประกอบด้วย
- ข้อคาถามเกี่ยวกับความท้าทายในการทางาน
จานวน 2 ข้อ
จานวน 3 ข้อ
- ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
- การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทางาน
จานวน 3 ข้อ
ลั ก ษณะการท างานเป็ น ที ม จ านวน 3 ข้ อ รวมทั้ ง สิ้ น 11 ข้ อ แต่ ล ะข้อ มี ค าตอบให้
เลือกตอบ 5 ระดับ
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วย
ระดับ 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
ระดับ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
- ข้อคาถามเกี่ยวกับเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ
จานวน 2 ข้อ
- การพัฒนาความรู้ความสามารถขอบบุคลากร
จานวน 3 ข้อ
- สภาพแวดล้อมในการทางาน
จานวน 3 ข้อ
จานวน 3 ข้อ
- ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
- ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
จานวน 3 ข้อ
- ภาวะผู้นาของผู้บังคับบัญชา
จานวน 3 ข้อ
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- ความรู้สึกว่าตนมีความสาคัญต่อองค์การ
จานวน 2 ข้อ
- ความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พึ่งได้
จานวน 3 ข้อ
รวมทั้งสิ้น 22 ข้อแต่ละข้อมีคาตอบให้เลือกตอบ 5 ระดับ
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วย
ระดับ 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
ระดับ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วย ข้อคาถามเกี่ยวกับ
- ความเต็มใจและทุ่มเทในการทางานเพื่อองค์การ
จานวน 3 ข้อ
- ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
จานวน 4 ข้อ
จานวน 2 ข้อ
- ความต้องการที่จะดารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ
- ความจงรักภักดีต่อองค์การ
จานวน 4 ข้อ
- ความเสียสละเพื่อองค์การ
จานวน 3 ข้อ
รวมทั้งสิ้น 16 ข้อแต่ละข้อมีคาตอบให้เลือกตอบ 5 ระดับ
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วย
ระดับ 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
ระดับ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ส่วนที่ 5 เป็นคาถามปลายเปิดที่ให้อิสระต่อผู้ตอบแบบสอบถามในการแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ เกณฑ์การให้คะแนน ความคิดเห็นต่อลักษณะงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความผูกพัน
ต่อองค์การ มีเกณฑ์ในการให้คะแนนคาถามเชิงบวกในแต่ละข้อ ดังนี้ คือ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ให้คะแนน 5 คะแนน
เห็นด้วย
ให้คะแนน 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้คะแนน 2 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ให้คะแนน 1 คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนนคาถามเชิงลบในแต่ละข้อ มีดังนี้คือ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ให้คะแนน 1 คะแนน
เห็นด้วย
ให้คะแนน 2 คะแนน
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้คะแนน 4 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ให้คะแนน 5 คะแนน
เมื่อได้คะแนนในข้อที่เป็นเชิงลบ แล้วนาคะแนนดังกล่าวมา Recode ให้เป็นคะแนนไปในทางเดียวกัน นา
คะแนนที่ได้มาจัดช่วงชั้นระดับความคิดเห็นออกเป็น 3 ระดับตามประเด็นการสารวจ
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ซึ่งการคานวณช่วงความกว้างของข้อมูลในแต่ละชั้นได้จากสูตร
= คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
ได้ค่าความห่างช่วงชั้น = 5 - 1 = 0.8
5
เกณฑ์การวัดระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ มีดังนี้
ความผูกพันระดับสูง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00
ความผูกพันระดับค่อนข้างสูง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20
ความผูกพันระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40
ความผูกพันระดับต่า
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60
ความผูกพันระดับค่อนข้างต่า
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80
เกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีดังนี้
ความพึงพอใจระดับสูง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00
ความพึงพอใจระดับค่อนข้างสูง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20
ความพึงพอใจระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40
ความพึงพอใจระดับต่า
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60
ความพึงพอใจระดับค่อนข้างต่า
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80
เกณฑ์การวัดความคิดเห็นลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ มีดังนี้
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20
ความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่แน่ใจ
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40
ความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่เห็นด้วย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60
ความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80
4) ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
4.1) ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนาผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม
โดยขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4.2) กาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ
4.3) สร้างเครื่องมือในการวิจัย
4.4) เสนอร่างเครื่องมือต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ
4.5) นาเครื่องมือที่ปรับปรุงแล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content
Validity) หรือความสอดคล้องระหว่างข้อความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพท์ที่
กาหนดไว้ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence)
โดยมีค่าIOC ตั้งแต่ .67–1.00
4.6) นาเครื่องมือที่ทดลองใช้แล้วเสนอที่อาจารย์ปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือให้ถูกต้องสมบูรณ์
และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
5) การเก็บรวบรวมข้อมูล
5.1) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
5.2) ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล
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5.3) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาตอบ
5.4) จัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพื่อศึกษาวิเคราะห์ต่อไป
6) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใช้ในการศึกษา
เมื่ อ เก็บ รวบรวมข้อ มู ล และตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องข้ อ มู ล แล้ ว น ามาประมวลผลด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package to the Social
Science หรือ SPSS) โดยใช้วิธีวัดค่าทางสถิติในการศึกษาดังนี้
6.1) การใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ(Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
6.2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ โดยใช้สถิติ F-test Chi-square และกาหนดระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. สรุป ผลการศึก ษาจ าแนกตามวั ต ถุป ระสงค์ ข้ อที่ 1 เพื่ อศึก ษาระดั บ ความผู ก พั น ต่ อองค์การของ
ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 64 มีอายุ ระหว่าง 36 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 52 สถานภาพสมรส ร้อยละ 76 มีรายได้ต่อเดือน 10,001 15,000 บาท ร้อยละ 41 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 50 ตาแหน่งชานาญงาน ร้อยละ 56 ฝ่ายควบคุม
และรักษาการณ์ คิดเป็นร้อยละ 30 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในสถาบัน 6-10ปี คิดเป็นร้อยละ 32
จากการศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ พบว่า
โดยรวมแล้วข้าราชการมีความผูกพันต่อองค์กรอยูในระดับค่อนข้างสูง มีค่าเฉลี่ย 3.73 เรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยของ
ความคิดเห็นแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย ด้านความจงรักภักดีต่อองค์การ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง มีค่าเฉลี่ย 4.00
ด้านความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง มีค่าเฉลี่ย 3.93 ด้านความเต็มใจและ
ทุ่มเทในการทางานเพื่อองค์การ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง มีค่าเฉลี่ย 3.73 ด้านความความเสียสละเพื่อองค์การ อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.13
2. สรุปผลการศึกษาจาแนกตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1) ปัจจัยที่มีผลต่อความผู กพันต่อองค์การของข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์
ได้แก่ ตัวแปรอายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ตาแหน่งในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน
องค์การ ความท้าทายในการทางาน ความก้าวหน้าในการทางาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทางาน
ลักษณะการทางานเป็นทีมเงินเดือนและสวัสดิการ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร สภาพแวดล้อมใน
การทางาน ความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ภาวะผู้นาของผู้บังคับบัญชา ความรู้สึก
ว่าตนมีความสาคัญต่อองค์การ ความรู้สึกวาองค์การเป็นที่พึ่งได้
2) ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์
ได้แก่ตัวแปรเพศ สถานภาพสมรส ส่วนงานที่สังกัด ภาวะผู้นาของผู้บังคับบัญชา
จึงสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ เพศต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การไม่
แตกต่างกัน ผลการทดสอบ ค่านัยสาคัญ 0.87 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ อายุต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การ
แตกต่างกัน ผลการทดสอบ ค่านัยสาคัญ 0.00 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 3 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ สถานภาพสมรสต่างกันมีความผูกพันต่อ
องค์การไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบ ค่านัยสาคัญ 0.16 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 4 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ รายได้ต่อเดือนต่างกันมีความผูกพันต่อ
องค์การแตกต่างกัน ผลการทดสอบ ค่านัยสาคัญ 0.00 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 5 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ ระดับการศึกษาต่างกันมีความผูกพันต่อ
องค์การแตกต่างกัน ผลการทดสอบ ค่านัยสาคัญ 0.02 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 6 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ ตาแหน่งการปฏิบัติงานต่างกันมีความ
ผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ผลการทดสอบ ค่านัยสาคัญ 0.00 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 7 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ ที่มีส่วนงานที่สังกัดต่างกันมีความผูกพันต่อ
องค์การไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบ ค่านัยสาคัญ 0.42 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 8 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ ระยะเวลาที่ทางานต่างกันมีความผูกพันต่อ
องค์การแตกต่างกัน ผลการทดสอบ ค่านัยสาคัญ 0.00 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 9 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ ความท้าทายการทางานต่างกันมีความ
ผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ผลการทดสอบ ค่านัยสาคัญ 0.00 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 10 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ ความก้าวหน้าการทางานต่างกันมีความ
ผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ผลการทดสอบ ค่านัยสาคัญ 0.00 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 11 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทางาน
แตกต่างกัน ผลการทดสอบ ค่านัยสาคัญ 0.00 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 12 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ ลักษณะทางานเป็นทีมแตกต่างกัน ผล
การทดสอบ ค่านัยสาคัญ 0.00 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 13 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ เงินเดือนและสวัสดิการแตกต่างกัน ผล
การทดสอบ ค่านัยสาคัญ 0.00 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 14 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ ความรู้ความสามารถของบุคลากร
ต่างกัน ผลการทดสอบ ค่านัยสาคัญ 0.00 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 15 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ สภาพแวดล้อมในการทางานต่างกัน ผล
การทดสอบ ค่านัยสาคัญ 0.00 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 16 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาต่างกัน
ผลการทดสอบ ค่านัยสาคัญ 0.00 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 17 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานต่างกัน
ผลการทดสอบ ค่านัยสาคัญ 0.00 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 18 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ ที่มีภาวะผู้นาของผู้บังคับบัญชาต่างกัน
ผลการทดสอบ ค่านัยสาคัญ 0.22 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 19 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ ความรู้สึกว่าตนมีความสาคัญต่อองค์การ
ต่างกัน ผลการทดสอบ ค่านัยสาคัญ 0.00 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 20 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ ความรู้สึกองค์การเป็นที่พึ่งได้ต่างกัน ผล
การทดสอบ ค่านัยสาคัญ 0.00 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผล
1. การอภิปรายข้อมูลทั่วไปจาแนกตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของ
ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1.1 การอภิ ป รายผลข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของข้ า ราชการเรื อ นจ าจั ง หวั ด ชั ย นาท กรมราชทั ณ ฑ์
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 64 มีอายุ ระหว่าง 36 - 45 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 52 สถานภาพสมรส ร้อยละ 76 มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท ร้อยละ 41 ระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 50 ตาแหน่งชานาญงาน ร้อยละ 56 ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ คิดเป็นร้อยละ 30 ระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงานในองค์การ 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 32
1.2 การอภิปรายผลจากการศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการเรือนจาจังหวัด
ชัยนาท กรมราชทัณฑ์ พบว่าความผูกพันของข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ โดยรวมแล้ว
ข้าราชการมีความผูกพันต่อองค์การ อยูใ่ นระดับค่อนข้างสูง ค่าเฉลี่ย 3.73 เรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็น
แต่ละด้านจากมากไปหาน้อยดังนี้
1) ด้านความจงรักภักดีต่อองค์การ ค่าเฉลี่ย 4.00 แสดงให้เห็นว่าข้าราชการเรือนจา
จังหวัดชัยนาทมีระดับความผูกพันต่อองค์การด้านความจงรักภักดีต่อองค์การ ระดับค่อนข้างสูง เมื่อมีผู้กล่าวถึง
องค์การในทางที่ผิดจะรู้สึกไม่พอใจและจะพยายามชี้แจงให้เข้าใจให้ถูกต้อง มีความจงรักภักดีปกป้ององค์การ
สอดคล้องกับ ศุภชัย รุ่งเจริญสุขศรี. (2558). ศึกษาการศึกษาความผูกพันในองค์กร การพัฒนาความก้าวหน้าในสาย
อาชี พ และความพึ ง พอใจในสวั ส ดิ ก ารพนั ก งาน ส่ ง ผลต่ อความจงรั ก ภัก ดี ข องพนั กงานระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารของ
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. จากการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเป็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความผูกพันในองค์กรส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สาหรับผลการพิจารณาพบว่า อยู่ในระดับความคิดเห็น ด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.962 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อพบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบเกี่ยวกับความผูกพันใน
องค์กร ส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ ท่านรู้สึกยินดีเมื่อสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัท ท่านเต็มใจที่จะ
ทางานนอกเหนือความรับผิดชอบหากได้รับมอบหมาย ท่านมีความรักและรู้สึกหวงแหนบริษัท ท่านรู้สึกไม่พอใจเมื่อ
มีคนพูดถึงบริษัทในทางลบท่านมีความทุ่มเทในการปฏิบัติอย่างเต็มที่เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย ท่านทางานใน
บริษัทที่เป็นแรงบันดาลใจสาคัญต่อความสาเร็จในชีวิต ท่านมักจะกล่าวถึงบริษัทในทางที่ดีเสมอ ท่านมีความภูมิใจที่
จะบอกกับ คนอื่ น ว่ า ท่ า นเป็ น พนั กงานของบริ ษั ท นี้ และท่ า นมี ค วามรู้ สึ ก ยิ น ดี ที่ จ ะท างานให้ กั บ บริษั ท จนถึ ง
เกษียณอายุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93, 3.79, 3.73, 3.73, 3.65, 3.65, 3.57, 3.43 และ 3.41และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.867, 0.941, 0.937, 0.956, 0.885, 1.025, 0.965, 0.934และ 1.100 ตามลาดับ
ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบเกี่ยวกับความผูกพันในองค์กร ส่งผลต่ อความจงรักภักดีของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ท่านได้รับ
ค่าตอบแทนไม่สูงแต่ท่านก็จะทางานอย่างเต็มความสามารถ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.013
2) ด้านความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ค่าเฉลี่ย 3.93 แสดงให้เห็นว่า
ข้าราชการเรือนจ าจังหวัด ชัยนาทมี ระดับความผูกพันต่ อองค์การด้านความภาคภูมิ ใจในการเป็นส่ว นหนึ่งของ
องค์การ ระดับค่อนข้างสูง ข้าราชการฯเป็นสมาชิกคนสาคัญของหน่วยงาน มีส่วนในความสาเร็จและการพัฒนาของ
องค์ การ เป็ นองค์การที่ ดี น่ า ภูมิ ใจ และมั่ น ใจว่ า การท างานที่ นี่ จ ะท าให้ชี วิ ต มี ความสุ ข สอดคล้ องกับ อัญ ชลี
ฝอยทอง. (2560). ศึกษาความผูกพัน ต่อองค์กรของพนักงานองค์การบริหารส่ วนตาบล ในจั งหวัด นนทบุ รี.
จากการศึกษาพบว่า ด้านความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งได้ โดยรวมมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เพื่อนร่วมงาน มักพูดถึงองค์กรด้านความภาคภูมิใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลมีความภาคภูมิใจในองค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้ปฏิบัติงานอยู่ รู้สึกว่า
ตนเองเป็นส่วนสาคัญขององค์กร รู้สึกมั่นคงในการทางาน มีสวัสดิการหรือผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติงานที่
องค์กรจัดให้ได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง และ พนักงานชื่นชมลักษณะ
การปกครอง การบังคับบัญชา ของผู้บังคับบัญชา
3) ด้านความเต็มใจและทุ่มเทในการทางานเพื่อองค์การ ค่าเฉลี่ย 3.73 แสดงให้เห็นว่า
ข้าราชการเรือนจาจังหวัด ชัยนาทมี ระดับความผูกพันต่ อองค์การด้านความเต็มใจและทุ่มเทในการทางานเพื่ อ
องค์การ ระดับค่อนข้างสูง ข้าราชการฯ ได้ใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ทางาน
ด้วนความเต็มใจและทุ่มเทในการทางานเพื่อองค์การ สอดคล้องกับ สายธาร ทองอร่าม (2550) ศึกษาความผูกพัน
ต่อองค์กร : กรณีศึกษา บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จากัดสาขารามคาแหง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความทุ่มเทใน
การทางาน และความภูมิ ใจที่ ไ ด้ เป็ น ส่ วนหนึ่ งขององค์กร อยู่ ระดั บ ค่อนข้างสู ง ส่ ว นความเชื่ อมั่ นและยอมรับ
เป้าหมายขององค์กร ด้านความรู้สึกว่าตนมีความสาคัญต่อองค์กร และด้านความปรารถนาในการสร้างความเป็น
สมาชิกขององค์กร อยู่ระดับปานกลาง
4) ด้านความต้องการที่จะดารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ อยู่ในระดับ ค่อนข้าง
สูง ค่าเฉลี่ย 3.73 แสดงให้เห็นว่าข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาทมีระดับความผูกพันต่อองค์การด้านความต้องการ
ที่จะดารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาทไม่คิดจะทอดทิ้งองค์การแม้จะประสบ
ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน สอดคล้องกับ สุภาพร กิตตินันทะศิลป์. (2554). ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความต้องการที่จะคงเป็นสมาชิกภาพของ
องค์กร พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 2.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อย่อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้ แ ก่ การตั ด สิ น ใจสมั ครเข้า มาท างานในองค์ กรนี้ เ ป็ น การตั ด สิ น ใจที่ ถูก ต้ องอยู่ ในระดั บ มากเป็ น อัน ดั บ หนึ่ ง
( = 2.92) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ท่านไม่คิดที่จะเปลี่ยนไปทางานที่อื่น แม้จะต้องทางานหนักหรือถูกย้ายไป
ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดาร ( = 2.56)
5) ด้านความความเสียสละเพื่อองค์การ อยู่ ค่าเฉลี่ย 3.13 แสดงให้เห็นว่าข้าราชการ
เรือนจาจังหวัดชัยนาทมี ระดับความผูกพันต่อองค์การด้านความความเสียสละเพื่อองค์การ ในระดับปานกลาง
ข้าราชการฯ ยินดีที่จะลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ ยินดีลดเงินเดือน และ ยินดีไม่รับค่าตอบแทนพิเศษปลายปี
หากจะทาให้องค์การสามารถดาเนินงานต่อไป ได้สอดคล้องกับ กัณฐิกา สุระโคตร. (2559). ได้ศึกษาความผูกพันต่อ
องค์ ก ารของข้ า ราชการครู โ รงเรี ย นขนาดกลางในอ าเภอแก่ ง หางแมว สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1.พบว่าความผูกพันต่อองค์การด้านความคงอยู่ของข้าราชการครูโรงเรียนขนาดกลางใน
อาเภอแก่งหางแมว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวม และรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีคะแนนสูงสุดคือ ประโยชน์ ด้านความเป็นอยู่ในชีวิตมีผลทา ให้
ข้าราชการครูตัดสินใจที่จะทางานต่อเนื่องในโรงเรียนนี้ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจและแสดงพฤติกรรม
ออกมาของสมาชิกที่จะทางานต่อเนื่องอยู่ในองค์การ โดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่ได้รับจากองค์การมีความเกรง
กลัวว่าหากลาออกจะทาให้สูญเสียสิ่งตอบแทนที่จะได้รับจากองค์การ เช่น ประโยชน์ที่ได้จากการเกษียณอายุ
ราชการผลประโยชน์ด้านค่าจ้าง เงินเดือน และความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน และสอดคล้องผลการวิจัยของ ศศิธร
รักอ่อน. (2561). ผลการศึกษาพบว่า 1. ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูในสถานศึกษา อาเภอเสนา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า อยู่ ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความจงรักภักดี ด้าน
ความทุ่มเท และ ด้านความศรัทธา 2. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูในสถานศึกษา

201

อาเภอเสนา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า ข้าราชการครูใน
สถานศึกษา อาเภอเสนา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 ที่มีเพศ ระดับ
การศึกษาและ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวม และรายด้านไม่
แตกต่างกัน
2. การอภิปรายข้อมูลทั่วไปจาแนกตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์
ได้แก่ ตัวแปรอายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ตาแหน่งในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน
องค์การ ความท้าทายในการทางาน ความก้าวหน้าในการทางาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทางาน
ลักษณะการทางานเป็นทีมเงินเดือนและสวัสดิการ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร สภาพแวดล้อมใน
การทางาน ความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ภาวะผู้นาของผู้บังคับบัญชา ความรู้สึก
ว่าตนมีความสาคัญต่อองค์การ ความรู้สึกวาองค์การเป็นที่พึ่งได้
2) ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์
ได้แก่ตัวแปรเพศ สถานภาพสมรส ส่วนงานที่สังกัด ภาวะผู้นาของผู้บังคับบัญชา
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ที่มีเพศต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การ
แตกต่างกัน ปรากฏว่าไม่แตกต่างกันเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้จานวนประชากรกลุ่มตัวอย่างข้าราชการ
เรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 64 สิทธิความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิงมีความเสมอภาคกัน จึงส่งผลให้เพศชายและเพศหญิงมีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อธิทธิ์ ประกอบสุข (2549 :83) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กร : ศึกษา
เฉพาะกรณี บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จากัด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะ บุคคลกับความผูกพันต่อ
องค์กร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ฯ ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การ
สมมติฐานที่ 2 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ที่มีอายุต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การ
แตกต่างกัน ปรากฏว่าแตกต่างกัน เป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ประชากรกลุ่มตัวอย่างของเจ้าหน้าที่
ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 52 บุคคลที่มี
อายุมาก มีระยะเวลาในการทางานนาน จะมีแนวโน้มต่อความผูกพัน ต่อองค์การในระดับสูง และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ยิ่งลักษณ์ เกิดแจ้ง (2549:61) เรื่องปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรของครูโรงเรียน
เอกชน: กรณีศึกษา ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟ จ.สกลนคร ผลการศึกษาพบว่าครูที่มีอายุแตกต่างกันมีความผูกพันต่อ
โรงเรียนแตกต่างกัน อธิบายว่าครูที่สมรสแล้วย่อมต้องการความมั่นคงในการทางาน ไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนสถานที่
ทางานบ่อย ๆ เนื่องจากมีภาระที่ต้องรับผิดชอบในครอบครัว เมื่อครูทางานที่โรงเรียนเป็ นระยะเวลานาน ทาให้เกิด
ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
สมมติฐานที่ 3 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความผูกพัน
ต่อองค์การไม่แตกต่างกัน เป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ประชากรกลุ่มตัวอย่างของข้าราชการเรือน จา
จังหวัดชัย นาท กรมราชทัณฑ์ ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส 38 คน คิด เป็นร้อย ละ 76 มีส ถานภาพโสด 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 20 เนื่องจากประชากรกลุ่มตัวอย่างระหว่าง สถานภาพมีจานวนใกล้เคียงกันจึงมีความผูกพันไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับ กัญจน์ภัส ชูผล. (2559). ได้ศึกษาความผูกพันต่ อองค์การ คุณภาพชีวิตการทางาน และ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขายแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา สายงานการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ทางาน รายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 4 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์การแตกต่างกัน ปรากฏว่าแตกต่างกัน เป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย พบว่า
เจ้าหน้าที่ทีมีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3.70 Becker (1960:32-40 อ้างถึงใน
อธิทธิ์ ประกอบสุข 2549:26) อธิบายถึงเหตุผลที่บุคคลเกิด ความผูกพันต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่า เป็นเพราะบุคคลนั้นได้
เกิดการลงทุน (Side Bet) ต่อสิ่งนั้น ๆ ไว้ หากเขาไม่ตัดสินใจที่จะผูกพันต่อสิ่งนั้น เขาอาจจะเกิดสูญ เสียมากกว่า
การผูกพันไว้จึงจาเป็นต้อง กระทาโดยไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่น เช่น การที่คนเราเข้าไปทางานอยู่ในองค์กรในช่วง
ระยะเวลา หนึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุน (investment) ซึ่ง Beacker เรียกว่า Side bet อาจปรากฏออกในรูปของ
เวลา แรงกาย กาลั ง สติ ปั ญ ญาที่ จ ะลงทุ น ไปตลอดจนการยอมเสี ย โอกาสบางอย่ า งเพราะบุ คคลนั่ น ย่ อมหวั ง
ผลประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ ตอบแทนจากองค์ ก รระยะยาวในรู ป ของบ าเหน็ จ บ านาญและสวั ส ดิ ก ารต่ า งๆ
ที่นอกเหนือไปจากเงินเดือนหรือรายได้ประจาถ้าลาออกจากองค์กรเขาจะต้องสูญเสียสิ่งเหล่านี้จึงไม่มีทางเลือก
อย่างอื่นนอกจากการผูกพันกับองค์กรต่อไป
สมมติฐานที่ 5 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความผูกพันต่อ
องค์การแตกต่างกัน ปรากฏว่าแตกต่างกัน เป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
เจ้าหน้าที่ที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าอนุปริญญาและอนุปริญญา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.03 รองลงมาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ย 3.84 และระดับปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.63 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สายธาร
ทองอร่าม (2550:80) ความผูกพันต่อองค์กร: ศึกษากรณีบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จากัด สาขารามคาแหง พนักงานที่
มีระดับการศึกษาต่า กว่าปริญญาตรีจะมีความผูกพันในองค์กรสูงกว่าพนักงานที่มีการศึกษาสูงกว่า
สมมติฐานที่ 6 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ที่มีตาแหน่งในการปฏิบัติงานต่างกัน
มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ปรากฏว่าแตกต่างกัน เป็นการยอมรับ สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ข้าราชการ
ชานาญการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.21 รองลงมาตาแหน่งชานาญงาน ค่าเฉลี่ย 4.13 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ทองพิน ขันอาสา (2549:1) ความผูกพันของบุคลากรภาครัฐต่อองค์กร กรณีศึกษาข้าราชการ กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ข้าราชการที่มีตาแหน่งสูงมีแนวโน้มจะมีความผูกพันต่อองค์กรมาก ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า
การขึ้นสู่ตาแหน่งงานที่สูงขึ้นในกรมการปกครอง โดยเฉพาะ ระดับผู้บริหาร ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ความ
ชานาญและประสบการณ์ และความตั้งใจในการทางานอย่างหนัก เพื่อให้เขามีผลปฏิบัติการที่ดีอยู่ในระดับที่ดีเหนือ
คนอื่น จนเป็นที่ยอมรับของ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และหน่วยงานอื่น และยิ่งมีตาแหน่งสูงขึ้น เขาก็จะต้อง
มีความรับผิดชอบมากขึ้น มีบทบาทความเด่นชัดในการเป็นตัวแทนขององค์กรมากขึ้น จึงมีความผูกพันต่อองค์กร
มากขึ้น เต็มใจสร้างผลงานและจงรักภักดีต่อองค์กรมากขึ้น
สมมติฐานที่ 7 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ที่มีส่วนงานทีส่ ังกัดต่างกันมีความผูกพันต่อ
องค์การแตกต่างกัน ปรากฏว่าไม่แตกต่างกันเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะข้าราชการเรือนจา
จังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์มีการปรับ เปลี่ยนโครงสร้างภายในองค์การอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยหมุนเวียนการ
ดารงตาแหน่ง ไม่เกิน 2 ปีครั้ง ในส่วนของข้าราชการเองก็สามารถขอโอนย้าย หรืออาจถูกโยกย้ายได้ตามความ
เหมาะสมเพื่อให้เกิด ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน จึงไม่มีความผูกพันต่อส่วนงานที่สังกัด ได้สอดคล้องกับ
กัณฐิกา สุระโคตร. (2559). ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูโรงเรียนขนาดกลางในอาเภอแก่งหาง
แมว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1. พบว่า ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ
ครูโรงเรีย นขนาดกลาง ในอาเภอแก่งหางแมวสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
จาแนกตามตาแหน่ง โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้เพราะการบริหารของโรงเรียนขนาดกลาง
เป็นองค์กรเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
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เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
ร่วมมือทั้งบ้าน วัด และโรงเรียน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษามีการให้รางวัลอย่างเป็นธรรมตามหลัก
ธรรมาภิบาล ได้แก่ รางวัลครูดี ศรีแก่ง รางวัลหนึ่งแสนครูดี และส่งเสริมความก้าวหน้า และความร่วมมือด้านการ
ทางานโดยมีการตั้งกลุ่มเครือข่าย ได้แก่ กลุ่มที่ 9 และกลุ่ม 10 เป็นต้น
สมมติฐานที่ 8 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ที่มีระยะเวลาที่ทางานในองค์การต่างกัน
มี ค วามผู กพั น ต่ อ องค์การแตกต่ า งกัน ปรากฏว่ า แตกต่ า งกัน เป็ น การยอมรับ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ ทั้ ง นี้ จ ากการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเจ้าหน้าที่ ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ ที่มีระยะเวลาที่ทางานในองค์การ
ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน พบว่า ข้าราชการที่ที่มีระยะเวลาทางาน 16 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด 3.89 รองลงมาระยะเวลาที่ทางาน 6-10 ปี มีค่าเฉลี่ย 3.70 และระยะเวลาที่ทางานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 0-5 ปี
สอดคล้องกบผลการศึกษาของ ยิ่งลักษณ์ เกิดแจ้ง (2549:61) เรื่องปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรของ
ครูโรงเรียน เอกชน: กรณีศึกษา ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟ จ.สกลนคร พบว่า ครูที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กับ
โรงเรียนที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อโรงเรียนแตกต่างกัน เพราะครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนนานเท่าใดก็จะมีความ
เข้าใจโรงเรียนในทางที่ดี เข้าใจวัฒนธรรมและค่านิยมของโรงเรียนทาให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรมากขึ้นด้วย
สมมติฐานที่ 9 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ที่มีความท้าทายในการทางานต่างกัน
มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ปรากฏว่าแตกต่างกัน เป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์
ความผูกพันต่อองค์การรายด้านความคิดเห็นต่อลักษณะงาน อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด คือ ด้านความท้าทายใน
การทางาน เฉลี่ย 4.06 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทองพิน ขันอาสา (2549:3) ความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ
ต่อองค์กร กรณีศึกษา ข้าราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้าราชการที่มีความท้าทายในการทางานสูง
มีแนวโน้มจะมีความผูกพันต่อองค์กรสูง ซึ่งเป็นเพราะลักษณะการทางานของกรมการปกครองที่มีความพิเศษ คือ
ความหลากหลาย บางงานจาเป็นต้องใช้ความสามารถส่วนตัว เพื่อที่จะทางานให้สาเร็จลุล่วงได้ต้องใช้ทักษะในการพูด
ทักษะในการประสานงาน ทักษะในการเจรจาต่อรอง หว่านล้อม ชักจูง เพื่อให้เกิดการประนีประนอมยอมความหรือ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงทาให้ข้าราชการ กรมการปกครองสนุกและไม่เบื่อในการทางาน เกิดความผูกพันกับงาน
สมมติฐานที่ 10 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ที่มีความก้าวหน้าในการทางานต่างกัน
มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ปรากฏว่าแตกต่างกัน เป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกั บผล
การศึกษาของ ประมินทร์ เนาวกาญจน์ (2553:93) ความผูกพันต่อองค์การของ พนักงานเทศบาลนครยะลา พบว่า
พนักงานที่สามารถทางานสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จะได้รับ ผลตอบแทนจากการทางานได้สาเร็จตามเป้าหมาย
ขององค์การ จึงทาให้มีความรู้สึกผูกพันต่อ องค์การมากกวาพนักงานที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ประสบความสาเร็จ
สมมติฐานที่ 11 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ที่มีการมีส่วนร่วมตัดสินใจในการทางาน
ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ปรากฏว่าแตกต่างกัน เป็นการยอมรับ สมมติฐานที่ตั้งไว้ แนวคิดของ
March & Simon (1995) พนักงานที่มีความรู้สึกผูกพันอย่างแท้จริง ต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรมีแนวโน้ม
ที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อธิทธิ์ ประกอบสุข (2549 : 83)
ความผูกพันต่อองค์กร : ศึกษา เฉพาะกรณีบริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จากัด พบว่า พนักงานที่มีส่วนร่วมใน
การบริหารงานที่ แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน เนื่องจากพนักงานบริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล
จากัด สามารถเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติ หรือการเสนอข้อคิด เห็นต่ าง ๆ ในการบริหารงานได้ จึ งท าให้
พนักงานที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานมากมีความผูกพันมากกวาพนักงานที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน จะไม่
มีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร
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สมมติฐานที่ 12 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ที่มีการมีลักษณะการทางานเป็นทีม
ต่า งกัน มีค วามผู กพั นต่ อองค์การแตกต่า งกัน ปรากฏว่ าแตกต่า งกัน เป็ นการยอมรับสมมติ ฐ านที่ตั้ งไว้ พบว่ า
เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นต่อลักษณะการทางานเป็นทีมเห็นด้วยอย่างยิ่ง เฉลี่ย 3.59 โดยกรมราชทัณฑ์มีการทางาน
เน้นการทางานเป็นทีมเพื่อให้งานประสบผลสาเร็จ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ แสงเดือน รักษาใจ. (2554).
ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร กรณี ศึ ก ษา บริ ษั ท กรุ ง เทพประกั น ภั ย จ ากั ด
จากการศึกษาพบว่าด้านการมีส่วนรวมในการทางาน ประกอบด้วยพนักงานจะทางานร่วมกันเป็นทีมมากกว่าต่างคน
ต่างทามีความจาเป็นต้องติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ อยู่เสมอและ มีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นไปอย่าง
แน่นแฟ้น
สมมติฐ านที่ 13 ข้าราชการเรือนจาจั งหวัดชั ยนาท กรมราชทัณฑ์ ที่มีเงิน เดือนและสวัส ดิการ ต่างกัน
มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ปรากฏว่าแตกต่างกัน เป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้ง ไว้ สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ประมินทร์ เนาวกาญจน์ (2553:82) ความผูกพันต่อองค์ การของ พนักงานเทศบาลนครยะลา
พนักงานเห็นว่าค่าตอบแทนจากเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ คุ้มค่า และสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ทาให้ไม่
ต้องปฏิบัติงานด้านอื่นๆ เพิ่มเติม
สมมติฐานที่ 14 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ที่มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
บุคลากรต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ปรากฏว่าแตกต่างกัน เป็นการยอมรับสมมติฐาน ข้าราชการ
ในองค์ ก ารต้ อ งเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาไปตามขั้ น ตอนเพื่ อ น าไปสู่ ก ารเรี ย นรู้ใ นระดั บ องค์ ก รในที่ สุ ด การเรีย นรู้ มี
ความสาคัญทั้งในแง่ตัวบุคคลและต่อองค์การ จึงมีนโยบาย และ แนวปฏิบัติ การพัฒนาบุคลากร ดาเนินการอย่าง
ต่ อเนื่ อ ง ทั้ ง การจั ด ท าแผนพั ฒ นารายบุ ค คล แผนพั ฒ นารายส่ ว นงาน และการจั ด อบรมเฉพาะต าแหน่ ง งาน
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธีราภัทร ขัติยะหล้า. (2555). ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลป่า สัก อาเภอเมืองลาพูน. จากการศึกษาพบว่าด้านการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถ ควรจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติอย่าง
น้อย ปีละ 2 ครั้งเพื่อนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาองค์กรต่อไป ควรเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้เสนอแนะใน
ส่ ว นของปั ญ หา อุ ป สรรคในการท างานเพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารได้ รั บ ทราบ และน าไปเป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทางานให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ควรส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆที่กรม
ส่งเสริมได้กาหนดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงานและลดความผิ ดพลาดที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ควรตั้ง
งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สูงกว่าเดิมเพราะที่ผ่านมาทางหน่วยงานได้ตั้งงบประมาณไว้
ค่อนข้างจากัด และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อาริญา เฮงทวีทรัพย์สิริ. (2558). ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์การ
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและความสุขในการทางานของพยาบาล โดยมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เป็นตัวแปรสื่อ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแห่งหนึ่ง ผลการศึกษาพบว่าบุคลิกภาพแบบ
เปิดรับประสบการณ์ ผลการวิจัยพบว่า บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุ ขใน
การทางาน แสดงว่า ถ้าพยาบาลมีบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์สูง ความสุขในการทางานของพยาบาลจะสูง
ตามไปด้วย เนื่องจากพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องมีความชานาญ และประสบการณ์ในการทางาน พยาบาลต้องมี
โอกาสในการเข้ารับการอบรม เพื่อรับรู้ข้อมูลในการรักษาพยาบาลใหม่ๆ และเพื่ อให้มีความรู้ความชานาญในงาน
มีโอกาสศึกษาต่อเพื่อฟื้นฟูทักษะด้านเทคโนโลยี มีการพัฒนาทักษะเพื่อการวิจัย เพราะสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
ทาให้พยาบาลต้องบริหารจัดการตนเอง เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพและทันสมัย นอกจากนี้ ชี้ให้เห็นว่า การมี
ความชานาญและประสบการณ์ที่ดีสง่ เสริมให้พยาบาลมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีความสุขในการทางาน
สมมติฐานที่ 15 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ที่มีสภาพแวดล้อมในการ ทางานต่างกัน
มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ปรากฏว่าแตกต่างกัน เป็นการยอมรับ สมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่าข้าราชการที่มี
ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทางานระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.96 โดยเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์
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ตั้งอยู่ต่างจังหวัด สภาพแวดล้อมจึงดีกว่าอยู่ในเมืองตามกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชาญวุฒิ
บุญชม. (2553). ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากรโรงเรียนอิสลามสันติชน กล่าวว่า
สภาพแวดล้อมองค์การมี ความสัม พั นธ์ กับ ความผู กพัน ต่อองค์การ ผลการศึกษาพบว่ า บุ คลากรที่มี ความเห็น
สภาพแวดล้อมองค์การ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับ
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 16 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับ ผู้บังคับบัญชา
ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ปรากฏว่ าแตกต่างกัน เป็นการยอมรับ สมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่ า
ข้าราชการที่มีความพึงพอใจต่อความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.92 สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ชาญวุฒิ บุญชม. (2553). ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ จาก
การศึกษาความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชากับความผูกพันต่อองค์การ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชามี ความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันต่อ
องค์การ อยู่ในระดับต่า (r =0.200*) อย่างมีนัยสาคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05 ( sig.= 0.039) จึงยอมรับสมมติฐาน
แสดงว่าบุคลากรที่มีความคิดเห็น ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาสูงจะมีแนวโน้มที่จะมีความผูกพันต่อองค์การ
สูงกว่าบุคลากรที่ มีความคิดเห็นด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาต่า
สมมติฐานที่ 17 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับเพื่อน ร่วมงาน
ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ปรากฏว่าแตกต่างกัน เป็นการยอมรับ สมมติฐานที่ตั้งไว้ เจ้าหน้าที่ที่มี
ความพึงพอใจต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานสูง มีค่าเฉลี่ย 4.02 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ทองพิน ขันอาสา (2549:93) ความผูกพันของบุคลากรภาครัฐต่อองค์กร กรณีศึกษาข้าราชการ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์ กรนี้มีผลต่อการทางานในกรมการ
ปกครอง เนื่องจากการทางานในกรมการปกครองเป็นลักษณะงานที่หลากหลายและมีปริมาณงานมาก หลายครั้ง
ต้อง ทางานเกินเวลาทางานในวันหยุด เนื่องจากเป็นงานเร่งด่วน ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐ ซึ่งทาให้ในการ
ทางานหลายครั้งต้องทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น ดังนั้นหากข้าราชการมีทัศนคติต่อ เพื่อนร่วมงานและองค์กรที่ดีจะ
ทาให้การทางานเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่เกิดความรู้สึกกดดัน
สมมติฐานที่ 18 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ที่มีภาวะผู้นาของผู้บังคับบัญชาต่างกัน
มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ปรากฏว่าไม่แตกต่างกัน เป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ข้าราชการเรือนจา
จังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในองค์การ มีการโยกย้าย หมุนเวียนการดารงตาแหน่ง
ไม่ เกิน 2 ปี ต่ อครั้ง เพื่ อให้เกิด ความเหมาะสมและความคล่ องตั ว ในการปฏิบั ติ ง าน จึ ง เป็ น สาเหตุ ที่ ส่ ง ผลให้
ข้าราชการที่มีภาวะผู้นาของบังคับบัญชาต่างกันความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ นโยบาย/
แผนและการบริหารงานของภาวะผู้นาของผู้บังคับบัญชา สอดคล้องกับแนวคิดของ กันต์ฤทัย ศรีโท และ ณัฐวีณ์
บุนนาค. (2560). ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้า ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย ข้าราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้าน
นโยบาย/ แผนและการบริหารงาน มีค่าเฉลี่ย ( =3.82) โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่า หน่วยงานของท่านมีสายการ
บังคับบัญชาและมอบอานาจ อย่างชัดเจน เป็นประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจจากข้าราชการทหารชั้นประทวน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มากที่สุด ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีนโยบายกฎระเบียบ
ข้อบังคับ การบริหารงานที่ชัดเจน เอื้อต่อการปฏิบัติงานของกาลังพล ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น กาลังพลจึงมีความพึงพอใจในด้านนโยบาย/แผนและการบริหารงานอยู่ในระดับมาก
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สมมติฐานที่ 19 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ที่มีความรู้สึกว่าตนมี ความสาคัญต่อ
องค์การต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ปรากฏวาแตกต่างกัน เป็นการ ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่า
เจ้าหน้าที่มีความรู้สึกว่าตนมีความสาคัญต่อองค์การสูง มีค่าเฉลี่ย 4.19 สอดคล้องกับแนวคิดของ โสมย์สิรี มูลทอง
ทิพย์. (2556). ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึก ษา อาเภอท่ามะกา. ผลการ
ทดสอบปัจจัยด้านประสบการณ์การทางานกับความผูกพันต่อองค์การของ บุคลากร พบว่า ปัจจัยด้านประสบการณ์
การทางาน ได้แก่ ด้านความสาคัญของตนต่อองค์การด้าน ความพึงพิงได้ขององค์การ ด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงาน
ด้านทัศนคติต่อองค์การมีความสัมพันธ์ กับความผูกพันต่อองค์การด้านความเชื่อมันและยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์การ ด้านความ เต็มใจทีจะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ ด้านความต้องการทีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ
สมมติฐานที่ 20 ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ์ที่มีความรู้สึกว่าองค์การ เป็นที่พึ่ งได้
ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ปรากฏว่าแตกต่างกัน เป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ ทองพิน ขันอาสา (2549:93) ความผูกพันของ บุคลากรภาครัฐต่อองค์กร กรณีศึกษาข้าราชการ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้าราชการที่มีความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งพิงได้มากมีแนวโน้มจะมีความผูกพัน
ต่อองค์กรสูง ซึ่งเป็นความรู้สึกว่าหากตนได้รับการดูแลหรือความยุติธรรมในองค์กร องค์กรไม่มีระบบอุปถัมภ์ แต่ใช้
ระบบ คุณธรรมผู้มีความรู้ความสามารถได้รับความก้าวหน้า ข้าราชการจะไม่รู้สึกหดหู่ และมีความหวังมีความเชื่อมัน
ในองค์กร หากองค์กรดูแลข้าราชการในองค์กรดี โดยเฉพาะลักษณะงานหลายอย่างที่ ต้องเสี่ยงภัยในพื้นที่มีความ
ยุติธรรมพอสมควร ก็จะเป็นการดึงดูดให้ข้าราชการมีความสนุก และมี ความสุขในการทางานอยู่กับองค์กรต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. เรือนจาควรจัดให้มีการฝึกทักษะเทคนิคต่าง ๆ ในการทางานท่ามกลางการปฏิบัติจริง ระบบการทางาน
ที่สนับสนุน ช่วยเหลือกันทั้งตาแหน่งงานที่ต้องปฏิบัติงานในส่วนกลาง และงานปฏิบัติการในพื้นที่อาจจับคู่พี่เลี้ยง
ระหว่างเจ้าหน้าที่เดิมกับเจ้าหน้าที่ใหม่ทั้งยังเป็นการสืบทอด อุดมการณ์การทางานให้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่ ส่งผลให้งาน
สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายขององค์การในที่สุด
2. ด้า นความก้า วหน้ าในการทางาน ผู้ บริหารควรปฏิบั ติ ต่อเจ้า หน้ าที่ และแสดงออกโดยประจักษ์ ว่ า
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เกิดจากผลงานของเจ้าหน้าที่โดยมี ผลการประเมินชัดเจนตาม
ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เองจากเพื่อนร่วมงาน ผลการดาเนินงานของส่วนงานต้นสังกัด โดยไม่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่
3. ด้านการทางานเป็นทีมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีการทางานเป็นทีมสูงเพื่อให้ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของส่วนงานให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดของส่วนงานที่กาหนดไว้

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณควบคู่กับเชิงคุณภาพ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
ข้าราชการเรือนจาจังหวัดชัยนาท จาเป็นต้องสร้างความเข้าใจเรื่องแบบสอบถาม จึงต้องมีการศึกษาเชิงสังเกตร่วม
ด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่ได้แม่นยามากขึ้น ในส่วนของผู้บริหารควรมีสัมภาษณ์เชิงลึก เพราะจะได้ข้อคิดเห็น มุมมอง
สาคัญ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา
2. ควรมีการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองค์ก าร เนื่องจากสถาบันก่อตั้งมา 107 ปี แต่ยังไม่มี รูปธรรมเรื่อง
วัฒนธรรมองค์การอย่างชัดเจน เข้าใจว่ามีอยู่ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวัน แต่ไม่ได้ถูกหยิบยกและส่งเสริม
อย่างจริงจังต่อเนื่องจึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรศึกษาต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการตารวจงานสืบสวน
สถานีตารวจภูธรสัตหีบ 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทางานของข้าราชการตารวจงานสืบสวน สถานี
ตารวจภูธรสัตหีบ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของข้าราชการตารวจงานสืบสวน สถานี
ตารวจภูธรสัตหีบ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความหมายการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของตารวจงานสืบสวนสถานีตารวจภูธรสัตหีบ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
โดยคัดเลือกบุคคล หรือผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญที่พักอาศัยในเขตพื้นที่ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยผู้ให้ข้อมูลคน
สาคัญ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตารวจงานสืบสวนสถานีตารวจภูธรสัตหีบ
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เกิดจากการขาด เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติ ขาดความ
ทันสมัยด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่มีความพร้อมในการใช้งาน เช่น ยานพาหนะน้า มันเชื้อเพลิงมีไม่
เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายตามมา มีความเครียดด้านค่าใช้จ่ายที่ต้องทาการจ่ายเอง,อาวุธปืน
วิทยุสื่อสาร ควรพัฒนาให้มีความพร้อมในการใช้งาน และให้เพียงพอกับกาลังพล แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบั ติง านของต ารวจงานสืบ สวนสถานีต ารวจภูธรสัต หีบ พบว่า ควรพั ฒ นาด้ านนโยบายในการแต่ง ตั้ ง
ข้าราชการตารวจในระดับสูงที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้เกิดปัญหาด้านงบประมาณที่ขาดความต่อเนื่อง และ
การขาดกาลังพลระดับปฏิบัติการไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน ทาให้งานที่ออกมาไม่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับ
การขาดสวัสดิการในการปฏิบัติงาน เช่น เบี้ยเลี้ยง ที่พักอาศัย ที่มีให้ไม่เพียงพอ กับจานวนของเจ้าหน้าที่ตารวจที่มี
อยู่ ทาให้เกิดค่าใช้จ่าย ในการดารงชีวิตประจาวัน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ควรสอบถามปัญหาของงานที่และ สวัสดิการที่พักอาศัยให้เพียงพอ
กับเจ้าหน้าที่ตารวจ ที่ปฏิบัติงานอยู่ และการพัฒนาการทางานโดยจัดให้มีการส่งไปฝึกอบรมความรู้เพิ่มเติมเพื่อทัน
กับเหตุการณ์ต่าง ๆ การก่ออาชญากรรมในปัจจุบัน ซึ่งมีการพัฒนาตาม เทคโนโลยีมีรูปแบบใหม่ ๆ ตลอดเวลาทา
ให้การสืบสวน มีความยากขึ้น จึงควรให้มีการอบรมด้านยุทธวิธีต่าง ๆ ในการสืบสวนให้ทันสมัย กับเหตุการณ์
ปัจจุบันเพื่อให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน, การปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่ตารวจ, สถานีตารวจภูธร
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ABSTRACT
The objectives of this research were to : 1. Study performance efficiency of the
police inspector of the Sattahip police Station 2. Study the problems and obstacles of the
police inspector of the Sattahip police Station 3. Study the suggestions for increasing the
performance efficiency of the police inspector of the Sattahip police Station”
Results of the Research
The problems and obstacles for the effectiveness found that the budgets in providing
the equipments and vehicles were not sufficient. The problems also the lack of information
Technology (IT). The gun and radio should be developed. The study of the suggestions for
increasing the performance efficiency of the police inspector of the Sattahip police Station
found that it has developed by policy in the promotion police officer who has changed in a
high level. The supervisors did not receive the welfare such as the allowances.
The compensation should be paid appropriately when they had to work with the Suppression.
The increasing performance efficiency should ask about that work and the
allowances should be enough for the police officer and development to work by provided
training for situations about crime which followed up the new technology.
Keyword (S) : The Effectiveness Investigative Performance, work, Police, Police Station

บทนา
สถานี ต ารวจภูธ รสั ต หีบ จั ง หวั ด ชลบุ รี สั ง กั ด ต ารวจภูธ รภาค 2 จั ด ตั้ ง ขึ้น เมื่ อ ปี 19 กัน ยายน 2480
เป็นชื่อกิ่งอาเภอสัตหีบ และได้ยกฐานะเป็น สภ.อ.สัตหีบ เมื่อปี พ.ศ. 2486 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สภ.สัตหีบ เมื่อ
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 แม้ว่าที่ผ่านมา สถานีตารวจภูธรสัตหีบ จะปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการแผ่นดินของรัฐบาล
และยุ ท ธศาสตร์แ ผนปฏิบั ติ ร าชการ 4 ปี ของส านั กงานต ารวจแห่ง ชาติ จากการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิท ธิผลในการปฏิบัติ งานของเจ้ าหน้า ที่ตารวจสถานีตารวจภูธรสัต หีบ ประจาปี พ.ศ. 2560 ประเมินโดย
กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 2 สานักงานตารวจแห่งชาติ พบว่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยรวมระดับ
ปานกลาง พบปัญหาและอุปสรรคอยู่หลายประกานดังนี้ คดีที่ยังสะสางไม่แล้วเสร็จ อุปสรรคในการประสานงาน
ขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ ข้อมูลล่าสมัยไม่เป็นปัจจุบัน การให้บริการบางอย่างที่ล่าช้า ระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนที่ไม่เที่ ยงธรรม ไม่มีมาตรฐานเดียวกัน การจ่ายเงินนั้นขาดการจูงใจให้มุ่งมั่นท างานดี จากปัญหา
ดังกล่าว ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจภูธรสัตหีบ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจภูธรสัตหีบ จะประสบความสาเร็จและบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรได้นั้น ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ ในการกาหนดแนวทาง รวมทั้งเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงที่ขัดเจน
ยึดผลสาเร็จของงาน และผลลัพธ์ขององค์กรเป็นหลักสาคัญในการดาเนินงาน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ประกอบด้ ว ย ด้ า นทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง าน ด้ า นเทคนิ ค การปฏิ บั ติ ง าน ด้ า นปริ ม าณงาน ด้ า นคุ ณ ภาพงาน
ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน ด้านขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนี้
จากที่กล่าวมาจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เจ้าหน้าที่ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานหรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดการทางานที่ถูกต้องรวดเร็ว และทันตามกาหนดเวลา
นอกจากนี้ยังต้องใช้ทรัพยากรทั้ง คน และอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการนา
เทคนิคต่าง ๆ เข้ามาใช้เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทางานลง เกิดความสะดวกมากขึ้น งานต่าง ๆ สามารถเสร็จได้ทัน
ตามกาหนดเวลาที่วางไว้ ก่อนให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ และเกิดการสูญเสียต่อทรัพยากรน้อยที่สุด ซึ่งถ้า
ผลการปฏิบัติงานดี ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง ถ้าผลการปฏิบัติงานไม่ดี ก็ถือว่าประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานต่าเช่นกัน (ภูวนัย เกษบุญชู. 2530 : 13) ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจภูธรสัตหีบ
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จึ ง สนใจที่ จ ะศึ กษา ประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิบั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจงานสื บ สวน สถานี ต ารวจภู ธ รสั ต หี บ
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจงานสืบสวน และค้นหาสาเหตุของการบริหารใน
องค์กรว่าสิ่งใดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่
ตารวจให้มีประสิทธิภาพแก่องค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการตารวจงานสืบสวน สถานีตารวจภูธรสัตหีบ
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทางานของข้าราชการตารวจงานสืบสวน สถานีตารวจภูธรสัตหีบ
3. เพื่ อ ศึกษาแนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของข้า ราชการต ารวจงานสื บ สวน สถานี
ตารวจภูธรสัตหีบ
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการตารวจงานสืบสวน สังกัดสถานีตารวจภูธรสัตหีบ มีจานวน 10 คน
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ สถานีตารวจภูธรสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลในการทางานของข้าราชการตารวจงานสืบสวนสถานี
ตารวจภูธรสัตหีบ” เริ่มจากการวิเคราะห์เอกสาร ตารา แนวคิด ทฤษฎีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจโดยใช้ทฤษฎี
ของ Federrick Herzberg หรือเรียกว่า Herzberg’s Two-Factor theory (ทฤษฎีสองปัจจัย) ดาเนินการสร้าง
เครื่อ งมื อเพื่ อเก็บ รวบรวมข้อมู ล เกี่ย วกับ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อแรงจู ง ใจในการปฏิบั ติ หน้ า ที่ สื บ สวนสอบสวนของ
ข้าราชการตารวจ จากนั้นนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการแจกแบบสอบถามและการสั มภาษณ์ มาดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
ปัจจัยในการทางานของข้าราชการตารวจ
- แรงจูงใจ
- โอกาสความก้าวหน้า
- ความสัมพันธ์
- ลักษณะงาน
- การบังคับบัญชา
- ผลตอบแทน

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

ประสิทธิผลในการทางานของ
ข้าราชการตารวจงานสืบสวนสถานี
ตารวจภูธรสัตหีบ
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วิธีการดาเนินการวิจัย
1. แบบสอบถาม มีจานวน 2 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ จานวน 8 ด้าน
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสิทธิผลของข้าราชการตารวจงานสืบสวนสถานีตารวจภูธรสัตหีบ
2. แบบสัมภาษณ์
การสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการได้ข้อมูลในการวิจัยในเรื่อง ประสิทธิผลการทา
ปฏิบัติงานของข้าราชการตารวนงานสืบสวน สถานีตารวจภูธรสัตหีบ ซึ่งเป็ นผู้เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลในการวิจัย
จานวน 10 คน โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถาม ผู้ศึกษากาหนดขั้นตอนการสร้างและการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ ดังนี้
1. ผู้ ศึกษาได้ ท าการส ารวจข้อมู ลเบื้ องต้ น ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจภูธรสัตหีบ และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดกรอบการสร้างเครื่องมือ
2. กาหนดกรอบโครงสร้างข้อคาถามให้ครอบคลุมเนื้อหาตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
3. จัดทาแบบสอบถามฉบับร่างตามกรอบแนวคิด และขอบเขตที่กาหนด
4. นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ แล้วเสนอที่ อาจารย์ปรึกษา ตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้นและ
ปรับปรุงแก้ไข

สรุปผลการวิจัย
เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสืบสวนของสถานีตารวจภูธรสัตหีบ ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
1. ศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสืบสวนของสถานีตารวจภูธรสัตหีบ ตามกรอบแนวคิดใน การวิจัย
ประกอบด้วยปัจจัยแวดล้อม ด้านลักษณะงาน ด้านบุคลากร ด้านอานวยการ ด้านการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
มีความถูกต้อง รวดเร็ว ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
พบว่า ปัจจัยที่มีผลส่งต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสืบสวนของสถานีตารวจภูธรสัตหีบ ในภาพรวม
เจ้าหน้าที่ตารวจมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านแต่ควรมีการอบรมเพิ่มเติมโดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีการ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลา และด้านขวัญกาลังใจและสวัสดิการต่าง ๆ ควรให้เหมาะสมกับการเสี่ยงภัยในหน้าที่ และไม่
ล่าช้า เมื่อทาดีควรมีคาชมหรือได้เงินรางวัล อาจจะเป็นในรูปแบบอาหารกลางวันหรือการกินเลี้ยงภายในแผนกเพื่อ
สานความสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา เครื่องมือในการปฏิบัติงานควรให้เหมาะสมและทันสมัย
เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามผลในแต่ละคดี ควรจัดการบริหารงานในสถานีตารวจแบบ One stop service
เพื่อสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการและการทางานในเชิงรุกได้ดี ด้านกาลังพลควรจัดให้เหมาะกับงานที่ปฏิบัติ
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เกิดจากการขาด เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติ ขาดความ
ทันสมัยด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่มีความพร้อมในการใช้งาน เช่น ยานพาหนะน้า มันเชื้อเพลิงมีไม่
เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายตามมา มีความเครียดด้านค่าใช้จ่ายที่ต้องทาการจ่ายเอง,อาวุธปืน
วิทยุสื่อสาร ควรพัฒนาให้มีความพร้อมในการใช้งาน และให้เพียงพอกับกาลังพล แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบั ติง านของต ารวจงานสืบ สวนสถานีต ารวจภูธรสัต หีบ พบว่า ควรพัฒ นาด้ านนโยบายในการแต่ง ตั้ ง
ข้าราชการตารวจในระดับสูงที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้เกิดปัญหาด้านงบประมาณที่ขาดความต่อเนื่อง และ
การขาดกาลังพลระดับปฏิบัติการไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน ทาให้งานที่ออกมาไม่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับ
การขาดสวัสดิการในการปฏิบัติงาน เช่น เบี้ยเลี้ยง ที่พักอาศัย ที่มีให้ไม่เพียงพอ กับจานวนของเจ้าหน้าที่ตารวจที่มี
อยู่ ทาให้เกิดค่าใช้จ่าย ในการดารงชีวิตประจาวัน
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แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ควรพัฒนาด้านนโยบายในการแต่งตั้งข้าราชการตารวจใน
ระดับสูงที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้การดาเนินงานและงบประมาณที่ได้ขอรับขาดความต่อเนื่อง และเมื่อมี
ผู้บังคับบัญชาหลายคน ควรมี การประชุมและวางนโยบายไปแนวทางเดียวกันเพื่อให้ไม่เกิดความสับสนในการ
ปฏิบัติงาน และชัดเจนยิ่งขึ้น ด้านเครื่องมือควรจัดให้ทันสมัยทันต่อความเจริญก้าวทางเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด
อย่ า งรวดเร็วในการก่ออาชญากรรม และอบรมพั ฒ นาศักยภาพบุ คลากรเพื่ อพัฒ นาเพิ่ มพู น ความรู้ทั กษะ การ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ หรือความรู้ความชานาญเฉพาะทางในคดีต่าง ๆ และที่ขาดไม่ได้ในตัวของเจ้าหน้าที่ตารวจ
การพัฒ นาด้ า นคุณ ธรรม จริยธรรม โดยนาหลั กธรรมาภิบ าลมาใช้ในการปฏิบั ติง านและควรปลู กจิต ส านึ กให้
ข้าราชการตารวจได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังไม่ปละละเลย หรือเลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม

อภิปรายผล
จากการวิจัยสามารถนามาอภิปรายผล ได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจงานสืบสวนในสถานีตารวจภูธรสัตหีบ
1.1 ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจงานสายสื บ ในสถานี ต ารวจภู ธ รสั ต หี บ
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ตารวจมีนโยบายการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อบังคับ ตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ต้องปฏิบัติ
ตามอย่า งเคร่ง ครัด โดยที่ ผู้ บั ง คับ บั ญ ชาสั่ ง การ ผู้ ใต้ บั ง คับ บั ญ ชาต้ องปฏิ บั ติ ตามไม่ สามารถขัด คาสั่ ง ได้ โดยมี
วัตถุประสงค์คือเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามคาสั่ง พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ตารวจงานสืบสวนก็เป็นหนึ่งในฝ่ายปฏิบัติ
ตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่เหนือกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไวยวุฒิ รัตนวิโรจน์ (2546:บทคัดย่อ) ที่ศึกษา
ความคิดเห็นของข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดนครนายกเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-50 ปี ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมาแล้วมากกว่า 10 ปี และ
ส่ ว นมากด ารงต าแหน่ ง รองสารวั ต ร มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านในภา พรวมในระดั บ มาก
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและใกล้ชิดที่ปกครองบังคับบัญชา ดูแลสั่งการ กวดขันความประพฤติของผู้รับการประเมิน
มีความเห็นสูงสุด
1.2 แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตารวจฝ่ายสืบสวนของสถานีตารวจภูธรสัตหีบ
การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภาพในการท างานของฝ่ า ยสื บ สวน เกิด จากปั ญหาและอุป สรรคในการท างานไม่ ทั น สมั ย
ขาดงบประมาณในการส่งเสริมการทางานไม่ทันสมัย ไม่มีเชื้อเพลิงให้ใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นสาเหตุ
สาคัญที่ทาให้เกิดปัญหาในการพัฒนาประสิทธิภาพการทางาน และอุปสรรคในการทางาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของจันทนา ปาเดช (2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจฝ่ายสืบสวนสถานีตารวจ
นครมีนบุรี ข้าราชการตารวจฝ่ายสืบสวนส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุ 41 – 50 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี
สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,001 บาทขึ้นไป ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจฝ่ายสืบสวน สถานีตารวจนครมีนบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
แต่เมื่อแยกเป็นรายด้านผลการศึกษา
1.3 แนวทางในการการบริหารงานและระบบยุติธรรม เป็นลักษณะที่เป็นระบบงานควบคุมอาชญากรรม
ได้ แ ก่ ระบบงานที่ ว่ า ด้ ว ยการบั ง คับ ใช้ กฎหมาย การฟ้ องร้องด าเนิ น คดี การต่ อสู้ การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี
การลงโทษ และการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องโทษ และลักษณะซึ่งถือว่าระบบยุติธรรมเป็นระบบย่อยของชุมชน หมายถึง
หน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมกับระบบงานนี้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันอาชญากรรมและ
ลดการก่ออาชญากรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย รุจธนากิตติ์ พรหมอนุมัติ (2554) ศึกษาเรื่อง การวิจัยเรื่องการ
พัฒนางานด้านสืบสวนกองกากับสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนสถานีตารวจภูธรภาค 9 ปัจจัยที่มี ผลใน
การพัฒนางานคือการพัฒนางานด้านวิชาการ การพัฒนางานด้านการบริการ การพัฒนาด้านอุปกรณ์ เครื่องมือและ
เทคโนโลยีการพัฒนากฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชี การพัฒนาคุณสมบัติเฉพาะของข้าราชการตารวจ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปปฏิบัติ
1. สถานีตารวจภูธรสัตหีบ ควรมี แนวทางในการพัฒนาบุคลากรอัน เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ
เจ้าหน้าที่ตารวจ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2. สถานีตารวจภูธรสัตหีบ ควรหาแนวทางในการวิเคราะห์ปริมาณงาน ให้สอดคล้องกับเวลาที่จากัด และ
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ตารวจแต่ละบุคคล เพื่อนาไปสู่วิธีการพัฒนาเทคนิค/วิธีการทางานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. สถานีตารวจภูธรสัตหีบ ควรจัดฝึกอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อให้เกิดการทางานมีประสิทธิภาพ
ได้แก่ การพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติงาน และการพัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะด้าน
4. สถานีตารวจภูธรสัตหีบควรพัฒนางานให้มีคุณภาพ ถูกต้องภายใต้มาตรฐานที่กาหนด
5. ผู้ใต้บังคับบัญชาควรมีหลักการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. หน่วยงานควรจัดหาทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน ได้แก่เรื่อวัสดุอุปกรณ์
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ทาการศึกษารูปแบบภาวะผู้นา และความคิดสร้างสรรค์ ของข้าราชการในองค์กรอื่น ๆ เพื่อเป็นการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และเป็นแนวทางในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และภาวะผู้นาของผู้ปฏิบัติงาน
ให้กับองค์กรในภาพรวม
2. ควรทาการศึกษาเพิ่มเติมในข้าราชการตารวจระดับหัวหน้าหน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ ที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่ม
ผู้กากับการ กลุ่มผู้บังคับการ เพื่อให้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมในการทางาน และสถานภาพส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลอย่างครอบคลุมมากขึ้น
3. ควรทาการศึกษาเพิ่มเติมในปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ เช่น
วัฒนธรรมองค์กร การรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์กร ความไว้วางใจ ความยุติธรรมในองค์กร และ
ความสุขในการทางาน เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการต่อกิจกรรมการพัฒนา การพัฒนา
บุคลากรในอาชีพของข้าราชการตารวจ กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล กองบังคับการสายตรวจและปฎิบัติการ
พิเศษ กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการใน
การพัฒนาบุคลากรในอาชีพของข้าราชการตารวจ กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล กองบังคับการสายตรวจและ
ปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ (3) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา การพัฒนา
บุคลากรในอาชีพของข้าราชการตารวจ กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการ
พิเศษ กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ (4) เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาใน การพัฒนา
บุคลากรในอาชีพของข้าราชการตารวจ กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการ
พิเศษ กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มองเห็นถึงความสาคัญในการการพัฒนาบุคลากรอันเกี่ยวข้องกับการ
ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาตนเองและบุคลากรเพื่อนาประโยชน์ที่ได้จากการฝึกอบรมมาพัฒนาองค์กร และนามาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งมีความสอดคล้องกันกับผลที่ประเมินระดับความคิดเห็นของข้าราชการตารวจ พบว่า มีการ
พัฒนาในด้านทักษะ ด้านทัศนคติ และมีการพัฒนาในด้านความรู้ ตามลาดับ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันโดยเมื่อมี
ทัศนคติที่ดีแล้วจะส่งผลโดยตรงต่อผลงาน หรือความสาเร็จในการทางาน นอกจากนี้ยังมีทักษะ และความรู้ความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้นส่งให้สามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสาคัญ : การพัฒนาบุคลากรในด้านการฝึกอบรมของข้าราชการตารวจ
Abstract
The purpose of this (1) to study civil servants to human resources development
activities in the career of the police division of public works office of logistic. The National
Police Agency (2) to compare the views of government in the development of human
resources in the career of the police division of public works office of logistic. The National
Police Agency (3) to study the problem of human resources development in the career of
the police division. Public works office of logistic police (4) to study the solutions to human
resource development in the career of the police division of public works office of logistic.
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It was found that the respondents. See the importance of human resources
development in connection with training. To their own development and personnel to bring
the benefits of training for enterprise development. , and applied in practice. This is
consistent with the result that assess their opinions were developing skills, the attitude and
knowledge development Respectively, which are related by the good attitude will directly
affect work, project work is also a skill. Knowledge and understanding more sent can be
adjusted to work effectively.
Key Words : Human resources development in the training of The police

บทนา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การวางแผนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อจัดให้มีการพัฒนาระดับขีด
ความสามารถในการปฏิบัติ งานคนในองค์การ และประสิท ธิภาพในการดาเนิน งานขององค์การ โดยใช้ วิธีการ
ฝึกอบรม การให้ความรู้ และการจัดโปรแกรมการพัฒนาพนักงาน ให้มีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอาชีพสาหรับใน
อนาคต และ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถนากระบวนการในการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพใน
การทางานที่ดีขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นขั้นตอนที่สาคัญที่สุดขั้นตอน
หนึ่งในการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรมีผลอย่างมากต่อความสาเร็จขององค์กรสมัยใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มในการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีชั้นสูงและมีแนวโน้มทีจ่ ะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ การดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรในทางปฏิบัตินั้น ควรจะเริ่มตั้งแต่ เมื่อพนักงานเหล่านั้น เริ่มเข้ามาทางาน โดยการปฐมนิเทศ (Orientation)
และจะต้องดาเนินการพัฒนาอีกต่อไปเรื่อย ๆ ตลอดเวลาที่เขายังคงทางานอยู่ในองค์กร
แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้รับความสนใจและเป็นหัวข้อวิจัยกันอย่างกว้ างขวาง และหมายถึง
แนวคิด หน้าที่ กระบวนการ หมายถึง ฝ่ายหรือแผนกงาน รวมทั้งเป็นวิชาชีพ นอกจากนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยังเคยถูกเรียกว่า“การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development)” ต่อมามีนักวิชาการรุ่นหลังอีกเป็น
จานวนมากที่ให้ความสนใจ ทาการศึกษาศาสตร์และวิธีปฏิบัติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และได้ให้นิยาม
แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับปัจเจกบุคคลในระดับองค์การ เช่น นิยามของนักวิชาการ ดังต่อไปนี้
1. เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมที่ทาให้บุคลากรเป็ นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ทั้งนี้ เพราะเมื่อมีการให้การพัฒนาและ
ฝึกอบรมกับบุคลากรแล้ว ตามแนวคิดถือว่าจะทาให้บุคลากรเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทาให้เกิดคุณค่าต่อตัวบุคลากรเองและต่อองค์การด้วย
2. เป็นกิจกรรมที่ต้องกระทาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมที่ต้องมีการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาและฝึกอบรมให้กับบุคลากรอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพราะถ้าองค์การมีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การเป็นประจาอย่างต่อเนื่องแล้ว จะเท่ากับทาให้บุคลากรได้รับการตอกย้าให้เกิดความเข้าใจ จดจาได้
และสร้างความชานาญในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
3. เป็นกิจกรรมที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องยอมรับ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมที่บุคลากรทุก
ฝ่ายในองค์การจะต้องให้ความร่วมมือ สนับ สนุน ยอมรับและคานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับองค์การเป็นหลัก
โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนในทุกด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นงบประมาณ ทรัพยากรและอื่น ๆ หรือผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมก็จะให้ความร่วมมือยอมรั บและปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ
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4. เป็นกิจกรรมที่จะต้องกระทาอย่างเหมาะสม ทั้งระยะเวลา ช่วงเวลาและค่าใช้จ่าย การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เป็นกิจกรรมที่ต้องคานึงถึงเรื่องของงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นว่าคุ้มค่าหรือไม่ รวม ทั้ง
จะต้องพิจารณาถึงระยะเวลาและช่วงเวลาที่จะใช้ในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในองค์การด้วยว่า มีความ
เหมาะสมหรือไม่กระทบกับการปฏิบัติงานในองค์การมากน้อยเพียงใด ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
ควรกระทา ในช่วงเวลาและระยะเวลาที่เหมาะสม และคุ้มกับงบประมาณที่เกิดขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการต่อกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในอาชีพของข้าราชการตารวจ
กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล กองบังคับการสายตรวจและปฎิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตารวจนครบาล
สานักงานตารวจแห่งชาติ
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการในการการพัฒนาบุคลากรในอาชีพของข้าราชการตารวจ
กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล กองบังคับการสายตรวจและปฎิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตารวจนครบาล
สานักงานตารวจแห่งชาติ
3. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการการพัฒนาบุคลากรในอาชีพของข้าราชการตารวจ กลุ่มงานสัตวแพทย์และ
สัตวบาล กองบังคับการสายตรวจและปฎิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ
4. เพื่ อศึ กษาแนวทางการแก้ ปั ญ หาในการพั ฒ นาบุ คลากรในอาชี พ ของข้า ราชการต ารวจ กลุ่ ม งาน
สัตวแพทย์และสัตวบาล กองบังคับการสายตรวจและปฎิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของข้าราชการตารวจ
สนั่น คงรัต น์ (2553:15) ได้ศึกษาแนวทางในการทรัพยากรมนุษ ย์ของข้าราชการตารวจ ให้บ รรลุ
เป้าประสงค์สูงสุด เป็นไปตามเจตนารมณ์ สอดคล้องกับนโยบายและแผน จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาไว้เป็นแผน
หลัก 3 ด้าน ได้แก่
1. แผนพัฒนาตารวจและครอบครัว
องค์กรทุ กองค์กรจะประสบผลส าเร็จและบรรลุวั ตถุประสงค์ต ามเป้า หมายที่กาหนดไว้ไ ด้ นั้น การใช้
ทรัพยากรทางการบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย คน เงิน วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่ในองค์กร จะต้อง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนเป็นปัจจัยสาคัญที่สุด ที่จะนาความสาเร็จมาสู่องค์กร ทั้งนี้
เนื่องจากคน หรือทรัพยากรมนุษย์ เป็นทั้งเครื่องมือหรือมรรควิธี และเป็นทั้ งเป้าหมายของการพัฒนา คนจึงต้อง
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสรรพสิ่งทั้งปวง ดังนั้น การพัฒนาสังคมจึงต้องเริ่มต้นที่คน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ
การสร้างคนก่อนสร้างงานคือพื้นฐานของการพัฒนา โดยเหตุที่องค์ประกอบของคนแต่ละคนมีลักษณะหลากหลาย
แตกต่างกัน ทั้งทางด้านร่างกาย ความคิด จิตใจ และอารมณ์ ตลอดจนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานที่แตกต่างกัน ซึ่งปรัชญาของการพัฒนาได้ระบุไว้ว่า “การพัฒนาคนต้องพัฒนาที่จิตใจ” ดังนั้น
การพัฒนาคนจึงต้องมุ่งเน้นที่จิตใจเป็นหลักเพราะกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงจะสาเร็จได้ก็ด้วยใจเป็นสาคัญ
การพัฒนาข้าราชการต ารวจให้เป็นคนดี มีคุณภาพ เพื่อให้เป็นที่พึ่ งของประชาชนได้อย่า งแท้จริงนั้ น
จาเป็นจะต้องพัฒนาทั้งข้าราชการตารวจ และครอบครัวให้มีอุดมการณ์แห่งชี วิต มีรูปแบบวิถีชีวิตที่ดีงาม และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อร่วมมือกันผสมงาน ประสานใจในการปฏิบัติงาน เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเสียก่อน
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ในการพั ฒ นาต ารวจและครอบครั ว ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งประพฤติ ต นให้ เ ป็ น ตั ว อย่ า งแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมกับนาผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒ นาให้มีความพร้อมทั้งในด้านสุขภาพ ร่างกายด้วยการออกกาลัง
กายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาด้านความรู้ เพื่อให้เกิดความคิด ด้วยการสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นหรือ
การอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มเติมความรู้ในด้านต่าง ๆและพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
เสียสละ กล้าหาญ มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ ตลอดจนสนับสนุน และส่งเสริมการจัดสวัสดิการใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยข้าราชการตารวจ และครอบครั ว พร้อมกับปลูกฝังอุดมการณ์แห่งชีวิต เพื่อให้มีรูปแบบวิถี
ชีวิตที่ดีงาม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเป้าหมายของการพัฒนาคน ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะทาให้ข้าราชการตารวจ
มีความมั่นคงในความคิดอย่างสูง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนาไปสู่เป้าหมายสูงสุด ทั้งนี้
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการตารวจทุกระดับ จะต้องยึดหลักการสาคัญในการเป็นผู้นาการพัฒนา คือ
- แนะนาให้เขาทา
- นาให้เขาคิด
- สาธิตให้เขาดู
- เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
- สลัดทิ้งความเชยชินเก่าๆ
- ทาตัวเราให้เป็นตัวอย่าง
เพื่อให้แผนการพัฒนาตารวจและครอบครัว บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้กาหนดโครงการต่างๆไว้ดังนี้
1. โครงการด้านร่างกาย ได้แก่
1.1 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
1.2 โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
1.3 โครงการตรวจสุขภาพประจาปี
1.4 โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2. โครงการด้านความคิด ได้แก่
2.1 โครงการพัฒนาผู้นา
2.2 โครงการส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจชั้นประทวนศึกษาระดับปริญญาตรี
2.3 โครงการส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจศึกษาระดับปริญญาโท – เอก
2.4 โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้แก่ข้าราชการตารวจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตร ต่าง ๆ
3. โครงการด้านจิตใจ ได้แก่
3.1 โครงการบริจาคโลหิต
3.2 โครงการโครงการจิตอาสาเพื่อประชาชน
3.3 โครงการเก่งอย่างมีคุณธรรม
4. โครงการด้านสวัสดิการ ได้แก่
4.1 โครงการร้านค้าสวัสดิการ
4.2 โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์
4.3 โครงการจัดหาทุนการศึกษาสนับสนุนบุตรข้าราชการตารวจ
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2. แผนพัฒนาองค์กร – หน่วยงาน
องค์กร – หน่วยงาน เป็นสถานที่ที่มีความสาคัญและมีความจาเป็ นที่จะต้องพัฒนาให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้จะได้พัฒนาข้าราชการตารวจและครอบครัวให้มีอุดมการณ์แห่งชีวิต มีรูปแบบวิถีชีวิต
ที่ดีงามและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังกล่าวมาแล้วก็ตาม หากองค์กรหน่วยงาน ไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมและ
ทันสมัยในการบริการรับใช้ประชาชน ข้าราชการตารวจก็ไม่อาจจะปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตาม
เป้าประสงค์ได้ จึงมีความจาเป็นที่จะต้ องพัฒนาองค์กรหน่วยงาน ในทุกๆด้านให้มีความพร้อมและทันสมัยในการ
บริการประชาชน เพื่อให้บรรลุสูงสุดคือความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ความสงบสุขของสังคม
และชุมชน ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้แผนการพัฒนา
องค์กรหน่วยงาน
3. แผนพัฒนาระบบงาน
นอกจากการพัฒนาตารวจและครอบครัว ตลอดจนองค์กรหน่วยงาน เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่แล้ว สิ่งที่สาคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง ก็คือ การพัฒนาระบบงานให้ครอบคลุมภารกิจทั้งหมด จึงจะสามารถทาให้
การปฏิบัติหน้าที่บรรลุเป้าประสงค์สูงสุดได้อย่างแท้จริง แผนพัฒนาระบบงาน จึงเป็นเรื่องที่สาคัญและจาเป็นอย่าง
ยิ่งเช่นกันที่จะต้องได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปกับแผนพัฒนาตารวจและครอบครัว แผนพัฒนาองค์กรหน่วยงาน
ดังกล่าวข้างต้น

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบุคลากรของข้าราชการตารวจกลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล กองบังคับ
การสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เพื่อมุ่งศึกษาการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการตารวจ กลุ่มงานสัตวแพทย์และ
สัตวบาล กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ
2. ขอบเขตด้านประชากร คือ ข้าราชการตารวจ กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล กองบังคับการสายตรวจ
และปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในปีงบประมาณ
2561 จานวน 80 คน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพการสมรส
ระดับการศึกษา
ระดับชัน้ ยศ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ตัวแปรตาม
ความคิดเห็นของข้าราชการต่อกิจกรรม
การพัฒนาบุคลากร
- ความรู้
- ทักษะ
- ทัศนคติ
- ความสามารถ
- ความชานาญ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากรของข้าราชการตารวจ กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล กองบังคับการ
สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นการศึกษาเชิงสารวจ
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอน
การศึกษาคือ กรอบแนวคิดการศึกษาประชากรในการวิจัย ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เกณฑ์
การให้คะแนน วิธีสร้างเครื่องมือ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล

สมมติฐานงานวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ข้าราชการตารวจที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการ
ฝึกอบรมแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ข้าราชการตารวจที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ด้านการ
ฝึกอบรมแตกต่างกัน
สมมติฐ านที่ 3 ข้าราชการต ารวจที่มี สถานภาพการสมรสแตกต่า งกันมีความคิดเห็น ต่อการพั ฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรมแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 ข้าราชการตารวจที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ด้านการฝึกอบรมแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 5 ข้าราชการตารวจที่มีระดับชั้นยศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านการฝึกอบรมแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 6 ข้าราชการตารวจที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านการฝึกอบรมแตกต่างกัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นของข้าราชการตารวจเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในอาชีพ
ของข้ า ราชการต ารวจ กลุ่ ม งานสั ต วแพทย์ แ ละสั ต วบาล กองบั ง คั บ การสายตรวจและปฎิ บั ติ ก ารพิ เ ศษ
กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ
2. เพื่อทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในอาชีพของข้าราชการตารวจ
กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตารวจนครบาล
สานักงานตารวจแห่งชาติ
3. ผลที่ได้จากการศึกษาสามารถนาไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในอาชีพของข้าราชการตารวจกลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ข้าราชการตารวจ กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล กองบังคับการสายตรวจและ
ปฎิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้แก่นายตารวจระดับชั้นสัญญาบัตร
และระดับชั้นประทวน จานวน 80 คน ผู้วิจัยไม่ใช้การสุ่มตัวอย่างผู้วิจัยเลือกทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้
เท่ากับกลุ่มประชากรทั้งหมด
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อการวิ จัยครั้งนี้เป็น แบบสอบถามเกี่ย วกับ การเรื่อง การพัฒนา
บุคลากรของข้าราชการตารวจ กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีลักษณะแบบคาถามแบบเลือกตอ (Check List)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอมรม ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 3 เป็ น คาถามปลายเปิ ด เพื่ อ ให้ข้ า ราชการต ารวจในสั ง กัด กลุ่ ม งานสั ต วแพทย์ และสั ต วบาล
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรม

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาเรื่อง การพัฒนาบุคลากรของข้าราชการตารวจกลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล กองบังคับการ
สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยได้
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มประชากรทั้งหมดคือ ข้าราชการตารวจ กลุ่มงานสัตวแพทย์
และสัตวบาล กองบั งคับ การสายตรวจและปฏิบัติ การพิเศษ กองบัญชาการต ารวจนครบาล สานั กงานตารวจ
แห่งชาติ จานวน 80 คน และเก็บรวบรวมด้วยตนเองจนครบแล้วนามาตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดพร้อมกับ
นามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป
โดยใช้วิธีทางสถิตินามาใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) เพื่อใช้
บรรยายลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากรทั้งหมด ทาการวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ โดยแจกแจงความถี่ และ
นาเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
2. การวิ เคราะห์ข้อ มู ลระดับ ของความคิ ด เห็น ในการพัฒ นาบุ คลากรของข้า ราชการต ารวจ กลุ่ มงาน
สัตวแพทย์และสัตวบาล กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ วิเคราะห์ได้โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. การเปรียบเทียบระดับคิดเห็นของการการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการตารวจ กลุ่มงานสัตวแพทย์
และสัตวบาล กองบั งคับ การสายตรวจและปฏิบัติ การพิเศษ กองบัญชาการต ารวจนครบาล สานั กงานตารวจ
แห่งชาติ กับตัวแปรอิสระใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ค่า t-Test ใช้ในการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ
2 กลุ่มได้แก่ One-Way ANOVA (f-test) ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปร
อิสระตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไปกับตัวแปรตาม เมื่อพบความแตกต่างทาการทดสอบด้วยวิธีของ LSD.โดยกาหนดระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยในส่วนของข้อคาถามที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) ใช้การหาค่าอานาจจาแนก (Discrimination) และส่วนของข้อคาถามที่มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สาหรับเก็บรวบรวมข้อมู ลใช้วิธีการสัมภาษณ์ รวมจานวนที่รวบรวมได้
ทั้งสิ้น 80 คน จากนั้นผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยข้อคาถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลโดยใช้วิธีการหาความถี่
(Frequency) แล้วสรุปออกมาเป็น ค่าร้อยละ (Percent) ส่วนข้อมูลเกี่ยวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการ
ฝึกอบรม ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ ความสามารถและความ
ชานาญ จะใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งจาก
การศึกษา สามารถสรุปผลการดาเนินงาน ได้ดังนี้
ตอนที่ 1 จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพทาง
ครอบครัว ระดับการศึกษา ตาแหน่ง และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมี
ช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีสถานภาพสมรสแล้วและสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งงานชั้นประทวน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาทขึ้นไปตามลาดับ
ตอนที่ 2 จากการวิเคราะห์เพื่อประเมินการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการตารวจ กลุ่มงานสัตวแพทย์และ
สัตวบาล กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ
โดยรวมพบว่า ข้าราชการตารวจส่วนใหญ่มีการพัฒนามากที่สุด และพิจารณาเป็นรายด้าน 3 อันดับแรกที่สาคัญใน
ระดับที่มีการพัฒนามากที่สุด จะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาในด้านทักษะ เป็นอันดับแรก รองลงมามีการพัฒนาในด้าน
ทัศนคติ และด้านความรู้ เป็นลาดับสุดท้าย
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทาการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพทางครอบครัว ระดับการศึกษา ตาแหน่ง และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกัน ของข้าราชการตารวจกลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ มีความคิดเห็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการ
ฝึกอบรมโดยรวมที่แตกต่างกัน สามารถสรุปได้ดังนี้
1. เพศ พบว่า ข้าราชการตารวจเพศชายมีความเห็นด้วยกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เกี่ยวกับการ
ฝึกอบรมในด้านความสามารถ ด้านความชานาญและด้านทัศนคติมากกว่า ข้าราชการตารวจเพศหญิง
2. อายุ พบว่า ข้าราชการตารวจ กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการ
พิเศษ กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ ที่มีกลุ่มอายุระหว่าง 30 – 50 ปี มีความเห็นด้วย
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านทักษะมากกว่ากลุ่มที่มีอายุ ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป นอกจากนี้กลุ่มที่มีอายุต่า
กว่า 30 ปี มีความเห็นด้วยเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านทัศนคติน้อยกว่ากลุ่มที่มีอายุ 31 - 40 ปี
และกลุ่มอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไปแต่กลุ่มอายุ 31- 40 ปี ความเห็นด้วยเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้าน
ทัศนคติมากกว่ากลุ่มที่มีอายุ 41 - 50 ปี ตามลาดับ และกลุ่มที่มีอายุต่ากว่า 30 ปี และกลุ่มที่มีอายุ 31- 40 ปี
มี ค วามเห็น ด้ ว ยเกี่ย วกับ การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ในด้ า นความสามารถมากกว่ า กลุ่ ม ที่ มี อายุ 41 - 50 ปี
ตามลาดับ
3. สถานภาพทางครอบครัว พบว่า ข้าราชการตารวจ กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล กองบังคับการสาย
ตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ ในกลุ่มที่มีสถานภาพโสด
สมรสแล้ว และหย่าร้างมีความเห็นด้วยเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านทักษะมากกว่ากลุ่มที่มีสถานภาพ
ครอบครัวแบบแยกกันอยู่ ตามลาดับ
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4. ตาแหน่งการทางาน พบว่า ข้าราชการตารวจ กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล กองบังคับการสายตรวจ
และปฎิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ ในกลุ่มตัวอย่างที่ทางานในตาแหน่ง
ชั้นประทวนจะมีความเห็นด้วยเกี่ยวกับการฝึกอบรมในทักษะ มากกว่ากลุ่มที่ทางานในตาแหน่งชั้นสัญญาบัตร
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ข้าราชการตารวจ กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล กองบังคับการสาย
ตรวจและปฎิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรมที่ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรข้าราชการตารวจ กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล กองบังคับการ
สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ”การศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้
แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่ได้ศึกษามาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือวัดระดับความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
ของข้าราชการตารวจ กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งสามารถนามาอภิปรายผล ได้คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ
ความสามารถและความชานาญ โดยภาพรวมข้าราชการตารวจ กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล กองบังคับการสาย
ตรวจและปฏิบัติการพิเศษ มีระดับความคิดเห็นของข้าราชการตารวจ พบว่า มีการพัฒนาในด้านทักษะ ด้านทัศนคติ
ด้านความรู้ ด้านความสามารถ และพัฒนาในด้านความชานาญ ดังนี้
1) ด้านทักษะ มีระดับความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากรในระดับมากที่สุดเพราะข้าราชการตารวจมี
ความคิดเห็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการฝึกอบรมในด้านทักษะ จะพบว่า ข้าราชการตารวจกลุ่มงาน
สัตวแพทย์และสัตวบาล กองบังคับการสายตรวจและปฎิบัติการพิเศษ มุ่งเน้นทักษะในรายข้อได้ การฝึกอบรมที่
หน่วยงานเป็นผู้จัดช่วยพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจให้ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงในงานหรือ
ยุทธศาสตร์ต่างๆหน่วยงานจะจัดให้มีการฝึกอบรมแก่ข้าราชการ เพื่อให้เกิดทักษะและความเข้าใจในการทางาน
จนทาให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้น การสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการฝึกอบรมอย่างกว้างขวางในทุก
เมื่อเรียนรู้และเข้าใจในข้อมูลแล้วต้องมีโอกาสนาทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประสบการณ์ด้วยตัวเอง
ฝึกฝนและปฏิบัติบ่อยๆจนเกิดความชานาญ เพิ่มพูนสติปัญญาและมีความรอบรู้มากยิ่งขึ้น ในด้านทักษะหรือความ
ชานาญงานหากเน้นการพัฒนาบุคลากรให้ได้ฝึกปฏิบัติงานให้เกิดทักษะเพิ่มขึ้น จะทาให้บุคคลเหล่านั้นสามารถ
ทางานได้ดีตามมาตรฐาน เป้าหมายหรือตามความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางานได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว
ขึ้นกว่าเดิม ทางานได้อย่างมีคุณภาพที่ดีขึ้นสาหรับการพัฒนาทางด้านทักษะนี้จะมีทั้งทักษะทางการปฏิบัติ ทักษะ
ทางมนุษยสัมพันธ์ และทักษะทางการคิด ส่วนในด้านทัศนคตินั้น บุคลากรจะต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดทัศนคติที่ดี
และถูกต้องในการทางาน องค์การยิ่งมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากร เนื่องจากความสามารถในการเรียนรู้
ของบุคลากรในองค์การหนึ่งๆเป็นเงื่อนไขแห่งความสาเร็จขององค์การนั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมคิด บางโม
(2549: 14) กล่าวว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านทักษะหมายถึงกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
เฉพาะด้านของบุคคลโดยมุ่งเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ(Attitude) อันจะนาไปสู่การยก
มาตรฐานการทางานให้สูงขึ้นทาให้บุคคลมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและองค์การบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
2) ด้านทัศนคติ มีระดับความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากรในระดับมากพบว่าข้าราชการตารวจกลุ่มงาน
สัตวแพทย์และสัตวบาล กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ มีความคิดเห็นในการพัฒนาการพัฒนา
บุคลากรให้มุ่งเน้นข้าราชการใหม่ที่จะเข้าทางาน เพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ประโยชน์ที่ข้าราชการ
ระดับปฏิบัติการได้รับจากการพัฒนาบุคลากรสามารถทาให้มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติ งาน เพื่อนร่วมงานและ
หน่วยงาน รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการฝึกอบรมให้มีทัศนคติที่เหมาะสมถือเป็นยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาข้าราชการที่สาคัญของหน่วยงาน และให้มีการครอบคลุมปัจจัยที่จะทาให้ข้าราชการตารวจฝึกอบรมมี
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ความเข้าใจในองค์การ หน่วยงานเพื่อนร่วมงาน และการปฏิบัติงานมากขึ้น กล่าวคือ เมื่อบุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อ
งาน เพื่อนร่วมงาน หน่วยงาน และองค์การแล้ว จะทาให้ปัญหาต่าง ๆ ในองค์การลดน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่
เกิดจากความขัดแย้ง ระบบการทางาน การบริหารจั ดการ ตลอดจนปัญหาที่เกิด จากการกาหนดนโยบายของ
องค์การต่าง ๆ เหล่านี้ ก็จะลดลงไปได้ในที่สุด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านทัศนคติ ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์จะประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวได้ ส่วนหนึ่งจะอยู่กับผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมว่ามีทัศนคติ ที่ดีต่อ
การพัฒนาและฝึกอบรมเป็นอย่างไร เห็นถึงประโยชน์และความสาคัญหรือไม่ ให้ความร่วมมือหรือปฏิบัติงานด้วยดี
หรือไม่ ฉะนั้น ถ้าผู้รับการพัฒนาและฝึกอบรมเล็งเห็นความสาคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้ว จะมีผลให้
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การประสบความสาเร็จ ซึ่งจะเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั้งของ
บุคลากรและขององค์การ การพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ จะประสบความสาเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ ก็
เพราะการได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนข้าราชการตารวจในองค์กร กล่าวคือ ถ้าข้าราชการตารวจในองค์กรมี
ทัศนคติที่ดีและมีความเข้าใจในคุณค่าของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การแล้ว จะทาให้การดาเนินการพัฒนา
และฝึกอบรมเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุผลสาเร็จตามที่ต้องการ แต่ข้าราชการตารวจในองค์กรไม่มีความเข้าใจใน
คุณค่าและมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้ว ก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆ ในการดาเนินการได้ ดังนั้น
ทัศนคติของข้าราชการตารวจ จะเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่เป็นผลกระทบทาให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวได้ทาให้บุคลากรและองค์การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน การ
พัฒนางานอาชีพมีประโยชน์ในการทางานให้บุคลากรและองค์การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน เมื่อมี
การพัฒนางานอาชีพให้กับบุคลากรแล้วจะทาให้บุคลากรเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศักรินทร์ ชนประชา (2550:73) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านทัศนคติ หมายถึง กระบวนการหรือ
กิจ กรรมที่ จั ดขึ้น เพื่ อพั ฒ นาทั ศนคติที่ ดีและเกิดความช านาญ ความรู้ที่จ ะท าให้เกิด การเปลี่ ย นแปลงทั ศนคติ
พฤติกรรมการทางานให้มีประสิทธิภาพ ไม่จากัดการศึกษา สถานที่ เพศและโอกาส เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3) ด้านความรู้ มีระดับความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากรในระดับปานกลางพบว่าข้าราชการตารวจกลุ่ม
งานสัตวแพทย์และสัตวบาล กองบัง คับการสายตรวจและปฎิบัติการพิเศษ มีความคิดเห็นในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในด้านความรู้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมที่ทาให้ข้าราชการตารวจเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
เพิ่ ม ขึ้น เพื่ อการปฏิบั ติ ง านทั้ ง ในปั จ จุ บั น และในอนาคต ทั้ง นี้ เพราะเมื่ อมีการให้การพั ฒ นาและฝึ กอบรมกับ
ข้าราชการตารวจแล้ว ตามแนวคิดถือว่าจะทาให้ข้าราชการตารวจเป็นข้าราชการตารวจที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทาให้เกิดคุณค่าต่อตัวข้าราชการตารวจเองและต่อองค์การด้วยการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์จะมีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ทั้งนี้เมื่อใดมีการพัฒนาและฝึกอบรมให้แก่บุคลากรจะทา
ให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างดี ก็จะส่งผลทาให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ความรู้ความเข้าใจสามารถถ่ายทอดไปให้ผู้อื่นได้ และผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดของผู้ทาหน้าที่ถ่ายทอดใฝ่ใจในการ
พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถพัฒนางานของตนและสานักงานให้บังเกิดผลดียิ่งขึ้นสอนงาน แนะนา
งาน ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และพัฒนาความรู้และศักยภาพแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในราชการความรู้และความเข้าใจต่างๆ สามารถที่จะถ่ายทอดไปให้ผู้อื่น
หรือผู้ที่รับการพัฒนาและฝึกอบรม ได้รับรู้และเกิดความเข้าใจได้ และถ้าผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดหรือผู้ที่รับการเข้า
พัฒนาและฝึกอบรม ก็สามารถนาความรู้ ความเข้าใจต่างๆไปใช้และปฏิบัติได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาติ
กิจยรรยง (2545:15)..)..สรุปไว้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านความรู้หมายถึงกระบวนการที่จะทาให้ผู้เข้ารับ
การอบรมเกิดความรู้เกิดความเข้าใจ เกิดความชานาญ และเกิดเจตคติที่ ดีเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนกระทั่ ง
สามารถทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
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4) ด้านความสามารถ มีระดับความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากรในระดับน้อย ข้าราชการตารวจที่มีความ
คิดเห็นในการพัฒนาบุคลากรจะช่วยพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัด การ
พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม อย่างสม่าเสมอ ได้มีส่วนช่วยให้ข้าราชการตารวจได้พัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น การส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ในด้านอื่นๆอย่างดี และ
ข้าราชการตารวจต้องเอาความรู้ความสามารถ ต้องเอาใจใส่ศึกษาเรียนรู้งานในหน้าที่ เตรียมความพร้อมตลอดเวลา
เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใฝ่ใจในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่ม
ความรู้ ความสามารถพัฒนางานของตนและสานักงานให้บังเกิดผลดียิ่งขึ้น เต็มใจที่จะถ่ายทอดความรู้ความสามารถ
ที่ได้จากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้รุ่นหลังได้นาไปใช้ให้ประสบความสาเร็จในหน่วยงานได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สนั่น คงรัตน์ (2553:15) กล่าวว่าความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านความสามารถว่า
เป็นการดาเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการทางานดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติ
ที่ดีในการทางานอันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นหรืออีกนัยหนึ่ง การพัฒนาบุคลากรเ ป็น
กระบวนการที่จะสร้างเสริมและเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย
ทัศนคติ และวิธีการในการทางานอันจะนาไปสู่ประสิทธิภาพในการทางาน
5) ด้านความชานาญ มีระดับ ความคิดเห็น การพั ฒนาบุคลากรในระดั บน้อยที่สุด พบว่าส่ว นน้อยของ
ข้าราชการตารวจที่มีความชานาญจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรม เพราะความชานาญคือสิ่งที่เรา
ได้มาจากการเรียนรู้ การศึกษา หรือลงมือทา เกิดจากการลงมือปฏิบัติ โดยที่อาจใช้เวลาเป็นเดือน หรือเป็นปี หรือ
หลายปี เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากกว่าคาว่าความรู้ ความรู้อาจสามารถลืมได้ง่ายถ้าไม่ได้ทบทวน แต่ความชานาญจะอยู่ติด
ตัวไปนาน เพราะถ้าไม่ได้ทาสิ่งใดนานๆ ก็จะหมดความชานาญไปนั่นเอง และข้าราชการตารวจต้องสร้าง ความ
ชานาญเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ทาอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอาจรวมทั้ง
การเตรียมให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความพร้อมที่จะเลื่อนขึ้นไปดารงตาแหน่งสูงขึ้นในงานที่มีลักษณะอย่างเดียวกันด้วย
และเร่งพัฒนาความรู้ความชานาญของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในด้านต่างๆ
เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องมือเพื่อให้องค์การมีบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญทาให้บรรลุเป้าหมายได้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยนราธิป ศรีราม (2550:139) กล่าวว่าความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า เป็นกระบวนการ
เพิ่มพูนความรู้ ความชานาญ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยมความสามารถของบุคคล ตลอดจนการให้แนวความคิดใหม่ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพที่ดีขึ้น
สรุปว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มองเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรอันเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาตนเองและบุคลากรเพื่อนาประโยชน์ที่ได้จากการฝึกอบรมมาพัฒนาองค์กร และนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง ซึ่งมีความสอดคล้องกันกับผลที่ประเมินระดับความคิดเห็นของข้าราชการตารวจ พบว่า มีการพัฒนา
ในด้านทักษะด้านทัศนคติ และมีการพัฒนาในด้านความรู้ ตามลาดับ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันโดยเมื่อมีทัศนคติที่ดี
แล้วจะส่งผลโดยตรงต่อผลงาน หรือความสาเร็จในการทางาน นอกจากนี้ยังมีทักษะ และความรู้ความเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้นส่งผลให้สามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจั ย เรื่อง “การพั ฒนาบุคลากรของข้าราชการตารวจ กลุ่ มงานสั ตวแพทย์และสั ตวบาล
กองบั ง คั บ การสายตรวจและปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษ กองบั ญ ชาการต ารวจนครบาล ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ”
มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ด้ านความรู้ ให้มีการท าข้อสอบก่อนและหลั ง การอบรม (Pre-test, Post-test) เพื่ อจะได้ วั ด
ประสิทธิภาพด้านความรู้ก่อนอบรมและหลังอบรม จึงจะได้ข้อมูลที่แม่นยาเกิดขึ้น
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2. ด้านทักษะ ข้าราชการตารวจ กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการ
พิเศษ กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ ควรได้รับการฝึกทักษะในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานโดยนาวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านทักษะมาอบรมข้าราชการในหน่วยงานเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
องค์กรได้
3. ด้านทัศนคติ ควรจัดให้มีการอบรมทุกครั้งให้แก่ข้าราชการใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติงานในองค์การเพื่อให้เ กิด
ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน เพื่อนร่วมงาน และองค์การ
4. ด้านความสามารถควรมีการส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจ กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล กองบังคับ
การสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ ทุกนายมีส่วนร่วมใน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความรู้ความสามารถได้ทั่วถึง
5. ด้านความชานาญ ส่วนมากการทางานของข้าราชการตารวจ กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาลกอง
บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติจะทางานตาม
หน้าที่ของแต่ละฝ่ายทาให้มีความชานาญในเรื่องเดียว ควรจัดให้เจ้าหน้าที่ได้ ศึกษางานในหลายๆด้าน เพื่อจะได้เกิด
ความชานาญในทุกๆงาน
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
Satisfaction service of officials the system Yaring district office, Pattani

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

วาฮิดล ตะเหลบ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบพงศ์ สุขสม
ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอยะหริ่ ง จังหวัด
ปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอ
ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และเพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอาเภอ
ยะหริ่ง จั งหวั ด ปัต ตานี กลุ่ มตั ว อย่า งที่ใช้ คือ ผู้ ที่ มาใช้ ในบริการ จากที่ ว่า การอาเภอยะหริ่ง จ านวน 398 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ แบบสอบถามและสถิ ติ ที่ ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ไ ด้ แ ก่ ค่ า ความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วน ทดสอบสมมติฐานใช้ค่าสถิติ t-test ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ใช้สถิติ
One-way ANOVA และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการ LSD โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่ เจ้าหน้าที่ทวี่ ่าการอาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีพบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ ประชาชน เจ้าหน้าที่
Abstract
This study aimed to study people‘s level of satisfaction with, as well as their
opinions and recommendations towards, the service system of Yaring District Office,
Pattani, as classified by gender, age, marital status, education level and occupation. The tool
for data collection was a questionnaire given to 398 people who used the service system of
Yaring District Office, and chosen by random sampling. Statistical tools used in the data
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and One-Way
ANOVA with a statistical significance set at .05
The results of the study showed that, in general, most people in the study were
satisfied with the service system at a high level.
Keyword(S) : satisfaction, people, officials.
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บทนา
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยมีการแบ่งลักษณะการบริหารราชการออกเป็น 3 ส่วน
คือ การบริหารราชการส่ วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น โดยมี
นโยบายด้านการบริหารราชการส่วนแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยมุ่งเน้นให้การ
บริหารราชการแผ่นกินมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบวิธีการ
ทางานเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็น
แนวทางในการปฏิบัติราชการ
ดังนั้นจึงจาเป็นที่ภาครัฐต้องตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน ซึ่งความต้องการ
และความคาดหวังดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกจึงจาเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพให้
สนองความต้องการดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามการดาเนินการเป็นสิ่งที่ทาได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจากความต้องการของ
ประชาชนมีหลากหลายและซับซ้อน ยิ่งไปกว่านั้นการดาเนินการดังกล่าวของภาครัฐต้องได้รับความร่วมมือจากส่วน
ราชการต่างๆ ในการปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพ
กรมการปกครองเป็นหน่วยงานหนึ่งในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ได้คิดที่จะสร้างระบบ
บริการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางขึ้น โดยคานึงถึงความต้องการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับให้มากที่สุดจาก
การให้บริการจากทางภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการตามวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง มุ่งมั่นบูรณาการงานในพื้นที่
และเป็นที่พึ่งของประชาชนเพื่อสั งคมสงบสุข กรมการปกครองได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าวจึงได้จัดให้มี
โครงสร้างของข้อมูลอาเภอเพื่อบริการประชาชนขึ้น ซี่งเป็นการบริการประชาชนรูปแบบใหม่ซึ่งรัฐสามารถบริการ
ข้อมูลด้านต่างๆ ของอาเภอ และกิ่งอาเภอ จานวน 76 จังหวัด 878 อาเภอ กิ่งอาเภอ ทั่วประเทศได้ นอกจากนั้น
ประชาชนก็สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานบริการภาครัฐต่างๆ ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว อันทาให้ภาครัฐสามารถบริการรับใช้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม
สอดคล้องกับการปฏิบัติตามนโยบายการให้บริการประชาชนของรัฐบาลปัจจุบัน
ที่ว่าการอาเภอ ถือว่าเป็นหน่วยงานราชการสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่หลักใน
การให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง อานาจหน้าที่ของที่ว่าการอาเภอ คือ ดาเนินการเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของกรม
ในเขตพื้นที่ ดาเนินการตามอานาจหน้าที่สานักงานอาเภอ ดาเนินการเกี่ยวกับราชการอื่นที่มีของส่วนราชการใด
ตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของที่ว่าการอาเภอยะหริ่ง ที่ว่าการอาเภอยะหริ่ง มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความ
ต้องการสาธารณะของประชาชน โดยเฉพาะในด้านของการบริการประชาชนตั้งแต่เกิดจนถึงตาย เช่น การแจ้งเกิด
การแจ้งตาย การแจ้งย้ายเข้า การขอเปลี่ยนชื่อสกุล การขอทาบัตรประชาชน ปัญหาของการดาเนินการของที่ว่า
การอาเภอยะหริ่ง ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการการให้บริการ และปัญหาเกิดจากตัวเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
ปัญหาเกิดจากขั้นตอนการให้บริการ ปัญหาจากสถานที่ให้บริการไม่เหมาะสม ปัญหาที่เกิดจากประชาชน เช่น
การนาหลักฐานการขอรับบริการไม่ครบ ไม่มีความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการ
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าวข้างตน ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาว่าประชาชนที่ใช้
บริการมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดต่อการดาเนินการของที่ว่าการอาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อนาข้อมูลที่ได้
จากการวิจัยมาเป็นแนวทางหนึ่งในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการที่ว่าการอาเภอยะหริ่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของสังคม เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
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วัตถุประสงค์
การศึกษาการวิจั ยเรื่อง ความพึง พอใจของประชาชนต่อการให้บริการที่ว่ าการอาเภอยะหริ่ง จั งหวั ด
ปัตตานี มีวัตถุประสงค์ชองการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของที่ว่าการอาเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานี
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานะภาพ
4. การศึกษา

5. อาชีพ

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของที่ว่าการอาเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย 6 ด้าน
1. ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทีใ่ ห้บริการ
2. ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอนการให้บริการ
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4. ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม
5. ด้านคุณภาพการให้บริการ
6. ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

วิธีการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การให้ บ ริก ารที่ ว่ า การอาเภอยะหริ่ ง จั ง หวั ด ปั ต ตานี
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของที่ว่าการอาเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอาเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบสารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จานวน 68,582 คน กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จากจานวนทั้งสิ้น 68,582 คน กาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ แนวคิดการกาหนดขนาดตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973, 725 อ้างอิงใน
บุญธรรม กิจปรีดีบริสุทธิ์, 2540: 40) และการกาหนดความคลาดเคลื่อน 0.05 กลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 398 คน
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิ ง มี จ านวน 281คน คิด เป็ น ร้ อยละ 70.6 และเพศชายมี จ านวน 117 คน คิด เป็ น ร้ อยละ 29.4 ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 31 – 40 ปี จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 ลาดับ รองมาได้แก่ผู้ที่มีอายุต่ากว่า
20 ปี จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 อายุ 41 – 50 ปี จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 อายุ 51 – 60 ปี
จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 อายุ 21 – 30 ปี จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 และอายุ 60 ปีขึ้นไป
จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนนับถือศาสนาอิสลาม จานวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ
71.9 รองลงมานับถือศาสนาพุทธ จานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 มีระดับการศึกษา ประถมศึกษา จานวน
193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 ลาดับรองลงมามัธยมศึกษาปีที่ 3/ มัธยมศึกษาปีที่ 6/ ปวช. จานวน 139 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.9 ปริญญาตรีขึ้นไป จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยและ 8.5 และอนุปริญญาหรือ ปวส. จานวน 32 คน
คิดเป็นร้อยละ 8.0 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพ เกษตรกร จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 ลาดับ
รองลงมา ลูกจ้าง/ พนักงานบริษัท จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 รับจ้างทั่วไป จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ
16.3 ธุรกิจส่วนตัว จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 นักเรียน/ นักศึกษา จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6
ไม่ได้ประกอบอาชีพ จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 และรับราชการ จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8
ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการที่ว่าการอาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ผลการจาก
วิเคราะห์ระดั บความพึ งพอใจของประชาชนต่ อการให้บ ริการที่ว่ าการอาเภอยะหริ่ง จั งหวัด ปัต ตานี ด้า นการ
ให้บริการ ทั้ง 6 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึง
พอใจในระดับมากทุกด้าน ซึ่งประกอบไปด้วยในด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ (X =3.91 , S.D.=.834)
ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอนการให้บริการ ( X =3.92 , S.D.=.790) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ( X =3.93 , S.D.=
.790) ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ( X =3.85 , S.D.= .951) ด้านคุณภาพการให้บริการ ( X =3.92 , S.D.= .888)
และด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ( X =3.95 , S.D.= . 911) โดยมีรายละเอียดรายข้อดังนี้
1. ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการที่ว่าการอาเภอยะ
หริ่ง จังหวัดปัตตานี ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ประชาชนที่มาใช้บ ริการมีความพึงพอใจในระดั บมากในเรื่อง เจ้าหน้าที่แต่งกายสะอาด สุภาพ และเรียบร้อย
( X =4.05 , S.D.=1.017) เจ้าหน้าที่มีกิริยามารยาท พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส (X =3.91 , S.D.= .976) และ
เจ้าหน้าที่กระตือรือร้น ขยันขังแข็งเอาใจใส่ในการให้บริการ ตามลาดับ ( X =3.79 , S.D.= 1.022)
2. ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการที่ว่าการ
อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากในเรื่อง การติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ (X =3.98 , S.D.= 1.048) การให้บริการเป็นไปตามลาดับ ก่อน – หลัง
( X =3.90 , S.D.=.934) และการให้บริการมีความรวดเร็ว ตามลาดับ ( X =3.89 , S.D.=.895)
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการที่ว่าการอาเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี ด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนที่มา
ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากในเรื่อง ป้าย/ สัญลักษณ์/ ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการชัดเจน ( X =4.05 ,
S.D.=.959) มีปากกา น้ายาลบคาผิดไว้บริการอย่างเพียงพอ ( X =3.94 , S.D.=..940) และมีน้าดื่มไว้บริการขณะ
รอรับบริการ ตามลาดับ ( X =3.81, S.D.=. 956)
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4. ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม พบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการที่ว่าการอาเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชน
ที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับ มากในเรื่อง สถานที่มีความสะอาดและร่มรื่น (X =3.91 , S.D.=1.106)
สถานที่มีห้องน้าไว้บริการ (X =3.83 , S.D.=1.095) และสถานที่มีที่จอดรถสาหรับผู้มาติดต่ออย่างเพียงพอระดับ
มากที่สุด ตามลาดับ ( X =4.83 , S.D.= 1.117)
5. ด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการที่ว่าการอาเภอ ยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนที่มา
ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากในเรื่อง การให้บริการเป็นไปตามที่คาดหวัง ( X =3.99, S.D.= 1.014) ความ
ครบถ้วน/ ถูกต้องของการให้บริการ ( X =3.91 , S.D.=1.023) และได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
ตามลาดับ ( X =3.89 , S.D.=1.087)
6. ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการที่ว่าการอาเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนที่มา
ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากในเรื่อง มีป้ายบอกจุดบริการต่างๆ ที่ให้เห็นได้อย่างชัดเจน (X =3.96 , S.D.= 1.109)
มีเบอร์โทรศัพท์ไว้ติดต่อสอบถามข้อสงสัยต่างๆ (X =3.95 , S.D.= 1.019) และมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เช่น ทางอินเตอร์เน็ต ตามลาดับ ( X =3.94 , S.D.= 1.016)
ซึ่งจากผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สาคัญ 2 ประเด็นคือ ควรปรับปรุง
บุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากว่า เจ้าหน้าที่บางคนไม่ค่อยยิ้มแย้มแก่ประชาชนที่มาใช้บริการและควรปรับปรุง
ขั้นตอนการให้บริการของที่ว่าการอาเภอยะหริ่ง เพื่อลดความล่าช้าของบริการ

อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจั ยเรื่อง ความพึง พอใจของประชาชนต่อการให้บริการที่ว่าการอาเภอยะหริ่ง จังหวั ด
ปัตตานี มีประเด็นที่นามาอภิปราย โดยภาพรวมประชาชนที่มารับบริการที่ว่าการอาเภอยะหริ่ง ความพึงพอใจมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมาก เช่นกัน ได้แก่ ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านสิ่ง
อานวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรที่ให้บริการ และด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ตามลาดับ ตามลาดับ ดังนี้
1. ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะเจ้าหน้าแต่งกาย
สะอาด สุภาพ และเรียบร้อย เจ้าหน้าที่มีกิริยามารยาท พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความกระตือรือร้น ขยัน
ขังแข็งเอาใจใส่ในการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนภาครัฐ ที่กล่าวถึงเป้าหมาย
ของการจัดบริการแบบครบวงจรไว้ว่า ข้าราชการจะต้องมองผู้มารับบริการว่ามีหลักฐานและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับตน
มี เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติต่อประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม ซึ่งจะทาให้ผู้มา
รับบริการทัศนคติที่ดีต่อข้าราชการ ทั้งนี้ แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนภาครัฐ ยังกล่าวถึง พฤติกรรมของ
ผู้ที่จะทางานบริการได้ดีในด้านการแต่งกาย ไว้ว่า พนักงานผู้ให้บริการจะต้องมีบุคลิกภาพดีเพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือ
ไว้วางใจของผู้รับบริการการแต่งกายที่ถูกกาลเทศะเหมาะสมทั้งต่อสถานที่ทางานและสถานภาพของหน่วยงานจะ
ช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีจากผู้ติดต่อเกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ยังซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พงษ์ไพบูลย์ ศิลาวรา
เวทย์ และทิฆัมพร คุ้มวงศ์ (2551) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตาบลท่าล้อ
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก
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2. ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะการบริการ
เป็นไปตามลาดับ ก่อน – หลัง และมีการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
และการให้บ ริการมี ความรวดเร็ว ซึ่ ง สอดคล้องกับ แนวคิด เกี่ย วกับการให้บ ริการประชาชนภาครัฐ ที่ กล่ าวถึง
เป้าหมายของการจัดบริการแบบครบวงจรไว้ว่า การกาหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและการใช้ดุลยพินิจจะต้องคานึงถึง
สิทธิประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นหลัก โดยพยายามให้ผู้รับบริการได้สิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับอย่างสะดวก อีก
ทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ ที่ Millett (1954) ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถ
ในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการไว้ ว่า การให้บริการรวดเร็วทันต่อเวลา (timely service) หมายถึงใน
การให้บริการจะต้องมองว่า การให้บริการสาธารณะจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือ
ว่าไม่มีประสิทธิผลเลยถ้าไม่มีการตรงต่อเวลาซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ยังซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ พงษ์ไพบูลย์ ศิลาวราเวทย์ และทิฆัมพร คุ้มวงศ์ (2551) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการจากเทศบาลตาบลท่าล้อ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะหน่วยงานมีป้าย/ สัญลักษณ์/
ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการชัดเจน มีปากกา น้ายาลบคาผิดไว้บริการอย่างเพียงพอ และมีน้าดื่มไว้บริการขณะรอ
รับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ที่ กล่าวถึงการอานวยความสะดวก ไว้ว่า การจัด
อานวยความสะดวกก็เป็นการให้บริการ การสนองความต้องการของผู้ใช้บริการก็เป็นการให้บริการ การให้บริการจึง
สามารถด าเนิ นการได้ หลากหลายวิธี จุด สาคัญ คือ เป็น การช่ว ยเหลือและอานวยประโยชน์ ให้แก่ผู้ ใช้ บ ริการ
นอกจากนี้ ยั ง ซึ่ ง สอดคล้ องกับ การศึ กษาของ พงษ์ ไ พบู ล ย์ ศิล าวราเวทย์ และทิ ฆั ม พร คุ้ม วงศ์ (2551) ได้
ทาการศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตาบลท่าล้อ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง
จากผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก
4. ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้บริการที่ว่าการอาเภอยะหริ่ง ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับปัจจัยย่อย
ด้านสถานที่มีที่จอดรถสาหรับผู้มาติดต่ออย่างเพียงพอ รองลงมาสถานที่มีความสะอาดและร่มรื่น และสถานที่มี
ห้องน้าไว้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พรวิภา ตั้งฐิ่นฐาน ได้ทาการศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการงานทะเบียนราษฎร เทศบาลตาบลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่า ความ
พึงพอใจด้านอาคารสถานที่อยู่ในระดับมาก
5. ด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้ใช้บริการที่ว่าการอาเภอยะหริ่ง ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับปัจจัยย่อย
ด้าน การให้บริการเป็นไปตามที่คาดหวัง รองลงมาความครบถ้วน/ ถูกต้องของการให้บริการ และได้รับบริการที่ตรง
ตามความต้องการ ตามลาดับ สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ โดยกล่าวว่า การบริการเป็นการ
ปฏิบัติงานที่กระทาหรือติดต่อและเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ การให้บุคคลต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง
ทั้งด้วยความพยายามใด ๆ ก็ตามด้วยวิธีการหลากหลายในการทาให้คนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือจัดได้
ว่าเป็นการให้บริการทั้งสิ้น การจัดอานวยความสะดวกก็เป็นการให้บริการ การสนองความต้องการของผู้ใช้บ ริการก็
เป็นการให้บริการ การให้บริการจึงสามารถดาเนินการได้หลากหลายวิธี จุดสาคัญ คือ เป็นการช่วยเหลือและอานวย
ประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ อมร รักษาสัตย์ (2546) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการเป็นมาตรอีกอย่างหนึ่งที่ใช้วั ดประสิทธิภาพของการให้บริการได้เพราะการจัดบริการของรัฐนั้นมิใช่
สักแต่ว่าทาให้เสร็จๆ ไป แต่หมายถึง การให้บริการอย่างดีเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
6. ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการที่ว่าการอาเภอยะหริ่ง ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับปัจจัยย่อย
ด้าน มีป้ายบอกจุดบริการต่างๆ ที่ให้เห็นได้อย่างชัดเจน รองลงมามีเบอร์โทรศัพท์ไว้ติดต่อสอบถามข้อสงสัยต่างๆ
และมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เช่น ทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
อมรารัตน์ บุญภา (2557) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้ บริการของเทศบาลตาบลลพวา
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อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี พบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการมีความคิดเห็นว่า โดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับ
มาก คือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการมาก

ข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการที่ว่าการอาเภอยะหริ่ง อาเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ควรปรับปรุงบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากว่า เจ้าหน้าที่
บางคนไม่ค่อยยิ้มแย้มแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ
2. ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอนการให้บริการ ควรปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการของที่ว่าการอาเภอยะหริ่ง
เพื่อลดความล่าช้าของบริการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรทาการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการ
2. ควรทาวิจัยเชิงลึกในแต่ละด้านเพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง และสามารถนาผลการวิจัยไป
แก้ปัญหาและนาเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานความร่วมมือพัฒนาและให้บริการแก่ประชาชนให้
มากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในที่ว่าการอาเภอยะหริ่ง อาเภอ
ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลแม่ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
MOTIVATION IN THE PERFORMANCE OF MAETAO MUNICIPALITY MAESOD
DISTRICT,TAK PROVINCE.

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลแม่ตาว
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลแม่ตาว อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ พนักงานเทศบาลตาบลแม่ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก จานวน 73 คน
เก็บรวบรวมข้อมู ลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมู ล คือ ค่าร้อยละ ค่า เฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน ค่า t-test และ ค่า F-test
ผลการวิเคราะห์พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลแม่ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญเรียงตามลาดับ ดังนี้ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งหน้าที่ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล
ด้านความสาเร็จของงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความรับผิดชอบ และด้านการปกครองบังคับบัญชา
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วม / แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน / บุคลากร
Abstract
This study aimed to study Motivation level in the performance of Maetao
municipality, Maesod district, Tak province. And to study the factors Motivation in the
performance of Maetao municipality, Maesod district, Tak province. The samples used in the
study were Staff of Maetao municipality, Maesod 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 Maetao municipality,
Maesod 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

236

บทนา
การบริ ห ารจั ด การเป็ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ส าหรั บ ทุ ก องค์ ก ร ปั จ จั ย การบริ ห ารซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยคน ( Man)
เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการ (Management) นั้น คนหรือทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุด
ที่จะสร้างสรรค์งานให้เจริญก้าวหน้า การที่องค์กรจะประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น ผู้บริหารต้อง
แน่ ใจว่ า พนั กงานทุ กคนในองค์กรจะต้ องปฏิบั ติ ง านได้ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ถ้า พนั กงานปฏิบั ติ ง านอย่ า งไม่ เต็ ม ที่
ไร้ประสิทธิภาพในการทางาน หรือไม่มีความแน่นอนแล้ว จะส่งผลกระทบต่อผลิตภาพ (Productivity) ซึ่งจะทาให้เกิด
ความล่ า ช้ า และมี ผ ลกระทบต่ อความส าเร็จ ของงาน การแก้ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า วเป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ดั ง นั้ น ผู้ บ ริหารต้ อง
ดาเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อทาให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพสม่าเสมอ และไว้วางใจได้ ประการที่
ส าคั ญ ผู้ บ ริหารจะต้ องตระหนั กอยู่ ต ลอดเวลา ว่ า พนั ก งานแต่ ล ะคนมี ศักยภาพและมี ค วามสามารถเพี ย งพอที่ จ ะ
ปฏิบัติงาน สามารถตัดสินใจที่ดีได้ และสามารถดาเนินงานทุกอย่างให้เป็นไปได้ด้วยความราบรื่น ถ้าหากผู้บริหารคอย
แต่ตรวจสอบ ควบคุมแม้กระทั่งรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ คอยชี้แนะในเรื่องซ้า ๆ จะส่งผลให้ผลิตภาพและคุณภาพของ
งานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (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 ทั้ง นี้เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีอิส ระในการตัดสินใจการกาหนดนโยบายการปกครองการบริหารงาน บริหารบุคคล
บริหารการเงินและการคลังได้ด้วยตัวเอง (สานักงานงบประมาณ. 2544 : 1)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 หมวด 9 มาตรา 282 กาหนดให้รัฐจะต้องให้ความอิสระแก่
ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและมาตรา 283 กาหนดไว้ว่า ท้องถิ่น
ใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิได้รับจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การกากับ ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องทาเท่ าที่จาเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง
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 ผู้บริหารไม่ค วรละเลยความสาคัญของผู้ปฏิบัติงาน 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 ในทางตรงกันข้ามองค์การใดที่มีบุคลากรไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานก็จะมีผลทาให้การปฏิบัติงาน
ล่าช้าลงงานจะดาเนินไปอย่างไม่ราบรื่น ความรับผิดชอบต่องานหรือผลสาเร็จก็จะขาดไป ระดับการปฏิบัติงานจะลด
ต่าลง และการปฏิบัติงานในหน้าที่ก็จะเฉื่อยชาลงทุกที นอกจากนี้บุคลากรเหล่านั้น ยั งขาดความจงรักภักดีต่อองค์การ
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
ได้รับแรงจูงใจจากผู้บังคับบัญชาหรือ ผู้บริหารขององค์กร จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของ
เทศบาลตาบลให้ความช่วยเหลือ และบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพนั้น การสร้างแรงจูงใจในการทางานเป็นสิ่งสาคัญ
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ที่ช่วยปรุงแต่งสภาพจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานด้านบุคลากร
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนั กงานส่วนเทศบาลตาบลในเทศบาลตาบล แม่
ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานในเทศบาล
ตาบลแม่ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตากและเพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานในเทศบาลตาบลแม่
ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตากโดยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยจะได้นาไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานส่วนเทศบาลตาบลในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลแม่ตาว อาเภอ แม่ตาว จังหวัดตาก
2. เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลแม่ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
3. เพื่ อเป็ น ข้อมู ล ในการพั ฒ นาศักยภาพของพนั กงานส่ ว นเทศบาลต าบลในการปฏิบั ติ ง านเพื่ อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลตาบลแม่ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในด้านความสาเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านลักษณะงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล มาจัดทากรอบแนวคิดเพื่อใช้ในการวิ จัย
ได้ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. รายได้
6. ประสบการณ์
7. ตาแหน่งหน้าที่การงาน

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลตาบลแม่ตาว
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในด้าน
1. ด้านความสาเร็จของงาน
2. ด้านการยอมรับนับถือ
3. ด้านความรับผิดชอบ
4. ด้านลักษณะงาน
5. ด้านนโยบายและการบริหาร
6. ด้านการปกครองบังคับบัญชา
7. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
8. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
9. ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลแม่ตาว
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลแม่ตาว อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ พนักงานเทศบาลตาบลแม่ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก จานวน 73 คน
เก็บรวบรวมข้อมู ลโดยใช้ แบบสอบถาม สถิติ ที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน ค่า t-test และ ค่า F-test

ผล/สรุปผล
การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลแม่ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก สรุปผลเป็น
รายด้าน ดังนี้
ด้านความสาเร็จของงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับท่านมีความภูมิใจในความสาเร็จของงาน
ที่ท่านปฏิบัติมากที่สุด รองลงมางานที่ท่านปฏิบัติประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ท่านมีความภาคภูมิใจ
ในงานที่ปฏิบัติจนประสบความสาเร็จ ท่านสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้ และน้อยที่สุดผล
การปฏิบัติงานของท่านในแต่ละงานมีคุณภาพอยู่เสมอ
ด้านการยอมรับนับถือ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกั บเพื่อนร่วมงานของท่านยอมรับความ
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
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ พบว่า ผู้ตอบแบบ สอบถามให้ความสาคัญกับท่านมีโอกาสที่จะเลื่อน
ตาแหน่งตามความรู้ ความสามารถมากที่สุด รองลงมา ท่านได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อ ท่านได้รับการส่ งเสริม
สนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ การปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งของท่านมีโอกาสก้าวหน้า และน้อยที่สุด ระบบการพิจารณาความดีความชอบในหน่วยงานของท่านมีความเป็น
ธรรม
ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับท่านสามารถเลือกวิธีการทางานได้ด้วย
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 ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับผู้บังคับบัญชาของท่านมีลักษณะ
ของความเป็นผู้นาที่ท่านปรารถนา มากที่สุด รองลงมา ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านให้อิสระในการปฏิบัติงาน
ผู้บังคับบัญชาของท่านมีกิริยาสุภาพ นุ่มนวลต่อท่านเมื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับงาน ผู้บังคับ บัญชาของท่ านมีความรู้
ความสามารถในการบริหารเป็นอย่างดี และน้อยที่สุด ผู้บังคับบัญชาของท่านกล้าตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบ ถามให้ความสาคัญ กับเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือท่านได้
เมื่อได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด รองลงมา ในหน่วยงานมีการทางานเป็นทีม 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) ที่ได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับช่วงระยะเวลาที่รับผิด ชอบในการปฏิบัติงานมาก
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
ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลแม่ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
จาแนกตามเพศ พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้าน
อื่น ๆ พบว่า ไม่แตกต่างกันทุกด้าน จาแนกตามอายุ พบว่า ไม่แตกต่างกันทุกด้าน จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ พบว่า ไม่แตกต่างกันทุกด้าน จาแนกตามประเภทพนักงาน พบว่า ด้ านการยอมรับนับถือ ด้าน
ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ ด้านลักษณะงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้าน
สภาพ แวดล้อมในการทางาน ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนด้านอื่น ๆ พบว่า ไม่แตกต่างกั นทุกด้าน จาแนกตามอายุงาน พบว่า ด้านการปกครองบังคับบัญชา แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ พบว่า ไม่แตกต่างกันทุกด้าน

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาลักษณะข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลโดยรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จานวน 48 คน และเพศชาย จ านวน 25 คน มี อายุ 31-40 ปี ระดั บการศึกษาปริญญาตรี เป็ นประเภทพนักงาน
ลูกจ้างประจา และมีอายุงานระหว่าง 5-10 ปี ตั วแปรดังกล่าว ไม่มีผลต่อแรงจูง ใจในการปฏิบัติ งานของพนักงาน
พนักงานในเทศบาลตาบลแม่ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก สอดคล้องกับงานวิจัย มานิตา ภูเฉลียว (2559 : บทคัดย่อ)
ได้ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลหัวนาคา อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ”
พบว่า 1. ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลหัวนาคา อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสิน ธุ์
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจาแนกโดยรวมเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยกระตุ้นและปัจจัยค้าจุนอยู่ในระดับปาน
กลางทุกปัจจัย
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จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยแรงจูง ใจในการปฏิบัติง านของพนักงานรายด้าน อภิปรายได้ว่าพนักงานใน
เทศบาลตาบลแม่ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีความมั่นคงในการทางาน มีนโยบายและแนวทางในการปฏิ บัติงาน
ของหน่วยงานของท่านมีความชัดเจน สายการบังคับบัญชาถูกต้องเหมาะสม ผู้บังคับบัญชาของท่านเอาใจใส่ตรวจตรา
และให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ นโยบายการบริหารของหน่วยงานง่ายต่อการนาไปปฏิบัติ ลักษณะ
งานที่ได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
ทาให้ลักษณะของงานที่ ได้ รับผิ ดชอบอยู่มี การแบ่ งขอบเขตงานชัด เจน จึ งท าให้งานที่ ไ ด้รับผิ ดชอบตรงกับความรู้
ความสามารถ ซึ่ ง ลั ก ษณะของงานที่ ป ฏิ บั ติ เ ปิ ด โอกาสให้ มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ โดยพบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญเรียงตามลาดับ ดังนี้ ด้านการยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 โดยให้ความสาคัญกับ
เพื่อนร่วมงานของท่า นยอมรับความคิด เห็นและข้อเสนอแนะของท่ านมากที่สุ ด มี ค่า เฉลี่ยเท่า กับ 3.81 รองลงมา
ผู้บังคับบัญชายอมรับและเชื่อถือในความรู้ความ สามารถของท่ าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ด้านลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.70 โดยให้ความสาคัญกับงานที่ท่านรับผิดชอบตรงกับความรู้ ความสามารถของท่าน มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.77 รอง ลงมา ลักษณะของงานที่ปฏิบัติเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.75 ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 โดยให้ความสาคัญกับท่านมีโอกาสที่จะเลื่อนตาแหน่ง
ตามความรู้ ความสามารถมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่า กับ 3.84 รองลงมา ท่านได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.73 ด้านนโยบายและการบริห าร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 โดยให้ความสาคัญกับนโยบายและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานของท่านมีความชัดเจน มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 รองลงมาผู้บังคับบัญชาของท่านเอาใจ
ใส่ตรวจตราและให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 โดยให้ความสาคัญกับเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือท่านได้เมื่อได้รับความเดือดร้อน มากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 รองลงมา ในหน่วยงานมีการทางานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ด้านเงิน เดือนและผลประโยชน์
เกื้อกูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 โดยให้ความสาคัญกับค่าตอบ แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เบี้ยเลี้ยง) ที่ได้รับใน
ปัจจุบันมีความเหมาะสมกับช่วงระยะเวลาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 รองลงมา
เงินเดือนที่ท่านได้รับเพียงพอกับสภาพแวดเศรษฐกิจในปัจจุ บัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ด้านความสาเร็จของงานมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 โดยให้ความสาคัญกับท่านมีความภูมิใจในความสาเร็จของงานที่ท่านปฏิบัติมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.96 รองลงมา งานที่ท่านปฏิบัติประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 โดยให้ความสาคัญกับหน่วยงานของท่านมีอาคารสถานที่และห้อง
ปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 รอง ลงมา หน่วยงานของท่านมีสิ่งอานวยความ
สะดวกพร้อมในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 ด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 โดยให้ความสาคัญ
กับ ท่า นสามารถเลือกวิธี การทางานได้ ด้ วยตนเอง มากที่ สุ ด มีค่า เฉลี่ ยเท่า กับ 3.59 รองลงมา ปริม าณงานที่ท่ า น
รับผิดชอบมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ ยเท่า กับ 3.55 ด้ านการปกครองบัง คับบัญ ชา มี ค่าเฉลี่ยเท่ า กับ 2.91 โดยให้
ความสาคัญกับผู้บังคับบัญชาของท่านมีลักษณะของความเป็นผู้นาที่ท่านปรารถนา มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85
รองลงมา ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านให้อิสระในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ปฐม
วงค์ สีหาเสนา (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตาบลค่ายเนินวง
ตาบลบางกะจะ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ” พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้ความสาคัญเรียงตามลาดับ
ดังนี้ โดยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้ร่วมงาน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความสาเร็จในการทางาน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้านสถานะของ
อาชีพ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความ
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มั่นคงในงาน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการปกครองบังคับบัญชา มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความ
รับผิดชอบมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้านการได้รับการยอมรับ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว มี
แรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้านสภาพการทางาน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา มี
แรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้านความก้าวหน้า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้านนโยบายและการบริหาร มีแรงจูงใจอยู่ใน
ระดับมาก ด้านโอกาสที่ได้รับความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ตามลาดับและลาดับสุดท้ ายด้าน
เงินเดือนมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบพบว่าบุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน
และประเภทตาแหน่งตาแหน่งต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับ บุษบา เชิดชู (2556
: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี” พบว่า ข้าราชการมีแรงจูงใจในการปฏิบัติของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี ให้ความสาคัญเรียงตามลาดับ ดัง นี้ อันดับ แรกคือด้านความสาเร็จในการทางานของบุคค ล รองลงมาคื อ
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านสภาพการทางาน
และความมั่นคง ด้านความรับผิดชอบ ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความก้าวหน้า ด้านนโยบายและการบริหาร
และด้านผลประโยชน์ตอบแทน และไม่สอดคล้องกับ นาตยา ธีระวัฒน์ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลตาบลพันเสา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก” พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาลตาบลพันเสา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 5 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับม าก
เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า อันดับที่ 1 คือ ด้านความก้าวหน้าในงาน อันดับรองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางานด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านลักษณะของงาน และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการได้รับการยอมรับ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
การศึกษาวิ จั ย แรงจู ง ใจในการปฏิบั ติ ง านของพนั กงานองค์การบริหารส่ ว นต าบลแม่ ต าว อาเภอแม่ ส อด
จังหวัดตาก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทั่วไปดังนี้
1. ด้านการยอมรับนับถือ องค์การควรมีแนวทางและนโยบายอย่างชัดเจน สาหรับการกล่าวการยกย่องชมเชย
หรือให้รางวัลกับพนักงานในกรณีที่ปฏิ บัติงานได้สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความ
คิดเห็นในการปฏิบัติงาน
2. ด้านความรับผิดชอบ ผู้บริหารระดับสูงควรให้โอกาสพนักงานเลือกวิธีการทางานได้ด้วยตนเอง มีอิสระใน
การปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ผู้บริหารเป็นเพียงผู้ให้คาปรึกษากรณีพนักงานไม่สามารถทางานได้
3. ด้านลักษณะของงาน องค์การควรมอบหมายงานให้พนักงานปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นงานที่ท้าทาย
น่าสนใจและใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้น อันจะให้พนักงานเร่งสร้างผลงานมากขึ้นเพื่อแข่งขันกับเพื่อนร่วมงาน
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริหาร งานภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นสมรรถนะของบุคคล และผลสัมฤทธิ์ของงาน
4. ด้านนโยบายและการบริหาร ต้องมีหลักเกณฑ์และความชัดเจน โดยต้องเป็นนโยบายที่สามารถปฏิบัติได้
และง่ายต่อการนาไปปฏิบัติ ตลอดจนให้พนักงานรู้สึกกว่าการบริหารขององค์การเป็นแบบครอบครัวเดียวกัน
5. ด้ า นการปกครองบั ง คับ บั ญ ชา ผู้ บ ริ หารควรใช้ คุณ ธรรมในการบริ หารงาน ให้ค วามเป็ น ธรรมต่ อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเท่าเทียมกันและมีภาวะของความเป็นผู้นา เพื่อให้พนักงานยอมรับการบังคับบัญชาของผู้บริหาร
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6. ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล องค์การควรมีการปรับ ปรุงบัญชีเงินเดือนใหม่เ พื่อให้สอดคล้องกับ
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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ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด
จังหวัดเชียงราย
People’s satisfaction with public service provision of Pangae municipality Padeat
district Chiangrai

ผู้วิจัย
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ เทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอ
ป่าแดด จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะของเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และอาชีพ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตเทศบาลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ทั้ง 18 หมู่บ้าน จานวน 377 คน โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม และใช้สถิติ One-way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป และใช้ LSD (Least Significant Difference) ทดสอบความแตกต่างรายคู่
หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของตาบลป่าแงะ อาเภอ
ป่าแดด จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยแยกเป็นรายด้านได้ดังนี้ ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเป็นลาดับดับที่ 1 รองลงมาคือด้านการ
บริหารจัดการที่ดีของเทศบาลมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเป็นลาดับดับที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเป็นลาดับที่ 3 ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 5
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเป็นลาดับสุดท้าย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ
ของเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ความพึงใจ/ ประชาชน/ บริการสาธารณะ
Abstract
This study aims 1) to examine the level of People’s satisfaction with public service
provision of Pangae municipality ,Padaet distric , Chiangrai province and 2) to compare the
levels of satisfaction of the people classified by sex, age, educational level and occupation.
The samples, derived from the implementation of Taro Yamane’s formula, consist of 377
residents residing in 18 villages under the responsibility of Pangae municipality. T-test,
One-way ANOVA ,and LSD (Least Significant Difference) are used for hypothesis test.
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The findings show that the level of satisfaction towards the public service of Pangae
municipality, ,Padaet distric ,Chiangrai province is rated high. When considered by aspect,
it is found that all aspects natural resources and environment preservation, good
management, and education, religion ,and culture are rated high, respectively, society and
quality of life, including infrastructure, economy and tourism. The hypothesis test shows
that the satisfaction of the people with the differences of sex, age, educational level, and
occupation is not different.
Key Word(s) : satisfaction / people / public service

บทนา
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองที่เกิดจากการกระจายอานาจของการปกครอง
ส่วนกลางไปยังส่วนท้องถิ่น โดยมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย เป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ดู แ ล พั ฒ นาและให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในด้ า นการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น
การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
และมีศักยภาพ ในการให้บริการสาธารณะ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 และ
มาตรา 16 แห่งพระราชบั ญญั ติ กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติถึงอานาจและหน้าที่ของเทศบาลตาบลในการพัฒนาพื้นที่ และโดยเฉพาะมาตรา 50 (7) ของ
กฎหมายเทศบาลและมาตรา 16 (10) ของกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ฯ ได้กล่าวถึงการทา
หน้าที่ของเทศบาลตาบลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที่ไว้ว่า เทศบาลตาบลมีหน้าที่ที่ต้องทาในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ทั้งนี้
การปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลที่ได้กล่าวถึงนั้นย่อมมีเป้าหมายสาคัญอยู่ที่ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการ
ตามที่ได้ปรากฏอยู่ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งได้มีผล
ใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2546 ที่ได้กล่าวกาหนดแนวทางการบริหารงานไว้ว่า “การบริหารราชการที่มุ่งให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วน
ราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการและมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ” (สานักมาตรฐานการบริหารงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
เทศบาลตาบลป่าแงะ มีประชากรทั้งสิ้น 7,714 คน 18 หมู่บ้าน และเทศบาลตาบลป่าแงะ เล็งเห็นถึง
ความสาคั ญของการส่ง เสริมการมีส่ วนร่วมหรือมี บทบาททางการเมืองและการบริหาร โดยการจัดให้มีการท า
ประชาคมท้องถิ่น และจัดทาข้อมูลเผยแพร่ให้ประชาชนทราบถึงการดาเนินงานของเทศบาลและสามารถตรวจสอบ
การทางานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ถือว่าประชาชนพลเมืองคือรากฐานของชาติบ้านเมืองและเป็นหัวใจของการเมือง ดังนั้น
รัฐธรรมนูญจึงกาหนดแนวทางที่ให้ความสาคัญกับประชาชนมากกว่าสิ่งอื่นอันได้แก่
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่น เช่น การจัดทา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดทาแผนพัฒนา การเข้าร่วมประชุมประชาคมเมือง โดยการร่วมกาหนด
ประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการของประชาชนในชุมชน
2. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้แต่ในทางปฏิบัติงาน การให้บริการต่าง ๆ ยังคงพบ
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ปัญหาอีกมากทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่ทาให้เกิดความล่าช้าและข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการของส่วนต่าง ๆ ที่ยังต้องแก้ไข ปรับปรุ งให้มีคุณภาพและมีความครอบคลุมมากขึ้น
กว่าเดิม ซึ่งหากทราบถึงปัญหาต่าง ๆ แล้วนั้น ก็จะช่วยให้หน่วยงานสามารถหาวิธีเพื่อทาการรับมือ และพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะเป็น
ตัวชี้วัดถึงความสาเร็จขององค์กรในการบริการสาธารณะว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดจากความสาคัญและปัญหา
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลป่า
แงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ว่ามีความพึงพอใจกับการให้บริการด้านต่าง ๆ มากน้ อยเพียงใด และเพื่อที่จะ
ได้ รั บ ทราบข้อ มู ล ทางด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ด้ า นเศรษฐกิจ และการท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นสั ง คมและคุ ณ ภาพชี วิ ต
ด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการขององค์กร
รวมถึงสิ่งที่เทศบาลตาบลป่าแงะ ต้องปรับปรุงแก้ไ ขมีในเรื่องใดบ้าง เพื่อที่เทศบาลตาบลป่าแงะ จะนามาปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการต่างๆ ของเทศบาลตาบลป่าแงะ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด
จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลป่าแงะ
อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงรายจาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ

กรอบแนวความคิดในการทาวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ เทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด
จัง หวั ด เชี ย งราย ผู้ วิ จัย ได้ กาหนดความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มาใช้ บ ริการของเทศบาลต าบลป่ า แงะ ไว้ 6
ด้าน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ได้แก่
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3. ด้านสังคม / คุณภาพชีวิต
4. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
5. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาล
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพ

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ ให้บริการ
สาธารณะของ เทศบาลตาบลป่าแงะ
อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3. ด้านสังคม คุณภาพชีวิต
4. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
5. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อม
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาล
จากแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลป่าแงะ
อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ ให้บริการสาธารณะของ เทศบาล
ตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย สาหรับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ ให้บริการสาธารณะ
ของ เทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงรายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ด้าน
สังคม คุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม
ด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลจากแผนพัฒนาของเทศบาล ตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และ
ขอบเขตของประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในเขตบริการของเทศบาลตาบลป่าแงะ ทั้ง 18
หมู่บ้าน ช่วงอายุ 18-90 ปี จานวน 6,593 คน (ข้อมูลจากสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลป่าแงะ เดือนกรกฎาคม
2561) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ จานวน 377 คน ซึ่งกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ด้วยการใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจฉรา ชานิประศาสน์ 2547, หน้า 230) โดยกาหนด
ระดับค่าความเชื่อมั่นที่ 95% และได้ทาการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนได้รับบริการสาธารณะจากเทศบาลตาบลป่าแงะ
ขอบเขตระยะเวลาการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการทาการค้นคว้าแบบอิสระ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม –กรกฎาคม 2561

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
เป็นแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ อายุ การศึกษา
และอาชีพ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ ของเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด
จังหวัดเชียงราย ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้านสังคม คุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการที่ดีของ
เทศบาล เป็นแบบสอบถามที่ให้แสดงระดับพึงพอใจตามระดับความความพึงพอใจมี 4 ระดับ จานวน 26 ข้อ

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
แบบสอบถามฉบับนี้ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง มีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้
1. ศึก ษาแนวคิด และงานวิ จั ย เอกสารที่ เกี่ ย วข้อ งในเรื่ องความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ การสาธารณะ
ในสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ
2. จัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบล
ป่าแงะ อาเภอป่าแดด จั งหวัดเชี ยงราย ประกอบด้ วยปัจจัยที่ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ 6 ด้ าน ได้แก่
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจและการท่ องเที่ยวด้านสั งคม คุณภาพชี วิต ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี ด้านการอนุรักษ์และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว่ามีความคลอบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่ จากนั้นนาไป
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและความชัดเจนของคาถาม เพื่อให้ได้คาถามที่สามารถสื่อสาร
ความหมายได้ตรงกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ตอบแบบสอบถาม แล้วนามาปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
3. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
4. นาแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ทดสอบได้ค่าความเชื่อมั่น 0.7343 จึงเห็นว่าแบบสอบถามมีคุณภาพนาไปใช้ได้
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ อาชีพ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ และร้อยละ
2. วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอ
ป่าแดด จังหวัดเชียงราย วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม และใช้
สถิติ One-way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป และใช้ LSD (Least
Significant Difference) ทดสอบความแตกต่างรายคู่หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัด
เชียงราย พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 46-55 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ประถมศึกษาและมีอาชีพรับจ้าง/เกษตรกร
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ เทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอ
ป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลป่าแงะ
อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย พบว่าประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ทั้ง 6 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลป่า
แงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นอันดับแรก
รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาล ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ด้านสังคม/
คุณภาพชีวิต ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีความพึงพอใจเป็นอันดับสุดท้าย
โดยสามารถสรุปผลการวิจัยในแต่ละด้านได้ดังนี้
1. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก โดยเรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ
ด้านการขุดลอกคลอง ทาการระบายน้า ป้องกันปัญหาน้าท่วม การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
รณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสานึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามลาดับ และ การรณรงค์ให้
ประชาชนมีจิตสานึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นลาดับสุดท้าย
2. ด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาล สิ่งแวดล้อม พบว่า ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก โดยเรื่องการการให้บริการของเทศบาลตาบลป่าแงะ การบริการมีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจ
มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ข้าราชการ พนักงานมีการบริการอย่างสุภาพ เป็นมิตร ให้คาแนะนาอย่างเต็มใจ
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอเมื่อมารับบริการการบริการมีความรวดเร็ว โดยลดขั้นตอนการบริการต่าง ๆ
และพนักงานที่เพียงพอเมื่อมารับบริการมีความพึงพอใจเป็นลาดับสุดท้าย
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3. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี พบว่า ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรื่อง การจัดกิจกรรมเกี่ยวศาสนา และอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณี มีความพึงพอใจเป็นอันดับ
แรก รองลงมาคือ การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในเขตเทศบาล และลาดับสุดท้ายคือ
การสนับสนุนการศึกษาแก่เด็ก และเยาวชนในพื้นที่
4. ด้านสังคม/ คุณภาพชีวิต พบว่า ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากโดยเรื่องการ
ส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ มีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ การจัดสถานที่
สาหรับออกกาลังกาย พักผ่อยหย่อนใจ ตามลาดับ และการสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การมีคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี การรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยมีความพึงพอใจเป็นลาดับสุดท้าย
5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
โดยเรื่องของการดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้า มีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก รองลงมาคือเรื่องการปรับปรุงถนนและ
แก้ไขให้มีถนนที่ดีและประสิทธิภาพ การให้บริการแหล่งน้าสาธารณะเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคและการเกษตรมี
การควบคุมอาคาร สถานที่ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และความพึงพอใจเป็นอันดับสุดท้าย
6. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พบว่า ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
โดยเรื่องการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ การจัดระเบียบการค้า ตลาดสด
มีความพึงพอใจ การส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอาชีพต่าง ๆ การช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิต และเมื่อราคา
สินค้าตกต่า หรือเมื่อผลผลิตได้รับความเสียหายจากภัยต่าง ๆ ตามลาดับ และ มีความพึงพอใจเป็นลาดับสุดท้าย
ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย จาแนกตามลักษณะส่วนบุคคลพบว่า ประชาชนในเขตพื้นที่ที่
มี เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลป่าแงะ
อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ไม่แตกต่างกัน
1. ประชาชนที่ มี เพศต่ า งกัน มี ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อการให้บ ริการสาธารณะของ
เทศบาลตาบลป่าแงะ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลป่าแงะ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยผู้ที่มีอายุระหว่าง36-45 ปี ต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่าง
กับผู้ที่มีอายุระหว่าง 46-55 ปี จึงเป็นการยอมรับสมมติฐาน
3. ประชาชนที่มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลป่าแงะ
ไม่แตกต่างกัน จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน
4. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลตาบลป่าแงะไม่แตกต่างกัน จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน

อภิปรายผล
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอ ป่าแดด
จังหวัดเชียงราย
1.1 จากการวิจัย พบว่า ประชาชนในเขตพื้นที่ที่ได้รับบริการสาธารณะของตาบลป่าแงะ อาเภอ
ป่าแดด จังหวัดเชียงราย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะทั้ง 6 ด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมีความพึง
พอใจมาก ซึ่งสอดคล้องกับ พิรดาภาส์ คาบุบผา (2550) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาเพื่อกาหนดตัวชี้วัดด้านคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลในเขตจังหวัดชลบุรี พบว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล
โดยในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ พงศธร ถาวรวงศ์ (2541) ซึ่งศึกษาทัศนคติและ

250

ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต่อระบบการให้บริการของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ศึกษาด้านกรณีงาน
ทะเบียนราษฎร ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมผู้รับบริการมีทัศนคติและความพึงพอใจในบริการด้านงานทะเบียน
ราษฎรของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราในระดับดี แต่ขัดแย้งกับ ไพโรจน์ พานิชกุล (2543) ศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองปัตตานีพบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของ
เทศบาลเมืองปัตตานี ทั้ง 7 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง และ โสณกุล ทรัพย์สมบัติ (2541) ซึ่งศึกษาทัศนคติของ
ประชาชนต่อการให้บริการงานตารวจ รวมทั้งปัจจัยที่เป็นสาเหตุความพึงพอใจ พบว่าประชาชนมีความเห็นว่า
การปฏิบัติงานของตารวจ ในสถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองกบินทร์บุรีในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับปานกลาง
1.1.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะของเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอ ป่าแดด จังหวัดเชียงราย ด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ซึ่งสอดคล้องกับ สุกิจ อรัญนารถ (2544) ได้ศึกเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเชิงเนิน อาเภอเมือง จังหวัดระยองพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านสังคม
ด้านการท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเมืองและการ
บริหาร ในระดับมากขัดแย้งกับ กมล กิจจานนท์ (2545) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการ
30 บาทรักษาทุกโรค สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ตาบลหนองบอน อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดพบว่า
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจทั้งรายด้านและในภาพรวมของผู้มารับบริการส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง
จากการสอบถามเพิ่มเติมของผู้ วิจัย ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากนั้น เป็นเพราะมีระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่ทั่วถึง รวมทั้งระบบคมนาคมขนส่งมีความสะดวก
ถนนหนทางได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานอยู่เสมอ
1.1.2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอ ป่าแดด จังหวัดเชียงราย ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งขัดแย้งกับ สุกิจ อรัญนารถ (2544) ได้ทาการวิจัยเรื่องความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์ การบริหารส่วนตาบลเชิงเนิน อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ใน 5 ด้าน
พบว่า มีความพึงพอใจด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับปานกลาง
1.1.3 ด้านสังคม/ คุณภาพชีวิต พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอ ป่าแดด จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับพึงพอใจมากซึ่ง
สอดคล้องกับ สุกิจ อรัญนารถ (2544) ได้ทาการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงเนิน อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ใน 5 ด้าน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในการ
พัฒนาด้านสังคมด้านการท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การเมืองและการบริหาร ในระดับมากในความคิดเห็นของผู้วิจัย เหตุที่ด้านสังคม/ คุณภาพชีวิต มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก เพราะทางเทศบาลทีการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุเป็นประจาสม่าเสมอทุกเดือน รวมทั้งการให้
ความช่วยเหลือผู้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสอยู่ตลอด อีกทั้งยังมีสถานที่ออกกาลังกาย และ
เครื่องออกกาลังกายที่เพียงพอไว้ให้บริการประชาชน และการดูแลในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที่โดยมีการจัดเวรยามคอยสอดส่องดูแลประชาชน
1.1.4 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี พบว่า ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอ ป่าแดด จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับพึง
พอใจมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ศรันย์ ทิพย์บารุง (2544) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) สาขายะลา พบว่ามีผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก และมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดในด้านเทคโนโลยีในความคิดเห็นของผู้วิจัย เหตุที่ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี โดยภาพรวมอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก ทั้งนี้เพราะ เทศบาลตาบลป่าแงะสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นประจา
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เช่น กิจกรรมวันเข้าพรรษา และมีห้องสมุดประชาชน รวมทั้งอินเตอร์เน็ตชุมชนไว้บริการให้ประชาชนได้เข้ามา
ศึกษาหาความรู้
1.1.5 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอ ป่าแดด จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับพึง
พอใจมาก ซึ่งสอดคล้องกับ สุกิจ อรัญนารถ (2544) ได้ทาการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเชิงเนิน อาเภอเมืองจังหวัดระยอง ใน 5 ด้าน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการพัฒนาด้านสังคม ด้านการท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านโครงสร้าง
พื้ น ฐาน ด้ า นการเมื อ งและการบริหาร ในระดั บ มากความคิ ด เห็ น ของผู้ วิ จั ย เหตุ ที่ ด้ า นการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ทั้งนี้เพราะ พื้นที่ป่า และสิ่งแวดล้อมได้รับ
การดูแลและฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ มีการรณรงค์ให้ปลูกป่า เพื่อเพื่อเพิ่มจานวนต้นไม้ และช่วยให้
ธรรมชาติมีความสมบูรณ์
1.1.6 ด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาล พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอ ป่าแดด จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ซึ่งสอดคล้องกับ ภาวิกา เลาวัณย์ศิริ (2547) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสานัก
เทศบาลบ้านเหลื่อม อาเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สานักงานเทศบาลตาบลบ้านเหลื่อมทั้ง 10ด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีด้านที่มีค่าเฉลี่ยตามลาดับคือ ด้านการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี ด้านการแสดงออกต่อประชาชน ด้านการสนองตอบประชาชน ด้านการเอาใจใส่ต่อหน้าที่ ด้านการ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชน ด้านการรักษาชื่อเสียง ด้านการตรงต่อเวลา ด้านการรักษาน้าใจและความเอื้อ
อาทรต่อประชาชน ด้านการเรียกร้องจากประชาชน และด้านการให้คาอธิบาย ตามลาดับ และสอดคล้องกับ เพทาย
คุ้มคามี (2546) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครต่อคุณภาพการ
ให้บริการของสถานีบริการน้ามันที่ ปตท. เป็นผู้ดาเนินการเองผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานครต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีบริการน้ามันที่ ปตท. เป็นผู้ดาเนินการเองในภาพรวม
5 ด้าน พบว่า ด้านความเท่าเทียมกันมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเป็นลาดับที่ 1 รองลงมาด้านความรวดเร็วตรง
เวลา ด้านความก้าวหน้าทันสมัยของการบริการ ด้านการบริการอย่างต่อเนื่อง และด้านความเพียงพอในการ
ให้บริการ และสอดคล้องกับ เศกสรรค์ บัวเรือง (2541) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
สถานีตารวจ ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตารวจตาบลสาโรงใต้โดยศึกษาระดับความพึง พอใจของประชาชน ปัจจัยต่าง
ๆ ที่ส่งผลต่อความ พึงพอใจของประชาชน เพื่อนาผลการศึกษาไปปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของสถานีตารวจ
ตาบลสาโรงใต้จากผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ให้บริการ
ของสถานีในระดับมาก และขัดแย้งกับ ทิวา ประสุวรรณ (2547) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของพนักงานส่วนตาบล ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแลง พบว่า มีความพึงพอใจในด้านระบบ
การให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง และขัดแย้งกับ สุภชัย คามวัลย์ (2543) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของสานักงานทะเบียน อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีพบว่า ในรายด้านมีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ด้าน เรียงตามลาดับดังนี้ ด้านระบบการให้บริการด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านอาคารสถานที่ และพงศธร ถาวรวงศ์ (2541) ศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต่อระบบการให้บริการของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ศึกษาด้านกรณีงานทะเบียนราษฎร
พบว่า ในด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับค่อนข้างมากจากเรื่องความสะดวกและเงื่อนไขในการติดต่อขอรับ
บริการในความคิดเห็นของผู้วิจัย เหตุที่ด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ทั้งนี้เพราะมีข้าราชการ และพนักงานที่เพียงพอในการให้บริการ รวมทั้งการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยไว้รองรับในการ
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ให้บริการ ทาให้การบริการนั้นมีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในส่วนของอาคารสถานที่ที่มี
ความสะอาด สะดวกสบาย ในการมารอรับบริการ
2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลป่าแงะ
อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เป็นการนาข้อมูลทั่วไปของประชาชน
ที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลป่าแงะ มาทดสอบหาความแตกต่างกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอ ป่าแดด จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลป่าแงะ
อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
2.1 เพศ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล
ตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงรายไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจาก ข้าราชการของ
เทศบาลตาบลป่าแงะส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ จึงทาให้รับรู้ถึงปัญหา และความต้องการของคนในพื้นที่เป็นอย่างดี
แม้เพศจะแตกต่างกัน สอดคล้องกับไพโรจน์ พานิชกุล(2543) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของเทศบาลเมืองปัตตานี ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเทศบาลเมือง
ปัตตานีทั้ง 7 ด้านพบว่า ประชาชนที่มี เพศ ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลโดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน โสณกุล ทรัพย์สมบัติ (2541) ได้ศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อการให้บริการงานตารวจ รวมทั้ง
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุความพึงพอใจจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ ที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ตารวจไม่แตกต่างกัน ขัดแย้งกับ วีระชัย จุฬาวงศ์สวัสดิ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลท่าพริกเนินทราย อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พบว่า
ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลท่า
พริกแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 รังสรรค์ ฤทธิ์ผาด (2550) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การจัดการมูลฝอยของเทศบาลตาบลแสงสว่าง อาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้แทนครัวเรือนที่มีเพศ
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการมูลฝอยของเทศบาลตาบลแสงสว่างแตกต่าง กมล กิจจานนท์ (2545) ได้ศึกษา
เรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
ตาบลหนองบอน อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด พบว่าเพศ ที่แตกต่างกัน ทาให้ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจ
แตกต่างกันทุกโรค สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ตาบลหนองบอน อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด พบว่า
เพศ ที่แตกต่างกัน ทาให้ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน
2.2 อายุ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงรายไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจาก แผนงาน/
โครงการที่ทางเทศบาลจัดทาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่มีความครอบคลุมในทุกช่วงอายุ
ตั้งแต่เด็กจนถึงวัยชรา จึงส่งผลให้อายุที่ต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล
ตาบลป่าแงะ สอดคล้องกับ วีระชัย จุฬาวงศ์สวัสดิ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลท่าพริกเนินทราย อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พบว่า ประชาชนที่มีอายุ
ที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบล ท่าพริกไม่แตกต่างกัน รังสรรค์ ฤทธิ์ผาด
(2550) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยของเทศบาลตาบลแสงสว่าง อาเภอหนองแสง
จังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้แทนครัวเรือนที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการมูลฝอยของเทศบาลตาบล
แสงสว่าง ไม่แตกต่างกัน ขัดแย้งกับ คงพัชร์ ไขรัสมี(2549) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาป่า อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่า อายุ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึง
พอใจที่มีต่อการให้บริการของ อบต.นาป่า
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2.3 ระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงรายไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐาน
ทั้งนี้ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่และประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ที่รู้จักคุ้นเคยกัน การบริการจึงเสมอภาคทั่วถึง แม้
จะมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ทิวา ประสุวรรณ (2547) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของพนักงานส่วนตาบล ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแลง พบว่า ประชาชน
ตาบลบ้านแลงที่ การศึกษาแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแลง
ไม่แตกต่างเศกสรรค์ บัวเรือง (2541) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสถานีตารวจศึกษา
เฉพาะกรณีสถานีตารวจตาบลสาโรงใต้โดยศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชน ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของประชาชน เพื่อนาผลการศึกษาไปปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของสถานีตารวจตาบลสาโรงใต้ ผลการ
วิเคราะห์ พบว่า ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันของประชาชน ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชน
ที่มารับบริการ ขัดแย้งกับ ศรันย์ทิพย์บารุง (2544) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน)สาขายะลา ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีระดับความพึงพอใจ
แตกต่างกัน
2.4 อาชีพ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงรายไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ทั้งนี้ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่
และประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ที่รู้จักคุ้นเคยกัน การบริการจึงเสมอภาคทั่วถึง แม้จะมีอาชีพที่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับ วีระชัย จุฬาวงศ์สวัสดิ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องความ พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะของเทศบาลตาบลท่าพริกเนินทราย อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพ ที่ต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลท่าพริกไม่แตกต่างกัน ศรันย์ ทิพย์บารุง (2544) ได้
ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขายะลา ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ขัดแย้งกับ คงพัชร์ ไขรัสมี (2549) ศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาป่า อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่า
อาชีพ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ อบต.นาป่า ทิวา ประสุวรรณ (2547) ศึกษาวิจัย
เรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของพนักงานส่วนตาบล ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แลง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนตาบลบ้านแลงที่มีอาชีพ แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในการเข้า
รับบริการที่องค์การบริหารส่วนตาบลแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด
จังหวัดเชียงราย พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด
จังหวัดเชียงราย ทั้ง 6 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายของเทศบาลตาบลป่าแงะ
ที่เน้นการให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจเมื่อมารับบริการ ดังนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนวทางในการ
พัฒนาเชิงนโยบายดังนี้
1. จากการศึกษาพบว่า ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเป็นลาดับสุดท้าย
จากทั้งหมด 6 ด้าน ดังนั้นผู้บริหารต้องมีนโยบายหรือวิสัยทัศน์ที่เน้นและสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้งในเขตพื้นที่ตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และ
เศรษฐกิจภายในชุมชนให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น
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2. ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในลาดับที่ 5
จากทั้งหมด 6 ลาดับผู้บริหารควรเน้นการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ คงทนและคุ้มค่า
3. ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต ควรเพิ่มนโยบายที่ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย โดยการรณรงค์ให้ความรู้
แก่ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก
การเข้ามามีบทบาทในการร่วมแสดงความคิดในประเด็น ปัญหาต่างๆภายในชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รับ
การตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
จากการศึกษาพบว่า จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล
ตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ในรายละเอียดทั้ง 6 ด้าน พบว่าในเรื่องของการให้บริการนั้นยังพบ
จุดบกพร่อง จึงควรปรับปรุงระบบการให้บริการ ดังนี้
1. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ควรเพิ่มจุดในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางเทศบาลตาบลป่าแงะ
เช่น การช่วยเหลือ ดูแล ส่งเสริมการตลาด และด้านราคาสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปผลผลิตในท้องถิ่น อีกทั้ง การ
เพิ่มจุดบริการเสียงตามสาย เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง
2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ควรดาเนินประเมินผล ติดตามอย่างเข็มแข็ง เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงสร้างพื้นฐานที่มี
คุณภาพ คงทนถาวร
3. ด้านสังคม/ คุณภาพชีวิต เห็นควรเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้
ถึงโทษของยาเสพติด การป้องกันการแพร่ระบาด เพิ่มประสิทธิภาพการทางานเพื่อเป็นการสอดส่องและติดตามการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด เนื่องจากประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
เพื่อให้การบริการสาธารณะของเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย อย่าง
ต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลป่าแงะ เป็น
ประจาทุกปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดนโยบาย กาหนดแผนพัฒนา กาหนดแผนชุมชน รวมทั้งกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลป่าแงะ ในเชิง
คุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและสังเกตพฤติกรรมของประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ เพื่อให้ได้
ความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นที่การศึกษาเชิงปริมาณไม่สามารถทาได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกาหนด
นโยบาย การแก้ไขปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
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การสร้างฐานอานาจทางการเมืองภายใต้รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น ของ นายรามเนตร ใจกว้าง
นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) วิธีการสร้างฐานอานาจทางการเมืองภายใต้รูปแบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ของนายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย (2) ปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อการสร้างฐาน
อานาจทางการเมืองภายใต้รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของนายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย
(3) ปัญหา และอุปสรรคในการสร้างฐานอานาจทางการเมืองของนายรามเนตร ใจกว้างนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
กั บ การด าเนิ น งานทางการเมื อ งของนายรามเนตร ใจกว้ า ง จ านวน 21 คน เช่ น นายรามเนตร ใจกว้ า ง
รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นาชุมชน ข้าราชการเทศบาลนครเกาะสมุย เป็นต้น และ
เก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม และข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะนามาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า (1) นายรามเนตร ใจกว้าง มีวิธีการสร้างฐานอานาจทางการเมือง 4 วิธีการ คือ
1) ใช้ความเป็นคนในพื้นที่มีความใกล้ชิดกับคนทุกกลุ่มทุกระดับ 2) ใช้ความเป็นเครือญาติกับประชาชนในเขต
เทศบาลนครเกาะสมุย 3) การเลือกใช้ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการได้คะแนนเสียงที่สาคัญ ได้แก่ เงิน ทุนในการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งตามกรอบที่กฎหมายกาหนด ทีมผู้สมัคร ระบบหัวคะแนน การประเมินศักยภาพของคู่แข่ง
และการกาหนดนโยบายการบริหาร 4) การใช้บุคลิกภาพส่วนตัวที่เป็นคนเรียบง่าย เป็นกันเองกับทุกคน (2) ปัจจัย
สนับสนุนที่มีผลต่อการสร้างฐานอานาจทางการเมืองของนายรามเนตร ใจกว้าง ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพส่วนตัว ปัจจัยด้านมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีที่คลุกคลีอยู่กับประชาชน และปัจจัยด้านญาติพี่น้อง
จานวนมาก 2) ปัจจัยเชิงกลยุทธ์การดาเนินงานทางการเมืองได้แก่ การเลือกทีมผู้สมัคร และผู้บริหารที่สามารถสร้าง
คะแนนเสี ย งได้ ม าก การจั ด ตั้ ง ระบบหัว คะแนนที่ ดี และมี จ านวนมาก การเดิ น พบปะประช าชนสม่ าเสมอ
การประเมินคู่แข่งทางการเมือง การใช้เงินทุนตามกรอบของกฎหมาย การกาหนดนโยบาย และสร้างผลงานให้
ประจักษ์แก่สายตาประชาชน (3) ปัญหา และอุปสรรคในการสร้างฐานอานาจทางการเมืองของนายรามเนตร ใจกว้าง
แยกเป็น 1) ปัญหาอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ คู่แข่งทางการเมือง และพื้นที่รับผิดชอบที่กว้างขวาง
2) ปัญหาอุปสรรคภายในกลุ่มสมุยก้าวหน้าด้วยกันเองได้แก่ การระดมเงินทุนเพื่อใช้ในการรณรงค์หาเสียง ทีมงานที่
ไม่เป็นเอกภาพขาดความเข้มแข็ง และมีผู้ร่วมทีมบางคนแยกตัวไปเข้ากับทีมคู่แข่ง
คาสาคัญ : ฐานอานาจทางการเมือง นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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Abstract
The objectives of this research are (1) to study the method to establish the political
power base under the model of local government of Mr. Ramnate Chaikwang, Mayor of
Koh Samui Municipality, (2) to investigate factors influencing on establishment the
political power base under the model of local government of Mr. Ramnate Chaikwang and
(3) to identify obstacles of establishment the political power base of Mr.Ramnate Chaikwang.
The qualitative approach was applied in this research. Data collection was gathered
from literature review and in-depth interview. Samplings were 17 people who related to
political implementation of Mr. Ramnate Chaikwang including Mr. Ramnate Chaikwang,
Deputy Mayor of Koh Samui Municipality, and members of municipal council, community
leader and government officers of Samui Municipal. Non-participative observation was
used to collect data. Then, the data were analyzed using a descriptive analysis method.
This research found that (1) Mr. Ramnate Chaikwang had 4 major methods to
establish the political power base as following: 1) he was the local people and he was close
to large group of people, 2) he had many relatives in Koh Samui Municipality, 3) he
selected the important factor on vote such as funding for election campaign by a legal
framework, team candidate, canvassing system, competitor assessment and policy
management and 4) his personality was simple and friendly with everyone. (2) There were
2 factors influencing on establishment the political power base under the model of local
government of Mr. Ramnate Chaikwang including: 1) personal factors such as personality,
good relationship with local people and many relatives and 2) strategic factors in political
implementation such as selection of candidates and executives who could make a lot of
vote, high performance and a large number of canvassing system, meeting people regularly,
evaluation of political competitors, supporting of funds under the legal framework, policy
formulation, and making benefits to public. (3) The obstacles of establishment the political
power base of Mr. Ramnate Chaikwang were 1) external environment factors: political
competitors and a large area of responsibility and 2) internal environment factors in “Samui
Progress Group”: funding for election campaign, no power of unity teamwork and some
team members turning to political competitive team.
Keywords : Political Power Base, Mr.Ramnate Chaikwang, Mayor of Koh Samui
Municipality, Koh Samui District, Surat Thani Province

มูลเหตุของการศึกษาวิจัย
การเลือกตั้งแบบตัวแทนในระบอบประชาธิปไตย ประกอบด้วย ผู้สมัคร กลุ่มผู้สมัคร พรรคการเมือง ต้องมี
ปัจจัยหลายอย่างเพื่อที่จะแสวงหาความนิยมหรือคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิ์ออกคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนที่
อยู่ในเขตเลือกตั้ง โดยผู้สมั ครรับเลือกตั้ง มีความต้องการในการเอาชนะการเลือกตั้ง รวมทั้งได้รับชัยชนะในการ
เลือกตั้งต่อเนื่องติดต่อกันทุกสมัย จนมีลักษณะ “ผูกขาดทางการเมือง” ดังที่ปรากฏอยู่ในระบบเลือกตั้งของไทย
ทั้ ง ในระดั บ ชาติ และในระดั บ ท้ องถิ่น จึ ง มี คาถามส าคัญ เพื่ อท าการศึก ษาวิ จั ย และเพื่ อ หาคาตอบว่ า ท าไม
นักการเมืองโดยเฉพาะระดับท้องถิ่นในหลายจังหวัด สามารถผูกขาดชัยชนะในการเลือกตั้ง ติดต่อกันหลายสมัย
นักการเมืองเหล่านี้มีการสร้างฐานอานาจทางการเมือง (political power bases) จนได้รับชัยชนะอย่างไร
ผู้ ศึ กษาวิ จั ย จึ ง เลื อกกรณี ศึ กษาของนายรามเนตร ใจกว้ า ง นายกเทศมนตรี น ครเกาะสมุ ย อาเภอเกาะสมุ ย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาศึกษาวิจัย เนื่องจาก (1) เทศบาลแห่งนี้ มีฐานะเป็นเทศบาลนคร มีพื้นที่ความรับผิดชอบทั้ง
เกาะรวมประมาณ 252 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ทับซ้อนของอาเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มีการบริหารจัดการ
แบบหนึ่งพื้นที่สองระบบ เป็น ระบบการบริหารส่วนท้องถิ่นกับระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (2) มีการ
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เปลี่ยนแปลงบริบททาง เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เข้าสู่การเปลี่ยนผ่านจากสังคมแบบเกษตรกรรม มาเป็น
สังคมแบบอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว (3) มีจานวนประชากรแฝงมากกว่าประชากรหลักในสามะโนประชากร
หลายเท่าตัว ประชากรแฝงเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ขายแรงงาน และประกอบอาชีพต่าง ๆ ส่วนด้านงบประมาณ และ
จานวนเจ้าหน้าที่เทศบาลคงได้รับการจัดสรรตามจานวนประชากรจริงเท่านั้น (4) เกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ระดับโลก มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาปีละไม่ต่ากว่าสามล้านคน สร้างรายได้ให้กับประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท
ปัจจุบันเกาะสมุยกาลังมีปัญหาด้านการบริการสาธารณูปโภค และปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาน้าเสีย
ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ เทศบาลนครเกาะสมุยในฐานะผูร้ ับผิดชอบจะมีแนวทางดาเนินการอย่างไรให้เกาะสมุย
ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกอยู่ต่อไป (5) นายรามเนตร ใจกว้าง หัวหน้ากลุ่มสมุยก้าวหน้า เข้ามาสู่การเมือง
ท้องถิ่นประมาณ 20 ปี โดยได้รับการเลือกตั้งติดต่อกันหลายสมัย และยังคงเป็นนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยติดต่อ
กันมาจนถึงปัจจุบัน มีเหตุปัจจัยใดที่ทาให้ นายรามเนตร ใจกว้าง ชนะการเลือกตั้งเข้าไปดาเนิ นงานด้านการบริหาร
ท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน

วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษา
1. วิธีการสร้างฐานอานาจทางการเมืองภายใต้รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของนายรามเนตร ใจกว้าง
นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างฐานอานาจทางการเมืองของนายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย
3. ปัญหา และอุปสรรคในการสร้างฐานอานาจทางการเมืองของนายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรี
นครเกาะสมุย

วิธีศึกษาวิจัย
แบบแผนการศึกษาวิ จั ยเป็ นการศึกษาวิ จั ย เชิ งคุณภาพ โดยท าการวิ จั ยภาคสนาม (Field Research)
ด้วยการสัมภาษณ์ประชากรตัวอย่าง และการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสังเกตุการณ์แบบไม่มีส่วน
ร่วม เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง ตลอดจนความเห็นต่าง ๆ แล้วนามาวิเคราะห์และนาเสนอผลการวิเคราะห์ในเชิง
พรรณนา ตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ (From the facts up) เพื่อแสวงหาคาตอบใน
ประเด็นของการศึกษาวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรเป้าหมาย (Target Population)
เป็นประชากรที่ เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในทางการเมือง หรือการสร้างฐานอานาจทาง
การเมืองของนายรามเนตร ใจกว้าง และสามารถให้ข้อมูลในประเด็นสาคัญ (Key Information) หรือให้ข้อมูล
รายละเอียดในเชิงลึกได้ และได้นามากาหนดเป็นประชากรตัวอย่าง (Samples) จานวน 21 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม
คือ (1) นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย เป้าหมายสาคัญของการศึกษาวิจัย (2) สมาชิกสภา
เทศบาลนครเกาะสมุย และนักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งเป็นทีมงานผู้มีส่วนสาคัญในการสร้างฐานอานาจทางการเมืองให้
นายรามเนตร (3) ผู้นาชุมชน นักธุรกิจ ข้าราชการในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย ประชากรกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อ
ความคิด ความเชื่อถือของประชาชนพอสมควร รวมทั้งย่อมมีความเข้าใจถึงทัศนคติของคนในชุมชนที่มีต่อนายราม
เนตร ใจกว้าง และ (4) หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครเกาะสมุย เป็นผู้ที่ต้องทางานร่วมกันกับฝ่ายบริหารที่มาจาก
การเมือง ย่อมมีโอกาสรู้เห็นการดาเนินการทางการเมืองของนายรามเนตร ใจกว้าง ได้มากพอสมควร
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ผลการศึกษาวิจัย สรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. วิธีการสร้างฐานอานาจทางการเมืองภายใต้รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของนายรามเนตร ใจกว้าง
นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย มีอยู่ 4 วิธีการใหญ่ๆ คือ
1) ใช้ความเป็นคนในพื้นที่ มีความใกล้ชิด และคลุกคลีกับประชาชนได้อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่
รวมทั้งได้แรงหนุนจากค่านิยม “ท้องถิ่นนิยม” ของคนเกาะสมุย
2) ใช้ความเป็นญาติพี่น้องกับประชาชนในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย ให้เกิดการสนับสนุนทาง
การเมือง ตั้งแต่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สนับสนุนทีมงาน และนโยบายต่างๆของเทศบาล
3) การเลือกใช้ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการได้คะแนนเสียงที่สาคัญคือ (3.1) ปัจจัยเงินทุน
สาหรับสร้างทีมงาน ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน ช่วยงานการกุศลต่างๆ รวมทั้ งเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
(3.2) ปัจจัยทีมผู้สมัครที่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล และทีมผู้บริหาร (3.3) การจัดตั้งระบบ
หัวคะแนน มีการสร้างหัวคะแนนตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง จะให้ความช่วยเหลือเงินทอง สิ่งของเมื่อเดือดร้อน หรือให้ทุน
ประกอบอาชีพ นอกจากนั้นก็ใช้ระบบเครือญาติของตนเอง และของทีมงานเป็นหัวคะแนนช่วยหาเสียงเลือกตั้ง
(3.4) การประเมินศักยภาพของคู่แข่ง โดยเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามไม่มีการเปลี่ยนแปลง “ย่าอยู่กับที่” เชื่อว่าประชาชน
ต้องการการแก้ปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (3.5) การกาหนดนโยบายการบริหาร จากปัญหา และความ
ต้องการของประชาชน จากการที่ได้ลงไปใกล้ชิดประชาชนอย่างสม่าเสมอ
4) การใช้บุคลิกภาพส่วนตัวที่เป็นคนใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย เป็นกันเองกับทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกวัย
ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ จึงทาให้ไม่เกิดช่องว่างกับประชาชน หรือทาให้ได้รับความเชื่อถือ และเกิดความ
ไว้วางใจจากประชาชน
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างฐานอานาจทางการเมืองของนายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนคร
เกาะสมุย
ปัจจัยที่มาจากองค์ประกอบส่วนบุคคลของนายรามเนตร ใจกว้าง คือ
1) บุคลิกภาพส่วนตัว นายรามเนตรเป็นคนใจนักเลง มีน้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
เป็นคนคบง่าย ติดดิน จึงเข้าถึงกับทุกระดับทุกชนชั้นทุกระดับอาชีพ ทุกช่วงวัย เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเลิศผู้หนึ่ง
บุคลิกส่วนตัวของนายรามเนตรจึงได้คะแนนเสน่หาอยู่มาก
2) ความเป็นคนพื้นที่ที่คลุกคลีอยู่กับประชาชน นายรามเนตรฯ เป็นคนเกาะสมุยโดยกาเนิด
มาจากตระกูลดั้งเดิมของเกาะสมุย เติบโต และใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่เกาะสมุย การเป็นคนพื้นถิ่นย่อมเป็นที่ยอมรับ
ของประชาชนในพื้นที่ได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้ว ซึ่งต่างจากคนนอกพื้นที่ที่จะได้รับการยอมรับน้อยกว่า
3) เป็นผู้ที่มีญาติพี่น้องจานวนมาก สมุยเป็นเกาะกลางทะเล ในอดีตการไปมาหาสู่กับสังคมนอกเกาะ
มีไม่มาก ประกอบกับมีประชากรอยู่ไม่มาก การจับคู่แต่งงานกันก็จะอยู่ในสังคมชาวเกาะด้วยกันเป็นส่วนใหญ่
คนเกาะสมุยท้องถิ่นส่วนใหญ่จึงเกี่ยวดองเป็นญาติพนี่ ้องกัน นายรามเนตร ใจกว้าง มาจากตระกูลใหญ่ของเกาะสมุย
มีญาติพี่น้องในตระกูลตนเอง และที่เกี่ยวดองกับตระกูลอื่น ๆ อยู่จานวนมาก ญาติพี่น้องที่มีอยู่จึงมีส่วนเข้ามาเป็น
ผู้หาคะแนนเสียงให้นายรามเนตรฯ ได้มาก
3. ปัจจัยที่มาจากกลยุทธ์การดาเนินงานทางการเมือง คือ
1) การเลือกทีมผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล และทีมบริหาร เช่น รองนายก จะ
กาหนดคุณสมบัติต่าง ๆ หลายประการ เช่น มีวุฒิการศึกษา สามารถเข้าถึงชาวบ้าน ใจถึงพึ่งได้ เป็นบุคคลที่สังคม
ในพื้นที่ยอมรับ คือต้องมีภาวะผู้นาในระดับหนึ่ง มีความตั้งใจที่จะมาทางานการเมือง เลือกผู้มีประสบการณ์ผสมกัน
กับคนใหม่ ๆ เพื่อได้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กันเป็นการสร้างผู้สืบทอดงานการเมืองเป็นรุ่น ๆ ไป กระจาย
ครอบคลุมพื้นที่ให้เป็นตัวแทนทั้ง 7 ตาบล คนในพื้นที่ย่อมเลือกคนในพื้นที่ตนเอง หรือเลือกจากเครือญาติใหญ่ ๆ
เพื่อหวังผลการสนับสนุนด้านคะแนนเสียง

260

2) การจัดตั้งระบบหัวคะแนน ใช้วิธีสร้างกลุ่มหัวคะแนนหลายทาง เช่น เลือกคนที่มีความเป็น
ผู้นากระจายไปทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 4-5 คน ตาบลหนึ่ง ๆ มีหลายหมู่บ้าน เกาะสมุยมี 7 ตาบล รวมแล้วก็จะมี
หัวคะแนนเป็นจานวนมาก ช่วยเหลือทางการเงินเมื่อมีความเดือดร้อน หรือให้ทุนไปประกอบอาชีพ จัดกิจกรรมดู
งานไปเที่ยว ใช้เครือญาติตนเอง และเครือญาติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล เป็นเครือข่ายหัวคะแนน
ที่เชื่อถือได้กระจายทุกพื้นที่
3) วิธีการหาเสียงเลือกตั้ง ขยันเดินหาเสียง เดินไปทุกที่ให้ครอบคลุมทุกบ้าน แสดงตนเป็นผู้นา
เมื่อมีปัญหา เช่น กรณีการประท้วงเรื่องราคาตั๋วเครื่องบิ น และตั๋วเรือเฟอรี่ เป็นต้น ย่อมได้รับความนิยมชมชอบ
จากผู้ชุมนุมเป็นธรรมดา ชูนโยบายเปลี่ยนแปลง จากการที่ได้ใกล้ชิดอยู่กับประชาชน เชื่อว่าประชาชนต้องการ
ความเปลี่ยนแปลงให้เกาะสมุยมีความเจริญมีความก้าวหน้าจากปัจจุบัน ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านต่าง ๆ
รวมทั้งศาสนสถานต่าง ๆ ขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้อง ใช้หัวคะแนนที่มีอยู่ทั่วทั้งเกาะเป็นผู้ช่วยในการหาเสียง
ใช้เงินเป็นค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง ทั้งค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกาหนด และค่าใช้จ่ายแฝง
4) การประเมินศักยภาพของคู่แข่ง นายรามเนตรฯ ได้ประเมินศักยภาพคู่แข่งขันว่า ฝ่ายตรงข้าม
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือ “ย่าอยู่กับที่” นายรามเนตรเชื่อว่าประชาชนต้องการความเปลี่ยนแปลง ในการแก้ปัญหา
และพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง นอกจากนั้นการใช้พรรคการเมืองใหญ่ช่วยหาเสียงของคู่แข่งจะช่วยอะไรได้ไม่มาก
คนสมุยต้องการคนในพื้นที่ปกครองกันเอง ไม่ต้องการให้คนนอกมายุ่งเกี่ยวมากนัก ซึ่ง มีบทพิสูจน์ที่พรรคการเมือง
ใหญ่ขนนักการเมืองระดับชาติมาช่วยกล่าวปราศรัยให้คู่แข่งขันเกิดกระแสตีกลับ คะแนนเทมาทางนายรามเนตรจน
ชนะการเลือกตั้ง
5) เงินทุน บทเรียนที่ผ่านมาที่ทีมตนเองสอบตกแทบยกทีมมาตลอด ทาให้นายรามเนตรฯเริ่มใช้
เงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งมากขึ้น นายรามเนตรฯ กล่าวว่าพวกเขาได้ใช้เงินทุนในหลายประเด็น เช่น เงินทุน
สร้างหัวคะแนน เงินทุนสร้างความนิยมชมชอบ เงินทุนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
6) นโยบาย และการสร้างผลงาน ด้วยความที่เป็นผู้รู้จักพื้นที่ รู้จักประชาชน ทาให้สามารถ
กาหนดนโยบายแก้ปัญหา และให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงตามความต้องการ เช่น นโยบายหมื่นเตียงที่มุ่ง
บริการผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ การเข้าแก้ไขปัญหาน้าท่วม เป็นต้น
4. ปัญหา และอุปสรรคในการสร้างฐานอานาจทางการเมืองของนายรามเนตร ใจกว้าง
จากความเห็นของนายรามเนตร ใจกว้าง ที่ให้ความสาคัญปัญหา และอุปสรรคในการสร้างฐานอานาจทาง
การเมืองของตนเองอยู่ที่ปัจจัยทางการเงิน แต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ายังมีปัญหา และอุปสรรคอื่น ๆ อีกที่มี
ผลต่อการสร้างฐานอานาจทางการเมืองของนายรามเนตร ใจกว้าง แยกเป็นปัญหา และอุปสรรคจากปัจจัยที่เป็น
สิ่งแวดล้อมภายนอก (External Environment Factor) และจากปัจจัยการบริหารภายใน (Internal Management
Factor) ของกลุ่มสมุยก้าวหน้า ของนายรามเนตร ใจกว้าง
ปัญหา และอุปสรรคจากปัจจัยที่เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอก
1) คู่แข่งทางการเมือง การเมืองท้องถิ่นของเกาะสมุยจะมีกลุ่มการเมืองหลักเพียง 2 กลุ่มเท่านั้น คือ
กลุ่มของนายรามเนตร และกลุ่มคู่ต่อสู้อีกกลุ่มหนึ่ง กลุ่มคู่แข่งเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งมานาน และได้ครอบครองอานาจการ
บริหารส่วนท้องถิ่นของเกาะสมุยมายาวนาน หลายสมัย กลุ่มนี้ย่อมมีฐานอานาจทางการเมืองไม่น้อยหน้ากลุ่มของ
นายรามเนตร ทั้งปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างฐานอานาจทางการเมืองของคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็น ความเป็นคนพื้นที่ที่คลุก
คลีอยู่กับประชาชน การเกื้อหนุนจากเครือญาติ เงินทุน การเลือกทีมผู้สมัคร และการจัดตั้งหัวคะแนน คงต่างจาก
กลุ่มของนายรามเนตรไม่มากนัก และบางประเด็นอาจเป็นข้อได้เปรียบกลุ่มนายรามเนตรด้วยซ้าไป แต่ที่เป็นข้อ
ได้เปรียบของกลุ่มนายรามเนตรน่าจะเป็นบุคลิกส่วนตัวของนายรามเนตรเอง ที่ไม่เหมือนผู้ใด และเป็นจุดเด่นที่
สาคัญ ที่โดดเด่นกว่าผู้นาทีมคู่แข่ง
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2) ความกว้างใหญ่ของพื้นที่รับผิดชอบ เกาะสมุยมีพื้นที่รวมประมาณ 252 ตารางกิโลเมตร ระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น คือเทศบาล ไม่ได้แยกพื้นที่กับระบบการปกครองส่วนภูมิภาค คืออาเภอ ซึ่งต่างจากที่อื่น ๆ
การปกครองของเกาะสมุยจึงมีสองระบบซ้อนกันอยู่ในพื้นที่เดียวกัน แบ่งภารกิจด้านการปกครองกันตามที่กฎหมาย
กาหนด การที่เทศบาลนครเกาะสมุยมีพื้นที่กว้างใหญ่ ที่สุดในประเทศไทยไม่นับ กทม. การสร้างฐานมวลชนทาง
การเมืองก็ย่อมต้องใช้ความสามารถ ใช้ทรัพยากรที่มากตามไปด้วย และการที่ต้องบริหารจัดการพื้นที่ที่กว้างใหญ่
ต้องมีงบประมาณ มีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้สัดส่วนกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ ถึงจะสามารถดูแลการบริการประชาชนได้
ตามที่ต้องการ และทั่วถึง ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันเทศบาลนครเกาะสมุยมีกาลังเจ้าหน้าที่ และงบประมาณไม่
สอดคล้องกับภารกิจที่ต้องทา มีปัญหาหลายด้าน เช่น ปัญหาการกาจัดขยะ ปัญหาน้าท่วม ปัญหาบุกรุกที่ และลา
รางสาธารณะ และหลายปัญหาที่ เป็นความรับผิดชอบขององค์กรบริหารราชการส่วนภูมิภาค หรือองค์กรบริหาร
ราชการส่วนกลาง แต่ประชาชนมักเข้าใจเหมารวมว่าทุกปัญหาของเกาะสมุยเป็นความรับผิดชอบของเทศบาล
เป็นความยากลาบากในการบริหารให้สาเร็จเป็นที่พึงพอใจประชาชนได้ทั่วถึง จึงเป็นจุดอ่อนที่สาคัญของกลุ่มที่
บริหารเทศบาลอยู่ เพราะความศรัทธาความพึงพอใจของประชาชนที่ลดน้อยลง เป็นอุปสรรคต่อการสร้างฐาน
อานาจทางการเมือง รวมทั้งกลุ่มคู่แข่งอาจนาไปใช้เป็นประเด็นโจมตีในช่วงเลือกตั้งได้
3) ประชากรแฝงที่มีจานวนมาก เกาะสมุยมีประชากรตามสามโนประชากรประมาณหกหมื่นคนเศษ และ
มีประชากรที่เข้ามาทางาน และพักอาศัยโดยไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาด้วยประมาณสามแสนคน ประชากรแฝงมา
จากการขยายตัวของการท่องเที่ยว และการลงทุนบนเกาะสมุย ทาให้มีประชากรต่างถิ่น รวมทั้งแรงงานประเทศ
เพื่อนบ้านอพยพเข้ามาหางานทา เกือบทั้งหมดไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาด้วย เป็นประชากรที่แฝงอยู่ และมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นทุกปี การมีประชากรแฝงจานวนมากกว่าประชากรตามทะเบียนราษฎร์ถึงสี่ห้าเท่าตัว เป็นอุปสรรค
สาคัญประการหนึ่งของเทศบาลนครเกาะสมุยในการบริหารจัดการเรื่องต่างๆ เนื่องจากงบประมาณเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรตามจานวนประชากรที่มีอยู่ตามทะเบียนบ้าน แต่การให้บริการได้รวมประชากรแฝงด้วย
จึงทาให้ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ที่เป็นฐานเสียงทางการเมืองต้องได้รับผลกระทบ ได้รับบริการน้อยกว่าที่ควร
ไม่ทั่วถึง ต้องรอคอยการรับบริการ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อระดับความพึงพอใจการบริหารของเทศบาลไปด้วย
ปัญหา และอุปสรรคจากปัจจัยการบริหารภายใน
1) เงินทุน นายรามเนตรยอมรับว่า ปัจจัยทางการเงินเป็นปัญหา และอุปสรรคสาคัญในการสร้างฐาน
อานาจทางการเมืองของตน ด้วยบทเรียนที่ผ่านมาทาให้นายรามเนตร ใจกว้าง เริ่มใช้เงินเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งมากขึ้น ซึ่งเงินทุนที่ใช้ในการสร้างฐานอานาจทางการเมือง มีสองส่วน คือ ที่ใช้นอกช่วงเลือกตั้ง เช่น การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลชาวบ้าน หัวคะแนน ซึ่งส่วนนี้ไม่มีกฎหมายใดมาควบคุม อีกส่วนคือช่วงเลือกตั้ง มีค่าใช้จ่ายตามที่
คณะกรรมการเลือกตั้งกาหนด ส่วนเกินก็เป็นค่าใช้จ่ายแฝงที่ตรวจสอบกันได้ยาก
2) ทีมงาน ปัญหาอุปสรรคทีมผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล และทีมผู้บริหาร จะมีปัญหาอยู่ที่
การสรรหา และคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความสามารถ มีฐานเสียงของตนเอง และมีความเสียสละที่จะมา
ทางานสาธารณะ ส่วนปัญหาอุปสรรคของกลุ่มหัวคะแนน อาจมีปัญหาการรักษาให้อยู่กับทีม โดยเฉพาะหัวคะแนน
ที่ไม่ใช่เครือญาติ อาจต้องมีการช่วยเหลือ มีค่าใช้จ่าย ทาอย่างไรให้มีความซื่อสัตย์อยู่กับกลุ่มให้ยาวนานได้

อภิปรายผลการวิจัย
1. วิธีการสร้างฐานอานาจทางการเมืองของนายรามเนตร ใจกว้าง
1) ใช้ความเป็นคนในพื้นที่ นายรามเนตร ใจกว้าง เป็นคนเกาะสมุยโดยกาเนิด ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่
เกาะสมุยพื้นที่บ้านเกิดตนเองเกือบตลอดเวลา ประชาชนชาวสมุยก็เห็นเขาเป็นคนสมุยขนานแท้ ความรู้สึกเป็นพวก
ความรักใคร่สนิทสนมก็ย่อมมีต่อนายรามเนตรเป็นเรื่องธรรมดา สอดคล้องกับคาอธิบายเรื่องคุณลักษณะของอานาจ
ที่ จุมพล หนิมพานิช ได้กล่าวถึงคุณลักษณะสาคัญประการหนึ่งว่า อานาจของบุคคลหนึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลมี
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ความสัมพันธ์กัน (Relation) ทางสังคม (จุมพล หนิมพานิช 2547 : 95-97) ซึ่งความสัมพันธ์กันของประชาชนใน
พื้นที่เกาะสมุยดูเหมือนจะมีลักษณะท้องถิ่นนิยมค่อนข้างสูง คนพื้นที่จึงมีข้อได้เปรียบในการได้คะแนนเสียงเลือกตั้ง
มากกว่าคนที่ไม่ใช่คนพื้นที่ที่แท้จริง หรือที่เรียกว่าพวกเสือข้ามห้วย จึงเห็น ด้วยต่อการใช้ปัจจัยความเป็นคนพื้นที่
เป็นวิธีการสาคัญประการหนึ่งในการสร้างฐานอานาจทางการเมืองภายใต้รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของนาย
รามเนตร ใจกว้าง
2) ใช้ความเป็นญาติพี่น้องกับประชาชนในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย เป็นค่านิยม หรือนิสัยคนไทยทั่วไป
ที่ต้องรักใคร่ญาติพี่น้องตนเอง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องการทามาหากิน การครองชีพ การดูแลกันเมื่อเจ็บป่วย
ไปมาหาสู่กัน แต่คนไทยภาคใต้จะมีนิสัยรักพวกพ้องเข้มข้นกว่าคนไทยที่ท้องถิ่นอื่น กล่าวสาหรับเกาะสมุยที่เป็น
เกาะกลางทะเลห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่ การไปมาหาสู่กับสังคมภายนอกเกาะจึงมีไม่มาก การจับคู่แต่งงานกันของ
สังคมดั้งเดิมก็จะอยู่ในหมู่ชาวเกาะด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งก็ไม่พ้นที่จะเกี่ยวพันกันเป็นเครือญาติกันห่างกันบ้าง
ใกล้ชิดกันบ้าง คนเกาะสมุยท้องถิ่นส่วนใหญ่จึงเกี่ยวดองเป็นญาติพี่น้องกัน ถือเป็นเครือญาติขนาดใหญ่ที่ผูกพันกัน
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไปมาหาสู่กัน พบกันตามเทศกาลสาคัญๆโดยเฉพาะวันทาบุญเดือนสิบของชาวใต้ หรือ “วันตายาย”
ของชาวสมุย ช่วงเดือนกันยายน ตุลาคมของทุกปี ที่แต่ละบ้านจะไปทาบุญให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับ คล้ายวันเชงเม้ง
ของคนจีน ญาติพี่น้องจากที่ไหนๆ ก็จะได้พบกันในวัน นั้น นั่นคือระบบความสัมพันธ์กันของเครือญาติ และเวลา
เลือกตั้งก็เหมือนกัน ถ้าไม่ลงคะแนนเสียงให้ญาติตัวเอง แล้วจะไปลงให้ใคร แต่ที่เกาะสมุยเครือญาติ “มันพันกันไป
มาจนเป็นเครือที่ค่อนข้างใหญ่” การช่วยเหลือเกื้อกูลทางการเมืองก็ย่อมมีมากกว่าท้องถิ่นอื่นๆ ความเป็นเครือญาติ
กันก็หนีไม่พ้นที่จะดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามลักษณะสังคมไทยทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับการอธิบายถึงระบบอุปถัมภ์
ของ ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล ที่กล่าวว่า ระบบอุปถัมภ์ในหมู่ญาติ นับว่าเป็นระบบที่เก่าแก่มากระบบหนึ่งใน
สังคมไทยตามวัฒนธรรมความสัมพันธ์ระหว่างญาติอาวุโส (พี่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย) กับญาติผู้น้อง (น้อง ลูก หลาน เหลน)
เป็นความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์อย่างชัดเจน และน่าจะเป็นระบบที่คงทนถาวรที่สุดด้วย (ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล 2538
: 108) นายรามเนตร ใจกว้าง มาจากตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งของเกาะสมุย มีญาติพี่น้องในตระกูลตนเอง และที่
เกี่ยวดองกับตระกูลอื่น ๆ อยู่จานวนมาก นอกจากนั้นเขายังให้ความสาคัญกับระบบเครือญาติไปถึงวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัคร ส.ท.ว่าจะต้องมาจากตระกูลที่มีคะแนนเสียงมากพอสมควร ระบบเครือญาติเป็นระบบอุปถัมภ์ประเภทหนึ่ง
ย่อมมีการอุปถัมภ์ค้าชูกัน และกันเป็นธรรมดา ระบบครือญาติจึงเป็นวิธีการเหมาะสมที่นายรามเนตรใช้ในการสร้าง
ฐานอานาจทางการเมืองของตนที่ได้ผลอีกวิธีหนึ่ง
3) การเลือกใช้ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการได้คะแนนเสียง ที่สาคัญคือ เงินทุน ทีมผู้สมัคร ระบบ
หัวคะแนน การประเมินศักยภาพของคู่แข่ง และการกาหนดนโยบายการบริหาร ซึ่งปัจจัยเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ผู้
ทางานการเมือง หรือนักการเมืองไทยทั้งหลายนามาใช้ในการสร้างฐานอานาจ สร้างคะแนนเสียงให้ตนเองอยู่แล้ว
การทางานการเมือง หรืองานอะไรก็ตามต้องใช้เงินทุน การคัดผู้สมัครร่วมทีมก็ต้องหาคนที่คิดว่ามีคุณสมบั ติมี
ความสามารถที่จะทาให้ชาวบ้านใส่คะแนนให้ได้ ส่วนหัวคะแนนคือองค์ประกอบของการหาเสียงเลือกตั้งของการ
เมืองไทยมาโดยตลอด เรื่องคู่แข่งขันในเวทีการเมืองของผู้สมัครที่มีความพร้อมทุกคน และการกาหนดนโยบายย่อม
มีกันทุกคนทุกพรรค เพียงแต่การขายนโยบายหรือเรื่องที่ตนเองเสนอตอนเลือกตั้งอาจไม่ได้นามาปฏิบัติเมื่อได้รับ
เลือกตั้งได้ครองอานาจทางการเมืองแล้ว แต่ปัจจัยที่ควรนามาอภิปรายในผลการศึกษาวิจัยนี้ คือปัจจัยการใช้เงินทุน
เรื่องเงินทุน ในระบบการเมืองไทยไม่ว่าเป็นระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น เงินทุนเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการได้ รับ
เลือกตั้งอยู่มาก จริงอยู่กฎหมายกาหนดวงเงินในการใช้เลือกตั้งซึ่งไม่สูงนัก เงินทุนเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายใน
การหาเสียง เช่น การจัดทาอุปกรณ์ การทาสื่อ ค่าเดินทาง เป็นต้น แต่ยังมีการใช้เงินทุนแฝง หรือค่าซื้อเสียงกันอยู่
แพร่หลาย ซึ่งทาให้ประชาธิปไตยของไทยก้าวหน้าได้เชื่องช้ามาก เสนีย์ คาสุข ได้วิเคราะห์กระบวนการเลือกตั้ง
และการใช้เงินทุนของนักการเมืองไทยไว้อย่างน่าสนใจว่า

263

“ในกระบวนการเลือกตั้งทุกครั้ง พรรคการเมืองที่มีเงินทุนมาก มีบุคคลที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ทาง
การเมืองสูง และเป็นกลุ่มการเมือง มีนักเลือกตั้งชั้นนาของแต่ละจังหวัดรวมกันจานวนมาก มักเป็นฝ่ายผูกขาด
โอกาสเอาชนะการเลือกตั้ง เพราะมีปัจจัยสาคัญเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งครบถ้วน รวมการระดมเงินทุน
เข้าสู่กระบวนการหาคะแนนเสียง และการจัดตั้งระบบหัวคะแนนที่มีกระบวนการหาและรวบรวมคะแนนเสีย งอย่าง
มีประสิทธิภาพเข้าถึงตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้งกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม กระบวนการการเลือกตั้งของทุน โดยทุน และเพื่อทุน
จึ ง ค่ อยๆ กลายเป็ น การผู กขาดอานาจ และบิ ด เบื อนการใช้ อานาจพร้อ มๆ กับ การตั ด โอกาสของการพั ฒ นา
ประชาธิปไตย (democratization) และจากัดโอกาสในการแข่งขันของผู้สมัคร ระบบ และกระบวนการตรวจสอบ
และควบคุมการเลือกตั้งของ กกต. สามารถทาให้เกิดผลต่อการสร้าง “การเลือกตั้งที่สุจริต และเที่ยงธรรม” ได้เพียง
เล็กน้อย แต่เห็นได้ชัดเจนว่า แทบไม่มีพลังในการต้านทานอานาจของกระบวนการระดมทุนมหาศาลในการเอาชนะ
การเลือกตั้งได้เลย ความเป็นจริงในกระบวนการเลือกตั้งของไทย จึงเป็นสิ่งที่คนรับรู้กันทั้งสังคมว่า “เงินไม่มา
กาไม่เป็น” “ไม่มีเงิน ไม่มีเสียง” “เงินมาก อานาจมาก” และ “เงิน คือ อานาจ” นั่นคือธนาธิปไตย หรืออาจ
ผสมผสานกันเป็น “ประชาธนาธิปไตย” แต่ไม่ใช่สาระที่แท้จริงของประชาธิปไตย กระบวนการใช้อานาจทาง
การเมืองของผู้มีตาแหน่งทางการเมืองทั้งหลาย จึงโน้มเอียงไปในทาง “บิดเบือนอานาจ” (abuse of power)
เพื่อผลประโยชน์ทางด้ านต่างๆ ของผู้มีอานาจ พวกพ้อง และเครือญาติ สาระของการคอรัปชั่ นทางการเมือง
(political corruption) จึงกลายเป็นแบบแผนสาคัญของการเมืองไทย และฝังรากลึกลงไปสู่ทุกระบบการเมือง
ตั้งแต่รัฐบาล ระบบราชการ รัฐสภา หรือแม้แต่ตุลาการ อปท. ระบบการเลือกตั้ง ระบบพรรคการเมือง ภายใต้การ
หล่อเลี้ยงไว้อย่างดีของระบบทุนนิยมเครือญาติแบบผูกขาด (semi-monopoly capitalist cronyism) ค่านิยม
เชิงวัฒนธรรมเรื่องความร่ารวย วัตถุนิยม เงินนิยม บริโภคนิยม ผู้นานิยม พวกพ้องนิยม และอุปถัมภ์นิยมของคนใน
สังคมไทย” (เสนีย์ คาสุข 2552 : 81 – 83)
จากการศึกษาวิจัย พบว่าในการเลือกตั้งของการปกครองส่วนท้องถิ่นของเกาะสมุย มีการใช้เงินทุนในการ
ซื้อเสียงกันเช่นกัน กลุ่มนายรามเนตรให้ข้อมูลว่าที่พวกตนแพ้การเลือกตั้งเกือบยกทีมมาตลอดเพราะสู้ปัจจัยทาง
การเงินของคู่แข่งไม่ได้ แต่การพลิกเกมการแข่งขันจากการเป็นกลุ่มพ่ายแพ้มาอย่างยาวนานให้กลับกลายมาเป็นผู้
ชนะได้ในปี 2551 เป็นต้นมา ก็น่าเชื่อว่ากลุ่มนายรามเนตรคงมีการใช้เงินทุนในการเลือกตั้งเป็นจานวนที่สูงกว่าแต่
ก่อน และน่าจะมีที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่แสดงต่อ กกต.ด้วย แต่คงตรวจสอบจานวน และวิธีการใช้ได้ยาก
4) การใช้บุคลิกภาพส่วนตัว บุคลิกนายรามเนตร ใจกว้าง ถือว่าเป็นบุคลิกที่เหมาะสมต่อเข้ามาทางาน
การเมือง เป็นคนติดดิน เข้ากับคนได้ทุกชั้น ทุกวัย ทุกสังคม ใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนใจนักเลง ในการทางาน
การเมืองของเขา ปัจจัยบุคลิกส่วนตัวที่มีลักษณะพิเศษกว่านักการเมืองอื่นๆ ทาให้ได้รับความนิยมชมชอบ ได้รับ
ความรักใคร่จากประชาชนอยู่ตลอดมา สังเกตได้ว่าก่อนที่เขาจะพลิกกลับมากุมอานาจบริหารเทศบาลนครเกาะสมุย
ในปี 2551 ทีมของเขาทยอยกันสอบตกมาเรื่อยๆ จนก่อนปี 2551 เหลือนายรามเนตรคนเดียว ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า
ตัวนายรามเนตรเองยังคงครองใจประชาชนชาวสมุยอยู่เรื่อยมา ซึ่ง จุมพล หนิมพานิช ได้ให้คาอธิบายว่าบุคลิก
ส่วนตัวเป็นที่มาของอานาจทางการเมืองประเภทหนึ่ง “4) อานาจอ้างอิง (referent power) หมายถึง อานาจที่
ขึ้นอยู่กับบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล เช่นการเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูด มีลักษณะพิเศษ (charisma) เป็นที่รู้จักชอบพอ
ของคนอื่นในองค์การ เป็น ต้น บุคคลบางคนมีคุณสมบัติพิเศษส่วนตัวให้ตนเองมีอานาจเหนือผู้อื่นได้ คุณสมบัติ
พิเศษนี้อาจรวมถึงความสามารถในการพูดในที่ชุมชน สไตล์ส่วนตัว หรือมีมาตรฐานทางศีลธรรมสูง เสน่ห์ประจาตัว
นี้บางครั้งเรียกว่าอานาจการอ้างอิง หรืออานาจบารมี” (จุมพล หนิมพานิช 2547 : 97-102)
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2. ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างฐานอานาจทางการเมืองของนายรามเนตร ใจกว้าง
1) ปัจจัยที่มาจากองค์ประกอบส่วนบุคคลของนายรามเนตร ใจกว้าง องค์ประกอบส่วนบุคคลที่สาคัญที่
เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลบวกต่ อ การสร้ า งฐานอ านาจทางการเมื อ งของนายรามเนตร ฯ คื อ บุ ค ลิ ก ภาพส่ ว นตั ว
จากผลการวิจัยพบว่า เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่านายรามเนตรฯ เป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับคนทุกวัยทุกกลุ่ม
เป็นคนในพื้นที่ที่คลุกคลีกับคนทั่วไปมาตั้งแต่ก่อนเข้ามาสู่วงการการเมืองแล้ว ซึ่งนอกจากจะเป็นที่รู้จักกันทั่วไปแล้ว
นายรามเนตรฯ ยังใช้โอกาสที่เข้าไปคลุกคลีกับประชาชนทุกกลุ่มอย่างไม่เลือก ทาให้เขารู้ถึงความต้องการของ
ประชาชน รู้ถึงปัญหาที่ต้องแก้ไข ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อฐานอานาจของเขาทั้งสิ้น นายรามเนตรฯ จึงเป็นผู้ที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นผู้นาทางการเมืองผู้หนึ่ง กวี วงศ์พุฒ (2539 : 14) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับผู้นาที่
น่าสนใจไว้ 5 ประการ คือ (1) ผู้นา หมายถึงผู้ซึ่งเป็นศูนย์กลาง หรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุ่มเปรียบเสมือน
แกนของกลุ่มเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของกลุ่มสูง (2) ผู้นา หมายถึงบุคคลซึ่งนาพากลุ่มไปสู่วัตถุประสงค์ หรือ
สู่จุดหมายที่วางไว้ (3) ผู้นา หมายถึงบุคคลผู้ซึ่งสามารถนากลุ่มไปในทางที่ต้องการ เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วม และ
เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการแสดงบทบาท หรือพฤติกรรมความเป็นผู้นา สรุป ผู้นา (Leader) เป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่ง
ประการหนึ่งต่อความสาเร็จขององค์การ กลุ่มสมุยก้าวหน้าที่มีนายรามเนตร ใจกว้างเป็นหัวหน้ากลุ่มที่ถือได้ว่า เป็น
สัญลักษณ์ของกลุ่ม ประสบผลสาเร็จได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุยจานวนมาก ส่วนหนึ่งก็
ด้วยภาวะผู้นา (Leadership) ของนายรามเนตร ใจกว้าง ที่เอื้อต่อการเป็นปัจจัยสร้างฐานอานาจทางการเมือง
2) ปัจจัยที่มาจากกลยุทธ์การดาเนินงานทางการเมือง นายรามเนตร ใจกว้าง เริ่มต้นชีวิตทางการเมืองมา
จากการสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสุขาภิบาลเมื่อ พ.ศ.2540 และได้รับการเลือกตั้งเป็นบุคลากรทางการเมือง
ของการปกครองส่วนท้องถิ่นของเกาะสมุย และจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดต่อกันมาตลอดยี่สิบปี จนสามารถไต่เต้าขึ้น
ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดของการปกครองส่วนท้องถิ่นของเกาะสมุย ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีถึงสองสมัย
เริ่มจาก พ.ศ.2551จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการที่นายรามเนตรสามารถเติบโตทางการเมืองท้องถิ่นมาได้อย่างยาวนาน ย่อม
ต้ อ งมี วิ ธี ก าร และกลยุ ท ธ์ ใ นการด าเนิ น การทางการเมื อ งให้ ต นเองก้ า วหน้ า และเติ บ โตในทางการเมื อ งได้
นอกเหนือจากปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบส่วนบุคคลของนายรามเนตรเอง วิธีการ และกลยุทธ์ในการดาเนินการทาง
การเมืองที่นายรามเนตรใช้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างฐานอานาจทางการเมืองของตน มีหลายประการ เช่น
การเลื อกทีม ผู้ สมั ครรับเลือกตั้ง เป็ น สมาชิกสภาเทศบาล และทีม บริหาร ที่คุณสมบัติ เฉพาะตัว ที่ ต้องมี ความรู้
ความสามารถ มีความตั้งใจที่จะทางานส่วนรวม การจัดตั้งระบบหัวคะแนนกระจายไปทุกพื้นที่ วิธีการหาเสียง
เลือกตั้ง ชูนโยบายการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากประเมินศักยภาพของคู่แข่งแล้วเห็นว่า ยังทางานการเมืองแบบเดิม
รวมทั้งเน้นวิธีเดินเคาะประตูบ้านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกหลังเป็นหลัก การใช้เงินทุนทั้งที่เปิดเผยตามข้อกาหนดของ
กฎหมาย และเงิ น ทุน แฝงที่ ไ ม่ เปิ ด เผย และนโยบายการสร้า งผลงาน ซึ่ ง ทั้ ง หลายก็เป็ น วิธี การ หรือกลยุ ท ธ์ ที่
นักการเมืองไทยโดยทั่วไปใช้ สอดคล้องกับการให้คาอธิบายของ เดชะ สิทธิสุทธิ์ เรื่องการใช้ทรัพยากรในการ
เลือกตั้งของนักการเมืองไทยว่า “การเลือกตั้งซึ่งเป็นกระบวนการที่สาคัญอันจะทาให้ผู้นาทั้งในระดับชาติและ
ท้องถิ่นมีอานาจทางการเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนจาเป็นต้อง
ใช้ทรัพยากรทางการเมืองที่ตนมีอยู่ เช่นเงินทอง ชื่อเสียง และสื่อต่างๆ เป็นต้น เพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นคะแนนเสียงให้
ได้ โดยวิธีการที่จะนามาใช้ก็มีทั้งที่ถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย” (เดชะ สิทธิสุทธิ์ 2541 : 30) ประเด็นที่น่า
อภิปรายเพิ่มเติม คือในเมื่อแต่ละฝ่ายใช้ทรัพยากร ใช้กลยุทธ์ในการหาเสียงที่แตกต่างกันไม่มาก เหตุใดจึงมีทั้งผู้แพ้
และผู้ชนะการเลือกตั้ง ในกรณีของนายรามเนตร ใจกว้าง หัวหน้ากลุ่มสมุยก้าวหน้ากับกลุ่มคู่แข่ งขัน ซึ่งเชื่อว่า
ทรัพยากรการเมือง วิธีการทางานการเมืองไม่ได้ด้อยกว่า หรือแตกต่างกันมากนัก ฝ่ายกลุ่มคู่แข่งขันเป็นกลุ่มที่ครอง
อานาจทางการเมืองส่วนท้องถิ่นของเกาะสมุยมายาวนานหลายสิบปี เพิ่งจะเพลี่ยงพล้าให้กลุ่มนายรามเนตรเมื่อสิบ
ปีที่ผ่านมานี้เอง กลุ่มนี้อาจมีทรัพยากรทางการเมืองบางอย่างเหนือกว่ากลุ่มนายรามเนตรด้วยซ้าไป เหตุผลที่ทาให้
กลุ่มนายรามเนตร ใจกว้าง เป็นผู้ชนะน่าจะอยู่ที่วิธีการใช้ทรัพยากรทางการเมืองได้ดีกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า
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ดังที่ ดาฮ์ล (Dahl) ได้กล่าวไว้ว่า สาเหตุที่บุคคลมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น คือ (อ้างใน
ชิตพล กาญจนกิจ 2540:15) บุคคลมีทรัพยากรทางการเมืองในครอบครองมากกว่าคนอื่น หรือแม้จะมีทรัพยากร
ทางการเมืองในครอบครองเท่ากัน บุคคลบางคนอาจจะมีวิธีใช้ทรัพยากรทางการเมืองได้มากกว่าคนอื่น หรือ แม้จะ
มีทรัพยากรทางการเมืองเท่ากัน บุคคลบางคนสามารถจะใช้ทรัพยากรทางการเมืองได้ชานาญ และมีประสิทธิภาพ
มากกว่าบุคคลอื่น ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรทางการเมืองของนายรามเนตร เรื่องการสร้างความจงรักภักดีข อง
หัวคะแนน นายรามเนตรจะใช้วิธีการอุปถัมภ์ช่วยเหลือเงินทองสิ่งของแก่กลุ่มคนหลากหลายตั้งแต่ก่อนฤดูการ
เลือกตั้งด้วยซ้าไป เป็นการใช้ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยมาเป็นประโยชน์ของระบบหัวคะแนน ตามคาอธิบายของ
อคิน รพีพัฒน์ (2533 : 79) เรื่องระบบอุปถัมภ์ไว้ว่า “เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างผู้ที่เหนือกว่าคือ มีทรัพยากร
มากกว่า มีอานาจมากกว่า กับผู้ที่ด้อยกว่าคือผู้ที่มีทรัพยากรน้อยกว่าหรือผู้มีอานาจด้อยกว่า โดยผู้ที่เหนือกว่าให้
การอุปการะช่วยเหลือคุ้มครองป้องกันให้แก่ผู้ที่ด้อยกว่า และผู้ด้อยกว่าให้ การสนับสนุน ทางานให้โดยยอมรับใช้
และเชื่อฟังเป็นการตอบแทน ถ้ากล่าวอย่างไทยถือว่าผู้ที่เหนือกว่าสร้างบุญคุณช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่า และผู้ที่ด้อยกว่า
ย่อมต้องตอบแทนบุญคุณ สาระสาคัญในความสัมพันธ์นี้คือ ความกตัญญูกตเวที” แต่นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2536 : 94)
ได้เสนอแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยไว้อย่างน่าสนใจว่า “ความผันแปรของระบบ
อุ ป ถั ม ภ์ เนื่ อ งมาจากการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ให้ เ ป็ น แบบสมั ย ใหม่ ท าให้ ช าวบ้ า นชนบทต้ อ งพึ่ ง พาผู้ ค นต่ า งๆ
หลากหลายมากขึ้น ดังนั้นในชนบทจึงมีการอุปถัมภ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ผลจากการเปลี่ยนแปลงทาให้กลุ่ม
อุปถัมภ์ผันแปรไปคือ การที่จะต้องพึ่งพาผู้อุปถัมภ์หลายๆ คน และความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายจะไม่ลึกซึ้งถาวรเหมือน
สมัยก่อน เพราะความสัมพันธ์ที่ผูกพันด้วยวัตถุ อานาจ หรืออิทธิพลมากกว่าจิตใจ” ซึ่งหากแนวโน้มเป็นเช่นนี้จริง
กลุ่มนายรามเนตรคงต้องหาวิธีการ หรือกลยุทธ์ใหม่ๆที่จะสร้างระบบหัวคะแนนให้มีประสิทธิผลได้แบบเดิม
อีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้ทรัพยากรทางการเมืองของนายรามเนตรเรื่องการจัดทีมงานผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล และทีมผู้บริหารเทศบาล เป็นการสร้างกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง ที่ จุมพล หนิม พานิช
(2545 : 42) ได้อธิบายไว้ว่า “เป็นกลุ่มการเมืองที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลที่มีวัตถุประสงค์ ทัศนคติ และผลประโยชน์
ร่วมกันมารวมตัวกันเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยผ่านกระบวนการทางการเมืองซึ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นได้ต้องมี
การระดมทรัพยากรเพื่อสร้างกาลัง และเพื่อใช้กาลังเพื่อมีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายสาธารณะ หรือนโยบาย
ของรัฐ บาล” การเลื อกที ม ผู้ ส มั ครรับ เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก สภาเทศบาล และที ม บริหารของนายรามเนตร
ที่นอกเหนือจากการเลือกคุณสมบัติเฉพาะตัว ที่เหมาะสมแล้ว บุคคลนั้นๆ ต้องเป็นคนที่มีเครือญาติมาก เป็น คนที่
ชุมชนนับถือ พูดจากับชาวบ้านได้ พยามเลือกตัวแทนแต่ละชุมชน กระจายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เกาะสมุย ทั้งนี้เพื่อ
หวังให้ทีมงานสร้างสรรค์คะแนนเสียงให้กลุ่มและตัวนายรามเนตรเองได้ ซึ่งก็เกิดผลสาเร็จตามที่ต้องการ จากการ
เลือกตั้งเมื่อปี 2551 ตัวเขาได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี และลูกทีมได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
เทศบาลจานวนถึง 17 คน จากจานวนสมาชิกทั้งสภา 18 คน ส่วนเรื่องการใช้ทรัพยากรเงินทุน ประชากรตัวอย่าง
บางคนได้ให้สัมภาษณ์ว่า มีการใช้เงินในการเลือกตั้งกันทั้งสองฝ่าย ทั้งเงินทุนที่ เปิดเผยและเงินทุนแฝง ซึ่งรวมแล้ว
จะเป็นจานวนที่สูงกว่ากฎหมายกาหนดหรือไม่ ใครใช้เท่าใด มากน้อยกว่ากันหรือไม่ ก็ไม่มีใครทราบได้ แต่การใช้
เงินทุนแฝงที่เป็นการซื้อเสียงเกิดขึ้นกระจายทั่วทุกภาค ทุกประเภทการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือระดับ
ท้องถิ่น เป็นรูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งประการหนึ่ง ซึ่งชาญชัย จิตรเหล่าอาพร กล่าวว่า การทุจริตการเลือกตั้ง
ล้วนเป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่าอานาจอธิปไตยมิได้อยู่ในมือของปวงชนอย่างแท้จริง (ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร 2552 :
45-46) ประเด็นนี้จึงเป็นจุดอ่อนที่สาคัญในการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย เพราะเมื่อลงทุน
แล้วย่อมต้องมีการถอนทุนคืน รวมทั้งต้องสะสมทุนไว้รักษาฐานอานาจทางการเมืองของตนต่อไปอีก ดังคากล่าวของ
เสนีย์ คาสุข ว่า “กระบวนการใช้อานาจทางการเมืองของผู้มีตาแหน่งทางการเมืองทั้งหลาย จึงโน้มเอียงไปในทาง
“บิดเบือนอานาจ” (abuse of power) เพื่อผลประโยชน์ทางด้านต่างๆ ของผู้มีอานาจ พวกพ้อง และเครือญาติ

266

สาระของการคอรัปชั่นทางการเมือง (political corruption) จึงกลายเป็นแบบแผนสาคัญของการเมืองไทย และ
ฝังรากลึกลงไปสู่ทุกระบบการเมือง” (เสนีย์ คาสุข 2552 : 81 - 83)
3. ปัญหา และอุปสรรคในการสร้างฐานอานาจทางการเมืองของนายรามเนตร ใจกว้าง
1) ปัญหา และอุปสรรคด้านเงินทุน นายรามเนตร ใจกว้าง ได้ให้ความสาคัญเรื่องปัญหา และอุปสรรคใน
การสร้างฐานอานาจทางการเมืองไปที่ปัจจัยทางการเงินเป็นหลัก ปัญหานี้มาจากประสบการณ์ทางการเมืองของเขา
มีเพียงการสมัครเป็นสมาชิกสุขาภิบาลในครั้งแรกเท่านั้น ที่นายรามเนตร ยังไม่มีเรื่องปัจจัยทางการเงินมาเป็น
ปัญหา และอุปสรรค ต่อสู้ด้วยความนิยมกันอย่างแท้จริง แต่หลังจากที่ได้เข้ารวมกันเป็นกลุ่มการเมือง ปัญหา
และอุปสรรคของปัจจัยทางการเงินได้ตามเล่นงานกลุ่มนายรามเนตรจนสมาชิกส่วนใหญ่สอบตก ซึ่งปัญหา และ
อุปสรรคด้า นเงิ นทุน ในการทางานการเมือง มีทุกระดั บ เอนก เหล่ าธรรมทั ศน์ อดี ตนักกิจ กรรม และอาจารย์
มหาวิทยาลัย ผู้ผันตัวเองไปสู่วงการการเมือง ได้ เขียน ทบทวนถึงประสบการณ์ทางการเมืองหลังพ้นจากตาแหน่ง
หัวหน้าพรรคมหาชนในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2548 ว่า การเมืองไทยเป็นเรื่องของเงินทุน ไม่มีเงินทุน แม้นโยบาย
จะดี ฝีปากจะดี ฐานเสียงจะดี ก็ยากที่จะชนะเลือกตั้ง การหาเสียงต้องใช้เงิน ไม่มีเงินลูกพรรคที่มีฐานเสียงก็จะหนี
ไปเข้าพรรคการเมืองอื่น ความพ่ายแพ้ของพรรคมหาชนในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2548 อย่างยับเยินทั้งๆ
ที่คาดการณ์ว่าสมาชิกพรรคจะได้รับเลือกตั้งในระดับ 100 คน หรือประเมินขั้นเลวร้ายจะได้ไม่น้อยกว่า 60-70 คน
ก็เนื่องจากขาดเงินทุนสนับสนุน” (เอนก เหล่าธรรมทัศน์ พิศการเมือง (กรุงเทพฯ open books 2548) หน้า 141-143)
เมื่อนายรามเนตรหวนกลับมาเป็นหัวหน้าทีมกลุ่มสมุยก้าวหน้าลงเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองเกาะสมุยในปี 2551 แม้ว่าจะมีความมั่นใจในฐานเสียงของตนเอง และทีมงานเพียงใด แต่ด้วยบทเรียนที่ผ่าน
มาทาให้นายรามเนตร ใจกว้างเริ่มใช้เงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งมากขึ้น โดยนายรามเนตรเชื่อว่าถ้าไม่ใช้ปัจจัย
ทางการเงินมาช่วยในการทากิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ้น นั่นคือปัญหาอุปสรรคในการสร้างฐานอานาจทางการเมือง
ของนายรามเนตร ใจกว้าง ที่ถือเป็นปัจจัยการบริหารภายใน (Internal Management Factor) ของนายรามเนตร
และที ม งานเอง และยั ง มี ปั ญ หาอุป สรรคในการสร้า งฐานอานาจทางการเมื อ งของนายรามเนตรที่ เป็ น ปั จ จั ย
สิ่งแวดล้อมภายนอก (External Environment Factor) อีกหลายประการ ที่สาคัญคือ กลุ่มคู่แข่งขันทางการเมือง
ความกว้างใหญ่ของพื้นที่รับผิดชอบ และจานวนประชากรแฝงที่มีจานวนมาก ซึ่งปัญหา และอุปสรรคของคู่แข่งทาง
การเมือง ที่ไหนๆ เขาก็มีกัน ทั้งนั้ น แต่ ปัญหา และอุป สรรคที่ต่า งจากพื้นที่ อื่นๆ คือ ความกว้ างใหญ่ของพื้น ที่
รับผิดชอบ และจานวนประชากรแฝงที่มีจานวนมาก ซึ่งควรที่จะมีการอภิปรายในสองประเด็นดังกล่าว
2) ปัญหา และอุปสรรคด้านพื้นที่ เกาะสมุยมีพื้นที่รวมประมาณ 252 ตารางกิโลเมตร ขอบเขตความ
รับผิดชอบของเทศบาลนครเกาะสมุยคือพื้นที่ทั้งหมดของเกาะสมุย โดยไม่ได้แยกพื้นที่การปกครองกับระบบการ
ปกครองส่วนภูมิภาค คืออาเภอ ซึ่งต่างจากที่อื่นๆเช่น เมืองพัทยาที่มีพื้นที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร แยกพื้นที่
ออกมาจากอาเภอบางละมุง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตรที่แยกพื้นที่ออกมาจาก
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี การปกครองจึงมีสองระบบซ้อนกันอยู่ในพื้นที่เดียวกัน แบ่งภารกิจด้านการปกครองกัน
ตามที่กฎหมายกาหนด โดยเทศบาลมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และฉบับ
แก้ไขเพิ่ม เติม ต่างๆ ส่ว นอาเภอมีอานาจหน้าที่ ตามที่กาหนดในพระราชบัญ ญัติระเบี ยบบริหาราชการแผ่นดิ น
พ.ศ.2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมต่างๆ เกาะสมุยจึงมีหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ในการทางานร่วมกันหลาย
หน่วยงาน และยังมีลักษณะต่างคนต่างทา จึงทาให้เกิดความซ้าซ้อน และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
รอบด้าน และยั่งยืน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่มีความเชื่อมโยง และส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังด้านอื่น ๆ ซึ่งเป็น
เรื่องยากที่การบริการของเทศบาลจะตามทันการขยายตัวของการท่องเที่ยว การบริหารเทศบาลนครเกาะสมุ ย
มีปัญหาเชิงพื้นที่มากพอสมควร และส่งผลเสียต่อผู้ที่เป็นผู้บริหารอยู่ในขณะนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงควรมีการ
ศึกษาวิจัยหารูปแบบการปกครองที่เหมาะสมสาหรับเกาะสมุยต่อไป
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3) ปัญหา และอุปสรรคเรื่องจานวนประชากรแฝง จากข้อมูลสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเกาะสมุย
ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 อาเภอเกาะสมุยมีประชากรจานวน 65,109 คน และมีประชากรแฝงประมาณ
300,000 คน ประชากรแฝงมาจากการขยายตัวของการท่องเที่ยว และการลงทุนบนเกาะสมุย ทาให้มีประชากรต่าง
ถิ่น รวมทั้งแรงงานประเทศเพื่อนบ้านอพยพเข้ามาหางานทา โดยส่วนใหญ่เป็นงานในภาคการบริการ เช่น งานใน
โรงแรม ร้านอาหาร งานก่อสร้าง รวมถึงงานรับจ้างทาสวนผลไม้ การหลั่งไหลเข้ามาของกลุ่มประชากรดังกล่าว
ส่วนใหญ่ไม่ได้ย้ายสามะโนประชากรมาเกาะสมุยด้วย จึงเรียกประชากรกลุ่มนี้ว่าประชากรแฝง และมีแนวโน้มเพิ่ม
มากขึ้น การหลั่ง ไหลเข้ามาของกลุ่มประชากรแฝงที่เข้ามาอยู่อาศัย อย่ างควบคุม ไม่ไ ด้ ส่งผลกระทบต่ อความ
หนาแน่นของประชากรในพื้นที่ ระบบสาธารณูปโภค วิถีชีวิต สัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับในการพัฒนารายหัว
ตามประชากรที่มีทะเบียนบ้านเมื่อเทียบกับประชากรที่มีอยู่จริง จึงส่งผลต่องบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา และ
ส่งผลสืบเนื่องให้เกิดผลกระทบอื่นตามมา เช่น อาชญากรรม ขยะ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ปีงบประมาณปี 2559 เทศบาล
นครเกาะสมุยมีงบประมาณ 557,900,000.00 บาท ปี 2560 มีงบประมาณ 662,975,000.00 บาท ซึ่งจัดสรร
สาหรับการให้บริการประชากรหกหมื่นคนเศษ แต่ต้องให้บริการจริงเกือบสี่แสนคน ซึ่งนอกจากต้องมีงบประมาณที่
เหมาะสมแล้ว จานวนเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่นของเทศบาลก็ต้องเพียงพอได้สัดส่วนกับประชากร แต่ปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่มีน้อย ชุมชนมาก ประชากรหนาแน่ น ส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นไม่มีความคล่องตัว มีปัญหาการบริการ
หลายด้าน เช่น ขยะ การคมนาคม การรักษาพยาบาล และการสาธารณสุข ประชาชนก็ย่อมไม่ชอบใจคณะผู้บริหาร
เทศบาลนครเกาะสมุยที่เป็นผู้รับผิดชอบ จึงเป็นปัญหา และอุปสรรคในการสร้างฐานอานาจทางการเมืองที่สาคัญ
ประการหนึ่ง การแก้ปัญหาประการหนึ่งคือการผลักดันให้ประชากรแฝงที่เข้ามาทางาน หรืออยู่อาศัยในเกาะสมุย
นานๆ เช่น 1 ปี ควรให้มีการโอนย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาด้วย เพื่อเพิ่มสัดส่วนประชากรกับงบประมาณ และการ
ให้บริการของเทศบาลนครเกาะสมุย แต่ในทางการเมืองหากประชากรแฝงถูกผลักดันให้โอนย้ายทะเบียนบ้านมา
สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย ปัจจัยชี้ขาดการเลือกตั้งจะเปลี่ยนไป ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างฐานอานาจทางการเมือง
แบบเดิม เช่น ระบบเครือญาติ ก็จะถูกลดความสาคัญลงไป รวมทั้งความได้เปรียบด้านบุคลิกส่วนตัวของนายราม
เนตรอาจใช้ได้ไม่มากนัก กลุ่มการเมืองท้องถิ่นของเกาะสมุยทุกกลุ่มย่อมต้องทบทวนการดาเนินการทางการเมือง
ของตนใหม่

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อนายรามเนตร ใจกว้าง และผู้สมัครตาแหน่งนายกเทศมนตรี
1) ประชากรของสมุยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปมาก มีคนต่างพื้นที่เข้ามาอาศัยทามาหากินอยู่มาก ปัจจัยการชี้ขาด
การเลือกตั้งจะเปลี่ยนไป รูปแบบการสร้างฐานอานาจก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย แม้แต่รูปแบบการใช้องค์ประกอบส่วนตัว
ที่อาจยังคงมีผลอยู่บ้าง แต่ควรเป็นองค์ประกอบส่วนตัวของทีมงานทั้งหมด ไม่ใช่ ใช้ความโดดเด่นของนายรามเนตร
เป็นหลักแต่อย่างเดียว นอกจากนั้นอาจต้องมุ่งเน้นการใช้รูปแบบอื่นมาทดแทนให้มากขึ้น เช่น การสร้างทีมงาน
โดยการเพิ่มศักยภาพของทีมงาน และการกาหนดนโยบาย และการสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน
2) นายรามเนตร และทีมงานทราบดีว่าเกาะสมุยมีปัญหาอะไร ทราบดีถึ งความต้องการของประชาชน
การกาหนดนโยบายที่เหมาะสม และจาเป็น จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สร้างฐานอานาจทางการเมืองของตนเองให้
แข็ง แกร่ง ขึ้น อีกได้ และประเด็ น ที่ ส าคัญ เทศบาลนครเกาะสมุ ย เป็ น องค์กรน าที่ จ ะสร้ า งให้เกาะสมุ ย มี ความ
เจริญก้าวหน้า การทายุทธศาสตร์พัฒนาเกาะสมุยในอนาคตอีกสิบปียี่สิบปีข้างหน้าเป็นเรื่องที่เทศบาลนครเกาะสมุย
ควรรีบดาเนินการ และแผนพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาวจะทาให้เห็นแนวทางที่จะพัฒนารูปแบบ และวิธีการสร้างฐาน
อานาจทางการเมืองเพื่อรองรับแผนในอนาคตได้ด้วย
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3) จากข้อมูลอายุของประชากรตัวอย่าง เฉพาะทีมงานของนายรามเนตร ใจกว้าง 7 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูง
วัยใกล้เกษียณเกือบทั้งนั้น และก็น่าเชื่อว่าส่วนใหญ่น่าจะมีอายุมากเช่นกัน กลุ่มสมุยก้าวหน้าควรพิจารณาหา
ทีมงานที่มีอายุรุ่นหนุ่มสาวเข้ามาเพื่อสืบทอดภารกิจในอนาคตไว้ให้มากยิ่งขึ้น
4) ดูเหมือนปัจจัยสนับสนุนสาคัญที่มีผลต่อฐานอานาจ และผลการเลือกตั้งของกลุ่มสมุยก้าวหน้าคือ
องค์ประกอบส่วนตัวของนายรามเนตร ใจกว้าง หากนายรามเนตรฯ ไม่ทางานการเมืองแล้ว กลุ่มนี้จะทาอย่างไร
กลุ่มสมุยก้าวหน้าจาเป็นต้องมีแผนพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของฐานอานาจทางการเมือ งของกลุ่ม อาจทาสอง
แนวทางคือการสร้างทายาททางการเมืองไว้กลุ่มหนึ่ง (Successor) และสร้างผลงานในนามกลุ่ม ทีมงานรองนายก
และ ส.ท. ต้องลงพื้นที่แก้ปัญหาไปกับนายกฯ อยู่เสมอ อย่าปล่อยให้นายกฯ ขยันอยู่คนเดียว
5) เกาะสมุยไม่มีกานัน ไม่มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นาชุมชน เพราะพื้นที่การบริหารราชการส่วนภูมิภาคทับซ้อน
เป็นพื้นที่เดียวกันกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แต่มีการจัดตั้งเป็นชุมชนต่าง ๆ เป็นร้อยชุมชนขึ้นมาแทน โดย
มีคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้นา ทีมสมุยก้าวหน้าควรให้ความสาคัญกับชุมชนต่างๆ ให้มากขึ้น ใช้เครือข่ายชุมชน
ต่างๆ เข้ามาเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการให้มากขึ้น ถ้าใกล้ชิดกัน สร้างผลประโยชน์ให้ แก้ปัญหาให้ ก็เสมือน
มีคะแนนเสียงจัดตั้งโดยอัตโนมัติ
6) ปั ญ หาเชิ ง พื้ น ที่ ที่ เ ทศบาลนครเกาะสมุ ย ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบกว้ า งที่ สุ ด ในประเทศไทยหากไม่ นั บ
กรุงเทพมหานคร ทาให้การบริหารจัดการได้ไม่ทั่วถึง เกิดความไม่พึงพอใจของประชาชน กระทบต่อฐานอานาจทาง
การเมืองของตนเอง เทศบาลอาจแบ่งการบริหารจัดการเป็นเขตแบบกรุงเทพมหานคร แต่ต้องศึกษาความเป็นไปได้
ด้านกฎหมายด้วย ในเบื้องต้นเทศบาลสามารถปรับปรุงการจัดองค์การบริหารภายในได้เอง โดยการแต่งตั้งรอง
นายกเทศมนตรีรับผิดชอบเป็นเขตๆ ไป จะแบ่งเป็นกี่เขตก็แล้วแต่ความเหมาะสม แทนที่จะรับผิดชอบเป็นภารกิจ
ไปแบบปัจจุบัน
7) ปัญหาเชิงประชากรที่มีประชากรแฝงอยู่จานวนมาก แนวทางลดจานวนประชากรแฝงคือเปลี่ยน
ประชากรแฝงให้เป็นประชากรจริงโดยการโอนทะเบียนบ้านมาอยู่ที่เกาะสมุยเสีย การเคลื่อนย้ายแรงงานไปมาเป็น
เรื่องปกติของระบบเศรษฐกิจทั่วไป ผู้ใช้แรงงานทั้งแรงงานทั่วไป และแรงงานวิชาชีพก็มักจะไม่มีการโอนย้าย
ทะเบียนบ้านไปตามพื้นที่ที่ไปทางาน และไม่พบว่ามีมาตรการใดกาหนดให้ต้องมีการโอนทะเบียนบ้านไปตามพื้นที่ที่
ตนเองทางาน หรือพักอาศัยอยู่ จึงเป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนประชากรแฝงมาเป็นประชากรจริง ทาได้แต่เพียงขอ
ความร่วมมือเท่านั้น ปัญหาสาคัญของประชากรแฝงคือการให้บริการของภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรเงิน
และทรัพ ยากรคนมาให้เฉพาะประชากรจริง แต่ ต้ องให้บริการประชากรแฝงอีกสองสามเท่ า ตัว จึง ควรจั ด หา
ทรัพยากรส่วนที่ขาดจากการการเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาจากประชากรแฝงผู้ใช้แรงงาน และรายได้จากนิติ
บุคคลที่เป็นนายจ้าง ทางเทศบาลนครเกาะสมุยจึงควรศึกษาความเป็นไปได้ในกรณีนี้
8) ปัญหาเรื่องเงินทุน ระบบอุปถัมภ์ยังหยั่งรากฝังลึกอยู่ในสังคมไทยตลอดมาจนถึงปัจจุบัน การใช้เงินเพื่อ
แลกกับการยอมลงคะแนนเสียงให้ยังเป็นปัญหาของสังคมไทยตลอดมา ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งควรตระหนัก
ถึงสิทธิและเสรีภาพที่ตนเองพึงมี หากปล่อยให้เงินมาเป็นตัวชี้นาให้ไปลงคะแนนเสียงให้ใครด้วยอานาจเงินก็คงยัง
เป็นประชาธิไตยแบบไทย ๆ ต่อไป แต่หากประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพของตนเอง
โดยไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องตัดสินใจลงคะแนนเสียงให้กับผู้ลงรับสมัครด้วยวิจารณญาณด้วยตนเองจะกลายเป็น
แนวทางในการพัฒนาประชาธิปไตยแบบยั่งยืน
ข้อเสนอแนะต่อผู้สนใจที่จะนาไปใช้เป็นบทเรียน
1) การจะเข้ามาทางานการเมืองโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งต้องมีการเตรียมตัวก่อนนานพอสมควร ผู้ที่มี
เป้าหมายในใจก็ต้องวิเคราะห์บุคลิกตนเองว่าเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์หรือไม่ พูดจาแล้วชาวบ้านเชื่อถือ หรือไม่ คือ
ต้องมีภาวะความเป็นผู้นาพอสมควร และที่สาคัญต้องหมั่นสร้างประโยชน์ให้ชุมชนตนเองไว้ให้มาก ๆ
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2) งานการเมือง หรืองานบริหารสาธารณะ (Public Administration) จะเกี่ยวข้องกับภารกิจด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง จึงต้องแสวงหาความรู้ความเข้าใจงานทั้งสามด้านให้มากพอที่จะช่วยในการสร้างฐานอานาจ
ทางการเมือง และช่วยการทางานเมื่อได้อานาจทางการเมืองมา
3) การซื้อเสียงเลือกตั้งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียอนาคตทางการเมือง และระบบตรวจสอบจะมีความ
เข้มข้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงไม่ควรเสี่ยง และให้เชื่อในระบบธรรมาภิบาลที่จะนาพาสังคม และตนเองให้
เจริญก้าวหน้าได้
ข้อเสนอในการวิจัยครั้งต่อไป
1) การศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสาหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น
2) การศึกษาวิจัยรูปแบบการปกครองที่ เหมาะสมสาหรับเกาะสมุย ซึ่งปัจจุบันมีระบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือเทศบาลนครเกาะสมุยซ้อนอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับระบบการปกครองส่วนภูมิภาค หรืออาเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3) วิธีการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาซึ่งผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าควรเพิ่มตัวแปรเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง การใช้ระบบอุปถัมภ์เข้ามาใช้ในกรอบแนวคิดด้วย
และควรใช้การวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งอาจจะได้ผลที่แตกต่าง
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกสี
อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Public Participation in Local Administration Organization Development Planning of
koksree Sub-District Administration Organization, Wangyang District, Nakhonphanom Province

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

สาวิตรี ยศทะราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกสี อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน
จาแนกตามเพศ อายุ การศึกษา และอาชี พ การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิ งปริมาณโดยใช้การวิ จัยเชิง ส ารวจ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสี จานวน 357 คน จากจานวน
ประชากร 3,288 คน โดยได้จากสูตรของ Taro Yamane เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น แบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยบรรยายข้อมูลปัจจัยส่วน บุคคล การทดสอบค่าที
และการวิเคราะห์ความ แปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี ผลต่างนัยสาคัญ
น้อยที่สุด
ผลการวิจัยพบว่า
1) การมีการมีสวนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ การบริหารส่วนตาบลโคกสี
อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( x = 2.19) มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลาดับ โดยแยก
เป็นรายด้านได้ดังนี้คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ (x = 2.78) ด้ านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ (x = 2.38)
ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (x = 1.83) และด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล (x = 1.75)
2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสี อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม จาแนก ตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึ กษา อาชี พ พบว่ า ประชาชนที่ มี อายุ ระดั บการศึ กษา อาชี พ ต่ างกั น มี ความคิดเห็นต่ อการมี ส่ วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกสี อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน
ABSTRACT
The objectives of this research were to study the Public Participation in Local
Administration Organization Development Planning of koksree Sub-District Administration
Organization, Wangyang District, Nakhonphanom Province and compare the public
Participation based on gender,age,education and occupation This study was the
combination of quantitative and qualitative researches. For quantitative research, survey
research was used to collect the data. The sampling group was fixed as 357 persons from
the population of 3,288 which were the people who living within the governed area of
koksee Sub-District Administrative Organization by Taro Yamane’s formula. Questionnaire
was used as a research tool. Data analysis was done by using the accomplished program for
sociological research. The statistical data analysis for general data of the populative were
frequency and percentage while for the levels of people’s opinions towards their
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participative to Local Administration Organization Development Planning of koksree SubDistrict Administration Organization, Wangyang District, Nakhonphanom Province
involved frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis was tested by
describing data of each person’s factors. T-test was used to test the differences of the means
between two groups. One Way ANOVA was used to test the differences of the means
among three or more groups. Least Significant Difference (LSD)
The results revealed as the following:
1. Participation of people in Local Administration Organization Development
Planning of koksree Sub-District Administration Organization, Wangyang District,
Nakhonphanom Province as a whole figure showed in the low level ( = 2.19) When
considered into each item, it was found in the low level for all items except the item of
following-up and assessment found lesser than the others which appeared the ranges of
means from more to less respectively as follows: participation in operating ( = 2.78),
participation in making decision ( = 2.38), participation in planning ( = 1.83), and
participation in following-up and assessment ( = 1.75).
2. Comparing the people’s opinions towards their Participation in Local
Administration Organization Development Planning of koksree Sub-District Administration
Organization, Wangyang District, Nakhonphanom Province classified according to each
person’s factors, it disclosed that people who had different ages, educational levels, took
their different

บทนา
นับตั้งแต่ได้มีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา บทบาทอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก และยังให้ความสาคัญกับ
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล
การเงิ น และการคลั ง และมี อ านาจหน้ า ที่ ข องตนเอง (กรมการปกครองส่ ว น ท้ อ งถิ่ น , 2548 ) ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2559 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
การออกพระราชบัญญัติกาหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 ได้กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน และกระบวนการในการถ่า ยโอนภารกิจ งบประมาณ และ
อัตรากาลังของส่วนกลางลงสู่ราชการส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกาหนดระยะเวลา และ
เงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้นมีอัตรากาลังมากขึ้นรวมทั้งมีภารกิจ และหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามกันไปด้วยจากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องมีการเตรีย มการ เพื่อรองรับมาตรการในการถ่า ยโอนภารกิจ งบประมาณ และอัต รากาลัง จาก
หน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติ ภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งกาหนดจุดมุ่งหมาย หรือทิศทางใน
การพัฒนาของตนให้ชัดเจนมีการกาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อม
และศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การวางแผนเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเริ่มมีแผนใช้ในสมัยแรกๆ เรียกว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เริ่มตั้งแต่ปี พ .ศ. 2505 จนถึงปัจจุบัน และนับตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี พ.ศ. 2540
บทบาทอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีการกระจาย
อานาจให้กับประชาชนมากขึ้นในการที่จะคิดพัฒนาตนเองดาเนินกิจกรรมเองบริหารกิจกรรมเองนอกจากนี้พระราช
กาหนดแผน ขั้น ตอนการกระจายอ านาจให้แ ก่องค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ บั ญ ญั ติ ให้อ งค์ก ร
รับผิดชอบในการจัดทาแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นมากขึ้น
(กรมการปกครอง,2542)
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมากขึ้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนพัฒนามีวัตถุประสงค์ใน
การที่จะดาเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดวิสัยทัศน์ดังนั้นการวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการ
คาดการณ์ต่างๆในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยผ่านกระบวนการคิดก่อ นทาจึงจาเป็นที่ต้อง
วางแผนก่อนแผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กาหนดแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดหมายเพื่อ
การพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาอาเภอ
และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นการวางแผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการกาหนด
ทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกาหนดสถานการณ์ที่เป็นจริงและแนวทางในการบรรลุบน
พื้นฐานของการรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
ปัญหาและความต้องการของประชาชนการวางแผนมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจาก
เป็นแผนพัฒนาที่จะมุ่งไปสู่สถานการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นกรอบในการกาหนดทิศทางการพัฒนามุ่ง
ไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นเพื่อนาไปสู่การกาหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาการกาหนด
ภารกิจและแนวทางการดาเนินงานเพื่อนาไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างเป็นระบบซึ่งจะช่วยให้การกาหนดแผนงานโครงการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องและประสานสนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกันซึ่งนอกจากจะทา
ให้ปัญหาและความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้วยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุดหลักการสาคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นก็คือการกาหนดจุดมุ่งหมายใน
การพัฒนาและกาหนดแนวทางการพัฒนาที่จะนาไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้หากไม่มีจุดมุ่งหมาย
ในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้วการบริห ารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไป
เรื่อยๆเมื่อมีปัญหาหรือความต้องการเกิดขึ้นก็จะกาหนดแนวทางการดาเนินการซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาอย่าง
ซ้าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้วยังอาจทาให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นที่จะแก้ไขได้ (กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น , 2546)ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบล
โคกสี อ าเภอวั ง ยาง จั ง หวั ด นครพนม ซึ่ ง เป็ น องค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ได้ เห็ น ความส าคั ญ ของการมี แ ผน
ยุทธศาสตร์ที่ทาให้เกิดความชัดเจนในการทางานจึงได้ยึดถือตามแนวทางเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปกครองโดยผ่านกระบวนการจัดทาแผนยุ ทธศาสตร์ในองค์การบริหารส่วนตาบล 6 ด้านคือ 1. การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ด้านสังคม จัดระเบียบชุมชนสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 3. ด้านการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม 4.ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมทางการเกษตรและการท่องเที่ยว 5. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 6.ด้านการบริหารจัดการการสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์และทรัพยากรธรรมชาติ
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ที่ผ่านมาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกสี อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนมส่วน
ใหญ่ได้รวบรวมข้อมูลจากการออกประชาคมเพื่อนาข้อเสนอแนะปัญหาและความต้องการของประชา ชนนามา
วิเคราะห์เพื่อจัดทาเป็นแผนยุทธศาสตร์ซึ่งการที่จะสามารถทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ได้มีประสิทธิภาพนั้น มีปัจจัยที่
เกี่ยวข้องหลายประการ แต่ปัจจัยที่เป็นประการสาคัญ คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการที่ประชาชนได้รับโอกาส และได้ใช้โอกาสที่ได้รับ
แสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด แสดงซึ่งสิ่งที่เขาต้องการ แสดงออกซึ่งปัญหาที่กาลังเผชิญ โดยตามแนวคิดทฤษฎีของ
โคเอน และอัฟฮอฟฟ์ ได้แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
โดยเฉพาะในการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จาเป็นอย่างมากที่ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
เนื่องจากประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้รู้ถึงสภาพปัญหาและความต้องการต่างๆ ของท้องถิ่นเป็นอย่างดี ซึ่งหากผู้ที่
ทราบปัญหาและความต้องการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในขั้นตอนต่างๆ ของการวางแผนการพัฒนา น่าจะ
เป็นสิ่งที่ดีเพื่อที่จะได้สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ และการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างตรงจุดกับความต้องกา ร
มากขึ้น และยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา เพราะเมื่อการตัดสินใจนั้นได้รับการยอมรับ จะช่วยลด
ความขัดแย้งระหว่างการนาไปปฏิบัติ รวมทั้งยังช่วยให้เจ้าหน้าทีของรัฐมีความใกล้ชิดกับประชาชน และไวต่อ
ความรู้สึกห่วงกังวลของประชาชน และเกิดความตระหนักในการตอบสนองต่อความกังวลของประชาชนมากขึ้นด้วย
(สัมพันธ์ ใจกว้าง.2554)
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสี อาเภอวังยาง เดิมเป็นเขตการปกครองของอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ต่ อ มาได้ แ ยกเป็ น กิ่ง อ าเภอวั ง ยาง จั ง หวั ด นครพนม เมื่ อ พ.ศ. 2540 และได้ ย กฐานะเป็ น อ าเภอวั ง ยางเมื่ อ
พ.ศ. 2550 ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2540 และได้ เปลี่ ย นแปลงสถานะจากสภาต าบล เป็ น องค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบล ตามพระราชบั ญ ญั ติ
เปลี่ยนแปลงสภาตาบลเป็นองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา โดยองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสีมี
วัตถุประสงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในการปกครองท้องถิ่นด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดถึงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเครื่องมือที่
ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนนั้นคือ “การจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น” โดยองค์การบริหารตาบลโคกสีต้องจัดทาเวทีประชาคม เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ต่อส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจและประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ
เสนอโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน และสนองต่อความต้องการนามาบรรจุ
เข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับระเบียบได้กาหนดผู้บริหารท้องถิ่นต้องคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นจานวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น
คั ด เลื อก จ านวน 3 คนเป็ น คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น เพื่ อให้กระบวนการจั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสีจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเสนอโครงการ/กิจกรรม ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น แต่จากผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสี พบว่าประชาชนยังไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร และที่สาคัญองค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องดาเนินงานเพื่อตอบสนองต่อปัญหา
ความต้ องการของประชาชนในพื้ น ที่ให้มากที่สุ ด วิ ธี การที่จ ะทาให้แผนพั ฒ นาท้ องถิ่นเกิดประสิ ท ธิภาพสู ง สุ ด
จาเป็นต้ องอาศัยการมีส่ วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยเปิด โอกาสให้ประชาชนได้ ร่วมคิด ร่วมติด ตามและ
ประเมินผลในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล เนื่องจากไม่มีผู้ใดที่สามารถเข้าใจปัญหา ความต้องการ ความเดือนร้อนได้
มากกว่าประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ที่ประสบกับปัญหา ความเดือนร้อนโดยตรง จากเหตุผลที่กล่าวมาทาให้ผู้ศึกษา
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ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ด ารงต าแหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ วิ เ คราะห์น โยบายและแผน สั ง กัด องค์ การบริห ารส่ ว นต าบลโคกสี เห็ น
ความสาคัญและมีความสนใจที่ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกสี อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม เพื่อนาผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โคกสีอาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่ว นร่วมของประชาชนในการจั ดทาแผนพัฒ นาท้ องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโคกสีอาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยผู้วิจัยมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโคกสี อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ซึ่งใช้แนวคิดของ ปธาน สุวรรณมงคล (ปธาน สุวรรณมงคล,2548)
ประกอบด้วย 1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน 3) ด้านการมีส่วนร่วมใน
การดาเนินการ 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล

วิธีการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกสี อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้
ศึกษาวิจัยได้ใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากประชาชนใน
ตาบลโคกสี เฉลี่ยตามประชากรที่อาศัย ของแต่ละหมู่บ้าน จานวนกลุ่มตัวอย่าง 357 คน การวิเคราะห์ผลการวิจัย
โดยนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage),
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความแตกต่างเพื่อเปรียบเทียบ
โดยการวิเคราะห์ด้วยสถิติการแปรทางเดียว (One Way ANOVA) สาหรับการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม

ผล/สรุปผลการวิจัย
พบว่าข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกสี อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นหญิงจานวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 และเป็นชายจานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีจานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ต่ากว่ามัธยมศึกษา มีจานวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีจานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4
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ตาราง ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกสี อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยภาพรวม
ระดับความคิดเห็น
ด้านของการมีส่วนร่วมของประชาชน
s.d.
แปลผล
̅
ด้านการมีสว่ นร่วมตัดสินใจ
2.38
1.269
น้อย
การมีส่วนร่วมในการวางแผน
1.83
1.092
น้อย
การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
2.78
0.829
ปานกลาง
การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
1.75
1.036
น้อยที่สุด
รวม
2.19
0.906
น้อย
จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกสี อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม” โดยด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 2.78, S.D. = 0.829) ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจและการมีส่วนร่วมในการวางแผนอยู่ใน
ระดับน้อย ( ̅ = 2.38, S.D. = 1.269) และ ( ̅ = 1.83, S.D. = 1.092) และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( ̅ = 1.75, S.D. = 1.036) โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( ̅ = 2.19, S.D. = 0.906)
ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มตั ด สิ น ใจ พบว่ า ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกสี อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ การ
ส่วนร่วมในการจัดทาแผนชุมชนของ อบต. อย่างใกล้ชิด , การร่วมคิดและกาหนดแนวทางการพัฒนาของ อบต.เพื่อ
แก้ไขและลดปัญหาของท้องถิ่น, การเข้าร่วมประชุม กับ อบต. เพื่อเสนอปัญหาความต้องการของท้องถิ่น , การได้มี
ส่วนร่วมในการทาประชาคมเพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาชุมชน, การร่วมคิดและกาหนด
แนวทางการพัฒนา เพื่อแก้ไขลดปัญหาของท้องถิ่น
การมี ส่ วนร่วมในการวางแผน พบว่ าความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี ส่ วนร่ว มของประชาชนในการจัด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกสี อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมในการเข้าประชุมเพื่อร่วมในการวางแผนการพัฒนาของ อบต. มีค่าเฉลี่ยสูงสุด , การมีส่วนร่วมในการ
จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นประกอบวิเคราะห์จัดลาดับความสาคัญของปัญหา, การมีส่วนร่วมในการกาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนา, การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามแผนของ อบต. , การมีส่วนร่วมในการเข้ารับฟังการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อการวางแผนในการพัฒนา
การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกสี อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่
ประชาชนมีความเห็นว่า การส่วนร่วมในการดูแลสาธารณะประโยชน์ชองชุมชน , รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภายในชุมชน , การมีส่วนร่วมในการดาเนินการทากิจกรรมพัฒนา
ชุมชนที่ อบต. จัดขึ้นในชุมชน,การมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือจากการดาเนินงานของ และ
การส่วนร่วมเป็นกรรมการในการดาเนินงานตามแผนงานโครงการแผนพัฒนา อบต.
การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกสี อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ได้แก่ การร่วมในการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ระดับสูงสุด, ท่านได้ร่วมประชุมในการ
สรุปผลดาเนินงานติดตามวิเคราะห์ ผลกระทบของโครงการกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน อบต., การดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ของ อบต.มีการประเมินผลความคุ้มค่าของแผนจากงบประมาณที่ใช้ , ท่านได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการ
ดาเนินงานของ อบต., ท่านได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อบต.
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จากการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพั ฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโคกสี อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยจาแนกตามเพศ พบว่า มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่
แตกต่างกัน, จาแนกตามอายุ พบว่า มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน , จาแนกตามการศึกษา
พบว่า มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน , จาแนกตามอาชีพ พบว่า มีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการจั ดทาแผนพั ฒนาท้ องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสี อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม พบว่าข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลที่มีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 เพศชาย จานวน
169 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 มีอายุ 31-40 ปี จานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมาคือ อายุ 18-30 ปี
จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 24.9 มีระดับการศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษา จานวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 62.7
รองลงมาคือมัธยมศึกษา จานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1 มีอาชีพเกษตรกรรม จานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ
50.4 รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0

อภิปรายผล
จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล
โคกสี อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมตัดสินใจ การมีส่วนร่วมการวางแผน
การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย
ซึ่งผลการวิจัยที่ออกมาเป็นเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า ประชาชนยังไม่ให้ความสนใจในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร ได้แก่
ด้านการมีส่วนร่วมตัดสิ นใจที่อยู่ ในระดั บน้อย ทั้งนี้เป็น เพราะในการประชุมประชาคมในแต่ ละครั้ง มี
ประชาชนเข้าร่วมไม่มากนัก ทาให้การเสนอปัญหาความต้องการและการตัดสินใจเลือกปัญหาเป็นของผู้นาชุมชน
หรือประชาชนบางกลุ่ม ประชาชนส่วนใหญ่ขาดโอกาสร่วมเสนอปัญหาที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง
ด้านการมีส่วนร่วมการวางแผนที่อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลมีการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนงานต่างๆของ อบต. โดยการจัดประชุมทาประชาคมหมู่บ้านเพื่อจะนา
ปัญหาและความต้องการของประชาชนเข้าไปไว้ในแผนพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณแต่เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่
ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควรจะมาประชาคมก็ไม่มากจึงทาให้ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการวางแผนซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของซึ่งสอดคล้องกับ พวงทอง โยธาใหญ่ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึก ษาองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดเชียงใหม่พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาอยู่ในระดับต่าทาให้เห็นว่าประชาชนยังไม่ค่อยให้ความสาคัญในกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเท่าที่ควรเช่นในเรื่องการเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอปัญหาความต้องการของท้อ งถิ่น
และการเข้าร่วมตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งอาจส่งผลให้การแก้ไข
ปั ญ หาของท้ องถิ่น ไม่ ต รงกั บ ความต้ องการของประชาชนในท้ องถิ่น ตลอดจนไม่ ส อดคล้ อ งกับ บทบั ญ ญั ติ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรพุทธศักราช 2540 ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนดังนั้นหน่วยงานที่มี
หน้าที่กากับดูแลจะต้องให้ความสาคัญและส่งเสริมสนับสนุนด้านความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินการโดยรวมระดับปานกลาง ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ประชาชนได้เข้ามาร่วม
หรือปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานของอบต. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้มีส่วนร่วมในการ ดาเนินการ
ทากิจกรรมของ อบต.จัดทาขึ้น ประชาชนมีการเข้าร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ ที่อบต.จัดทาขึ้น
และประชาชนได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือการดาเนินงาน ของ อบต. น่าจะตรงกับความเป็นจริง ซึ่ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัชรินทร์ กอบตระกูล ได้ ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร งาน
ขององค์การส่วนตาบลกรณีศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเปริด อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัด จันทบุรี
ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การส่วนตาบลกรณีศึกษาในเขตองค์การ
บริหารส่วน ต าบลเกาะเปริด อาเภอแหลมสิ งห์ จัง หวัดจั นทบุรี อยู่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทีย บความ
แตกต่างข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
ตาบล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตาบล ได้แก่ การรับรู้ ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่ององค์การบริหารส่วนตาบล และประโยชน์ที่ได้รับจาก องค์การบริหารส่วนตาบล มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วม ใน
การบริ หารงานขององค์ การส่ ว นต าบลในส่ ว นของแนวทางการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
บริหารงานนั้น ควรให้มีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง สม่าเสมอ จัดทาโครงการ อบต. พบ
ประชาชน เพื่อรับ ฟังข้อเสนอแนะ ข้อเรียกร้อง และเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับฟั งการประชุมสภารวมถึงเข้ามา
ตรวจสอบการบริหารงาน ขององค์การบริหารงานส่วนตาบล เพื่อความน่าเชื่อถือและความโปร่งใส รวมทั้งให้การ
ปลูกฝัง และการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตาบล
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตย
ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลที่อยู่ในระดับน้อยมาก ทั้งนี้ ประชาชนอาจจะยังไม่เข้าใจ
ว่ า การประเมิ น ผลหรือ การด าเนิ น การขององค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลโคกสี ตนมี หน้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งติ ด ตามและ
ประเมินผลและยังไม่เห็นความสาคัญในขั้นตอนและกระบวนการในการประเมินผลแผนงานโครงการต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสีเท่าที่ควร การมีส่วนร่วมในการประเมินผลยังมีน้อย ประกอบกับการประชาสัมพันธ์
และการชี้แจงแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา ความสาคัญและประโยชน์ของการจัดทาแผนให้
ประชาชนทราบยังไม่ทั่วถึง ประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นและไม่เห็นความสาคัญและประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโคกสีอาเภอวังยางจังหวัดนครพนมผูว้ ิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรกาหนดเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้
นาไปใช้ดังต่อไปนี้
1. องค์การบริหารส่วนตาบลควรทาการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการอบรมและจัดทาคู่มือให้กับผู้นาชุมชนผู้ใหญ่บ้านกานันและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อเป็นแกนใน
การนาความรู้ไปขยายต่อให้ประชาชนได้รับทราบ
2. องค์การบริหารส่วนตาบลมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ในหลายๆช่องทาง
เช่นแผ่นพับใบปลิวป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารการจัดทาแผน
3. องค์การบริหารส่วนตาบลควรจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมพูดคุยตามบ้านของประชาชนเพื่อจะได้รับทราบ
ปัญหาได้กว้างขึ้นและมากขึ้นเพื่อดูปัญหาในพื้นที่ไม่ใช่นาปัญหาที่มาจากการประชาคมเพียงอย่างเดียว
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การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
PERSONNEL ADMINISTRATION OF TRANG PROVINCIAL HEALTH OFFICE

ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา

สุชานา สิทธิไชย
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม
ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง 2) เปรียบเที ยบระดั บความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง อายุราชการ และเงินเดือนที่แตกต่างกัน
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นที่เป็นข้าราชการสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จานวน 1,538 คน กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 317 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของบุคลากรสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง ต่อปัจจัยที่มีผลกระทบการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ0.982 และ
3) แบบสอบถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยทดสอบด้วยค่าที (t – test) และค่าแอฟ (F-test) การเก็บข้อมูลประกอบด้วย 2
ส่วน คือ 1) ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลโดยหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ 2) ระดับความคิดเห็นของบุคลากรสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรังต่อปัจจัยที่มีผลกระทบการบริหารทรัพยากรบุคคลแต่ละด้านเป็นรายข้อมาหาค่าเฉลี่ย และค่า
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 3) ความคิด เห็ น เกี่ย วกับ ปั ญ หาและอุ ป สรรค และข้อ เสนอแนะของบุ คลากรส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่
การทดสอบด้วยค่าที (t – test) และทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป (F-test)
ผลการวิจัย
1. ความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จาแนกตามเพศ อายุ และระดับ
เงินเดือน พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาแนกตาม
ระดับการศึกษา และระดับตาแหน่ง พบว่า ความคิดเห็นภาพรวมและรายด้านมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และจาแนกตามอายุราชการ พบว่า ความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านการเลื่อนตาแหน่ง อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
2. ความคิดเห็นบุคลากรที่มี่ต่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังโดยภาพรวม
และรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการเลื่อนตาแหน่ง
คาสาคัญ : การบริหารทรัพยากรบุคคล/หลักธรรมาภิบาล/บทบาท
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Abstract
This research aims to: 1) study the opinions of personnel on human resource
management of Trang Provincial Health Office; 2) compare the level of opinions of personnel
on the human resource management of Trang Provincial Health Office by gender, age,
Position, age, and salary are different.
The sample consisted of 1,538 samples from 315 provincial health offices. The research
instruments consisted of 1) questionnaires on personal data of the respondents, 2) questionnaires on
the opinions of staffs at Trang Provincial Health Office. Factors affecting human resource
management. The reliability was 0.982, and 3) Open-ended questionnaire with comments and
suggestions. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation. T-test
and F-test were used. The data collection consisted of 2 parts: 1) personal factors, 2) the level
of opinions of the Trang Provincial Health Office staff on the factors affecting individual human
resources management. average And the standard deviation. 3) Comments on problems and
obstacles. And the suggestions of the staff of Trang Provincial Health Office. By frequency and
percentage distribution. Statistics used in data analysis consisted of 2 parts: 1) Basic statistics:
percentage, mean and standard deviation. 2) Statistics used to determine the quality of tools were
t - test and test. The difference between the average score of two or more variables (F-test).
research result :
1. Opinions on Personnel Administration of Trang Provincial Health Office by
Gender Age and salary levels were not significantly different. The level of education was at the
.05 level. And the level of position is that the comments are different and different aspects.
There was a statistically significant difference at the .05 level and classified by age. At the .05
level, the other aspects were not significantly different.
2. Personnel Opinions on Human Resource Management of Trang Provincial Health
Office. The overall and the individual are at a high level. On the other hand, it was found that
the highest mean Experimental work. The least average side is the promotion.
Keywords : Human Resource Management/The main good governance/The character

บทนา
จากสถานการณ์ปั จ จุบั นด้ า นบุ คลากรสาธารณสุขจั งหวัด ตรัง พบว่า สายงานแพทย์ มี อัตรากาลัง ในการ
ให้บริการแก่ประชาชนไม่ เพี ยงพอ ยัง ขาดแคลนบุคลากรสั งกัดเข้า มาปฏิบั ติราชการประจ าในโรงพยา บาลชุม ชน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ซึ่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องดาเนินการจัดสรรบุคลากรเพื่อแต่งตั้งและ
คัดเลือกบรรจุรับราชการประจาโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ แต่ยังไม่เพียงพอกับการให้บริการแก่ประชาชน เนื่องจาก
ในแต่ละปี พบว่า สายงานแพทย์มีแจ้งความประสงค์ลาออกเพื่อประกอบอาชีพส่วนตัว ทางานโรงพยาบาลเอกชน และ
ลาออกเพื่อศึกษาต่อ หรือย้ายไปหน่วยงานอื่น ส่วนสายงานทันตแพทย์ ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า แจ้งความจานง
ย้ายไปปฏิบัติราชการหน่วยงานอื่น แต่สายงานเภสัชกร พบว่า อัตรากาลังเกินกรอบที่กาหนดไว้ เนื่องจากมีผู้ประสงค์
ย้ายมาปฏิบัติราชการประจาที่โรงพยาบาลชุมชน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ทุกปีงบประมาณ และสายงาน
พยาบาลวิชาชีพ พบว่าอัตรากาลังเกินกรอบอัตรากาลังโรงพยาบาลชุมชน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง สาหรับสาย
งานอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานีอนามัยในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง พบว่า ในหน่วยบริการต่าง ๆ ยังขาด
แคลนเจ้าหน้าที่ทุกสายงาน เช่น นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ฯลฯ จึงจาเป็นต้อง
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จ้างผู้สาเร็จการศึกษาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทดแทนส่วนที่ขาด จึงทาให้จังหวัดมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่ มมาก
ขึ้นเนื่องจากไม่มีตาแหน่งบรรจุ จากปัจจัยดังกล่าว พบว่า กระบวนบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหา การบรรจุ
แต่งตั้ง การย้าย การปฏิบัติราชการ การประเมินผลปฏิบัติราชการ การเลื่อน การลาออก การลาศึกษาต่อ สะท้อนให้
เห็นว่า “บุ คคล” เป็ นปัจจัยสาคัญที่จะส่ง ผลกระทบการบริหารงานขององค์กร เพราะการขับเคลื่อนนโยบายของ
ประเทศ การให้บ ริการขั้น พื้น ฐานสาธารณสุขแก่ประชาชน การปฏิบัติ ราชการในส่ วนราชการ องค์กรจะประสบ
ผลสาเร็จไม่ได้ ถ้าขาดบุคลากร ในการดาเนินงาน หรือการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนได้ทั่วถึง และมุ่งเน้น
ประชาชนจุดศูนย์กลาง รวมทั้งประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด อีกทั้งบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญมากใน
ระบบสุ ขภาพเป็นปัจ จัยแห่ง ความสาเร็จ หรือความล้ม เหลวของการดาเนินการด้านสุ ขภาพ ซึ่งปัจ จุบันปัญ หาด้า น
บุคลากรได้ส่งผลกระทบต่อระบบบริการของการสาธารณสุขหลายประการ ได้แก่ การสรรหาบุคลากร การกระจาย
บุคลากร การสูญ เสีย บุคลากรด้า นสาธารณสุข ย้ าย โอนลาออก เสีย ชีวิต รวมทั้ง ปั ญหาส าคัญ ที่พบในขณะนี้ คื อ
การไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการของนักเรียนทุนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จากปั จ จั ย กระบวนการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารงาน องค์ ก ารดั ง กล่ า ว เช่ น ย้ า ย ลาออก
มีผลกระทบการองค์กร ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจและต้องการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อการการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีผลต่อการบริหารงานบุคคลผู้วิจัยจะนาผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการทางานและเพื่อพัฒนา
การดาเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร การ
บริหารงานได้อย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดตรัง จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง อายุราชการและเงินเดือนที่แตกต่างกัน

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
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ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ใ นการวิจัยครั้งนี้ คือข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังจานวน
1,538 คน (ข้อมูลสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561)
2. กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จานวน 317 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อสอบถามระดับความคิดเห็น
บุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โดยครอบคลุมกรอบแนวคิด 6 ด้าน โดย
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ย วกับข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะสารวจรายการ
(checklist) ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง อายุราชการ และเงินเดือน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของบุคลากรสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ต่อปัจจัย
ที่มีผลกระทบการบริหารงานบุคคล 6 ด้าน คือ การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การเลื่อน
ตาแหน่ง การย้าย และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ด้านละ 5 ข้อ รวมข้อคาถาม
ทั้งหมด 30 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ
ลีเคิร์ท (Likert Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด คือ ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลโดยหาค่าความถี่ (Freguency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ส่ ว นที่ 2 ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของบุ คลากรส านั กงานสาธารณสุ ขจั ง หวั ด ตรั ง ต่ อ ปั จ จั ย ที่ มี
ผลกระทบการบริหารทรัพยากรบุคคล แต่ละด้าน เป็นรายข้ อมาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยใช้เกณฑ์ในการแปลผลของเบส (Best. n.d : upaged); อ้างอิง
มาจากชูศรี วงศ์วัฒนะ. 2544: 75) และกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coeffcien) ของครอบบาค. โดยทดสอบด้วยค่าที (t – test) ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของตัวแปร
มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้การทดสอบแบบวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตัวแปร (One – way ANOVA) หรือค่าแอฟ (F-test)

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อ
1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานัก งานสาธารณสุข
จังหวัดตรัง จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่งอายุราชการและเงินเดือนที่แตกต่างกัน เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จานวน
317 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test และค่า F – test
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วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภิญโญ สาธร (2526 : 267) ให้ความหมายว่า การบริหารทรัพยากรบุคคล คือ การใช้คนให้ได้ผลดีที่สุดสิ้นเปลือง
เงินและวัตถุในการทางานนั้น ๆ น้อยที่สุด ในขณะเดียวกันคนที่เราใช้เวลานั้นมีความสุข มีความพอใจที่จะให้ผู้บริการใช้
พอใจที่จะทางาน ตามที่ผู้บริหารต้องการหรืออีกนัยหนึ่ง คือ การบริหารให้บรรดากิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ให้การศึกษา
ดาเนินไปด้วยดี และเกิดประโยชน์สมควรมุ่งหมายของการศึกษาโดยอาศัยเทคนิคของการคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาทางานให้
เหมาะสมและเทคนิคในการพัฒนาบุคคลที่มีอยู่ แล้วให้มีความรู้ความสามารถที่จะทางานให้เกิดประโยชน์ ขณะเดียวกันก็
ส่งเสริมให้คนเหล่านั้นมีความเจริญก้าวหน้าและได้รับผลตอบแทนเป็นที่พอใจและมีความสุขในการทางาน
เสนาะ ดิเยาว์(2514, หน้า 3) ได้ให้ความหมายการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึงกระบวนการเกี่ยวกับการวาง
นโยบายการวางระเบี ยบ และข้อบั งคับเกี่ยวกับตัวบุคคล ที่ ปฏิบัติ งานในองค์การหรือหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ มาซึ่ ง
ประโยชน์ และการบารุงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและมีปริมาณเพียงพอเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์กระบวนการที่ว่านี้จึงรวมหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งหมดนับตั้งแต่การสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จนกระทั่งออกจากงาน
สุดา สุวรรณภิรมย์ (2546 : 7) กล่าวว่าการบริหารงานบุคคลเป็นงานที่ผู้รับผิดชอบในองค์การ จะต้องให้
ความส าคั ญ เนื่ อ งจากงานด้ า นการบริ หารงานบุ คคล เป็ น งานที่ มุ่ ง เลื อกสรรหาบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ความสามารถมี
ประสบการณ์และมีทัศนคติที่ดีเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งยังต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อทาการฝึกอบรมการพัฒนา
และปรับปรุงให้บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกมีความรู้ความสามารถเพิ่มพูนมากขึ้นรวมทั้งการประสานงานระหว่างฝ่าย ระหว่าง
แผนกหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พยอม วงศ์สารศรี (2544: 6) กล่าวไว้ว่าการบริหารงานบุคคลก่อให้เกิดความสาคัญดังต่อไปนี้
1. ช่วยพัฒนาให้องค์การเจริญเติบโต เพราะทรัพยากรบุคคลเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับแผนกต่าง ๆ
เพื่อแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทางานในองค์การ เมื่อองค์การได้บุคคลที่มีคุณสมบั ติ
ดังกล่าวย่อมทาให้องค์การเจริญเติบโตพัฒนายิ่งขึ้น
2. ช่วยให้บุคคลที่ปฏิบัติงานให้องค์การมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การที่
ตนปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตขอองค์การ
3. เสริม สร้า งความมั่ น คงแก่สั ง คมและประเทศชาติ ถ้าการบริหารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ด าเนิ น การอย่ า งมี
ประสิทธิภาพแล้ว ย่อมไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์การและผู้ปฏิบัติงานทาให้สภาพสังคม โดยส่วนรวมมีความ
เข้าใจอันดีต่อกัน การบริหารงานในองค์การจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ จาเป็นต้องให้ความสนใจ ทั้งในด้านโครงสร้าง คน
กระบวนการ และสิ่งแวดล้อม (อุทัย เลาหวิเชียร, 2533, หน้า 5) โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงาน
เนื่ อ งจากบุ ค ลากรเป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ต ไม่ ใ ช่ เ ครื่ อ งจั ก ร “คน” จึ ง เป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามคิด มี จิ ต ใจมี อ ารมณ์ ต่ า ง ๆ ตาม
สถานการณ์ แ ละมี ค วามต้ อ งการในระดั บ ที่ แ ตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะคนการที่ จ ะให้ ค นหรื อ บุ ค คลท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพนั้นจะต้องประกอบไปด้วยปัจจัย หลายอย่าง การ “บารุงขวัญ ” หรือ “ความพึงพอใจในการทางาน”
ถือเป็ นปั จ จั ย สาคัญ อย่ า งหนึ่ง และเป็ น ขวั ญ กาลั ง ใจของผู้ ปฏิบั ติ ง านจะดีขึ้น ถ้าหากเขาได้ ทางานที่ เหมาะสมกับ
ความสามารถมีความมั่นใจในหน้าที่การงาน มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ได้รับการ
ยอมรับกับเพื่อนร่วมงาน ได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมจากหัวหน้า ได้รับการยกย่องชมเชยเมื่อทาดี ซึ่งมีส่วนในทราบ
นโยบายหรือแผนงานขององค์การ การเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวต่าง ๆ ภายในหน่วยงานของเขา และขวัญกาลังใจ
ของคน ทางานจะเลวลงถ้าหากทาดีแล้วไม่ได้ดี บรรยากาศภายในองค์การมีความแตกร้าว อิจฉาริษยา มีการจัดผิดซึ่ง
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และกัน ผู้บังคับบัญชาไม่ให้เสรีภาพในการทางานตามสมควรมีการขัดแย้งกันในหมู่คนทางาน ก่อให้เกิดการลาออกจาก
งาน หรือแยกย้ายไปอยู่ที่อื่น (พร้อมรินทร์หรหมเกิด, 2539, หน้า 2-3)
บรรยงค์ โตจินดา (2543 : 61-64) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลโดยทั่วไปยึดหลักการของระบบสาคัญ 2
ระบบ ได้แก่ ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) และระบบคุณธรรม(Merit System) ระบบทั้งสองนี้หลักและวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแตกต่างกันในลักษณะตรงกันข้าม
พยอม วงศ์ส ารศรี (2534 : 1) ให้ความหมายว่า การบริหารทรัพ ยากรบุ คคลเป็ นกระบวนการที่ผู้ บ ริหาร
ใช้ศิลปะ และกลยุทธ์ต่าง ๆ พิจารณาบุคคลที่อยู่ในสังคมเพื่อดาเนินการพิจารณาสรรหาคัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาในองค์การ และขณะที่บุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาธารง
รักษาให้บุคคลที่คัดเลือกเข้ามาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการทางาน และยังรวมไป
ถึงการแสวงหาวิธีที่ทาให้สมาชิกในองค์การ ต้องพ้นจากการทางานสามารถธารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540 : 18-19) ได้อธิบายว่าการจัดระบบบริหารงานบุคคลไม่ว่าจะเป็นของ
ทางราชการหรือของธุรกิจเอกชนนั้น ในปัจจุบันได้ยึดหลัก 12 ประการเป็นหลักในการจัดระบบบริหารงานบุคคล คือ
1. หลักความเสมอภาคยึดถือการเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันสาหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการในการสมัครเข้า
ทางาน โดยไม่มีข้อกีดกันในเรื่องฐานะ เพศ ผิวและศาสนา เป็นการเปิดรับสมัครทั่วไป
2. หลักความสามารถยึดถือความรู้ความสามารถหรือหลักคุณวุฒิเป็นเกณฑ์ในการเลือกสรรบุ คคลเข้าทางาน
รวมทั้งการพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนตาแหน่ง
3. หลักความมั่นคงถือว่าการปฏิบัติงานเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงถาวรการจะให้ออกจากงานต้องมีเหตุผล
เมื่อพ้นจากงานแล้วไม่มีความผิดมีผลตอบแทนที่จะดารงชีวิตได้ตามสมควรแก่อัตภาพ
4. หลักความเป็นกลางทางการเมือง ถือได้ว่าข้าราชการประจาจะต้องไม่ฝักใฝ่ทางด้านการเมืองมุ่งปฏิบัติ
งานให้บังเกิดผลดีต่อประเทศชาติและประชาชนตามแนวนโยบายของทางรัฐบาลและในการปฏิบัติงานนั้นข้าราชการ
ประจามีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ได้โดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ
นักการเมืองและพรรคการเมืองโดยการให้การศึกษาอบรม จัดระบบการนิเทศ
5. หลักการพัฒนา ได้แก่ การจัดให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคคล และตรวจตราการปฏิบัติงานที่
ดีเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ของการทางาน ตลอดจนการจัดระบบพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อน
ตาแหน่งอย่างเป็นธรรม
6. หลักความเหมาะสม เป็นหลักของการใช้คนให้เหมาะสมกับงานโดยการแต่งตั้ง หรือมอบหมายงานที่
เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถและความถนัดของคน
7. หลักความยุติธรรม เป็นหลักปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล โดยละเว้นจากการเลือกที่รักมักที่ชัง มีการ
กาหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับปริมาณ และคุณภาพของงานที่ต้องรับผิดชอบ โดยยึดหลักงานเท่ากันเงินเท่ากัน
8. หลักสวัสดิการ ได้แก่ การจัดให้มีการบริการด้านสวัสดิการที่จะเอื้ออานวยให้ผู้ปฏิบัติสามารถอุทิศตนให้กับ
งานได้เต็มที่ เช่น การจัดที่ทางานให้ถูกสุขลักษณะการรักษาสุขภาพความปลอดภัยและการสงเคราะห์ด้าน ต่าง ๆ
9. หลักเสริมสร้าง ได้แก่ การเสริมสร้างจริยธรรม และคุณธรรมทั้งในการป้องกันการกระทาผิด และประพฤติมิ
ชอบของบุคลากร และการกวดขันการลงโทษผู้กระทาผิด
10. หลั กมนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ได้ แก่ การที่ย อมรับ นับ ถือคุณ ค่า และศักดิ์ ศรีของบุ คคลแต่ ล ะคนโดยยึด หลั ก
ประชาธิปไตยในการทางานโดยการเสริมสร้างบรรยากาศและสัมพันธภาพอันดีให้เกิดขึ้นในระหว่างบุคคลของหน่วยงาน
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11. หลักประสิทธิภาพ ถือว่าการทางานใด ๆ จะต้องพยายามทาให้เกิดผลดีที่สุด โดยใช้คนเวลาและค่าใช้จ่าย
น้อยที่สุด การจะทาเช่นนี้ได้ จะต้องมีการวางแผน การประสานงาน และการจัดแบ่งหน้าที่รวมทั้งวิธีทางานที่ดี
12. หลักการศึกษาวิจัย การบริหารงานบุคคล จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่
เสมอ ระบบบริหารงานบุคคลที่ดีจาเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยปัญหา อุปสรรคต่าง ๆเพี่อจะได้นาวิทยาการก้าวหน้าต่าง ๆ
มาใช้ปรับปรุงการบริหารงานบุคคลให้เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่ง ๆขึ้นไป
2. แนวคิดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังเป็นการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ภายใต้ กฎ ระเบียบ และที่เกี่ยวข้องภายใต้ การควบคุม ดูแล และกากับของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
ปฏิ บั ติ ร าชการตามแนวทางปฏิ บั ติ ข องคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น หรื อ เรี ย กโดยย่ อ ว่ า ส านั ก งาน ก.พ.
เป็นองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทาหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนา
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี และพัฒ นาระบบการบริหารกาลังคนในราชการ
โดยกาหนดแนวคิดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความสาเร็จขององค์การอย่างยั่งยืนทาหน้าที่ 4 แนวคิด คือ 1) แนวคิด
การสรรหา (Recruitment) คือ การวางแผนกาลังคน แสวงหาคนตามคุณลักษณะ และเลือกสรรคนดีคนเก่ง 2) แนวคิด
การพัฒนา (Development) คือ การพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะ และความสามารถ พัฒนาพฤติกรรม 3) แนวคิดการ
รักษาไว้ (Retention) คือ คุณภาพชีวิต ความเป็นธรรม ความมั่นคงและมีทางก้าวหน้าในอาชีพ และ 4) แนวคิดการใช้
ประโยชน์ (Utilization) คือ การแต่งตั้ง ควบคุมให้ทางานดี ประพฤติดีคัดคนที่ใช้ประโยชน์ได้ไม่ดีออก จากแนวคิด
ดังกล่าว สามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมี กระบวนการคิดพื้นฐานในเรื่อง
ของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นหัวใจสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 6 แนวคิด คือ
1. แนวคิดการสรรหา คือ การสรรหาเพื่อให้ได้บุคคลมาบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและคานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าว ตลอดจน
ประโยชน์ของทางราชการ (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 52) โดยแบ่งออกเป็น 4
กรณี คือ กรณีระบบการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีสอบแข่งขัน กรณีการอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ตามเดิม
กรณีที่สาม กรณีระบบการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีการนารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้
สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งอื่น กรณีที่สี่ กรณีระบบการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีคัดเลือก
2. แนวคิดการบรรจุแต่งตั้ง คือ สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติการบรรจุแต่งตั้ง ได้กาหนดแนว
ทางการบรรจุแต่งตั้ง ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.
กาหนด (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)
3. แนวคิดการทดลองการปฏิบั ติหน้ าที่ ราชการ คือ แนวทางการทดลองปฏิบั ติ หน้ าที่ราชการ การพัฒนา
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ปฏิบัติตามกฎก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่ อยู่ ระหว่ างทดลองปฏิบั ติ หน้ าที่ ราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 8 กาหนดให้มี การพั ฒนา
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเป็น
ข้าราชการที่ดีด้วยกระบวนการปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน ตามที่สานักงาน ก.พ. กาหนด
4 แนวคิด การเลื่ อนต าแหน่ ง คือ การประเมิ นบุ คคลเพื่ อแต่ง ตั้ง ให้ด ารงตาแหน่ง ส าหรับ ผู้ป ฏิบัติ งานมี
ประสบการณ์ (ต าแหน่ ง ประเภททั่ วไป) และต าแหน่ง ประเภทวิ ช าชี พเฉพาะ ต าแหน่ งระดั บ 8 ลงมา ได้ กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเพื่อให้หน่วยงานราชการประเมินบุคคลดาเนินการได้ยอ
ย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน สามารถคัดสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความ
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ชานาญงาน และมี่ความเหมาะสมกับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและระบบราชการ
โดยรวมมากยิ่งขึ้น ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ (สานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548)
5. แนวคิดการย้าย คือ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดารงตาแหน่งหนึ่งให้ดารงตาแหน่งอื่นในกรม
เดียวกัน ซึ่งจะเป็น ตาแหน่งประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกันก็ได้
หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การด าเนิ น การเกี่ย วกั บ
การย้าย การโอน การให้ปฏิบัติราชการและการยืมตัวข้าราชการของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณ พ.ศ.2554 โดย
กาหนดหลักเกณฑ์การย้าย ประกอบด้วย 6 กรณี คือ 1) การย้าย 2) การย้ายภายในจังหวัด (ระดับเชี่ยวชาญ) 3) การ
ย้ายข้ามจังหวัด และการย้ายข้ามกลุ่ม หรือสานัก หรือสถาบัน (ทุกระดับ) 4) การย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ทุน 5) การย้ายข้าราชการพลเรือนได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น และ 6) การย้าย โดยให้ปฏิบัติราชการ
6. แนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน คือ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 มาตรา
76 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
แต่ง ตั้ง เพื่ อให้ผู้บั งคับบัญ ชาสามารถกากับ ติดตามการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บั งคับ บัญ ชาให้บ รรลุ เป้ าหมายตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และนาผลการประเมิน ผลการปฏิบัติ
ราชการไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน และการบริหารทรัพยากรบุ คคลในเรื่องต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
3. แนวคิดระบบคุณธรรมในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้วางหลักการจัดระเบียบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
ในข้าราชการพลเรือนด้วยระบบคุณธรรม (Merit System) โดยคานึงถึงหลักการที่สาคัญ คือ
1. หลักความรู้ความสามารถ
2. หลักความเสมอภาคเป็นธรรม
3. หลักความมั่นคงในการดารงสถานภาพ
4. หลักความเป็นกลางทางการเมือง
5. หลักประโยชน์ของทางราชการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กร
ดังนั้นการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการภูมิภาคบริหารงานตาม
แนวทางของสานักงาน ก.พ. เพื่อการบริหารตามระบบคุณธรรม (Merit System) การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือน
สามัญตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คานึงถึงระบบคุณธรรม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แส สิงหัษฐิต (2547 : 117) ศึกษาการบริหารงานบุคคลเทศบาลเมืองวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งนี้
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคล แบ่งเป็น 8 ด้ าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการวิเคราะห์งานบุคคล
ด้านการได้มาซึ่งทรัพยากรบุคคล ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้าน
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ด้านสุขภาพและความปลอดภัย และด้านการพัฒนาองค์กร จากบุคลากรของเทศบาล
จานวน 107 คน พบว่าบุคลากรเทศบาลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางและบุคลากรเทศบาลที่มีประสบการณ์ 21 -31 ปี มีความคิดเห็นด้วยกบการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
มากกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ 31 ปีขึ้นไป 11-20 ปี และ 10 ปีลงมา ในด้านการได้มาซึ่งทรัพ ยากรบุคคล ด้านการ
ฝึกอบรมและการพัฒนา ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆและด้านความปลอดภัยและการให้บริหารสุขภาพ
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ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของบุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และตาแหน่งงานต่างกัน เห็นว่าบุคลากรมี
การบริหารงานบุคคล โดยรวมและเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นุตนภา นัทธี (2559 : บทคัดย่อ) ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ครั้งนี้วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การส่วนตาบล อาเภอเมื อง จั งหวั ดอุดรธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับ ความคิดเห็นของ
บุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
พนักงานส่วนตาบลสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ความคิดเห็นบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมเห็นด้วยมากคือ ด้านการ
พ้นสภาพบุคลากร รองลงมาคือ ด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ด้านการให้รางวัล
ทรัพยากรมนุษย์ และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
องค์การบริหารส่วนตาบลมีการสารวจข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์
ด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ มีการกาหนดระยะเวลาในการสรรหาอย่างชัดเจน ด้านการให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์มี
การตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นทางการและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนสามารถวัด
ได้ ด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ก ารจั ด สายทางความก้ า วหน้ า อย่ า งชั ด เจน ด้ า นก ารพ้ น สภาพบุ ค ลากร
มีคณะกรรมการกลางทาหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการดาเนินการให้พ้นจากตาแหน่งโดยการย้ายอย่างถูกต้อง พบว่า
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี เมื่อเปรียบเทียบตามเพศอายุ ระดับการศึกษา ประเภทสายงาน พบว่าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แต่เมื่อเปรียบเทียบตามระยะเวลาการบรรจุแต่งตั้ง พบว่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย
1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ บุคลากรของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ที่เป็นข้าราชการ จานวน 1,538 คน โดยกาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง 317 คนพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย อายุ 41 ปี ถึง อายุ 50 ปี อยู่ในระดั บ
การศึกษาปริญญาตรี เป็นระดับผู้ปฏิบัติงาน อายุราชการ 10 ปีขึ้นไป และเงินเดือน ตั้งแต่ 40,000 บาท ขึ้นไป
2. ข้าราชการของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง กลุ่มตัวอย่าง317 คน โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการ รองลงมา ด้านการ
บรรจุแต่งตั้ง ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ด้านการย้าย ด้านการสรรหา
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการเลื่อนตาแหน่ง ดังนี้
2.1 ด้านการสรรหา ความคิดเห็นในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อ พิจารณารายข้อ พบว่า
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หน่วยงานประกาศรับสมัครได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างทั่วถึงเช่นแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซค์ และส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หน่วยงานวางแผนกรอบอัตรากาลังบุคลากรไว้
อย่างเหมาะสม
2.2 ด้านการบรรจุแต่งตั้ง ความคิดเห็นในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หน่วยงานของท่านมีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเป็นไปตามกฎระเบียบที่ ก.พ กาหนด และส่วนที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หน่วยงานดาเนินการบรรจุแต่งตั้งเป็นไปตามลาดับคะแนนที่ขึ้นบัญชีไว้โดยเสมอภาค
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2. ด้านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ความคิดเห็นในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ในการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติราชการได้ดาเนินการและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ตามที่ กพ. กาหนด และส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หน่วยงานดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ผลการ
ทดลองปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ราชการและประเมิ น ผลการทดลองปฏิบั ติ หน้ า ที่ ราชการมี ความยุ ติ ธ รรมและเหมาะสมตาม
ความสามารถของผู้รับการประเมิน
2.4 ด้านการเลื่อนตาแหน่ง ความคิดเห็นในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หน่วยงานปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการเลื่อนตาแหน่งมีความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ และส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หน่วยงานกาหนดระบบคุณธรรมเข้ามาใช้ในการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง
ของบุคลากร
2.5 ด้านการย้าย ความคิดเห็นในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือหน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เพื่อ
กาหนดวิธีการโยกย้ายอย่างโปร่งใสและยุติธรรมและส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หน่วยงานดาเนินการโยกย้ายที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
2.6 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการความคิดเห็นในภาพรวม
และรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หน่วยงานของท่านได้กาหนดตัวชี้วัดหรือ
เป้าหมายการทางานของข้าราชการ และส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านเห็นว่าการพิจารณาความดีความชอบในส่วน
ราชการของท่านยึดหลักผลงานคุณธรรมและความรู้ความสามารถโดยไม่คานึงถึงความเป็นพรรคพวกกัน
3. การเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จาแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง อายุราชการ และเงินเดือนที่แตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จาแนกตาม
เพศ อายุ อายุราชการ ระดับตาแหน่ง และระดับเงินเดือน พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้านมี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
1. ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โดยภาพรวม
และรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
1.1 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติ
ราชการของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและการพั ฒ นาข้า ราชการที่ อยู่ ระหว่ า งทดลองปฏิบั ติ หน้ า ที่ ราชการ พ.ศ. 2553 เพื่ อเป็ น แนวทางให้ทุ ก
หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบและถือปฏิบัติ โดยสอดคล้องแนวคิดของสุดา สุวรรณภิรมย์
(2546 : 7) อธิบายเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ คือ การบริหารงานบุคคลเป็นงานที่ผู้รับผิดชอบในองค์การ
จะต้องให้ความสาคัญ เนื่องจากงานด้านการบริหารงานบุคคล เป็นงานที่มุ่งเลือกสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
มีประสบการณ์และมีทัศนคติที่ดีเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งยังต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อทาการฝึกอบรมการ
พัฒนาและปรับปรุงให้บุคคล เกิดความรู้ความสามารถเพิ่มพูนมากขึ้น รวมทั้งการประสานงานระหว่างฝ่าย ระหว่าง
แผนกหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีก
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ทั้งสอดคล้องกับแนวคิดภิญโญ สาธร (2526 : 267) เกี่ยวกับการดาเนินการของผู้บริหารในการดาเนินการทดลองปฏิบัติ
ราชการ คือ ผู้บริหารต้องดาเนินการให้บรรดากิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ให้การศึกษาดาเนินไปด้วยดี และเกิดประโยชน์
สมควรมุ่งหมายของการศึกษา โดยอาศัยเทคนิคของการคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาทางานให้เหมาะสมและเทคนิคในการ
พัฒนาบุคคลที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ความสามารถที่จะทางานให้เกิดประโยชน์ สอดคล้องกับแนวคิดด้านการพัฒนา
บุคลากรตามแนวคิดของพยอม วงศ์สารศรี (2544: 6) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลก่อให้เกิด การพัฒนาให้องค์การ
เจริญเติบโต เพราะทรัพยากรบุคคลเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เพื่อแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทางานในองค์การ เมื่อองค์การได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวย่อมทาให้องค์การเจริญเติบโต
พัฒนายิ่งขึ้น และช่วยให้บุคคลที่ปฏิบัติงานให้องค์การมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความจงรักภักดีต่อ
องค์การที่ตนปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตขององค์การ และการทดลองปฏิบัติราชการโดยวิธีการแนะนา
องค์กร การอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย และลักษณะงานสาหรับข้าราชการที่บรรจุใหม่ ได้รู้จักองค์กรมากยิ่งขึ้น
สอดคล้องกับแนวคิดโดยเสนาะ ดิเยาว์ (2514, หน้า 3) ได้อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเกี่ยวกับการวางนโยบาย การวาง
ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับตัวบุคคล ที่ปฏิบัติงานในองค์การหรือหน่วยงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ และการ
บารุงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและมีปริมาณเพียงพอเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
1.2 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการเลื่ อนตาแหน่ง โดยผู้บริหารองค์การสามารถนาผลการ
ความคิดเห็นการบริหารทรัพยากรบุคคลมาปรับใช้ในองค์การ ตามแนวคิดบรรยงค์ โตจินดา (2543 : 61-64) การเลื่อน
ตาแหน่ง ตามหลักการบริหารงานบุคคลโดยทั่ว ไป จะยึ ดหลักการของระบบสาคัญ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบอุปถัม ภ์
(Patronage System) และระบบคุณธรรม (Merit System) ทั้งนี้ในการบริหารงานบุคคลจะนาระบบคุณธรรมมาใช้ใน
การเลื่อนตาแหน่ง และตามหลักพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งวางหลักการจัดระเบียบการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐในข้าราชการพลเรือน ว่าด้วยระบบคุณธรรม (Merit System) สอดคล้องกับแนวคิดภิญโญ สาธร
(2526 : 267) ได้กล่าวว่าเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการเลื่อนตาแหน่ง คือ ควรส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและได้รับ
ผลตอบแทนเป็ น ที่ พอใจและมี ความสุขในการท างาน ประกอบกับ แนวคิด พยอม วงศ์ส ารศรี (2544: 6) คือ การ
บริหารงานบุคคลก่อให้เกิดความสาคัญ คือ ช่วยให้บุคคลที่ปฏิบัติงานให้องค์การมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การที่ตนปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตขององค์การ และเสริมสร้างความมั่นคงแก่
สังคมและประเทศชาติ ถ้าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่ า งองค์ ก ารและผู้ ป ฏิบั ติ ง านท าให้ส ภาพสั ง คม เกิ ด ความเข้า ใจอั น ดี ต่ อ กัน การบริ ห ารงานในองค์ก ารจะมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ จาเป็นต้องให้ความสนใจ ทั้งในด้านโครงสร้าง คน กระบวนการ และสิ่งแวดล้อม (อุทัย เลาหวิเชียร
, 2533, หน้า 5) ปัจจัยด้านบริหารงานบุคคลด้านการ “บารุงขวัญ” หรือ “ความพึงพอใจในการทางาน”ถือเป็นปัจจัย
สาคัญอย่างหนึ่ง และเป็นขวัญกาลังใจของผู้ปฏิบัติงานจะดีขึ้น บุคลากรสามารถทางานที่เหมาะสมกับความสามารถ เกิด
ความมั่นใจในหน้าที่การงาน ความมั่นคง ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ได้รับการยอมรับกับเพื่อนร่วมงาน การปฏิบัติ
อย่างยุติธรรมจากหัวหน้า ได้รับการยกย่องชมเชยเมื่อทาดี และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทางาน บรรยากาศภายใน
องค์การมีความแตกร้าว อิจฉาริษยา มีการจัดผิดซึ่งและกัน ผู้บังคับบัญชาไม่ให้เสรีภาพในการทางานตามสมควรมีการ
ขัดแย้งกันในหมู่คนทางาน ก่อให้เกิดการลาออกจากงาน หรือแยกย้ายไปอยู่ที่อื่น สอดคล้องกับปัญหาการวิจัยปัญหา
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เช่น การย้ายของบุคลากร
สังกัดสานักงานสาธารณสุข ปัจจัยต่อลาออกจากราชการ การโอนย้ายไปหน่วยงานอื่น อีกทั้งจะมีผลกระทบต่อการ
บริหารงานขององค์กร ดังนั้นองค์การสามารถนาความคิดเห็นการบริหารทรัพยากรบุคคลนาปัญหา ความต้องการด้าน
ทรัพยากรบุคคลมาปรับใช้ และนาข้อเสนอแนะเพื่อไปปรับปรุงนโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงาน
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สาธารณสุขจังหวัดตรัง และสร้างขวัญและกาลังใจเกิดขึ้นกับบุคลากรในหน่วยงาน เกิดความรักองค์การ บรรยากาศใน
การทางาน การพิจารณาด้วยความยุติธรรมโดยนาหลักคุณธรรมมาใช้ และสร้างความรู้สึกมั่นคงในหน้าที่การงาน และ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 โดยให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บังคับบัญชา ควบคุม กากับ ติดตามการปฏิบัติราชการของใต้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และนาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปใช้ประกอบการ
พิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน และการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ
2. การเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จาแนกตามเพศอายุ
ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง อายุราชการ และเงินเดือนที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
2.1 การเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จาแนกตาม
ระดับการศึกษา และระดับตาแหน่ง พบว่า ความคิดเห็นภาพรวมและรายด้านมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมุติฐานเกี่ยวกับบุคลากรของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ที่มีระดับการศึกษา
และระดับตาแหน่ง ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของแส สิงหัษฐิต (2547 : 117) ศึกษาการบริหารงานบุคคลเทศบาลเมืองวารินชา
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งนี้วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคล แบ่งเป็น 8 ด้าน คือ ด้านการวางแผน
ด้านการวิเคราะห์งานบุคคล ด้านการได้มาซึ่งทรัพยากรบุคคล ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร ด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ด้านสุขภาพและความปลอดภัย และด้านการพัฒนา
องค์กร จากบุคลากรของเทศบาล จานวน 107 คน พบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของบุคลากรที่มีเพศ อายุ
ระดับการศึกษา และตาแหน่งงานต่างกัน เห็นว่าบุคลากรมีการบริหารงานบุคคล โดยรวมและเป็นรายด้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 การเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จาแนกตาม
เพศ อายุ และระดับเงินเดือน พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และจาแนกตามอายุราชการ พบว่า ความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านการเลื่อนตาแหน่ง อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานเกี่ยวกับบุคลากรของสานักงานสาธารณสุข
จัง หวั ด ตรัง ที่ มีเพศ อายุ และระดั บ เงิ นเดื อนที่แตกต่ า งกัน มี ความคิดเห็นที่ มีต่ อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของนุตนภา นัทธี (2559 : บทคัดย่อ) ศึกษาความ
คิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ครั้งนี้
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การส่วนตาบล อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานส่วนตาบลสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลอาเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ องค์การ
บริหารส่วนตาบล อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อเปรียบเทียบตามเพศอายุ ระดับการศึกษา ประเภทสายงาน พบว่า
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อเปรียบเทียบตามระยะเวลาการบรรจุแต่งตั้ง พบว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ผู้บริหารและองค์การสามารถนา
เป็นข้อมูล ในการกาหนดนโยบายและปรับ ปรุงนโยบายด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวคิดมหาวิทยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช (2540 : 18-19) มาปรับใช้ในการจัดระบบบริหารงานบุคคล คือ ยึดหลักความเสมอภาค การเปิด
โอกาสที่เท่าเทียมกัน ยึดหลักพิจารณาจากความรู้ความสามารถหรือหลักคุณวุฒิเป็นเกณฑ์ในการเลือกสรรบุคคลเข้า
ทางาน รวมทั้งการพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนตาแหน่ง คานึงถึงหลักความมั่นคงและให้ออกจากงานต้องมี
เหตุ ผล ยึด หลั กความเป็ นกลางทางการเมือง การปฏิบั ติง านมุ่ ง ให้บั งเกิดผลดีต่ อประเทศชาติ และประชาชนตาม
แนวนโยบายของทางรัฐบาล ให้ข้าราชการประจามีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ได้โดยปราศจากการแทรกแซง
ทางการเมืองหรืออยู่ ภายใต้ อิทธิ พลของนั กการเมื องและพรรคการเมื อง ส่งเสริม ข้า ราชการได้รับการศึกษาอบรม
จัดระบบการนิเทศ ยึดหลักการพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคคล พิจารณาการแต่งตั้ง หรือมอบหมาย
งานที่เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถและความถนัดของคน เสริมสร้างจริยธรรม และคุณธรรม ส่งเสริมหลัก
มนุษยสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับนับถือ คุณค่า และศักดิ์ศรีของบุคคล ดังนั้นระบบบริหารงานบุคคลที่ดีจาเป็นต้องมีการ
ศึกษาวิจัยปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพี่อจะได้นาวิทยาการก้าวหน้าต่าง ๆ มาใช้ปรับปรุงการบริหารงานบุคคลให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพมากยิ่ง ๆขึ้นไป
สาหรับการวิจัยครั้งต่อไป คือ การศึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคลกับหลักธรรมาภิบาล เพื่อนาผลการวิจัยที่
ได้รับมาเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากรมากที่สุด และการศึกษาขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดตรัง เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้ รับมาใช้ เป็นแนวทางในการสร้างขวัญและกาลังใจที่ ตรงตามความต้องการของ
บุคลากรสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
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นโยบายการบริหารที่สง่ ผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กรของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
Management Policies that Affect the Operation of the Organization at Government 3
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความคิดเห็นต่อนโยบายการบริหารงานที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานในองค์กรของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร (2)
ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านการบริหารนโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กรของกองปฏิบัติการ
ดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล (3) ศึกษา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ในองค์กรของกองปฏิบัติการ
ดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จานวน 210 คน
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-Test)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ความคิดเห็นต่อนโยบายการบริหารงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กรของกองปฏิบัติการดับเพลิง
3 ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวมความคิดเห็นต่ อนโยบายการ
บริหารงานค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
ประสาน อยู่ในระดับดีมาก
2. การเปรียบเทียบปัจจัยด้านการบริหารนโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กรของกอง
ปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
ระดับตาแหน่ง รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์การทางาน แตกต่างกัน พบว่า ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
3. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ในองค์กรของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3
สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร มีบุคลากรไม่เพียงพอกับภารกิจ ข้อเสนอแนะนโยบายการ
บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ควรเพิ่มบุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของแต่ละสถานีดับเพลิง
คาสาคัญ : บุคลากร เจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงที่สังกัด กองปฏิบัติการ 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร ความคิดเห็น
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ABSTRACT
This research aims to (1) Study the policy level Management Policies that Affect the
Operation of the Organization at Government 3 Bangkok Fire and Rescue (2) Comparative
study of policy Management Policies that Affect the Operation of the Organization at
Government 3 Bangkok Fire and Rescue classified by the personal factors (3) Study ideas
and suggestions on Management Policies that Affect the Operation of the Organization at
Government 3 Bangkok Fire and Rescue. The sample was 210 people. The research
instrument was a questionnaire. The statistics for data analysis were frequency, percentage,
mean, standard deviation, t-test, and F-test.
The research results revealed as follows:
1. The overall opinion Management Policies that Affect the Operation of the
Organization at Government 3 Bangkok Fire and Rescue was at very good level. The
consideration of individual aspect showed that the aspect with the highest mean score was
Liaison, Factors are very good.
2. Comparison of policy management factors affecting work performance at
Government 3 Bangkok Fire and Rescue showed no difference among staff with different
genders, age groups, educational levels, position levels, income levels, and experience.
3. Comments on management policies that affect performance at Government 3
Bangkok Fire and Rescue. Personnel not enough on mission, Management policy
recommendations that affect work staff should be added to suit the work of each fire station.
Keyword(S) : Personnel, Authorities Fire and Rescue Station at Government 3
Bangkok fire and rescue, Opinion

บทนา
กรุงเทพมหานครได้รับโอนภารกิจของกองบังคับการตารวจดับเพลิง สานักงานตารวจแห่งชาติ มาอยู่ใน
ความรับผิดชอบ และรวมงานของฝ่ายบรรเทาผู้ประสบภัย กองสังคมสงเคราะห์ สานักสวัสดิการสังคม และกอง
ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร สานักปลัดกรุงเทพมหานคร และจัดตั้งเป็นสานักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย หรือ สปภ. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2546
สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลหรือตามที่ร้องขอ การให้การสงเคราะห์และบรรเทาความเดือดร้อน
แก่ผู้ประสบภัย การดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 ซึ่งเป็นส่วนราชการหนึ่งของสานักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ดูแลรับผิดชอบสถานีดับเพลิง จานวน 9 สถานี ได้แก่ สถานีดับเพลิง
ลาดยาว สถานีดับเพลิงบางเขน สถานีดับเพลิงลาดพร้าว สถานีดับเพลิงบางซ่อน สถานีดับเพลิงดุสิต สถานีดับเพลิง
สามเสน สถานีดับเพลิงสุทธิสาร สถานีดับเพลิงพญาไท และสถานีดับเพลิงบางโพ ภารกิจสาคัญของ สปภ. คือการ
ดาเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการให้กรุงเทพมหานครเป็น “มหานครแห่งความปลอดภัย ”
ดังนั้น สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงมุ่งพัฒนางานในทุกด้าน ประกอบด้วยการเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากร โดยดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐานและหลักสูตรเฉพาะด้าน
ต่างๆ การเพิ่มความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและวัสดุอุปกรณ์ โดยดาเนินการโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิง
และกู้ภัย การติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติม และการจัดหายานพาหนะและเครื่องมือให้ครบครัน ทันสมัย และการ
สร้างเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยการจัดตั้งหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยระดับชุมชน การให้
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ความรู้แก่ประชาชน ตลอดจนการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่ประชาชน หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น
สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานที่ต้องเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและของรัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้นสานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาเป็นต้องวางระบบ
และบริหารจัดการงานด้านสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งบุคลากรต้องมีจิตวิญญาณของนักดับเพลิง
และกู้ภัยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข็มแข็ง พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอโดยอยู่บนพื้นฐานการร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์และปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อเน้น
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเป็นประการสาคัญตามนโยบาย แต่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าดับเพลิง กองปฏิบัติการดับเพลิง
3 ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากแม้ว่าจะเป็นเรื่องเดียวกัน จึงทาให้การ
ปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพไม่สามารถนาไปสู่จุดมุ่งหมายของนโยบายที่ตั้งไว้ เพราะเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังมีความ
คิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกับนโยบาย และยังมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน จึงทาให้การปฏิบัติงานยังขาดประสิทธิภาพ
อย่างมากซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรค์ต่อการดาเนินการตามนโยบายของ กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 จึงมีความจาเป็น
ที่จะต้องทาการศึกษานโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กรของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 ทุกคน
เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นที่มีต่อนโยบายที่กาหนดออกมาจึงนามาสู่การทาการศึกษา เรื่องนโยบายการบริหารที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กรของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 ในครั้งนี้
ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรในระดับปฏิบัติงาน ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องการ
บริหารจัดการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าจากการทางาน กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 ซึ่งเป็นผลอัน
เนื่องมาจากนโยบายที่เคยปฏิบัติมีปัญหาในด้านต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส การพิจารณา
ความดีความชอบ การบริหารตามหลักปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎระเบียบแห่งการบริหารบ้านเมืองที่ดี ซึ่งปัญหาที่กล่าว
มายังไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น จนทาให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันภายในองค์กรมากขึ้นเรื่อยๆ และทาให้
บุคลากรในองค์กรที่ได้รับผลจากการบริหารองค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบเกิดความแตกแยก ขาดความสามัคคี
ซึ่งทาให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคีในการ
ปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ ขาดหายไปจากหน่วยงาน ทาให้การปฏิบัติงานไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควรจนทาให้เกิดผล
เสียต่อองค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิจัยความคิดเห็น
ของบุคลากรต่อการบริหารงานของ กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นที่แท้จริงว่าการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของผู้บริหารนั้น ว่าการบริหารงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายได้จากประเภทเงินเดือนและความก้าวหน้า
จากการทางานมีผลต่อผู้ปฏิบัติงานเช่นไรเพื่อเป็นแนวทางในการนาเสนอปรับปรุง แก้ไขการบริหารองค์กร และ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เกิดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นและสามารถ
นาเสนอผลวิจัยที่ได้รับต่อผู้บริหารเพื่อมาเป็นข้อมูลประกอบในการกาหนดนโยบายในการปฏิบัติงานของบุคลากร
อันอาจส่งผลต่อความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์กรในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษานโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กรของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค์ในการบริหารงานของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กรุงเทพมหานคร
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กรอบแนวคิดในการทาการวิจัย
ในการศึกษานโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กรของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้กาหนดตัวแปรไว้ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
-

-

-

ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ระดับตาเหน่ง
รายได้ต่อเดือน
ประสบการณ์การทางาน

ตัวแปรตาม

นโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานในองค์กรของกอง
ปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร

ปัจจัยด้านการบริหาร
ด้านบุคลากร
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ด้านกระบวนการนโยบาย
 การกาหนดนโยบาย
 การนานโยบายไปปฏิบัติ
 การประเมินนโยบาย
ด้านวัฒนธรรมในองค์กร
ด้านการประสานงาน

วิธีการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน
ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการการบริหารงาน
2. การวิจัยสารวจ (Survey research) โดยการสารวจกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้
1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงที่สังกัดกองปฏิบัติการดับเพลิง 3
สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการเลือกโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ ดับเพลิงที่
สังกัด กองปฏิบัติ การดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุง เทพมหานคร จ านวน 417 คน
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยคานวณจากสูตรของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 210 คน
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวม ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) แจกให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสังกัดกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร จานวน 210 คน ตอบแบบสอบถาม ภายหลังจากได้รับแบบสอบถามคืนครบทุกชุดแล้วผู้ศึกษาได้
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทั้ง 3 ตอนในแบบสอบถาม และนาไปวิเคราะห์เพื่อ หาข้อสรุปต่อไป
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed ended question) โดยแจกแบบสอบถามแก่เจ้าหน้าที่
ดับเพลิงสังกัดกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร แบบสอบถามที่
สร้างขึ้นในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบ แบบสอบถาม ได้แก่ (1) เพศ (2) อายุ
(3) ระดับการศึกษา (4) ระดับตาแหน่ง (5) รายได้ต่อเดือน (6) ประสบการณ์การทางาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กรของกองปฏิบัติการ
ดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 6 ด้าน ดังนี้
1. ความคิดเห็นด้านบุคลากร
2. ความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการ
3. ความคิดเห็นด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
4. ความคิดเห็นด้านกระบวนการนโยบาย
5. ความคิดเห็นด้านวัฒนธรรมในองค์กร
6. ความคิดเห็นด้านการประสานงาน
ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
วิธีการประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษานาผลคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมดไปวิเคราะห์
ข้อมูล และประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามโดยนามาแจกแจงความถี่ และหา
ค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น ต่อนโยบายการบริหารงานของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3
สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าเฉลี่ย X และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.
และหลังจากนั้นผู้ศึกษาจะนาค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาแปลผลข้อมูลโดยกาหนดค่าคะแนนเป็นช่วงๆ ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
ระดับคะแนน
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
5
เห็นด้วย
4
ไม่แน่ใจ
3
ไม่เห็นด้วย
2
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1
ตอนที่ 3 เป็นคาถามลักษณะปลายเปิด ที่ต้องการให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นตามมุมมอง และ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารงานของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 ให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการขอประชาชน

298

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตัวแปรอิสระ เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับ สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ (1) เพศ (2) อายุ
(3) ระดับการศึกษา (4) ระดับตาแหน่ง (5) รายได้ต่อเดือน (6) ประสบการณ์ทางาน
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นต่อนโยบายการบริหารงานของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร มีขอบเขตของเนื้อหาใน 6 ด้าน คือ (1) ความคิดเห็นด้านบุคลากร (2)
ความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการ (3) ความคิดเห็นด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติ (4) ความคิดเห็น ด้าน
กระบวนการนโยบาย (5) ความคิดเห็นด้านวัฒนธรรมในองค์กร (6) ความคิดเห็นด้านการประสานงาน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลและตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง รายได้ต่อเดือน
ประสบการณ์การทางาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อนโยบายการบริหารงานของกองปฏิบัติการ 3 สานักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์โดย
เปรียบเทียบความแตกต่างสถานภาพส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) จาแนกตามเพศ และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-Test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา
ระดับตาแหน่ง รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์การทางาน เมือ่ พบความแตกต่าง ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
ภายหลังด้วยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe Test) โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
ของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากแบบสอบถาม ในตอนที่ 3 ทาการรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมด แล้วดาเนินการวิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้ค่าความถี่ และเขียนสรุปเชิงพรรณา
เกณฑ์การแปลผล
ค่าเฉลี่ย ( X ) ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยมีเกณฑ์การแปลความ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21 – 5.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง
หมายถึง มีการบริหารงานดีมาก
หมายถึง มีการบริหารงานดี
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41 – 4.20 เห็นด้วย
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61 – 3.40 ไม่แน่ใจ
หมายถึง มีการบริหารงานดีปานกลาง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81 – 2.60 ไม่เห็นด้วย
หมายถึง มีการบริหารงานไม่ดี
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.80 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
หมายถึง มีการบริหารงานไม่ดีมาก

ผล/สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง นโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กรของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาสรุปผลการวิจัยดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐาน พบว่า เจ้าหน้าที่ดับเพลิง กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ เป็นเพศชาย จานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 97.1 จาแนกตามอายุ ระหว่าง
31 – 40 ปี จานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 47.10 จาแนกตามระดับการศึกษา ปวส./อนุปริญญา จานวน 101 คน
คิดเป็นร้อยละ 48.1 จาแนกตามระดับตาแหน่ง ชานาญงาน จานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 จาแนกตามรายได้
ต่อเดือน ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 จาแนกตามประสบการณ์การ
ทางาน ระหว่าง 1 – 5 ปี จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1
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2. ความคิดเห็นต่อนโยบายการบริหารงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กรของกองปฏิบัติการดับเพลิง
3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมความคิดเห็นต่อนโยบายการบริหารงาน
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการประสาน อยู่ใน
ระดับดีมาก รองลงมาคือ ด้านวัฒนธรรมในองค์กร อยู่ในระดับดีมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านอุปกรณ์ที่
ใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี แยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้
2.1 ความคิดเห็น ต่อนโยบายการบริหารงานที่ส่ งผลต่ อการปฏิบั ติง านในองค์กรของกอง
ปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ด้านบุคลากร ในภาพรวมความ
คิดเห็นต่อนโยบายการบริหารงานค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก และพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ การส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ การจัดให้บุคลากรได้
ทางานตรงกับความรู้ความสามารถ อยู่ในระดับดีมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ความเพียงพอของบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี
2.2 ความคิดเห็น ต่อนโยบายการบริหารงานที่ส่ งผลต่ อการปฏิบั ติง านในองค์กรของกอง
ปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารจัดการ ในภาพรวม
ความคิดเห็นต่อนโยบายการบริหารค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ มีกระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปตามลาดับขั้นตอนที่กาหนดไว้ในแผน อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ
มีการกาหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเข้าใจตรงกัน อยู่ในระดับดีมาก
หน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ อยู่ในระดับดีมาก และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี
2.3 ความคิดเห็น ต่อนโยบายการบริหารงานที่ส่ งผลต่ อการปฏิบั ติง านในองค์กรของกอง
ปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมความคิดเห็นต่อนโยบายการบริหารค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การบารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้พร้อมต่อการใช้งานตลอดเวลา อยู่ในระดับดี
รองลงมาคือ ความเพียงพอของอุปกรณ์เครื่องมือป้องกันภัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ประสิทธิภาพ
และคุณภาพของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ความ
เพียงพอของอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี
2.4 ความคิดเห็น ต่อนโยบายการบริหารงานที่ส่ งผลต่ อการปฏิบั ติง านในองค์กรของกอง
ปฏิ บั ติการดั บ เพลิ ง 3 สานั กป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กรุง เทพมหานคร ด้ านกระบวนการนโยบาย
ในภาพรวมความคิดเห็นต่อนโยบายการบริหารค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การกาหนดนโยบายที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติตามได้ อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ การนา
นโยบายไปปฏิบัติเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กรในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ
การประเมินนโยบายมีการติดตามผล และนาผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี
2.5 ความคิดเห็น ต่อนโยบายการบริหารงานที่ส่ งผลต่ อการปฏิบั ติง านในองค์กรของกอง
ปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ด้านวัฒนธรรมในองค์กร ในภาพรวม
ความคิดเห็นต่อนโยบายการบริหารงานค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรในองค์กรมีแบบแผน และค่านิยมในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ
บุคลากรในองค์กรมีปฏิสัมพันธ์ และสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีมาก และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ วัฒนธรรมในองค์กรช่วยเสริมสร้างความผูกพันในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดี
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2.6 ความคิดเห็นต่อนโยบายการบริหารงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กรของกองปฏิบัติการ
ดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ด้านการประสานงาน ในภาพรวมความคิดเห็นต่อ
นโยบายการบริ หารค่ าเฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ ดี ม าก และเมื่ อพิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ข้ อที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ
ผู้ประสานงาน จะต้องสามารถดึงทุกฝ่ายเข้าร่วมทางานและสามารถขอความร่วมมือเพื่อตรงไปสู่จุดหมายเดียวกันใน
การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ การประสานงานแบบเป็นทางการแบบพิธีที่ต้องปฏิบัติมีหนังสือติดต่อ
ทาเป็นลายลักษณ์อักษร อยู่ในระดับดีมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การประสานงานแบบไม่เป็นทางการอย่างไม่
มีพิธีรีตรองเพียงแต่ทาความตกลงให้ทราบถึงการที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปในจุดประสงค์เดียวกัน อยู่ในระดับดี
3. การเปรียบเทียบปัจจัยด้านการบริหารนโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กรของกอง
ปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร จาแนกตามสถานภาพส่ว นบุคคล
และการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
3.1 บุคลากร เจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงที่สังกัด กองปฏิบัติการ 3 สานักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อนโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานในองค์กรของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
ในภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
3.2 บุคลากร เจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงที่สังกัด กองปฏิบัติการ 3 สานักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อนโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานในองค์กรของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
ในภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
3.3 บุคลากร เจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงที่สังกัด กองปฏิบัติการ 3 สานักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อนโยบายการบริหารที่
ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก รของกองปฏิ บั ติ ก ารดั บ เพลิ ง 3 ส านั ก ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้
3.4 บุคลากร เจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงที่สังกัด กองปฏิบัติการ 3 สานักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับตาแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อนโยบายการบริหารที่
ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก รของกองปฏิ บั ติ ก ารดั บ เพลิ ง 3 ส านั ก ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้
3.5 บุคลากร เจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงที่สังกัด กองปฏิบัติการ 3 สานักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อนโยบายการบริหารที่
ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก รของกองปฏิ บั ติ ก ารดั บ เพลิ ง 3 ส านั ก ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้
3.6 บุคลากร เจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงที่สังกัด กองปฏิบัติการ 3 สานักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อนโยบายการ
บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กรของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้
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4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ในองค์กรของกอง
ปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
4.1 ข้อคิดเห็น นโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ในองค์กรของกองปฏิบัติการ
ดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร พบว่า กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร มีข้อคิดเห็น ดังนี้
4.1.1 ด้านบุคลากร มีบุคลากรไม่เพียงพอกับภารกิจ วางแผนการปฏิบัติงานให้บุคลากร
ได้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา ควรพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะด้านดับเพลิงให้ต่อเนื่องเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน แบ่งแยกการทางานตามความถนัดอย่า งถูกต้อง บุคลากรขาดความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง
4.1.2 ด้านการบริหารจัดการ มีการบริหารจัดการที่ดี ควรมีการนาระบบบัญชาการ
เหตุการณ์เข้ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม การขาดการคัดกรองความเหมาะสมของานบางประเภทที่นอกเหนือภารกิจ
หลักทาให้สูญเสียกาลังคนในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการควรมีความเสมอภาค
4.1.3 ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ไม่มีคุณภาพ ควรมีชุด SCBA เป็นของ
ส่วนบุคคลมากกว่า ง่ายต่อการบารุง และเก็บรักษา สะดวกต่อการใช้งาน รถดับเพลิงและกู้ภัยยังไม่สามารถใช้งาน
ได้ อุปกรณ์ที่มีการจัดซื้อโดยองค์กรมาจากการคาดการณ์ของฝ่ายบริหารด้านเดียว ทาให้เกิดปัญหาอุปกรณ์ไม่ตรง
ตามความต้องการ อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
4.1.4 ด้ า นกระบวนการนโยบาย ควรลดขั้น ตอนในการปฏิบั ติ ง าน รูป แบบการ
ประเมินผลการทางานโดยผู้มีอานาจยังมีการเลือกปฏิบัติ ไม่มีรูปแบบในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
4.1.5 ด้านวัฒนธรรมในองค์กร ควรจริงจังต่อระบบการประเมินผลอย่างจริงจัง และนา
KPI มาใช้ในการประเมินผลการทางานเพื่อการพัฒนาคนด้วย ควรมีการทางานแบบบูรณาการ ต้องสร้างจิตวิญญาณ
และสร้างบุคคลต้นแบบเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ สร้างจิตสานึกให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่
4.1.6 ด้านการประสานงาน การมอบหมายงานควรเป็นไปตามขั้นตอนตรงกับความรู้
ความสามารถของบุคลากร การประสานงานไม่ชัดเจนทาให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
4.2 ข้อเสนอแนะนโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ในองค์กรของกองปฏิบัติการ
ดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร พบว่า กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร มีข้อคิดเห็น ดังนี้
4.2.1 ด้านบุคลากร ควรเพิ่มบุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของแต่ละสถานี
ดับเพลิง ควรสร้างโรงเรียนหรือสถานีฝึกอบรมสาธารณภัย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นการสร้างความศรัทธาให้
เกิดในองค์กรควรเพิ่มสถานีดับเพลิงให้ครบทั้ง 50 เขต เพราะปัจจุบันมีเพียง 35 สถานีเท่านั้น
4.2.2 ด้านการบริหารจัดการ ควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้น ควร
พิจารณาความเหมาะสมของงาน และจานวนบุคลากรให้เหมาะสม หรือสมเหตุสมผลต่อสถิติของหน่วยงานที่ผ่านมา
มอบหมายงานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากร
4.2.3 ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดหารถและอุปกรณ์ควรเน้นเรื่องคุณภาพ
ควรจัดให้มีอุปกรณ์การใช้งานให้เหมาะสม ควรตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อเตรียมพร้อมในการใช้งาน ควรมีการจัดสรร
งบประมาณในการดูแล บารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์อย่างเป็นระบบ และได้มาตรฐาน ควรมีการสารวจความต้องการ
ของแต่ละสถานีว่าขาดอุปกรณ์ที่จาเป็น อะไรบ้าง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป ควรจัดอุปกรณ์ให้ตรงกับ
ความต้องการและความเหมาะสมกับพื้นที่
4.2.4 ด้านกระบวนการนโยบาย ไม่ควรมีนโยบายรายวัน ควรเน้นนโยบายการพัฒนา
บุคลากรในด้านต่างๆ อย่างจริงจัง
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4.2.5 ด้านวัฒนธรรมในองค์กร ควรส่งเสริมบุคลากรในด้านการศึกษา ฝึกอบรม เพื่อ
พัฒนาบุ คลากรให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น ควรมีการจัด รูป แบบการท างานให้มี แบบแผน และสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง
4.2.6 ด้านการประสานงาน ควรมีการจัดประชุมปรึกษาเรื่องการทางานอย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง ควรมีการวางแผนการทางานล่วงหน้า มอบหมายงานให้ชัดเจน ตรงตามหน้าที่ และวัตถุประสงค์

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษานโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กรของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษามีข้อค้นพบและประเด็นที่น่าสนใจนามาอภิปรายดังนี้
1. นโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กรของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
1.1 นโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กรของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมนโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานใน
องค์กรของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ให้
ความสาคัญกับการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร เพื่ อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
จากผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูวเดช อินพรหม (2553:บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษา
คุณลักษณะผู้นาของผู้บริหาร ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นาของผู้บริหารในภาพรวม
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันชัย โชคบันดาลสุข (2550:บทคัดย่อ) ได้ทาการ
วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการนานโยบายกฎหมายลิขสิทธิ์ไปปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนา
นโยบายกฎหมายลิขสิทธิ์ไปปฏิบัติ ในภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
1.2 นโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กรของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ด้านบุคลากร ในภาพรวมความคิดเห็นต่อนโยบายการบริหารงาน
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ และการจัดให้บุคลากรได้ทางานตรง
กับความรู้ความสามารถ จากผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูวเดช อินพรหม (2553:บทคัดย่อ) ได้ทาการ
วิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะผู้นาของผู้บริ หาร ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นาของ
ผู้บริหาร ด้านการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
1.3 นโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กรของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารจัดการ ในภาพรวมความคิดเห็นต่อนโยบายการ
บริหารงานค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กรุงเทพมหานคร มีกระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปตามลาดับขั้นตอนที่กาหนดไว้ในแผน และมีการกาหนด
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเข้าใจตรงกัน จากผลการศึกษาสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมนึก เอกไทย (2558: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานของ
สถานีดับเพลิงบางโพ กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานของสถานีดับเพลิงบางโพ กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ในภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
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1.4 นโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กรของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมความคิดเห็นต่อ
นโยบายการบริหารงานค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร มีการบารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้พร้อมต่อการใช้งาน
ตลอดเวลา ความเพียงพอของอุปกรณ์เครื่องมือป้องกันภัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพและ
คุณภาพของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน จากผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมนึก เอกไทย
(2558: บทคั ดย่ อ) ได้ ทาการวิจั ย เรื่อง ความคิดเห็น ของบุคลากรต่ อการบริหารงานของสถานีดั บ เพลิง บางโพ
กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ระดับความ
คิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสถานีดับเพลิงบางโพ กองปฏิบัติการ
ดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ในภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก
1.5 นโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กรของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ด้านกระบวนการนโยบาย ในภาพรวมความคิดเห็นต่อนโยบาย
การบริหารงานค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กรุงเทพมหานคร มีการกาหนดนโยบายที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติตามได้ และการนานโยบายไปปฏิบัติ
เกิด ผลลั พ ธ์ที่ ดี ต่ อองค์กรในการปฏิบั ติ ง าน จากผลการศึกษาสอดคล้ องกับ งานวิ จั ยของ ภูว เดช อิน พรหม
(2553:บทคั ดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การศึกษาคุณลักษณะผู้นาของผู้บ ริหาร ผลการวิ จัยพบว่า ความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นาของผู้บริหาร ด้านนโยบายการจัดการศึกษา ในภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
1.6 นโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กรของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ด้านวัฒนธรรมในองค์กร ในภาพรวมความคิดเห็นต่อนโยบายการ
บริหารงานค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร บุคลากรในองค์กรมีแบบแผน ค่านิยมในการปฏิบัติงาน บุคลากรในองค์กรมี
ปฏิสัมพันธ์ และสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน จากผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วราภรณ์ เรืองธัญ (2550:บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาคุณชีวิต :
กรณีศึกษาเคหะชุมชนดินแดง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในองค์ประกอบที่จาเป็นต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และด้านคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
1.7 นโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กรของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ด้านการประสานงาน ในภาพรวมความคิดเห็นต่อนโยบายการ
บริหารงานค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผู้ประสานงาน จะต้องสามารถดึงทุกฝ่ายเข้าร่วมทางานและสามารถขอความร่วมมือ
เพื่อตรงไปสู่จุดหมายเดียวกันในการปฏิบัติงาน และการประสานงานแบบเป็นทางการแบบพิธีที่ต้องปฏิบัติมีหนังสือ
ติดต่อ ทาเป็นลายลักษณ์อักษร จากผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูวเดช อินพรหม (2553:บทคัดย่อ)
ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะผู้นาของผู้บริหาร ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นา
ของผู้บริหาร ด้านการประสานงานบริการชุมชนและสังคม ในภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
2. เปรียบเทียบปัจจัยด้านการบริหารนโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานใน องค์กรของกอง
ปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
และทดสอบสมมติฐาน

304

2.1 บุคลากร เจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงที่สังกัด กองปฏิบัติการ 3 สานักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ นโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานในองค์กรของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะบุคลากร เจ้าหน้าที่ของสถานี ดับเพลิงที่สังกัด กองปฏิบัติการ 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุง เทพมหานคร ที่ มี เพศต่ า งกัน ไม่มี ผ ลต่อปั จ จัย ด้ า นการบริหารนโยบายการบริหารงาน จากผลการศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูวเดช อินพรหม (2553) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะผู้นาของผู้บริหาร
ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นาของผู้บริหาร ที่มีเพศ ที่แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นาของผู้บริหาร ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 บุคลากร เจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงที่สั งกัด กองปฏิบัติการ 3 สานักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อนโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานในองค์กรของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
บุ ค ลากร เจ้ า หน้ า ที่ ข องสถานี ดั บ เพลิ ง ที่ สั ง กั ด กองปฏิ บั ติ ก าร 3 ส านั ก ป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
กรุง เทพมหานคร ที่มี อายุ ต่ างกัน ไม่ มีผ ลต่อปั จจั ย ด้า นการบริหารนโยบายการบริหารงาน จากผลการศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูวเดช อินพรหม (2553) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะผู้นาของผู้บริหาร
ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นาของผู้บริหาร ที่มีอายุ ที่แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นาของผู้บริหาร ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 บุคลากร เจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงที่สังกัด กองปฏิบัติการ 3 สานักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อนโยบายการบริหารที่
ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก รของกองปฏิ บั ติ ก ารดั บ เพลิ ง 3 ส านั ก ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากร เจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงที่สังกัด กองปฏิบัติการ 3 สานักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยด้านการบริหารนโยบายการบริหารงาน จาก
ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสิทธิ์ กลั้นคุ้ม (2557: 80) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย
พบว่า มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่มีระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
นโยบายการบริหารงาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.4 บุคลากร เจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงที่สังกัด กองปฏิบัติการ 3 สานักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับตาแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อนโยบายการบริหารที่
ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก รของกองปฏิ บั ติ ก ารดั บ เพลิ ง 3 ส านั ก ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากร เจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงที่สังกัด กองปฏิบัติการ 3 สานักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับตาแหน่งต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยด้านการบริหารนโยบายการบริหารงาน จาก
ผลการศึ กษาสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ยุ พ าพั ฒ น์ บุ พ ศิ ริ (2552) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง ความคิ ด เห็ น ต่ อ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
ผลการวิจัยพบว่า มีความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
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พื้นที่อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ที่มีระดับตาแหน่ง ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น ต่อการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.5 บุคลากร เจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงที่สังกั ด กองปฏิบัติการ 3 สานักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อนโยบายการบริหารที่
ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก รของกองปฏิ บั ติ ก ารดั บ เพลิ ง 3 ส านั ก ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากร เจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงที่สังกัด กองปฏิบัติการ 3 สานักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยด้านการบริหารนโยบายการบริหารงาน จาก
ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสิทธิ์ กลั้นคุ้ม (2557: 82) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย
พบว่า มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่มีรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
นโยบายการบริหารงาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.6 บุคลากร เจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงที่สังกัด กองปฏิบัติการ 3 สานักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายการ
บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กรของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากร เจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงที่สังกัด กองปฏิบัติการ 3 สานักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภั ย กรุง เทพมหานคร ที่มีประสบการณ์การท างานต่ างกัน ไม่มีผลต่อปัจจั ยด้านการบริหารนโยบายการ
บริหารงาน จากผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพาพัฒน์ บุพศิริ (2552) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็น
ต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อาเภอบ้านแพง จังหวัด
นครพนม ผลการวิจัยพบว่า มีความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ที่ มีประสบการณ์การทางาน ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษานโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กรของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานัก
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
1.1 ด้านบุคลากร กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ควร
เพิ่มบุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของแต่ละสถานีดับเพลิง และควรพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะ
ด้านดับเพลิงให้ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ด้า นการบริหารจัด การ กองปฏิบัติ การดับเพลิง 3 สานั กป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
กรุงเทพมหานคร ควรคัดกรองความเหมาะสมของานบางประเภทที่นอกเหนือภารกิจหลัก และควรมีการนาระบบ
บัญชาการเหตุการณ์เข้ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร ควรมีการจัดซื้ออุปกรณ์ที่มีการจัดซื้อโดยองค์กรมาจากการคาดการณ์ของฝ่ายบริหารด้านเดียว
ทาให้เกิดปัญหา อุปกรณ์ไม่ตรงตามความต้องการ และควรมีการจัดสรรงบประมาณในการดูแล บารุงรักษา วัสดุ
อุปกรณ์อย่างเป็นระบบ และได้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
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1.4 ด้านกระบวนการนโยบาย กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
ควรเน้นนโยบายการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ อย่างจริงจัง และดาการตามนโยบายของกรุงเทพอย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ด้านวัฒนธรรมในองค์กร กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
ควรส่งเสริมบุคลากรในด้านการศึกษา ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 ด้านการประสานงาน กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
ควรมีการวางแผนการทางานล่วงหน้า มอบหมายงานให้ชัดเจน ตรงตามหน้าที่ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษานโยบายการบริหารงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กร เพื่อทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จ และไม่สาเร็จในการดาเนินงานของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร
2.2 ควรศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของบุคลากร เพื่อรับทราบปัญหา แนวทาง การแก้ไข ความ
ต้องการ และจัดกระบวนการดาเนินงานระหว่างบุคลากรกับกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กรุงเทพมหานคร ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลเชิงลึกในการนานโยบายการบริหารงานของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3
สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานครกับบุคลากร โดยใช้กระบวนการและเครื่องมือเชิงคุณภาพ
เพื่อนาไปสู่การพัฒนากองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ให้สามารถ
ดาเนินงานให้มีคุณภาพ
2.4 ควรศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานในกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผลมาใช้ในการ
ตัดสินใจ ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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