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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการพัฒนาผูตองขังใกลพนโทษ ขอบเขตพื้นที่เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช
มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการมีสวนรวมในการพัฒนาผูตองขังใกลพนโทษ ขอบเขตพื้นที่
เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการพัฒนาผูตองขังใกลพนโทษ ขอบเขตพื้นที่
เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช 3)เพื่อศึกษาขอเสนอแนะที่มีตอการมีสวนรวมในการพัฒนาผูตองขังใกลพนโทษ
ขอบเขตพื้นที่เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 1) กลุมประชากรผูตองขังชาย
และผูตองขังหญิง เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช ที่ไดรับการตอ งโทษจําคุกมาแลวระยะหนึ่ง และเหลือโทษจําคุก
ตอไปไมเกิน 3 ป จํานวน 6,759 คน 2) หนวยงานองคกรภาคสังคมที่เขามามีบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุน
การแกไขผูตองขังที่ใกลพนโทษ โดยผูตองขังเหลานี้ไดผานกระบวนการแกไขในรูปแบบโปรแกรมพื้นฐานและ
โปรแกรมเฉพาะแลวอยางนอย 3 หลักสูตรหรือโปรแกรม จํานวน 7,059 คน กลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 379 คน
สถิติที่ใช รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t - test และ F – test
2. ผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมของหนวยงานองคกรภาคสังคมที่มีตอการพัฒนาพฤตินิสัยของ
ผูตองขังใกลพนโทษ โดยรวมอยูในระดับมาก ( =3.74 , S.D=0.62) ระดับการมีสวนรวมของผูตองขังที่มีตอการ
พัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขังใกลพนโทษ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( =4.51 , S.D=0.63) ผลการวิเคราะหปจจัย
สวนบุคคลมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมที่มีตอการพัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขังใกลพนโทษ จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล ดาน เพศ อายุและสถานภาพสมรสโดยภาพรวมไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : การมีสวนรวม / การพัฒนาพฤตินิสัย
Abstract
Research participation in improving near-acquittal convicts within Nakhon Sri
Thammarat Central Prison areas is 1) to study the comments toward the participation of
improvements needed for near-acquittal convicts within Nakhon Sri Thammarat Central Prison
areas. 2) to compare the participation in improving near-acquittal convicts within Nakhon Sri
Thammarat Central Prison areas.3 to study any suggestion about the participation of improving
near-acquittal convicts within Nakhon Sri Thammarat Central Prison areas. The population
used in this study included 1) A total number of 6,759 convicts both male and female in
Nakhon Sri Thammarat Central Prison who had been imprisoned for sometimes and have
remaining 3 years imprisonment times left. 2) Social sector organization that had step in to
encourage d and supported the improvements needed for near-acquittal convicts, which a total
number of 7,059 convicts have pass the tests program both the standard programs and the

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ วันเสาร์ที่ ๒๗ และ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑


specific programs for at least 3 tests , the total number of 379 sample were used .Converting the
meaning of the data to percentage, mean, standard deviation, t - test and F – test.
The result of the research found that the level of participation of the social sector
organization towards the behavior’s improvement of the near-acquittal convicts is positive
overall ( =3.74 , S.D=0.62) The level of participation of the convicts toward the behavior’s
improvement of the near-acquittal convicts is the most positive overall ( =4.51 , S.D=0.63)
The result of analyzing personal factors that are in relation with the participation toward the
behavior’s improvement of the near-acquittal convicts, categorize by personal factors,
which included genders, ages and marriages showed no different overall.
Key Word(s) : Participation / behavior’s improvement

บทนํา
สังคมไทยยุคปจจุบัน เปนสังคมที่ใหความสําคัญกับคุณคาทางวัตถุมากกวาคุณคาทางจิตใจ ยิ่งมีวัตถุที่
สามารถสนองตอบความตองการของตนเอง ทําใหรูสึกมีความภาคภูมิใจ รูสึก มีคุณคา และไมแตกตางจากคนอื่น ๆ
มากนัก ทําใหตองหาเงินจํานวนมากมาย เพื่อใชในการดํารงชีวิตและซื้ อหาสิ่งอํานวยความสะดวกรูปแบบตางๆ
ในทางตรงขามหากมีเงิน ไมเพีย งพอต อความตองการที่จะแลกซื้ อความสะดวกสบายจึงเป นสาเหตุของการกอ
อาชญากรรมรูปแบบตางๆ โดยอาจเริ่มจากการลักเล็กขโมยนอย ฉกชิงวิ่งราว ติดการพนั น การคอรัปชั่น การทุจริต
ในหนาที่การงาน และการคายาเสพติด ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น จากการใชชีวิตที่ขาดการยั้งคิด หรือคิดอยางรอบ
ครอบขาดประสบการณ หรือแมแต การรูเท าไม ถึงการณ สาเหตุและป จจัย ที่สํา คัญทํ าใหตองโทษจําคุ กสูญ เสี ย
อิ ส รภาพ เรื อ นจํ า กลางนครศรี ธ รรมราช ตั้ ง อยู เ ลขที่ 1 02 หมู ที่ 7 ตํ า บลนาพรุ อํ า เภอพระพรหม จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช เปนเรือนจําความมั่นคงสูงระดับภูมิภาค ที่มีปริมาณผูตองขังทั้งหมดจํานวน 6,759 คน (ผูตองขัง
ชาย 5,793คน ผูตองขังหญิง 966 คน) ขอมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 อยางไรก็ตามเมื่อกลุมคนที่ทําผิดถูก
ควบคุมตัวเขาเรือนจํา ซึ่งเรือนจําก็มีการอบรมแกไข โดยใหการศึกษา การอบรมทางศีลธรรมและศาสนา การฝก
วิชาชีพ การจัดสวัสดิการ การใหการบําบัดเปนรายบุคคล หรือรายกลุม การใชชีวิตประจําวันของผูตองขังภายใต
กฎระเบียบ และวินัยของเรือนจํา กระบวนการพัฒนาผูตองขังจึงตองขอความรวมมือจากเครือขายภาคสังคมเขามา
มีบทบาทในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพิ่มเติมทักษะชีวิต เพื่อเตรียมความพรอมใหเขาเหลานั้นสามารถปรับตัวเขากับ
สังคมไดเมื่อพนโทษและไมกระทําผิดซ้ําอีก
ผูวิจัยในฐานะที่เปนผูปฏิบัติงานอยูในเรือนจํากลางนครศรี ธรรมราช จึงมีความสนใจที่จะทําการวิจัยเรื่อง
การมีสวนรวมในการพัฒนาผูตองขังใกลพนโทษ ขอบเขตพื้นที่เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช เพื่อนําผลการวิจัยมา
ศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการพัฒนาผูต องขังกอนพนโทษ ใหมีความตอเนื่อง เกิดประโยชนในการ
ดูแลผูตองขัง เพื่อคืนคนดีมีคุณคาสูสังคมอยางยังยืน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการมีสวนรวมในการพัฒนาผูตองขังใกลพนโทษ ขอบเขตพื้นที่เรือนจํากลาง
นครศรีธรรมราช
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาผู ต อ งขั ง ใกล พ น โทษ ขอบเขตพื้ น ที่ เ รื อ นจํ า กลาง
นครศรีธรรมราช
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะที่มีตอการมีสวนรวมในการพัฒนาผูตองขังใกลพนโทษ ขอบเขตพื้นที่เรือนจํากลาง
นครศรีธรรมราช
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กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ

ตัวแปรตาม
การมีสวนรวมในการพัฒนาผูตองขัง
ใกลพนโทษขอบเขตพื้นที่เรือนจํากลาง
นครศรีธรรมราช
1. ดานการมีสวนรวมในการพัฒนาผูตองขัง
ใกลพนโทษขององคกรภาคสังคม
2. ดานการมีสวนรวมในการพัฒนาผูตองขัง
ใกลพนโทษของผูตองขัง

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการพัฒนาผูตองขังใกลพนโทษ ขอบเขตพื้นที่เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช
มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการมีสวนรวมในการพัฒนาผูตองขังใกลพนโทษ ขอบเขตพื้นที่
เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการพัฒนาผูตองขังใกลพนโทษ ขอบเขตพื้นที่
เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช 3)เพื่อศึกษาขอเสนอแนะที่มีตอการมีสวนรวมในการพัฒนาผูตองขังใกลพนโทษ
ขอบเขตพื้นที่เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 1) กลุมประชากรผูตองขังชาย
และผูตองขังหญิง เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช ที่ไดรับการตองโทษจําคุกมาแลวระยะหนึ่ง และเหลือโทษจําคุก
ตอไปไมเกิน 3 ป 2) หนวยงานองคกรภาคสังคมที่เขามามีบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนการแกไขผูตองขังที่
ใกลพนโทษ โดยผูตองขังเหลานี้ไดผานกระบวนการแกไขในรูปแบบโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะแลวอยาง
นอย 3 หลักสูตรหรือโปรแกรม รวมทั้ง สิ้นจํานวน 379 คน งานวิจัย นี้เปนการวิจั ยเชิงปริมาณ (Quantitative
research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
4. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จะแบงเปน 2 กลุมประชากรประกอบดวย 1) กลุมผูตองขังที่ถูกควบคุมตัว
ภายในเรือนจํากลางนครศรีธรรมราช จํานวน 6,759 คน 2) กลุมประชาชนและเครือขายภาคสังคมที่เขามามีสวน
รวมในการแกไขและพัฒนาผูตองขัง จํานวน 80 คน รวมกลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 7,059 คน
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยการใชแนวคิดการกําหนดขนาดตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane,
1973, 725 อางอิงใน บุญธรรม กิจปรีดีบริสุทธิ์, 2540: 40) และการกําหนดความคลาดเคลื่อน 0.05 กลุมตัวอยาง
จํานวนทั้งสิ้น 379 คน
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมด จํานวน
379 ชุด นํามาวิเคราะหและประมวลผลขอมูลสถิติ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีดังนี้
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1) ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่รอยละ
2) ขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นที่มีตอการมีสวนรวมของหนวยงานองคกรภาคสังคมตอการพัฒนา
ผูตองขังใกลพนโทษ โดยใชสถิติ คาเฉลี่ย (Mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3) ในการเปรียบเทียบความคิดเห็นของหนวยงานองคกรภาคสังคมและผูตองขังที่มีตอการมีสวนรวมใน
การพัฒนาผูตองขังใกลพนโทษ เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช โดยใชสถิติ t - test สาหรับ ตัวแปรที่แบงไดเปน 2
กลุม และสถิติ One - way ANOVA สาหรับตัวแปรที่แบงไดมากกวา 2 กลุม กรณีพบความแตกตาง จะทําการ
ทดสอบเปนรายคูดวยวิธี LSD (least Significant Difference Test) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัย เมื่อจําแนกขอมูลทั่วไปจากกลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามพบวาจากผลการวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จทางสถิติรูปทางสถิติพบวา
1.1 จากขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม ผูตองขัง เมื่อทําการจําแนกตามขอมูล
พื้นฐานสวนบุคคล สามารถอธิบายเปนรายดานไดดังนี้
ด านเพศ ผู ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เป นเพศชาย จํ านวน 250 คน คิ ดเป นร อยละ 71.61
รองลงมาเปนเพศหญิง จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 28.40
ดานอายุ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 25-35 ป จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 42.70
รองลงมา อายุ35-50 ป จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 33.00 อายุ 18-25 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 13.50
อายุ 50-60 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 7.20 และอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.70
ดานสถานภาพ ผูตอบแบบสอบถามส วนใหญมี สถานภาพโสด จํ านวน 154 คน คิดเปนรอยละ
44.10 รองลงมามีสถานภาพสมรส จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 30.10 และสถานภาพหยา/หมาย/แยกกันอยู
จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 25.80
1.2 จากขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม หนวยงานองคกรภาคสังคม เมื่อทําการ
จําแนกตามขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล สามารถอธิบายเปนรายดานไดดังนี้
ดานเพศ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 56.70 รองลงมา
เปนเพศหญิง จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 43.30
ด านอายุ ผู ตอบแบบสอบถามส วนใหญ มี อายุ 35-50ป จํ านวน 16 คน คิ ดเป นรอยละ 53.30
รองลงมา อายุ 50-60 ปป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 40.00 และอายุ 25-35 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.70
ดานสถานภาพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ
63.33 รองลงมามีสถานภาพโสด จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และสถานภาพหยา/หมาย/แยกกันอยู จํานวน
1 คน คิดเปนรอยละ 3.33
2. ผลการวิ เคราะห ระดั บการมี ส วนรวมในการพั ฒนาผู ต องขังใกล พ นโทษ ขอบเขตพื้ นที่ เรือนจํ ากลาง
นครศรีธรรมราช พบวา
2.1 ผลการวิเคราะห ระดับการมีสวนรวมของผูตองขังในการพัฒนาผูตองขังใกลพนโทษ ขอบเขต
พื้นที่เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช พบวากลุมตัวอยาง มีระดับการมีสวนรวมของผู ตองขังที่มีตอการพัฒนาพฤตินิสัย
ของผูตองขังใกลพนโทษ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( =4.51 , S.D=0.63) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงตามมากไป
หานอยตามลําดับได ดังนี้ การมี สวนรวมของภาคสังคมในการพั ฒนาผู ต องขังใกลพ นโทษ ( =4.87, S.D=4.06)
ขอสามารถกระทําตนใหพอแม ญาติพี่นองมั่นใจวาจะสามารถกลับตนเปนคนดีได ( =4.63, S.D=0.56) และขอมีความ
ตองการใหการมีสวนรวมของภาคสังคมในการพัฒนาผูตองขังใกลพนโทษอยางตอเนื่อง ( =4.58 , S.D=0.58)
ตามลําดับ
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2.2 ผลการวิเคราะห ระดับการมีสวนรวมของหนวยงานองคกรภาคสังคม ในการพัฒนาผูตองขังใกล
พนโทษ ขอบเขตพื้นที่เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช พบวากลุมตัวอยาง มีระดับการมีสวนรวมของหนวยงานองคกร
ภาคสังคมที่มีตอการพัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขังใกลพนโทษ โดยรวมอยูในระดับมาก ( =3.74 , S.D=0.62) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ เรียงตามมากไปหานอยตามลําดับไดดังนี้ ขอการที่สังคมใหโอกาสผูตองขังในการกลับตัวจะทําให
ผูตองขังสํานึกในการกระทําผิดและกลับตัวเปนคนดีได ( =4.76, S.D=5.37) ขอกระบวนการแกไขผูตองขังที่กระทําผิด
โดยเรือนจําควรไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคม คือภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ( =4.13, S.D=0.97)
และขอมีการที่ผูตองขังออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจําเพื่อทําประโยชนใหสังคมจะทําใหสังคมรูสึกเห็นใจและให
โอกาสกับผูตองขังมากขึ้น ( =4.00 , S.D=0.69) ตามลําดับ
3. ผลวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการพัฒนาผูตองขังใกลพน
โทษ ขอบเขตพื้นที่เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช พบวา
3.1 วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตองขังมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการพัฒนาผูตองขัง
ใกล พ นโทษ ขอบเขตพื้ นที่ เรือนจํ ากลางนครศรีธรรมราช ด านเพศ พบว าผลการเปรียบเที ยบป จจั ยสวนบุ คคลมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมของผูตองขังที่มีตอการพัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขังใกลพนโทษ จําแนกตามตัวแปร เพศ
โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอการมีสวนรวมของภาคสังคมในการพัฒนาผูตองขังใกล
พนโทษจะทําใหสังคมยอมรับและใหอภัย (sig=.036) มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
3.2 วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของบุหนวยงานองคกรภาคสังคม มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมใน
การพัฒนาผูตองขังใกลพนโทษ ขอบเขตพื้นที่เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช ดานเพศ พบวาผลการเปรียบเทียบปจจัย
สวนบุคคลมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของหนวยงานองคกรภาคสังคม ที่มีตอการพัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขังใกล
พนโทษ จําแนกตามตัวแปร เพศ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน (sig=.052) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอมีความเห็น
วาผูตองขังสวนใหญสามารถแกไขได (sig=.021) และขอผูตองขังถือเปนสมาชิกหนึ่งของสังคม ซึ่งคนในสังคมควรมีสวน
รวมรับผิดชอบและใหการชวยเหลือ (sig=.016) มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
4. ผลการวิ เคราะหความแปรปรวนของป จจัยสวนบุคคลมี ความสัมพั นธ กับการมีส วนรวมในการพัฒนา
ผูตองขังใกลพนโทษ ขอบเขตพื้นที่เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช พบวา
4.1 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของปจจัยสวนบุคคลของผูตองขังมีความสัมพันธกับการมีสวน
รวมในการพัฒนาผูตองขังใกลพนโทษ ขอบเขตพื้นที่เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช ดานอายุพบวาผลการวิเคราะหความ
แปรปรวนของการมีสวนรวมของผูตองขังที่มีตอการพัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขังใกลพนโทษ จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล ดานอายุ พบวา โดยภาพรวมไมมีความแตกตางกัน (sig .797) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อายุผูตองขัง
ตางกันมีความคิดเห็นขอความคิดเห็นสามารถกระทําตนใหพอแม ญาติพี่นองมั่นใจวาจะสามารถกลับตนเปนคนดีได มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (sig .024)
4.2 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของปจจัยสวนบุคคลของผูตองขังมีความสัมพันธกับการมีสวน
รวมในการพัฒนาผูตองขังใกลพนโทษ ขอบเขตพื้นที่เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช ดานสถานภาพ พบวา ผลการ
วิเคราะหความแปรปรวนของการมีสวนรวมของผูตองขังที่มีตอการพัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขังใกลพนโทษ จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล ดานสถานภาพ พบวา ทั้งรายขอและโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกัน (sig .175)
4.3 ผลการวิ เคราะห ความแปรปรวนของป จจั ย ส วนบุ คคลของหน วยงานองค กรภาคสั งคมมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการพัฒนาผูตองขังใกลพนโทษ ขอบเขตพื้นที่เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช ดานอายุ
พบวา ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของการมีสวนรวมของหนวยงานองคกรภาคสังคมที่มีตอการพัฒนาพฤตินิสัย
ของผูตองขังใกลพนโทษ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ พบวา โดยภาพรวมไมมีความแตกตางกัน (sig .522)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอมีความเห็นวาผูตองขังสวนใหญสามารถแกไขได
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (sig .026) และขอการที่ผูตองขังออกไปทํางาน
สาธารณะนอกเรือนจําเพื่อทําประโยชนใหสังคมจะทําใหสังคมรูสึกเห็นใจและใหโอกาสกับผูตองขังมากขึ้นแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (sig .025)
4.4 ผลการวิ เคราะห ความแปรปรวนของป จจั ยส วนบุ คคลของหน วยงานองค กรภาคสั งคมมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการพัฒนาผูตองขังใกลพนโทษ ขอบเขตพื้นที่เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช ดาน
สถานภาพ พบวา ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของการมีสวนรวมของหนวยงานองคกรภาคสังคมที่มีตอการพัฒนา
พฤตินิสัยของผูตองขังใกลพนโทษ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานสถานภาพ พบวา โดยภาพรวมไมมีความแตกตาง
กัน (sig .400) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอการเตรียมพรอมใหกับผูตองขังดานทักษะอาชีพจะชวยใหผูตองขังไม
กลับไปกระผิดซ้ําและขอผูตองขังที่ถูกจําคุก ควรไดรับการชวยเหลือในชวงกอนพนโทษเพื่อเปนการเตรียมความพรอม
กอนกลับสูสังคม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (sig .040)

อภิปรายผล
จากการวิ จั ย เรื่ อ ง การมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาผู ต อ งขั ง ใกล พ น โทษ ขอบเขตพื้ น ที่ เ รื อ นจํ า กลาง
นครศรีธรรมราช สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ความคิดเห็นที่มีตอการมีสวนรวมในกิจกรรมการแกไขพัฒนาผูตองขังใกลพนโทษขอบเขตพื้นที่เรือนจํา
กลางนครศรีธรรมราช ของผูตองขังอยูในระดับมากที่สุด ( =4.51 , S.D=0.63) ทั้งนี้เพราะผูตองขังเหลานี้ไดมีการ
เขาโปรแกรมการแกไขพัฒนาผูตองขังมาแลวไมนอยกวา 3 ครั้งทําใหไดรับการเรียนรูและการเตรียมความพรอมใน
การกลับคืนสูสังคมอยางตอเนื่อง สอดคลองกับงานวิจัยของกลุมงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สํานักวิจัย
และพัฒนาระบบงานราชทัณฑ (2552) ศึกษาเรื่อง พันธมิตรภาคประชาสังคมกับการปลดปลอยใหผูตองขังกลับคืน
สูสังคม พบวา พันธมิตรภาคประชาสังคมสวนใหญเห็นดวยอยางยิ่งกับประเด็นการเขามาชวยเหลือผูตองขังใกลพน
โทษในชวงเตรียมความพรอมกอนปลอย ซึ่งเปนชวงเปลี่ยนผานที่สําคัญในการใหความรู ใหกําลัง ใจ และใหทักษะ
อาชีพที่ทําใหผูตองขังสามารถกลับไปใชชีวิตอยูรวมกันกับผูอื่นในสังคมได โดยไมกลับไปกระทําผิดซ้ํา
2. ความคิดเห็นที่มีตอการมีสวนรวมในกิจกรรมการแกไขพัฒนาผูตองขังใกลพนโทษขอบเขตพื้นที่เรือนจํา
กลางนครศรีธรรมราช หนวยงานองคกรภาคสังคม อยูในระดับมาก ( =3.74 , S.D=0.62) ทั้งนี้เพราะปจจุบันไดมี
การเปดโอกาสใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรม ไมวาจะทางตรงหรือทางออม ในลักษณะของ
การรวมรับรู รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมติดตามผลมาโดยตลอด สอดคลองกับทฤษฎีความรับผิดชอบทาง
สังคม (Social Responsibility Theory) โจเซฟ พูลิทแซอร (Joseph Pulizer) เขียนในวารสาร North American
Review โดย ซีเบอร.เฟรดริก ซีตัน. (เกษม ศิริสัมพันธ ผูแปล) เกี่ยวกับเรื่องนี้วา “ความปรารถนาอยางแรงกลาที่
จะทําในสิ่งที่ถูกตอง ความรูถูกถวนที่สุด เกี่ยวกับปญหาที่จะตองเผชิญ และความรูสึกรับผิดชอบทางศีลธรรม ดวย
ความจริง ใจ และยังสอดคลองกับงานวิจั ยของพัน ธมิต รราชทั ณ ฑตอการนําประชาชนเขามามีส วนรวมในงาน
ราชทัณฑ” ผลการศึกษาพบวา จาการสํารวจจํานวนพันธมิตรของกรมราชทัณฑ สวนใหญเขามาชวยเหลือดานการ
บริจาคเปนอันดับที่ 1 และรองลงมาคือ การพัฒนาจิตใจและการฝกอาชีพ สวนดานการจัดหางานทํามีนอยมาก
เหตุผลที่เขามาเนื่องจากเรือนจําขอความชวยเหลือ และกลุมพันธมิตรมีความรูสึกในแงบวกกับการชวยเหลืองาน
ของเรือนจํา ประชาชนสวนใหญเห็นวา ผูตองขังส วนใหญเปนผูดอยโอกาสในสังคม แตไมแนใจวา เมื่อพนโทษไป
แลวผูตองขังจะกลับไปกระทําผิดซ้ํา ซึ่งมองวาผูที่เคยตองโทษจําคุกสวนใหญจะไมไ ดรับการยอมรับจากสังคมเมื่อ
พนโทษ แตผูตองขังก็ยังถือเปนสมาชิกหนึ่งของสังคมซึ่งคนในสังคมควรมีสวนรวมรับผิดชอบและใหความชวยเหลือ
และหลังจากการเขามาชวยเหลืองานของเรือนจํา ทําใหยิ่งมีทัศนะที่ดีกับผูตองขังมากขึ้นกวาเดิม ประชากรสวน
ใหญเห็นดวยวา ประชาชนสวนใหญยังไมรูจักและเขาใจในงานของเรือนจํา และเห็นวาการนําประชาชนและชุมชน
เขามามีสวนรวมในงานราชทัณฑเปนสิ่งที่มีความจําเปน และควรเปดรับการมีสวนรวมของชุมชนและประชาสังคม
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



สําคัญของความสําเร็จของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น จึงควรมีการนําชุมชนเขามาชวยเหลืองาน
เรือนจํา เพื่อประโยชนในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูตองขังกับชุมชน และยังสอดคลองกับงาน
3. ผูตองขังที่มีเพศ อายุ สถานภาพตางกัน จะมีสวนรวมในกิจกรรมการแกไขพัฒนาผูตองขังใกลพนโทษไม
แตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เพราะผู ตองขัง ไดการการปฏิบัติในการมีสวนรวมในกิจกรรมการแกไข
พัฒนาผูตองขังใกลพนโทษในรูปแบบเดียวกันตามแนวคิดการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดในงานราชทัณฑ คือเปน
การดําเนินการตามกฏหมายบังคับโทษตามกระบวนการยุติธรรม และในขณะเดียวกัน ไดมีการนํากระบวนการแกไข
และพัฒนาผูตองขัง เปนเครื่องมือและแนวทางที่จะปรับเปลี่ยนผูตองขังใหสามารถปรับตัวเขากับชุมชนและสังคมได
ภายหลังจากพนโทษสอดคลองกับงานวิจัยของ กลุมจากผลการวิจัย ของกลุมงานพัฒนาระบบดานทัณฑวิทยา กรม
ราชทัณฑ (2548) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสว นรวมในงานราชทัณฑ” โดยเก็บ
ขอมูลจากผูบริหาร หัวหนาฝาย เรือนจํา และกลุมประชาชน ผลการศึกษาพบวา กลุมเจาหนาที่เรือนจํามีความ
คิดเห็นวา ภารกิจบางอยางไมสามารถทําใหสําเร็จไดดวยตนเอง ตองมีการประสานงานใหหนวยงานภายนอกเขามา
ชวยเหลือ สวนกลุมประชาชนมีทัศนคติตอผูตองขังวา หากไดรับการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพจะสามารถ
แกไขผูตองขังใหกลับตนเปนพลเมืองดี และยินดีชวยเหลือภารกิจของเรือนจํา สวนการปรับปรุงกระบวนการและ
วิธี การทํ างาน ควรใหมี การประชาสั มพั นธ ในเรื่องขอมู ลผู ตองขัง ใหผูม าติ ด ตอทราบรายละเอียดขั้น ตอนการ
ปฏิบัติงานและการใหบริการของเรือนจําแตละฝาย มีศูนยขอมูลที่เกี่ยวของกับผูตองขังในทุกเรือนจําเพื่อสามารถ
ตรวจสอบได โดยมีขอเสนอแนะใหกรมราชทัณฑเปดโอกาสใหหนวยงานภาคเอกชน องคกร มูลนิธิตางๆ เขามามี
สวนรวมในงานราชทัณฑ ควรมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับภารกิจของกรมราชทัณฑใหมากขึ้น
4. หนวยงานองคกรภาคสังคมที่มีเพศ อายุ สถานภาพตางกัน จะมีสวนรวมในกิจกรรมการแกไขพัฒนา
ผูตองขังใกลพนโทษ ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เพราะหนวยงานองคกรภาคสังคมมีแนวคิดหรือ
ทัศนคติในกิจกรรมการแกไขพัฒนาผูตองขังใกลพนโทษในทิศทางเดียวกันตามพันธกิจขององคการที่กําหนดไวใน
แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการกรมราชทัณฑ สอดคลองกับแนวคิดทางความชวยเหลือที่ใหแกผูดอยโอกาสที่
ประสบปญหาทางสังคม ไดแก 1.เปนความชวยเหลือที่ยังคงมีความเคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยตอกัน
ไมใชการชวยเหลือโดยการโดดเดี่ยว เบียดขับ ละเลยเพิกเฉยและทําใหเขารูสึกละอายหรือสูญเสีย ศักดิ์ศรีแหงตน
2.ดํารงและเพิ่มการมีสวนรวม โดยใหพวกเขามีสวนรวมเสนอความทุกขยาก ปญหาและความตองการโดยตนเอง
มิใชการคิดและการกําหนดจากฝายผูใหบริการฝายเดียว 3.สนับสนุนและสงเสริมใหพวกเขามีสวนรวมคิด วางแผน
ตัดสินใจ และดําเนินกิจกรรมการแกไขความเดือดรอนดวยตนเอง โดยใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการ
เรียนรูและยังสอดคลองกับงานวิจัยของศูนยวิจัยและพัฒนาดานอาชญาวิทยา กรมราชทัณฑ (2549) ไดทําการศึกษา
วิจัยเรื่อง “ทัศนคติของพันธมิตรราชทัณฑตอการนําประชาชนเขามามีสวนรวมในงานราชทัณฑ ” ผลการศึกษา
พบวา จาการสํารวจจํานวนพันธมิตรของกรมราชทัณฑ สวนใหญเขามาชวยเหลือดานการบริจาคเปนอันดับที่ 1
และรองลงมาคือ การพัฒนาจิตใจและการฝกอาชีพ สวนดานการจัดหางานทํามีนอยมาก เหตุผลที่เขามาเนื่องจาก
เรือนจําขอความชวยเหลือ และกลุมพันธมิตรมีความรูสึกในแงบวกกับการชวยเหลืองานของเรือนจํา ประชาชนสวน
ใหญเห็นวา ผูตองขังสวนใหญเปนผูดอยโอกาสในสังคม แตไมแนใจวา เมื่อพนโทษไปแลวผูตองขังจะกลับไปกระทํา
ผิดซ้ํา ซึ่งมองวาผูที่เคยตองโทษจําคุกสวนใหญจะไมไดรับการยอมรับจากสังคมเมื่อพนโทษ แตผูตองขังก็ยังถือเปน
สมาชิกหนึ่ งของสัง คมซึ่ง คนในสัง คมควรมี สวนรวมรับ ผิด ชอบและใหความชว ยเหลื อ และหลังจากการเข ามา
ชวยเหลืองานของเรือนจํา ทําใหยิ่งมีทัศนะที่ดีกับผูตองขังมากขึ้นกวาเดิม ประชากรสวนใหญเห็นดวยวา ประชาชน
สวนใหญยังไมรูจักและเขาใจในงานของเรือนจํา และเห็นวาการนําประชาชนและชุมชนเขามามีสวนรวมในงาน
ราชทัณฑเปนสิ่งที่มีความจําเปน และควรเปดรับการมีสวนรวมของชุมชนและประชาสังคม ซึ่งจะทําใหเปนที่เชื่อถือ
ศรัทธาจากประชาชน เนื่องจากการมีสวนรวมของชุมชน และสังคมเปนหัวใจสําคัญของความสําเร็จของหนวยงาน
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ในกระบวนการยุ ติธรรม ดั งนั้น จึงควรมีการนํา ชุมชนเขา มาชว ยเหลื องานเรือนจํา เพื่อประโยชนในการสรา ง
ความสัมพันธที่ดีระหวางผูตองขังกับชุมชน

ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยพบวา การมีสวนรวมในกิจกรรมการแกไขพัฒนาผูตองขังใกลพนโทษ มีขอเสนอแนะดังนี้
1. ควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการแกไขพัฒนาผูตองขังใกลพนโทษ อยางตอเนื่อง
2. ควรมีนโยบายสนับสนุนใหผูตองขังมีงานทําหลังพนโทษเพื่อปองกันการกระทําผิดซ้ําอีก
3. ควรเนนกิจกรรมในการฝกอาชีพที่สามารถออกมาประกอบอาชีพไดจริง ชวยเหลือตนเองได ไมเปน
ภาระตอสังคม
4. เรือนจําและทัณฑสถานควรมี และใหความสําคัญตอการเผยแพร ประชาสมพันธกิจกรรมการพัฒนา
พฤตินิสัยผูตองขัง ในรูปแบบสื่อตางๆ ทุกรูปแบบ เพื่อใหประชาชนไดรับรูถึงขาวสารและความสํา คัญในการพัฒนา
พฤตินิสัย
5. เรือนจําและทัณฑสถานควรสงเสริมการเปดโอกาสใหประชาชนทุกภาค สวนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง เมื่อประชาชนไดมีโอกาสเขามาดําเนินกิ จกรรมของการพัฒนาพฤตินิสัยในทุกขั้นตอน
จะทาใหรูจักประโยชนมองเห็นคุณคา และ ความสําคัญของการพัฒนาพฤตินิสัย
6. ควรจัดมีโครงการการศึกษา พัฒนาอาชีพและพัฒนาจิตใจ ในเรื่องที่ผูตองขังสวนใหญสนใจและสามารถ
นําไปใชประโยชนได และเปนที่ตองการของสังคม
7. ควรจั ด สภาพแวดล อ มที่ เ อื้ ออํ า นวยต อการศึ ก ษาและการฝ ก อบรมแกผู ต องขั ง ให เ หมาะสมตาม
สภาพการณ

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
จากการวิเคราะหขอมูล ทําใหผูวิจัยสามารถกําหนดแนวทางเพื่อเปนขอเสนอแนะแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
และหนวยงานอื่นที่มีลักษณะการดําเนินการอยางเดียวกัน ดังนี้
1. ควรศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติม เชน ลักษณะของผูตองขัง การกําหนดโทษ ลักษณะของการกระทําผิด
2. ควรศึกษาวิจัยในกลุมประชาชนที่ไมเขามามีสว นรวมในการพัฒนาพฤตินิสัย ผูตองขัง เพื่อทําใหทราบถึง
มูลเหตุหรือปญหาขอขัดของในการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพฤตินิสัย
3. ควรศึกษาวิจัยเรื่องเดียวกันนี้ แตเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อมาเปรียบเทียบและจดทําเปน
ผลสรุปรวมกันเพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาบทบาทของประชาชน และเรือนจํา/ทัณฑสถาน
4. ควรศึกษาภาวะที่เกี่ยวของกับปรากฏการณของสังคมดานจิตใจ และในดานสภาพแวดลอมอื่นๆเพิ่มเติม
เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนเรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
5. ควรมีการศึกษากลุมผูใหขอมูลในเขตการควบคุมที่แตกตางเพิ่มเติม เพื่อใหครอบคลุมเกิด ประโยชนใน
ภาพรวม
6. ควรวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการมีสวนรวมพัฒนาผูตองขังใกลพน
โทษควบคู ไ ปด ว ย เพื่ อเจาะลึ กถึงสาเหตุ การแกไ ข และป จ จั ย ที่ จ ะนํ า ไปสู ค วามสํ า เร็จของการมี ส ว นรว มของ
ประชาชนในการพัฒนาผูตองขังใกลพนโทษมากขึ้น
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ความรูความเขาใจในการชําระภาษีของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนหอม อําเภอเมือง
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ วรภัทรถิระกุล

บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง “ความรูความเขาใจในการชําระภาษีของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนหอม
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1). เพื่อศึกษาความรูความเขาในการชําระภาษีของประชาชนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล โนนหอม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (2). เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะเกี่ยวกับความรูความ
เขาใจในการชําระภาษีของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนหอม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคคลที่มายื่นแบบชําระภาษี และมีชื่อปรากฎในบัญชีผูแจง
รายการเสียภาษี จํานวน 363 ราย ขนาดกลุมตัวอยาง ดวยวิธีของ ทาโรยามาเน ระดับความเชื่อมั่น 0.95 และ
ความเคลื่อนในการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.05 ซึ่งไดกําหนดกลุมตัวอยางโดยการปดเศษจํานวนเต็มรอย เครื่องมือที่ใช
ในการวิ จัย ได แก แบบสอบถาม โดยใช วิ ธี การสุ ม แบบบั ง เอิญ สถิติ ที่ ใช ในการวิ เคราะหขอมู ล ได แก การหา
คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ t-test ในการ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุม และใชสถิติ One – way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวาง ตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุมขึ้นไป และใช LSD (Lease Significant Difference) ทดสอบความ
แตกตางรายคูหากพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้
1. ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจในการชําระภาษีของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ตําบลโนนหอม อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ทั้ง 3 ดาน อยูในภาพรวมอยูระดับมาก
2. ผลการทดสอบสมติ ฐานเพื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจในการชําระภาษีของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลโนนหอม พบวา ประชาชนผูมาชําระภาษี ที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดตอ
เดือนที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจของผูมาชําระภาษีในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนหอม ไมแตกตางกัน
จึงปฏิเสธสมติฐานการวิจัย
3. ขอเสนอแนะ ควรเพิ่มเติม เรื่อง ควรมีขั้นตอนการทํางานที่ถูกตองแมนยําและเชื่อถือได และปรับปรุง
ขอมูลทะเบียนทรัพยสินใหตรงกับขอมูลจริงของผูเสียภาษีใหถูกตองและใหเปนปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อความถูกตอง
ครบถวนในการชําระภาษี และควรจัดอบรมเพื่อใหความรูความเขาใจในการชําระภาษีกับของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลโนนหอม
คําสําคัญ : ความรูค วามเขาใจ ในการชําระภาษี
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Abstract
Education knowledge and understanding of tax payment of people in the Non
homSubdistrict Administrative Organization the objectives (1). For education knowledge
and understanding in tax payment of people in Non Hom Subdistrict Administrative
Organization Mueang Prachinburi District of Prachinburi Province (2). To gather
suggestions about the knowledge and understanding of tax payment of people in the Non
Hom Subdistrict Administration Organization, Mueang Prachinburi District, of Prachinburi
Province The sample group used in this research was the person who submitted the tax
payment form and the name appeared in the 363 tax payer account. Sample size with the
method of Taro Yamane at the confidence level of 0.95 and sampling motion at the level of
0.05, which determined the sample by rounding the whole number. The instrument used in
the research were questionnaires using accidental by random sampling.. The statistics used
in data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, and standard deviation. Using
t-test statistics to compare the differences between independent variables with 2 groups and
using One-way ANOVA statistics. To compare the differences between independent
variables with 3 or more groups and using LSD (Lease Significant Difference) to test pair
differences if found to have statistical significant differences at the level of 0.05
Research results can be summarized as follows:
1. The results of analysis on the knowledge and understanding in tax payment of
people in the Non Hom Subdistrict Administration Organization, Muang Prachinburi
District, of Prachinburi Province, all 3 aspects are in the overall picture is very high level.
2. The results of the research hypothesis test to compare of people with knowledge
and understanding of tax payment of people in the Non Hom Subdistrict Administration
Organization found that people who pay taxes with sex, age, education, occupation and
different monthly income satisfied with the payment of taxes in the Non Hom Subdistrict
Administration Organization not different. Therefore rejected the research hypothesis.
3. Suggestion : Subjects should have accurate and reliable work procedures.
And update the property registration information to match the actual information of the
taxpayer to be correct and current in order to ensure complete accuracy in paying taxes and
should arrange training to provide knowledge and understanding of tax payment to the
people in the Non Hom Subdistrict Administration Organization.
Keywords : Knowledge, understanding in paying taxes

บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 บัญญัติไววาองคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมี
อํานาจหนาที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นและยอมมี
ความเปนอิสระ ในการกําหนดนโยบายการบริหารการจัดบริหารสาธารณะการบริหารงานบุคคลการเงินและการ
คลัง และมีอํา นาจหน าที่ของตนเอง โดยเฉพาะโดยต องคํานึ งถึง ความสอดคลองกับการพั ฒนาของจัง หวัด และ
ประเทศเปนสวนรวมดวย ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีความเขมแข็ง
ในการบริหารงานเพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนา
ระบบการคลังทองถิ่นใหจัดบริการสาธารณะไดโดยครบถวนตามอํานาจหนาที่ เพื่อใหเกิดความคุมคาเปนประโยชน
และใหบริการประชาชนอยางทั่วถึง (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น,2550:34)การจัดหาบริการสาธารณะใหแก
ประชาชนในทองถิ่นนั้น มีความจําเปนที่จะตองใชเงินลงทุนจํานวนมากซึ่งนับตั้งแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงประสบปญหาเรื่องการมีรายไดที่จํากัดจึงสงผลทําใหการจัดหาบริการสาธารณะไม
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เพียงพอ และไมทันกับความตองการของประชาชนในทองถิ่น ในขณะที่การกระจายอํานาจการปกครองจากราชการ
สวนกลางไปยังราชการสวนทองถิ่น ไดดําเนินการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเองมากขึ้น ดังนั้นประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายไดขององคการบริหารสวนทองถิ่นจึงไดมีความสําคัญและเปนหัวใจสําคัญของการจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
(สันติชัยศรีสวัสดิ์สุข, 2545: 201)
ภาษี อากร คื อ เป น รายได หลั กขององคกรปกครองส ว นท องถิ่น มี ค วามสํ า คัญ อย า งยิ่ ง ต อการนํ า ไป
ดําเนินการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะในดานตางๆจึงตองมีแนวทางในการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด แตเนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารงานจากผูบริหารที่มาจากการเลือกตั้งมี
วาระในการดํารงตําแหนงเพียง 4 ป จึงมีการเปลี่ยนผูบริหารและสมาชิกขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูเสมอ
และประกอบกับการแตงตั้งโยกยายของพนักงานขาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการโยกยายเปลี่ยน
สายงานอยูตลอดเวลา จึงเปนสาเหตุใหทําใหประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรยั งไมบรรลุตามเปาหมายเงินรายได
จากการจัดเก็บภาษีไมเพียงพอแกการนําไปพัฒนาทองถิ่น
เนื่องจากปจจุบันประชาชนสวนใหญในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนหอม อําเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ยังขาดความรูความเขาใจในการชําระภาษี เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในการชําระภาษีและ
ไมใหความรวมมือในการชํา ระภาษีไ มเขาใจขั้นตอนการเสียภาษีพยายามหลบเลี่ย งการเสียภาษีและไมเห็นถึง
คุณประโยชนในการนําเงินที่เสียภาษีที่จัดเก็บไดไปใชในการพัฒนาทองถิ่น
ดวยเหตุ นี้ผูศึกษาในฐานะเจาหนาที่ ซึ่ งเป นผูที่ มีส วนเกี่ยวของโดยตรงในการจัด เก็บ ภาษีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจึงมีความสนใจและตองการศึกษาปญหาความรูความเขาใจในการชําระภาษีของประชาชนเขต
องคการบริหารสวนตําบลโนนหอม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อที่จะไดนําผลการศึกษาไปเปน
ขอมูลในการพัฒนาปรับปรุ งแกไขและหาแนวทางพัฒนาระบบการบริหารการจัดเก็บภาษี เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทองถิ่นและใชเปนขอมูลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอื่นๆ นําไปปรับใชประกอบการวางแผนและ
พัฒนาบริหารการจัดเก็บภาษีกําหนดนโยบายตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรูความเขาในการชําระภาษีของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนหอม
อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
2. เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะเกี่ยวกับความรูความเขาใจในการชําระภาษีของประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลโนนหอม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

กรอบแนวคิดวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. สถานภาพ
5. อาชีพ
6. รายได

ตัวแปรตาม
ดานความรูความเขาใจในการชําระภาษี
1. ดานความถูกตองครบถวนในการชําระ
ภาษี
2. ดานประเภทการชําระภาษีตาง ๆ
3. ดานการนําผลจากการจัดเก็บภาษีไป
ใชประโยชน
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ขอบเขตของการวิจัย
ดานเนื้อหา
การศึกษา ความเขารูความเขาใจในการชําระภาษีของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล โนนหอม
อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผูศึกษาไดนําเกณฑที่ใชวัดความรูความสามารถในการจัดเก็บภาษีที่นิยมใช
3 เกณฑ ดวยกันไดแก ดานความถูกตองครบถวนและชําระภาษี,ดานประเภทการชําระภาษีตาง ๆ ดานการนําผล
จากการจัดเก็บภาษีไปใชประโยชน
ดานประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชการศึกษาไดแกบคุ คลที่มายื่นแบบชําระภาษีและมีชื่อปรากฏในบัญชีผูแจงรายการผูเสีย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํา รุงทองที่ และภาษีปาย ชวงเดือน ธันวาคม 2561-มกราคม 2562 รวมทั้งที่ไดรับ
บริการงานจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลโนนหอม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน
3,946 ราย ซึ่งขนาดของกลุมตัวอยางจากสูตรการคํานวณขนาดของตัวอยางของยามาเน (YAMANE)
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. ทําใหทราบถึงความรูความเขาใจในการชําระภาษีของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนน
หอม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
2. ผลที่ไดจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลโนนหอม นําไปใชในการจัดเก็บภาษี
ใหเกิดความรูความเขาใจใหมากยิ่งขึ้น อันจะนําไปสูการพัฒนาจัดการสาธารณะในดานตาง ๆ ใหแกประชาชนใน
พื้นที่ไดอยางทั่วถึงตอไป

วิธีการวิจัย
การวิจัย เรื่อง ความรูความเขาใจในการชําระภาษีของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนหอม
อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาดังนี้ 1). เพื่อศึกษาความรูความเขาในการชําระ
ภาษีของประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลโนนหอม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวั ดปราจีนบุรี 2). เพื่อรวบรวม
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความรูความเขาใจในการชําระภาษี ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนหอม
อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุ รี นําไปใชในการจัดเก็บภาษีให เกิดความรูความเขาใจใหมากยิ่งขึ้น อันจะ
นําไปสูการพัฒนาจัดการสาธารณะในดานตาง ๆ แกประชาชนในพื้นที่ไดอยางทั่วถึงตอไป เปนการวิจัยเชิงปริมาณ
ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้ผูศึกษาไดใชแบบสอบถาม เรื่อง ความรูความเขาใจในการชําระ
ภาษีของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนหอม อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยแบงออกเปน 2
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพและรายได
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความรูความเขาใจในการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนหอม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี การศึกษาเพื่อไปใชประยุกตใชในการจัดเก็บภาษีของ
องคการสวนตําบล โนนหอม ตอไป แบงเปน 3 ดานดังนี้
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1. ดานการความถูกตองครบถวนในการชําระภาษี
2. ดานประเภทการชําระภาษีตาง ๆ
3. ดานผลลัพธที่ไดจากการจัดเก็บภาษี

สรุปผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาประชาชนสวนที่มาชําระภาษีเปนเพศ หญิงรอยละ
60.88 อายุระหวางอายุ 31-40 ป มากที่สุด รอยละ 48.76 โดยมีระดับการศึกษา ระดับมัธยม มากที่สุด รอยละ
44.90 สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย มากที่สุด 58.68 และรายไดตอเดือน 12001-15000 บาท รอยละ 29.75
สวนที่ 2 ระดับความรูความเขาใจในการชําระภาษีของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนหอม
อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นความรูความเขาใจในการชําระภาษีของประชาชนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลโนนหอม ทั้ง 3 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก (=3.58,S.D.=0.76) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ประชาชน ที่มาใชบริการมีความคิดเห็นความรูความเขาใจในการชําระภาษีของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล โนนหอม ดานการนําผลจากการจัดเก็บภาษีไปใชประโยชน มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ( =3.62,
S.D.=0.78) รองลงมา คื อ ด า นความถู ก ต อ งครบถ ว นในการรั บ ชํ า ระภาษี มี ค วาม คิ ด เห็ น ในระดั บ มาก
(= 3.57,S.D.=0.76)และดานประเภทการชําระภาษี มีความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด (=3.56 S.D.=0.75)
1. ดานความถูกตองครบถวนในการรับชําระภาษี พบวาประชาชนผูมาใชบริการมีความรูความเขาใจใน
การชําระภาษีของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนหอม ในดานความถูกตองครบถวนในการรับชําระ
ภาษี อยูในระดับมาก โดยเรื่องที่มีระดับความรูความเขาใจในการชําระภาษีของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลโนนหอม มีการปรับปรุงขอมูลผูเสียภาษีใหถูกตองและเปนปจจุบัน(=3.67 S.D.=0.70) รองลงมาคือ การ
ประเมินคาภาษีไดอยางถูกตองและครบถวนทุกประเภท (= 3.66 S.D.= 0.89=) เจาหนาที่สามารถใหคําปรึกษา
และชวยแกปญหาเกี่ยวกับการชําระภาษีแกประชาชนไดอยางดี ในระดับความคิดเห็น ระดับ 3 (= 3.63 S.D.=0.74)
มีการปฎิบัติงานตามระเบียบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการชําระภาษี อยางถูกตอง มีความคิดเห็นระดับ 4
(3.56, S.D.=0.80) มีเจาหนาที่จัดเก็บรายไดทุกระดับเพื่อสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองครบถวน ในระดับ 5
(3.54,S.D.=0.66) องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลมี ขั้ น ตอนการทํ า งานที่ ถู ก ต อ ง แม น ยํ า และเชื่ อ ถื อ ได 6
(3.53,S.D.=0.80) มีการตรวจสอบความถูกตองขอมูลระหวางขอมูลที่มีกับทรัพยสินจริง ความคิดเห็นในระดับ 7
(3.53,S.D.=0.72) องคการบริหารสวนตําบลโนนหอม มีการเรียกเก็บภาษีอยางเที่ยงตรง เปนธรรมมากนอยเพียงใด
มีความคิดเห็นในระดับ 8 (3.51,S.D.=0.78)
2. ดานประเภทการชําระภาษี พบวาประชาชนผูมาใชบริการมีความคิดเห็นตอความรูความเขาใจในการ
ชําระภาษีของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนหอม เจาหนาที่มีความรูความสามารถในการใหบริการ
ไดเปนอยางดี อยูในระดับมาก (3.66,S.D.=0.77) และระดับรองลงมาคือ เจาหนาที่ที่มีความซื่อสัตย สุจริตในการ
ปฏิบัติหนาที่ เชน ไมรับสินบน (3.56,S.D.=0.75) มีการใชแบบพิมพสําหรับใชในการจัดเก็บภาษีถูกตองครบถวน
ความคิดเห็นในระดับ 3 (3.64,SD=S.D.=0.73) มีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยงานจัดเก็บภาษีและรับ
ชําระภาษีไดอยางถูกตอง ความคิดเห็นในระดับ 4 (3.58,S.D.=0.72) มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษี
แประชาชนในหวงเวลาที่เหมาะสมและอยางถูกตอง ความคิดเห็นในระดับ 5 (3.57,S.D.=0.80) คุณภาพและความ
ทันสมัยของอุปกรณเครื่องมือในการใหบริการมากนอยเพียงใด ความคิดเห็นในระดับ 6(3.52,S.D.=0.79) เจาหนาที่
รับฟงปญหาหรือขอซักถามของรับบริการอยางเต็มใจมากมีความคิดเห็นในระดับ 7(3.48,S.D.=0.72) เจาหนาที่ที่มี
ความรู ความสามารถในการใหบริการไดเปนอยางดี ความคิดเห็นในระดับ 8(3.45,S.D.,=0.76)
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3. ดานการนําผลจากการจัดเก็บภาษีไปใชประโยชน พบวาประชาชนผูมาใชบริการมีความคิดเห็นตอ
ความรูความเขาใจในการชําระภาษีของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนหอม ผูเสียภาษีพรอมที่จะให
ความรวมมือและเต็มใจในการเสีย อยูในความคิดเห็น อยูในระดับมาก (3.69,S.D.=0.87) รองลงมาคือ องคการ
บริหารสวนตําบลรับชําระภาษีไดทันตามระยะที่กําหนด (3.66,S.D.=0.74) องคการบริหารสวนตําบลรับชําระภาษี
แตละประเภทไดตามเปาหมายที่กําหนดไดมากนอยเพียงใด (3.61,S.D.=0.75) ระยะเวลาที่กําหนดในการชําระภาษี
อากรแตละประเภทมีความเหมาะสมตอการบริหารมากนอยเพียงใด (3.55,S.D.=0.79)
การทดสอบสมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่ อเปรียบเทียบ ความรูความเขา ใจในการชํ าระภาษีของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลโนนหอม อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี พบวา ประชาชนผูมาใชบริการ ที่มีเพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ และ รายได ตางกัน มีความคิดเห็นตอความรูความเขาใจในการชําระภาษีของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลโนนหอม ไมแตกตางกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัย
อภิปรายผล
1. ระดับความรูความเขาใจในการชําระภาษีของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนหอม
อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับระดับความรู ความเขาใจในการชําระภาษีของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลโนนหอม พบวาประชาชนผูมาชําระภาษีในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนหอม ทั้ง 3 ดาน ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก โดยดานการนําผลจากการจัดเก็บภาษีไปใชประโยชน พบวาประชาชนผูมาใชบริการมีความรูความ
เขาใจในการชําระภาษีของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนหอม ผูเสียภาษีพรอมที่จะใหความรวมมือ
และเต็มใจในการเสีย อยูในความคิดเห็น ระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ดานความถูกตองครบถวนในการรับชําระ
ภาษี, และดานประเภทการชําระภาษีมีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด ซึ่งสามารถอธิบายผลการศึกษาไดดังนี้
1.1 ดานความถูกตองครบถวนในการรับชําระภาษี ในภาพรวมของประชาชนผูที่มาชําระภาษี
มีระดับความคิดเห็นอยูใ นระดับมาก คือ เรื่องที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ มีการปรับปรุงขอมูลผูเสียภาษีให
ถูกตองและเปนปจจุบัน รองลงมา คือ มีการตรวจสอบความถูกตองขอมูลระหวางขอมูลที่มีกับทรัพยสินจริง ใน
ความคิดเห็นของผูวิจัย เหตุที่ดานความถูกตองครบถ วนในการรับชําระภาษีมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
เพราะทางองคการบริหารสวนตําบลโนนหอม อําเภอเมือง ปราจีนบุรี ใหมีการปรับปรุงขอมูลฐานข อมูลผูเสียภาษี
ทางระบบขอมูล e-laas ใหเปนปจจุบันและใหครบทุกราย และไดมีการตรวจสอบความถูกตองกับขอมูลทรัพยสิน
ทุกสิ้นปงบประมาณ
1.2 ดานประเภทการชําระภาษีในภาพรวมประชาชนผูที่มาชําระภาษีในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลโนนหอม มีระดับความคิดเห็นระดับมาก คือ เรื่อง ดานประเภทการชําระภาษี พบวาประชาชนผูมาใชบริการ
มีความคิดเห็น ตอความรูความเขาใจในการชําระภาษี ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนหอม
เจาหนาที่มีความรูความสามารถในการใหบริการไดเปนอยางดี อยูในระดับมาก และระดับรองลงมาคือ เจาหนาที่ที่
มีความซื่อสัตย สุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมรับสินบน ในความคิดเห็นของผูวิจัย เหตุด านประเภทการชําระ
ภาษีมีความคิดเห็นระดับมาก เพราะทางองคการบริหารสวนตําบลโนนหอม อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ไดจัด
เจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถในการใหบริ การไดเปนอยางดี และคอยรับฟงปญหาหรือขอซักถามของการรับ
บริการอยางและเต็มใจ แนะนําเอกสาร แผนพับประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษี รวมทั้งเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
มีความซื่อสัตย สุจริตในการปฏิบัติงาน
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1.3 ดานการนําผลจากการจัดเก็บภาษีไปใชประโยชนพบวาประชาชนผูม าใชบริการมีระดับความ
คิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ ระยะเวลาที่กําหนดในการชําระภาษีอากรแตละประเภทมีความเหมาะสมตอการ
บริหารงานมากนอยเพียงใด รองลงมา คือ องคการบริหารสวนตําบลรับชําระภาษีไดทันตามระยะเวลาที่กําหนดใน
ความคิดเห็นของผูวิจัย ที่ดานการนําผลจากการจัด เก็บภาษีไปใชประโยชนอยูในระดับมาก เพราะองคการบริหาร
สวนตําบลโนนหอม ไดนําผลจากการจัดเก็บภาษีไปใชประโยชน คือ ระยะเวลาที่กําหนดในการรับชําระภาษีอากร
แตและประเภทมีความเหมาะสม และผูเสียภาษี

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ดานความถูกตองครบถวนในการรับชําระภาษี ควรมีการประเมินคาภาษีทุกประเภทใหถูกตองและและ
ครบถวน มีการเรียกเก็บภาษีอยางเที่ยงตรงและเปนธรรม ควรมีขั้นตอนการทํางานที่ถูกตองแมนยําและเชื่อถือได
และตองปรับปรุงขอมูลในทะเบียนทรัพยสินใหตรงกับขอมูลจริงของผูเสียภาษีใหถูกตองและเปนปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อ
ความถูกตองครบถวนในการชําระภาษีขององคการบริหารสวนตําบลโนนหอม
2. ดานประเภทการชําระภาษี ควรมีการประชาสัมพันธและจัดใหเจาหนาที่รับฟงปญหาและตอบขอ
ซักถาม ใหผูมาใชบริการในชําระภาษีเกี่ยวกับการใหขอมูล คําแนะนํา การตอบขอซักถามใหแกประชาชนผูมาชําระ
ภาษี เพื่อใหเจาหนาที่มีทักษะการใหคําแนะนําที่ถูกตอง อันเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางเจาหนาที่และ
ประชาชนผูมาชําระภาษี ทั้งนี้ควรจัดเจาหนาที่เพื่อตอบขอซักถามใหแก ผูมาชําระภาษีโดยเฉพาะ เพื่อใหเกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการชําระภาษี
3. ดานการนําผลจากการจัดเก็บภาษีไปใชประโยชน ควรกําหนดระยะเวลาในการชําระภาษีอากรแตละ
ประเภทวามีความเหมาะสม รับชําระภาษีไดทันตามเวลาและเปาหมายที่กําหนด จัดชองทางในการชําระภาษีผาน
ทางธนาคารหรือสงทางธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย ไมวุนวาย เปนธรรมแกผูมา
ชําระภาษี จัดอบรมเจาหนาที่ผูใหบริการเกี่ยวกับการใหบริการประชาชนดวยความโปรงใส ไมทุจริต อันเปนการ
สรางความเชื่อมั่นในการบริการใหแกผูมาขอรับบริการและบุคคลภายนอก อีกทั้งเปนการกอใหเกิดภาพลักษณที่ดี
แกหนวยงานอีกทางหนึ่งดวย
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สาคร บุ ญ ส ง .(2557).ประสิ ทธิ ภ าพการจั ด เก็ บ ภาษี ข ององคก รปกครองส วนท องถิ่ น ในเขตท า ม วง จั ง หวั ด
กาญจนบุรี

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



การทุจริตคอรรัปชั่นในระบบขาราชการไทย
Corruption in the Thai Bureaucracy : The Guidelines on Prevention and Solution

ผูวิจัย

จรรยา เอื้อละพันธ

บทคัดยอ
คําวา “คอรรัปชั่น” นั้นนิยามอาจตีความไดอยางกวางขวางมาก เชน การทุจริต การฉอโกง การฉอราษฎรบังหลวง
เปนตน โดยแตละความหมายลวนใหความหมายในเชิงแงลบทั้งสิ้น การทุจริตโดยใชหรืออาศัยตําแหนงหนาที่อํานาจและ
อิทธิพลที่ตนมีอยูเพื่อประโยชนแกตนเองหรือผูอื่นรวมถึงการเลือกที่รักมักที่ชัง ปญหาการทุจริตคอรัปชั่นของบุคลากรรัฐ
เปนปญหาที่เกิดขึ้นมานานของทุกสังคมในโลก ดวยอํานาจทางการปกครองภายใตระบบรวมศูนย โดยเฉพาะสังคมไทย
ในอดีต เปดทางใหบุคลากรรัฐเหลาเก็บบางสวนไวเปนของตนเอง และบางสวนสงใหรัฐบาลกลางหรือกษัตริย วัฒนธรรม
การเก็บภาษีเชนนี้มีสวนสงเสริมการฉอราษฎรบังหลวงในสมัยตอมา ปจจุบันปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการทุจริตคอรัปชั่น
ในระบบราชการไทย ประกอบดวย ทัศนคติของคนไทยกลุมอาชีพตางๆ ระบบราชการ และประสิทธิภาพของตัวระบบ
ราชการ หรือการบริหารราชการแผนดิน สวนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการคอรรัปชั่น คือ การสราง
คานิยมความมีจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในระดับปจเจกบุคคลและการสงเสริมธรรมาภิบาลใหกับระบบ
ราชการไทย
คําสําคัญ : ทุจริตคอรัปชั่น, การปองกันและแกไข
Abstract
Corruption of public officials is the oldest problem of all societies in the world, it was
caused the political authority was under the centralized system especially Thai social in the past,
there lead to opened the way for authorities to keep some of them as their own and some are sent
to the central government or the king. Therefore, the Culture taxation likes this so that if lead to
contribute to corruption in the days following. The important factors that cause corruption in
Thai bureaucracy consisted of three aspects; the attitude of various professional groups in
Thailand, the Thai Bureaucracy, and the efficiency of Thai Bureaucracy system. However, The
protection and solution approach should be; the building values of ethics and unprofessional
conduct of individuals, and promoting good governance for Thai bureaucracy continually.
Keyword : Corruption, Protection and Solution
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บทนํา
การทุจริตคอรัปชั่นของเจาหนาที่รัฐเปนปญหาที่มีมานานในสังคมไทยและสังคมโลก ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย
พระมหากษัตริยตองพึ่งพาเจาเมืองขุนนาง รวมทั้งผูทําหนาที่เจาภาษีนายอากรไปเก็บภาษีและสวยจากราษฎรมาเปนชั้นๆ
และเปดทางใหเจาหนาที่รัฐเหลานั้นเก็บบางสวนไวเปนของตนเอง และใชเลี้ยงลูกนองแทนเงินเดือน และบางสวนให
รัฐบาลกลาง หรือ พระมหากษัตริย (ญาดา ประภาพันธ. ระบบเจาภาษีนายอากรสมัยกรุงเทพฯยุคตน , สํานักพิมพ
สรางสรรค, 2544.) หากขุนนางไมเก็บไวเปนของสวนตัวมากเกินไปจนผิดสังเกต หรือจนมีคนรองเรียนก็ถือวาเปนเรื่อง
ปกติ ไมใชเรื่องทุจริตคอรัปชั่นแตอยางไร ระบบวัฒนธรรมการเก็บภาษีเชนนี้ คงมีสวนสงเสริมการฉอราษฎรบังหลวงใน
สมัยตอมา ในสมัยที่ประเทศไทยมีการจัดระบบการบริหารราชการแบบตะวันตก (รัชการที่ 5) คือมีการจายเงินใหกับ
ขาราชการระดับตางๆ หากใครเบียดบังทรัพยสินของราชการมากกวาเงินเดือนที่ไดจริง เริ่มมีการจับตามองวา เปนการ
ฉอราษฎรบังหลวง ซึ่งมีนัยหมายถึงการที่ขุนนางเบียดบังรายไดงบประมาณที่เปนของราชการ หรือไปรีดไถทรัพยสมบัติ
ของประชาชนไปเปนของสวนตัว เนื่องจากประเทศไทยมีวัฒนธรรมแบบขุนนางเก็บภาษีและสวยเอง รวมทั้งวัฒนธรรม
แบบผูอุปถัมภ คือ ขุนนางตองดูแลทุกขสุขของผูอยูใตอุปถัมภมาชานาน เสนแบงวา อะไรคือการเก็บสวยตามปกติ และ
อะไรคือการฉอราษฎรบังหลวงจึงไมคอยชัดเจน แมกระนั้นก็ตาม การฉอราษฎรบังหลวงในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย
อาจจะมีไมมากนัก เนื่องจากเหลาขุนนางยําเกรงพระราชอํานาจ ทั้งในแงมีโอกาสถูลงโทษที่ รุนแรงเด็ดขาด และแงของ
การผูกพันทางความเชื่อ ถาคดโกงพระเจาแผนดินแลวจะเปนบาป ทําใหชีวิตตกต่ําเลวรายอยางถึงที่สุด นอกจากนี้แลว
โอกาสที่ขุนนางสมัยกอนจะสะสมทุน เพื่อไปลงทุนตอมีนอยมาก รวมทั้งสมัยกอนนั้นยังไมมีสินคาฟุมเฟอยใหซื้อหาได
มากมายเหมือนในสมัยที่ประเทศไทยพัฒนาเปน ทุนนิยมอุสาหกรรมมากขึ้นในภายหลัง ขุนนางโดยทั่วไปมีฐานะความ
เปนอยูที่คอนขางดีอยูแลว จึงทําใหเกิดมีแรงจูงใจใหทําการฉอราษฎรบังหลวงมากนัก แตเมื่อการเมืองไทยและเศรษฐกิจ
ไทยเปลี่ยนแปลง การปกครองเปนประชาธิปไตยและทุนนิยมที่ขาราชการนักการเมืองมีอํานาจมากขึ้ นตามลําดับ ทําให
ประชาชนมีคานิยมยกยองเงิน ตรา มีสินคาฟุมเฟอย มีชองทางจะสะสม และใชเงินเพิ่มขึ้น การฉอราษฎรบังหลงจึง
ขยายตัวเพิ่มขึ้น ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อประเทศไทยเกิดการขาดแคลนสินคาที่จําเปน และมีชองทางใหเกิด
ตลาดมืดและการฉ อราษฎรบัง หลวงกันมาก เปนชวงสําคัญชวงหนึ่งที่สงเสริมใหทําการทุจริต คอรัปชั่นกันมากขึ้น
(สนิท เจริญรัฐ. โอวาอาณาประชาราษฎร, แพรพิทยา, 2507) หลังจากนั้นการทุจริต คอรัปชั่น จึงขยายตัวมาตามลําดับ
โดยเฉพาะเมื่อสภาพการเมืองของประเทศไทย นับตั้งแตรัฐประหารป พ.ศ. 2490 ตองตกมาอยูภายใตการปกครองแบบ
เผด็จการทหารเปนสวนใหญ เพราะการที่ชนชั้นผูนํา ผูบริหารมีอํานาจมากและมีโอกาสถูกตรวจสอบนอยนําไปสูการ
ทุจริตคอรัปชั่นไดมาก

การคอรัปชั่นในระบบราชการไทย
การทุจริตคอรัปชั่นในยุคตั้งแตรัฐบาลเผด็จการทหาร มักจะเปนการทุจริตคอรัปชั่นจากงบประมาณของ
กระทรวงและรัฐวิสาหกิจตางๆ โดยเฉพาะงบราชการลับ และการเบียดบังจากรัฐวิสาหกิจที่มีกําไรสูง นอกจากนั้นก็เปน
การทุจริตแบบหาผลประโยชนคาหัวคิวและหุนลมจากโครงการสัมปทานแกบริษัทเอกชนที่รับเหมากอสรางหรือขาย
สินคาและบริการใหภาครัฐบาล ในยุครัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ยังคงมีการทุจริตคอรัปชั่น เนื่องจากนักการเมืองและ
ขาราชการมีอํานาจมากกวาภาคประชาชนมากมายหลายเทา และระบบตรวจสอบโดยฝายคาน นอกจากนี้ระบบทุนนิยม
ยังมีอิทธิพลตอพรรคการเมืองสูงมาก นักการเมืองมืออาชีพมีเครือขา ยนักการเมืองกวางขวาง และมีทุนทรัพยมากมาย
มหาศาลคุมการเมืองระบบพรรคอยู การทุจริตคอรัปชั่น ประพฤติมิชอบและไมโปรงใส รวมทั้งการซื้อสิทธิ์ขายเสียงใน
การเลือกตั้งจะยังคงมีอยูในสังคมไทย (Harnmontri, et al.,2015 : 7)
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การคอรัปชั่ นถือเปน หนึ่ งในป ญหาสํา คัญ ที่ขัดขวางกระบวนการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมของประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการขจัดความไมความเทาเทียมกันในสังคมซึ่งวัดโดยความเหลื่อมล้ําทางรายไดของคนในสังคม
(Chansarn, 2013 : 37) ปจจุบันการคอรัปชั่นดูเหมือนจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนับเปนปญหาที่ฝงรากลึกสูสังคมไทย จน
สมัยรัฐบาล นายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี ไดตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ดําเนินการ
ตรวจสอบผูกระทําผิดในการคอรัปชั่นเพื่อนํามาลงโทษ หากเปนเจาพนักงานผูที่กระทําความผิดจะตองไดรับโทษทาง
อาญา สําหรับความผิดทางวินัย การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
มีผลทําใหถูกลงโทษโดยการไลออก และหรือไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จบํานาญ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กลาววา ปจจุบันมีคดีคอรรัปชั่นคาง
พิจารณา 3,657 คดี ผูทําผิดเปนลูกจางของรัฐ กระทําการทุจริตประเภทการจัดทําบริการสาธารณะ 34 คดี ผูทําผิดเปน
ขาราชการและลูกจางของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน สวนทุจริตการกอสรางสถานที่ราชการ 26 คดี
ผูทุจริตสวนใหญเปนขาราชการและลูกจางของรัฐ การทุจริตการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ 293 คดี พบขาราชการ
และลูกจางของรัฐทําผิดมากที่สุด 256 คดี โดยมีขาราชการระดับสูง สมาชิกสภาพผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
รัฐมนตรีเขาไปเกี่ยวของถึง 14 คดี สําหรับการทุจริตผิดกฎหมายมาตรา 157 เรื่องการละเวนการปฏิบัติหนาที่และการ
ใชอํานาจในตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ พบขาราชการระดับสูงถึง 2,933 คดี ขาราชการระดับสูง สมาชิกสภาพ
ผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา รวมกระทําการทุจริต 76 คดี โดยมีขาราชการและลูกจางของรัฐรวมทําผิด 2,481 คดี
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 363 คดี บุคลากรของรัฐตาม พระราชบัญญัติประกอบ 3คดี นอกจากนี้ยังพบอีก
วา ยังมีการทําทุจริตของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองระดับทองถิ่น โดยแยกเปนการทุจริตและร่ํารวยผิดปกติ ฮั้วและ
ทุจริต ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในเขตกรุงเทพฯ เชนเดียวกับการทุจริตของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใน
ทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบล มีมากกวา1,000 คดี ซึ่งจะเห็นไดมีปริมาณเพิ่มขึ้น จากการตรวจสอบบัญชีทรัพยสิน
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง บุคลากรของรัฐ ประชาชนหรือภาคเอกชน จะตองรวมมือกันในการปองกันและ
ปราบปราม กําหนดชองทางในการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการคอรรัปชั่น การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบ ของบุคลากรในสังกัด เพื่อใหทุกฝายไดแจงเบาะแสและรวมมือกันในการปองกันและปราบปรามการคอรัปชั่น และ
ดําเนินการตรวจสอบ และลงโทษผูที่กระทําความผิดตามกฎหมายตอไป ในลักษณะการใชบังคับกฎหมายโดยปราศจาก
ดุลพินิจตามอําเภอใจ ความเสมอภาคเทาเทียมกันภายใตกฎหมาย การควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ การพิทักษ
คุมครองสิทธิมนุษยชน การระงับกรณีพิพาทโดยกฎหมาย การถูกพิจารณาพิพากษาอยางเปนธรรมโดยศาลอิสระและ
การเคารพปฏิบัติตามหลักนิติธรรมในระเบียบสากลโลก (Bingham, 2011: 37-132)
บทความนี้จึงนําเสนอประเด็นการคอรัปชั่นในระบบราชการไทย เพื่อกระตุน สงเสริมปลูกฝง และสราง
จิตสํานึกใหคนไทย ไดยึดมั่นในความมีจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตยสุจริต รวมกันปองกันและ เฝาระวัง
เหตุการณและพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอการคอรัปชั่นของขาราชการ พนักงานหนวยงานทุกองคกร โดยบุคลากรของรัฐ
และภาคประชาชนรวมมือกันแจงเบาะแสการคอรัปชั่น เพื่อใหการคอรัปชั่นคอยๆ หมดไปในที่สุด
สังศิต พิริยะรังสรรค (2549) ใหความหมาย คอรรัปชั่น หมายถึง ความผิดที่ระบุไวในประมวกฎหมายอาญา
อันไดแก ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ, ความผิดที่เกี่ยวกับความยุติธรรม และความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการบุติธรรม
ซึ่งกลาวงายๆ คือ การกระทําเพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรชอบไดดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น เชน
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1. การเบียดบังทรัพยของทางราชการเปนของตนหรือเปนของผูอื่นโดยทุจริต
2. ใชอํานาจในตําแหนงโดยมิชอบ
3. การบอกวาจะใหทรัพยสิน หรือประโยชนแกเจาพนักงาน
ประเภทของคอรรัปชั่น มีอยู 3 ประเภท ไดแก
1. การคอรรัปชั่นขนาดเล็กนอย (petty corruption) คือ การรับเงินที่ไมชอบธรรม หรือไมถูกตองของ
เจาหนาที่ของรัฐ เปนจํานวนเงินที่ไมมากนัก เพื่อดําเนินการบางอยางใหกับผูที่ใหเงิน
2. การคอรรัปชั่นขนาดใหญ (big corruption) ซึ่งมักเปนการคอรรัปชั่นของเจาหนาที่ระดับสูง ที่รับเงินใน
รูปแบบของสินบนเปนเงินจํานวนสูง และโครงการใหญๆเชน บริษัทตางๆ
3. การใหของขวัญ (gift) เปนการคอรรัปชั่นอีกประเภทหนึ่ง เปนการใหตอบแทนในรูปแบบสิ่งของ
สาเหตุขอหนึ่งของการขยายตัวของปญหาการทุจริต คอรัปชั่น คือ การพัฒนาแบบทุนนิยม การดอยพัฒนา
ของประเทศไทยทําใหมีชองวา งทางอํานาจกลุมคนที่มีอํานาจมีตํ าแหนงหนาที่ระดับสูง และความรูขอมูลขาวสาร
ระหวาง สื่อหนังสือพิมพและองคกรประชาชนไมคอยมีเสรีภาพ นักการเมืองยิ่งมีโอกาสทุจริตคอรัปชั่นกันมาก รวมทั้ง
นักการเมืองใชขาราชการเปนเครื่องมือใหทุจริตคอรัปชั่นแบบ “สงสวย” ใหผูบังคับบัญชา หรือแบงกันกินแบงกันใชดวย
จึงทําใหเกิดการรวมมือกันคอรัปชั่น โดยไมคอยมีการตรวจสอบคานอํานาจกัน แมในบางยุคสมัยจะมีขาราชการผูใหญ
ซื่อตรง และที่คอยทัดทานนักการเมืองอยูบาง เชน ดร.ปวย อึ้งภากรณ ชวงป พ.ศ. 2493-2516 แตก็เปนคนสวนนอย
และทําหนาที่ ไดจํากัด (วิทยา เชียงกูล. ศึกษาบทบาทและความคิด อาจารยปวย อึ้งภากรณ,มิ่งมิตร,2531)
การทุจริตคอรัปชั่นในยุครัฐบาลเผด็จการทหาร มักจะเปนการทุจริตคอรัปชั่นจากงบประมาณ ของกระทรวง
และรัฐวิสาหกิจตางๆ โดยเฉพาะงบราชการลับ และการเบียดบังจากรัฐวิสาหกิจที่มีกําไรสูง เชนสํานักงานสลากกินแบง
ซึ่งถือเปนรายไดพิเศษนอกงบประมาณที่แทบไมมีการตรวจสอบเลย นอกจากนั้นก็เปนการทุจริตแบบหาผลประโยชน
คาหัวคิวและหุนลมจากโครงการสัมปทานแกบริษัทเอกชนที่รับเหมากอสรางหรือขายสินคาและบริการใหภาครัฐบาล ใน
ยุครัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ยังคงมีการทุจริตคอรัปชั่นดวยเชนกัน เนื่องจากนักการเมืองและขาราชการมีอํานาจ
มากกวาภาคประชาชนมากมายหลายเทา และระบบตรวจสอบโดยฝายคาน หนังสือพิมพและองคกรภาคประชาชนไม
คอยเขมแข็งมากนัก
การคอรัปชั่นในทัศนะของคนไทยสวนใหญอาจมองเปนเรื่องปกติ ไมเปนเรื่องใหญอะไรแตในความเปนจริง
แลวนั้น ปญหาการคอรัปชั่นเปนปญหาที่สงผลกระทบตอประชาชนคนไทยมาก เพราะสวนใหญการคอรัปชั่น เกิดใน
ระบบราชการ งบประมาณในการพัฒนาประเทศจะตองถูกใชโดยหนวยงานตางๆ จึงมีชองวางใหกับขาราชการที่จะ
คอรัปชั่น เพราะงบประมาณที่ลอตาลอใจใหคิดคอรัปชั่นเงินของประเทศชาติ ซึ่งงบที่ถูกคอรัปชั่นไปนั้น หากนํามาใชใน
การพัฒนาประเทศ ก็จะทําใหประชาชนไดรับความสะดวกสบาย ในบางครั้งงบที่ได ใชในการดําเนินงานกับงานที่ได
กลับคืนมานั้นมาไมสมดุลกัน ประมาณวางบที่ไดรับไปเยอะ แตผลงานที่ไดมานั้นมันไมเปนไปตามความเปน จริง ปญหา
ทุจริตคอรัปชั่นทําใหประเทศชาติสมัยใหมเสียหายหากขาดความตระหนักอาจมีสวนสงเสริมใหปญหาการคอรัปชั่นใน
ประเทศไทยขยายตัวไดมากขึ้น
สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาการคอรัปชั่น (ชนนี นาคเจือทอง).( 2556 ) ไดแก
1. การขาดคุณธรรม
ผูที่ทุจริตฉอราษฎรบังหลวงกลาวไดวาเปนผูขาดคุณธรรม คุณธรรมที่ขาด ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความ
ละอายบาปและเกรงกลัวบาป ความกตัญูกตเวที
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2. การขาดอุดมการณและอุดมคติ
อุดมการณ หมายถึงอุดมคติอันสูงสงทีจ่ ูงใจมนุษยใหพยายามบรรลุถึง
อุดมคติ หมายถึงจินตนาการที่ถือวาเปนมาตรฐานแหงความดีความงาม และความจริงใจทางใดทางหนึ่ง
ที่มนุษยถือวาเปนเปาหมายแหงชีวิตของตน
คนที่มีอุดมการณหรืออุดมคติจะเปนผูมีเปาหมายของชีวิตและจะดําเนินชีวิตดวยอุดมการณหรืออุดมคติ คือ
คุณธรรมความดี ผิดกับผูที่ไมมีอุดมการณหรืออุดมคติที่จะทําทุกอยางเพื่อใหตนไดรับประโยชนวาการกระทํานั้นจะผิด
และไมถูกตองตามศีลธรรม เขาอาจจะมีเงิน มีตําแหนงที่สูง มีอํานาจวาสนา แตเขาอาจจะไมมีความสุข ความผิดและ
ความชั่วที่เขาทําอาจจะเปนไฟที่เผาลนจิตใจของเขาใหรุมรอนเหมือนนรกที่อยูในใจ และเมื่อกรรมชั่วใหผล เขาจะไดรับ
ผลกรรมตามกรรมที่เขาไดทําไวอยางแนนอน
3. มีคานิยมที่ผิด
ในปจจุบนั คานิยมของสังคมไดเปลี่ยนไปจากเดิม กอนนี้เราเคยยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริต แตใน
ปจจุบนั เรากลับยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐีมหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง
ผูที่มีคานิยมที่ผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด
ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง
4. ใชอํานาจโดยไมเปนธรรม
บุคคลใดที่มีอํานาจและมีความโลภเห็นแกเงินก็ยอมจะคอรรัปชั่น การมีอํานาจอย างเดียวก็ยอมจะคอรรัปชั่น
การมีอํานาจอยางเดียวจึงไมทําใหคนทุจริตแตการมีอํานาจโดยมีความโลภเห็นแกเงิน จึงทําใหคนทุจริตฉอราษฎรบัง
หลวง สาเหตุอีกประการของการทุจริต คือการมีรายไดไมพอกับรายจายทําใหตองเปนหนี้สิน เมื่อไมสามารถจะหาเงินมา
ไดโดยทางสุจริต ก็ใชวิธีทุจริต
คุณธรรม 4 ประการกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เรื่อง ฆราวาสธรรม เปนหลักการครองชีวิตของคฤหัสถ
มี 4 ประการ ดังนี้
(1) สัจจะ ความซื่อสัตย ซื่อตรง ความจริง คือ จริงใจ พูดจริง ทําจริง
(2) ทมะ การขมใจ รูจักควบคุมจิตใจของตนเอง ปรับปรุงตนเองใหเจริญกาวหนาดวยสติปญญา
(3) ขันติ ความอดทน อดกลั้น ทํางานดวยความขยันหมั่นเพียร เขมแข็ง ไมหวั่นไหว ไมทอถอย
(4) จาคะ ความเสียสละ เสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชน
สังคมปจจุบันเปนที่ยอมรับวา การคอรัปชั่นในประเทศไทยเปนปญหามากแมจะมีมาตรการปองกันและแกไขก็
ไมสามารถขจัดปญหาคอรัปชั่นใหหมดไปได ตราบใดที่คนไทยยังมีการดํารงชีวิตอยางฟุงเฟอ ฟุมเฟอย ใชเงินมากกวา
รายไดขาดการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จึงทําใหเกิดการทุจริตเกิดขึ้นทั้งนี้เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจกระแส
บริโภคนิยม
- วัตถุนิยม เกิดการใชเงินเกินรายไดโดยนิยมหรือชื่นชมกันวัตถุนิยม เชน ชื่นชมกับการใชสิ่งของหรือสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสรางของสังคม ไทย
- ระบบอุปถัมภ กลาวคือสังคมไทยเปนสังคมแนวดิ่ง คือเปนสังคมของกลุมที่มีอํานาจกับกลุมไมมีอํานาจ โดย
กลุมที่มีอํานาจจะทําทุกวิถีทางที่ใหตนมีอํานาจ สวนกลุมไมมีอํานาจก็จะทําทุกวิถีทางใหตนอยูรอด และระบบอุปถัมภ
เปนระบบที่ดูแลค้ําชูโดยผูใหญดูแลเด็ก เด็กดูแลผูใหญ ซึ่งระบบอุปถัมภนี้เปนการชวยเหลือซึ่งกันและกันเชนเมื่อ
ราชการกระทําความผิดเกิดขึ้นอาจเกิดจากเหตุที่ไมรูวากระทํานั้นเปนการ กระทําที่ผิดมีความจําเปนในการกระทําเพื่อ
ประโยชนของทางราชการหรือเกรงกลัวตออํานาจหรือกระโดยทุจริตก็ตาม เมื่อราชการกระทําผิดนักการเมืองมาโอบอุม
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สวนราชกาใหพนผิด การกระทําดังกลาวเชนนี้เปนการอุปถัมภซึ่งกันและกันจึงทําใหเกิดการสนองตอบดวยการกระทํา
ความผิดเนื่องจาก
1. กระบวนการยุติธรรมไมเขมแข็ง
2. การแทรกแซงจากผูมีอิทธิพลและนักการเมือง
3. ความเบื่อหนายและเพิกเฉยของประชาชนตอการทุจริตคอรัปชั่น แบงไดเปน 5รูปแบบไดแก
3.1) การทุจริตเชิงนโยบาย
3.2) การทุจริตตอตําแหนงหนาที่ราชการ
3.3) การทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง
3.4) การทุจริตในการใหสัมปทาน
3.5) การทุจริตโดยการทําลายระบบตรวจสอบอํานาจรัฐ
การทุจริตเชิงนโยบายเปนรูปแบบใหมของการทุจริตที่แยบยลโดยอาศัยรูปแบบของกฎหมายหรือมติของ
คณะรัฐมนตรีหรือมติของคณะกรรมการเปนเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชนทําใหประชาชนสวนใหญเขาใจผิดวา
เปนการกระทําที่ถูกตองชอบธรรมซึ่งประกอบดวยขอเท็จจริงดังนี้
- มีการกําหนดนโยบายที่จะทําโครงการ หรือกิจการโดยองคกรหรือหนวยงานของรัฐหรือรัฐบาลที่อาง
ประโยชนของประเทศ ชาติหรือประชาชนเปนอันดับแรก
- มีการเตรียมการรองรับโครงการหรือกิจการนั้นใหมีความชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบ
- ทายสุดคือผลประโยชนอันมิควรไดเกิดขึ้นแกบุคคลหรือกลุมบุคคลผลประโยชนที่มหาศาล ทีต่ กไดกับฝาย
บริหารซึ่งมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ครอบงําฝายนิตบิ ัญญัติหรือขาราชการประจําการทุจริตตอตําแหนงเจาหนาที่

ปญหาของการเกิดคอรัปชัน่
1. ทัศนคติของคนไทยกลุมอาชีพตางๆ ที่มีตอการคอรัปชั่นนั้น มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง สําหรับกลุม
ขาราชการ ทหารและตํารวจนั้น พบวาประเพณีนิยมปฏิบัติที่มีมาตั้งแตสมัยดั้งเดิม ยังคงมีอิทธิพลตอความคิด และ
พฤติกรรมการปฏิบัติของขาราชการที่ไมสอดคลองกับแนวความคิดของการเปน “บุคคลสาธารณะ” หรือ “ขาราชการ
สมัยใหม” จึงปรากฏใหเห็นอยู
2. ระบบราชการ มากกวาอยูที่ตัวขาราชการในฐานะปจเจกบุคคล การแกไขปญหาจะตองวางน้ําหนักไปที่
การแกไขปญหาความคิด ความเชื่อของตัวระบบ ความไมมีประสิทธิภาพของตัวระบบ ควบคูไปกับการแกไขปญหาของ
ตัวขาราชการในฐานะปจเจกบุคคลไมวาจะเปนเรื่องของรายได สวัสดิการ จริยธรรมในการทํางาน ความคาดหวังและ
โอกาสในชีวิตของตัวขาราชการในระยะยาว ฯลฯ
3. ประสิทธิภาพของตัวระบบราชการ หรือการบริหารราชการแผนดิน เปนสาเหตุที่สําคัญที่สุดของการเกิด
การคอรัปชั่นในวงราชการ อันนําไปสูการสูญเสียเงินของรัฐบาลอยางไมมีประสิทธิภาพ การแกไขปญหา ฉอราษฎรบัง
หลวง จึงมีคํากลาววา หัวกระดิก หางจึงสาย หากรัฐมนตรีเปนผูซื่อตรงสุจริต ไมหาผลประโยชนเขาสูตนเอง พรรคพวก
และพรรคการเมืองของตนเอง การแกปญหาฉอราษฎรบังหลวงในระบบราชการจึงจะพอมีทางเห็นผลได แตถารัฐมนตรี
เปนผูทุจริตเสียเองแลวจะเอาผิดผูที่ มีอํานาจและอิทธิพลยอมเปนการยากที่จะสอบสวนหาหลักฐานเอาผิด จึงเหมือน
เปนลูกโซของความเลวราย
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รูปแบบของการคอรรัปชั่น
1. การทุจริตในการซื้อจัดจาง การทุจริตในเรื่องเหลานี้มีตั้งแตการเรียกรับเงินสินบน คานายหนา หรือการ
ตอบแทนในรูปแบบตางๆ ในการอนุมัติคํารองเพื่อดําเนินกิจการตาง ๆ
2. การทุจริตโดยการยักยอกทรัพยของทางราชการ เชน การทุจริตในการเบิกคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คา
รักษาพยาบาล และคาเชาบาน แตไมไดเชาบานจริง
3. การทุจริตโดยการเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอื่นในการแตงตั้งขาราชการ ในการเลื่อนตําแหนงหรือการ
โยกยาย โดยการใหคาตอบแทน หรือเรียกวา “การซื้อ”
4. การซื้อขายเสียงและการใหผลประโยชนในรูปแบบตางๆในการเลือกตั้ง (แหลงขอมูล:ปญหาการเมืองไทย
ในปจจุบัน) (Current Political Issues) ฉบับปรับปรุง JQ 1741 ส41ป (หองสมุด มฟล.)

รูปแบบของการทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้งผลประโยชนทับซอนในปจจุบัน (สังศิต พิริยะรังสรรค).(2549)
การทุ จริต คอรรัปชั นในประเทศไทยหากดูจากภาพลักษณการคอรรัปชั่ น (Corruption perception
index) ที่องคกรเพื่อความโปรงใสระวางประเทศ (Transparency International) สํารวจจากทัศนะหรือการมอง
ภาพจากกลุมนักธุรกิจและประชาชนนทั่วไปทุกป อยูในเกณฑสูงกวาประเทศตลาดเกิดใหม เชน สิงคโปร ฮองกง เกาหลี
ใต มาเลเซีย ไมเปลี่ยนแปลงนัก เชน ป พ.ศ.2545 ไทยไดคะแนน 3.2 (จากคะแนนเต็ม 10) อยูในลําดับที่ 64 จาก
ประเทศทั้งหมด ในป พ.ศ.2548 ไทยไดคะแนน 3.8 อยูในลําดับที่ 61 เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ไทยมีภาพลักษณ
การคอรรัปชั่นคอนขางสูง แตที่คะแนนและลําดับดีขึ้นนิดหนอยในชวงป พ.ศ.2545-2548 เพราะดัชนีนี้วัดเรื่องการ
คอรรัปชั่นแบบเกา เชน รับสินบน ไมไดครอบคลุมเรื่องปญหาผลประโยชนทับซอนที่นักธุรกิจอาจจะไมคอยสนใจ หรือ
ไมไดตระหนักรับรูมากขึ้น ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่ นในประเทศไทยทั้งแบบเกาและแบบใหม สวนใหญเกิดมาจาก
โครงสรางทางเศรษฐกิจการเมืองที่มีลักษณะผูกขาดอํานาจอยูในมือคนกลุมนอยที่มีทั้งทุนความรู อํานาจทางการเมือง
อํานาจในการครอบงํา ขอมูลขา วสาร ขณะที่ป ระชาชนสวนใหญยากจน การศึกษาต่ํ า การเขาถึงขอมูลขา วสารต่ํ า
อยูอยางกระจัดกระจาย มีการรวมตัวกันนอย รวมทั้งประเทศไทยมีวัฒนธรรมแบบเลนพรรคเลนพวก มากกวาที่จะ
เขาใจเรื่องสิทธิหนา ที่ของพลเมืองและความเปนธรรมในระบอบประชาธิปไตยที่ป ระชาชนมี สวนรวมอยางแทจริง
แมประเทศไทยจะมีปญญาชนผูมีการศึกษาจํานวนหนึง่ ที่รูเทาทันนักการเมืองและเจาหนาที่สวนอื่น แตสวนใหญพวกเขา
มักจะมีทาทีแบบมุงทํางานเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจสวนตนมากกวาที่จะเปนพลเมืองดีที่สนใจการมีบทบาททาง
การเมือง เชน การตรวจสอบรัฐบาล คนชั้นกลางไทยที่คิดในเชิงมุงผลประโยชนทางเศรษฐกิจสวนตน มักจะใชแนวคิดวา
นักการเมืองก็มักโกงกันทุกฝาย ดังนั้นหากใครโกง แลวทํางานเกง ทําใหเศรษฐกิจโตก็ถือวาพอรับได ป พ.ศ. 2544 เฉพาะ
ในกรุงเทพฯ มีประชาชนผูตอบแบบสอบถาม 32.8% ตอบวา สามารถทนตอปญหาการทุจริตคอรรัปชั่ นของรัฐบาลได
โดยอางวา เพื่อใหงานลุลวงตอไปได นี่ขนาดเปนการทุจริตคอรรัปชั่ นรูปแบบที่พอเห็นไดชัด แตถาเปนรูปแบบการหา
ผลประโยชน ทั บ ซ อน ที่ ไ ม ผิ ด กฏหมายและเห็น ได ย าก ประชาชนไทยยั ง ไม ต ระหนั กหรือไม ถือว า เป น การทุ จ ริต
คอรรัปชั่นดวยซ้ํา การขาดความรูและความตระหนักวา ปญหาทุจริตคอรรัปชั่ นทําใหประเทศชาติสมัยใหมเสียหาย
อยางไร มีสวนสงเสริมใหปญหาการคอรรัปชั่ นในประเทศไทยขยายตัวไดมากขึ้น เพราะภาคประชาชนออนแอ ขณะที่
ภาคนักธุรกิจการเมืองทีมีอํานาจเขมแข็งขึ้น ทั้งอํานาจทางธุรกิจ อํานาจทางความรู
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การทุจริตคอรรัปชั่น รวมทัง้ ผลประโยชนทับซอนในปจจุบัน อยางนอยที่สุด 15 แบบ
1. การแสวงหคาเชาทางเศรษฐกิจ เชน การผูกขาด การใหสัมปทาน และการเรียกเก็บสวนแบงอยางผิด
กฎหมาย โดยการสรางการขาดแคลนเทียม เชน ปญหาการขาดแคลนน้ําตาล
2. เครพโตเครซี (Kleptocracy )เปนการฉกฉวยทรัพยากรของรัฐมาเปนของครอบครัวและอาจกระทําโดย
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
3. การมีผลประโยชนทับซอน สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลไดผลเสียสวนตัว และผลดังกลาวมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจ หรือการกระทําหนาที่โดยขาดความเที่ยงธรรม
4. การใชอิทธิพลทางการเมืองหาผลประโยชนจากตลาดหลักทรัพย (ปนราคาหุนตัวเอง)
5. ปกปดการบริหารงานที่ไมถูกตอง การปดบังขอมูลและใหการเท็จ
6. การใชนโยบาย กฏหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆอยางมีอคติและลําเอียง
7. การใชอิทธิพลทางการคา แสดงบทบาทเปนนายหนาหรือมีผลประโยชนทับซอนจากการคาตางตอบแทน
การแลกเปลี่ยนสินคาเกษตรกับประเทศคูคา เชน การแลกไกกับเครื่องบินรบของรัสเซีย
8. การใชทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ การปลอมแปลงเอกสาร การฉอฉล การใชกองทุนของรัฐ ไปเพื่อ
ผลประโยชนทางการเมือง เชน การใชธนาคารของรัฐในโครงการประชานิยม
9. ไมกระทําการตามหนาที่แบบตรงไปตรงมา แตใชลัทธิพรรคพวกแทน เชน การจัดฮั้วประมูล
10. การใหและการรับสินบน การขูเข็ญบังคับและการใหสิ่งลอใจ
11. การยอมรับของขวัญที่ไมถูกตอง เชน เช็คของขวัญมูลคาสูง และสินบนมูลคาสูง
12. ผูบริหารประเทศทําตัวเปนผูอุปถัมภรายใหญของประเทศ โดยการใชนโยบายประชานิยม
13. ใชอํานาจของตํารวจ ทหาร และขาราชการในทางที่ผิด
14. ทุจริตการเลือกตั้ง ทั้งการซื้อเสียงและการทุจริตดวยวิธีการตางๆ
15. การบริจาคเพื่อชวยเหลือการรณรงคที่ผิดกฎหมาย (สังศิต พิริยะรังสรรค. “คอรรัปชันที่คุณทักษิณไมเคย
รูจัก“,กรุงเทพธุรกิจ. 12 มกราคม 2549.)

คอรรัปชั่นคืออาชญากรรม
นักวิชาการถือวา คอรรัปชั่น เปน อาชญากรรมคอปกขาว (white – collar crime) ซึ่งหมายถึง การกระทํา
ผิด ของบุค คลที่ อยูในตํ า แหน ง หน าที่ การงาน มี อํานาจ และได ใชตํ า แหน งและอํานาจที่ ตนเองดํ ารงอยู เพื่ อแสวง
ประโยชนในทางมิชอบใหแกตนและพวกพอง ซึ่งผลประโยชนอาจจะอยูในรูปแบบตางๆ เชน เปนเงิน เปนสิ่งของ เปน
การกระทําที่เอื้อประโยชนใหสามารถแปรรูปได เชน ความสะดวกสบายที่มีคนมาบริการใหในลักษณะที่เรียกวา การ
ทุจริตคอรรัปชัน
แนวทางการปองกันและแกไข (พิชญณิฐา,สัญญา,ภักดี).(2559)
การคอรัปชั่นในระบบราชการไทยถือเปนกระบวนการที่รุนแรงที่สุด เพราะเปนกระบวนการที่มี การใช
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ และการที่จะแกไขปญหาการคอรรัปชั่นไดนั้นตองประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน ดังนี้
1) การสรางคานิยมความมีจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งอยูในระดับปจเจกบุคคล
การบริห ารงานราชการรวมทั้ ง ความยุ ติ ธ รรมต อ งเบี่ ย งเบนไปจากหลั ก การที่ ค วรจะเป น การคอรั ป ชั่ น
ที่ดําเนินการอีกรูปแบบเปนในลักษณะกลุม จะเกิดขึ้นตามสายงานขององคกรที่มีรูปแบบลดหลั่นกันมาตามสายการ
ควบคุมแตเชื่อมโยงเขากับระบบอํานาจและระบบอุปถัมภ ซึ่งมีประชาชนเปนสวนประกอบในการรักษาผลประโยชนของ
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กลุมหรือของตัวเองไวไมใหกระทบตอการดําเนินการของกลุ ม แตก็ถือวาเปนสวนที่ทําใหสังคมโดยสวนรวมไดรับ
ผลกระทบเปนอยางมาก การแกปญหาสังคมยังเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการเหลานี้ ซึ่งจะเห็นไดวากระบวนการแตละ
กระบวนการนั้นไมไดแยกออกอยางเด็ดขาดและชัดเจน แตกระบวนการเหลานี้จะเกี่ยวโยงและมีความสัมพันธกันอยา ง
แยกกันไมออก เงื่อนไขที่นําไปสูการคอรัปชั่นจากระบบงานทั้งนี้ ประเทศที่มีการคอรัปชั่นสูงมักมีแนวโนมที่มีผูอํานาจใน
ประเทศใชอํานาจของภาครัฐ เพื่อสรางผลประโยชนใหแกภาคเอกชนทั้งทางตรงและทางออม ทําใหผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจตกอยูกับภาคเอกชนซึ่งสวนใหญมักมีความมั่งคั่งในระดับสูง ในขณะที่ประชาชนสวนใหญซึ่งมักเปน ผูมีรายได
นอยไมไดประโยชนแตอยางใด ลักษณะดังกลาวทําใหประเทศที่มีการคอรัปชั่นสูงมักมีความเหลื่อมล้ําทางรายไดสูงตาม
ไปดวย (Chansarn, 2015 : 5) ซึ่งปจจัยเหลานี้ลวนเกี่ยวพันธกันเหมือนสายโซที่จ ะดึงไปทางไหนก็ตองไปดวยกัน
จะตองมีการอุปถัมภ อํานาจ และอิทธิพล
2) การสงเสริมแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลใหเปนที่ยอมรับในทุกภาคสวนของสังคม
เปนกฎเกณฑกติกาของสังคมในการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี รวมทั้งหนวยงานราชการจะตองมี
การวางแผนในการปองกันและปราบปรามปญหาการคอรัปชั่นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการสรางระบบ
ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ และลดแรงจูงใจใหเกิดการคอรัปชั่น จะนํามาซึ่งการปองกันและลดปญหาการคอรัปชั่นใน
ประเทศไทยใหหมดไปอยางยั่งยืน เพื่อใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและตอบสนองในแนวนโยบายการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม เกิดการแบงสรรพทรัพยากรอยางยุติธรรม ลดความขัดแยงในสังคม ลดอํานาจในการกอบโกย
หรือแสวงหาผลประโยชนจากอํานาจหนาที่ และที่สําคัญที่สุดคือเปนการสรางกลไกของการพัฒนาระบบราชการในแบบ
ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน เพราะสมาชิกแตละคนมิไดผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมมาเหมือนๆ กัน ยอมมีความ
แตกตางกันทางคานิยมทัศนคติ และพฤติกรรม การหมั่นศึกษาอบรมทางจริยธรรมยอมสงผลใหคนในสังคมมีความรูสึก
ดานสิ่งที่สมควรทํา หรือไมสมควรทํา รูผิดชอบชั่วดี ลดละความเห็นแกตัวและยกระดับความเปนคนดีของสังคม

การแกไขปญหาการคอรรปั ชั่น
การแกไขปญหาการคอรัปชั่นจะสําเร็จไดขึ้นอยูกับการปฏิบัติที่ตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายในสังคม
ความจริงจังและความตอเนื่องในการแกปญหา การคอรัปชั่นเปนปญหาที่เรื้อรัง การแกไขจึงตองอาศัยการรวมมือจาก
หลายฝายรวมกันปฏิบัติการณหลายลักษณะ คือ จัดตั้งองคกรเฝาระวังการคอรัปชั่นจากภาคประชาชน ที่ตองการทํางาน
เพื่อสังคม มาอบรมใหความรูเกี่ยวกับ การคอรัปชั่นที่เกิดจากการกระทําของบุคลากร และผูมีอิทธิพลในพื้นที่ โดยมี
ผลตอบแทนใหกับผูที่ชี้เบาะแสเพื่อเปนแรงจูงใจในการทํางานและรวมมือกับสื่อมวลชนในการเสนอขาวการคอรัปชั่นตอ
สาธารณชน มีการสรางเครือขายตานการคอรัปชั่นจากภาคประชาชนเพื่อทําหนาที่เคลื่อนไหวกดดันใหมีการลงโทษผูที่
กระทําการคอรัปชั่นอยางเด็ดขาด เพราะหากคาดหวังใหเพียงแตผูมีอํานาจในองคกรจัดการผูใตบังคับบัญชา ที่ทําการ
คอรัปชั่นแลวคงยากที่จะเกิดผลสําเร็จ เพราะฉะนั้นจึงจําเปนตองตองอาศัยพลังจากภาคประชาชนและเอกชนติดตาม
และประเมินการบริหารและรวมถึงการประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากรของฝายตางๆ ในองคกร เพื่อใหเกิดความ
โปรงใสและเปนธรรม สนับสนุนใหมีมาตรการควบคุมกันเองภายในองคกรไมวาจะเปนระดับบนหรือระดับลางเพื่อใหเกิด
การคานอํานาจซึ่งกันและกัน จัดใหมีการอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร โดยควรจัดนอกสถานที่
เนื่องจากตองการใหผูเขารับการอบรมตัดขาดจากภารกิจปกติ สงเสริมอาชีพรายไดใหกับแมบานของขาราชการ เพื่อเปน
การเสริมรายไดใหกับครอบครัว เพราะลําพังเพียงเงินเดือนก็คงจะไมเพียงพอตอการครองชีพในภาวะปจจุบัน มีการ
ตรวจสอบขาราชการที่พยายามสรางอิทธิพลในพื้นที่ โดยการตรวจสอบกันเองภายในองคก ร หรือภาคเอกชนและ
ประชาชน แลวดําเนินการอยางเด็ดขาดกับขาราชการเหลานี้ เพราะถือวาขาราชการพวกนี้เปนเหลือบขององคกร
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ที่สําคัญควรจะมีการโยกยายออกนอกพื้นที่และหามยายกลับเขามา หรือมาตรการอื่นที่เห็นวาสามารถปราบปรามไดผล
สําหรับขาราชการที่เห็นวามีพฤติกรรมในการคอปรัปชั่นนอกจากนี้ระดับระบอบการเมืองที่เอื้อกับการสูคอรรัปชั่น
เรื่ อ งนี้ เ ป น เรื่ อ งสํ า คั ญ ที่ สุ ด เพราะเป น โครงสร า งใหญ แ ละเป น ป จ จั ย ที่ กํ า หนดความสํ า เร็ จ ในระยะยาวระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีหลักนิติธรรม หลักการความเสมอภาค หลักสิทธิเสรีภาพ จะเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ในระบอบประชาธิปไตยเทานั้น ที่ สตง.จะตรวจสอบการใชเงินทุกหนวยงานอยางเต็มที่ (Pongpaijit : Online)
การแกไขปญหาการคอรรัปชั่นโดยใชหลักธรรมาภิบาล คือ องคประกอบที่ทําใหเกิดการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
มีคุณธรรม โปรงใส ยุติธรรม และตรวจสอบได เพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีใหเกิดขึ้นทุ กภาค
ของสังคม ไดกลาววา จําเปนตองรวมดําเนินการอยางตอเนื่อง ทั้งในระยะเฉพาะหนา ระยะปานกลาง และระยะยาว
โดยตองมีการปฏิรูป 3 สวน โดยภาครัฐจะตองมีการปฏิรูปบทบาท หนาที่ โครงสราง และกระบวนการทํางานของ
ภาครัฐ ใหเปนกลไกการบริหารทรัพยากรของสังคมใหโปรงใส ซื่อตรง เปนธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยเนน
การเปลี่ยนทัศนคติคานิยมใหถือประโยชนของประชาชนเปนจุดมุงหมายในการทํางาน สวนภาคเอกชนตองมีการปฏิรูป
และสนับสนุนใหภาคธุรกิจมีกติกาการทํางานที่โปรงใสรับผิดชอบตอผูถือหุน ซื่อตรงเปนธรรมตอลูกคา มีมาตรฐานใน
การใหบริการ และสามารถทํางานกับภาครัฐและภาคประชาชนอยางราบรื่น ไววางใจกัน และภาคประชาชน ตองสราง
ความตระหนักตั้งแตปจเจกบุคคลถึงระดับกลุมประชาคม ในเรื่องสิทธิ หนาที่ เพื่อเปนพลังของประเทศที่มีคุณภาพ
(Yodsomsak, 2006:295-297) มีจิตสํานึกใหกับขาราชการในการชวยกันดูแล รักษาทรัพยสินของทางราชการ และใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ (Wannacum, 2015 : 88)

การปราบปรามการคอรัปชัน่ เปนสิ่งที่ควรจะมีตอจากการวางแนวทางและการแกไข
เพราะจะเปนการตัดเนื้อรายของปญหาโดยการออกมาตรการ ที่มีผลลงโทษทางกฎหมายที่ชัดเจนเด็ดขาด
และนโยบายเชิงลุกที่ชัดเจนในการปราบปรามการเชน
1. ระบบสวยและระบบสินบนเพื่อการผูกขาดกิจการบางอยาง หรือเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี
- ยุทธศาสตรเฉียบพลัน มีการวางแผนอยางรัดกุมลวงหนา
- เปดโปงพฤติกรรมแลวใหผูกระทําความผิดลา หรือเกษียณออกจากราชการ-นิรโทษกรรมขาราชการ และ
ผูใหสินบน
- ประกาศโทษรายแรงสําหรับผูกระทําความผิดอีก (รวมทั้งผูใหสินบน)
- การปฏิรูประบบการคัดเลือก และการฝกอบรม
2. กินตามน้ํา การจัดซื้อจัดจางและการควบคุมการประมูลโครงการ
- สรางระบบขอมูลการประมูลและกฎเกณฑใหโปรงใสที่สุด
- มีระบบตรวจเช็ค (Check and balances) ในกระบวนการกําหนดนโยบาย
- ออก พ.ร.บ. ป อ งกันและมี บ ทลงโทษผู ฮั้ ว การประมู ล เพื่ อประโยชน ในอนาคต แผนในระยะยาวมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. ใหมีพ.ร.บ.เพื่อจัดตั้งคณะกรรมาธิการพิเศษ เพื่อสืบสวนสอบสวนกรณีอื้อฉาวสําคัญที่สาธารณชนใหความ
สนใจมาก เปนกรณีสําคัญที่มีผลสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาล หรือกระทบประสิทธิภาพการทํางานของระบบราชการ
โดยมีอํานาจหนาที่หลักคือ
(ก) สามารถเขาถึงขอมูลเพื่อสืบสวนสอบสวนแสวงหาขอเท็จจริง
(ข) เสนอแนะการดําเนินคดีตามกฎหมาย
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(ค) เสนอแนะการเปลี่ยนแปลงก.ม.หรือกฎระเบียบ หรือหลักปฏิบัติ (Codes of Conduct) เพื่อปองกันมิให
เกิดเหตุการณซ้ําอีก
(ง) เปดเผยผลการสืบสวนสอบสวนใหสาธารณชนไดรับทราบ
2. ปรับปรุงการทํางานของ ป.ป.ป ใหมีการเจาะเนนเฉพาะเรื่องการ คอรัปชั่นสําคัญมาก ใหการศึกษาอบรม
เรื่องปญหาการคอรัปชั่นเพื่อสรางทัศนคติและวัฒนธรรมใหม ขอความรวมมือจาก สื่อทีวี หนังสือพิมพ รณรงคบรรดา
ขาราชการเจาะเนนไปที่ขาราชการรุนใหมใชวิธีการทันสมัยที่โยงกับระบบแรงจูงใจ ซึ่งอาจจะตองประสานงานกับ
สํานักงานก.พ. และกระทรวงการคลัง
3. งานตอตานการคอรัปชั่นมิใชเปนเรื่องของ ป.ป.ป.เทานั้น หนวยงานอื่น ๆ ตองเขามีบทบาทดวย เชน ขยาย
ขอบขายงานของ ส.ต.ง. เพื่อชวยอุดชองโหวของระบบการควบคุม และระบบบริหารราชการ แกร.ธ.น.ใหมใหอํานาจ ส.
ต.ง.มากขึ้นและมีอิสระ
4. สรางขบวนการปรับปรุงและลดกฎเกณฑภายในกรมกองตาง ๆ ของขาราชการอยางตอเนื่อง เปดเผย
กฎเกณฑตา ง ๆ อยางโปรงใส ถาเปนไปไดใหลงอินเตอรเน็ตใหผูคนเขาถึงได วิธีการนี้เรียกวา Internal Deregulation
มีขบวนการปรับปรุงหนวยงานราชการที่มีโอกาสมีปญหาการคอรัปชั่นรายแรงไดอยางตอเนื่อง อาจตองมีการทําการวิจัย
กอนที่จะเสนอการปรับปรุง โดยเฉพาะในกรณีของ
- ปญหาคอรัปชั่นเรื่องที่ดิน/ตํารวจ /ศุลกากร /มหาดไทย /กระทรวงศึกษา สาธารณสุข และอื่น ๆ

สรุป
สังคมโลกกําลังเผชิญภัยคุกคามหลายอยาง คอรรัปชั่นเปนภัยคุกคามตั้งแตระดับปจเจกบุคคล จนถึงประเทศ
ประชาคมโลก ประวัติศาสตรหรือขาวในหนาหนังสือพิมพชี้ชัดใหเห็นถึงโทษ ภัยคุกคามนี้ที่บิดเบือนกา รปกครองให
ประโยชนตกแกผูมีอํานาจเพียงไมกี่กลุม ไมกี่คน ในขณะที่ประชาชนสวนใหญเปนผูแบกรับภาระเพื่อประโยชนของคน
สวนนอย กระบวนการคอรัปชั่นในระบบราชการไทย เกิดจากโครงสรางสวนบนของระบบบริหาร ซึ่งมีอํานาจอิทธิพลใน
การสั่งการจากสายการบังคับบัญชาที่เหนือกวา มีบทบาทในการกําหนดพฤติกรรมของเจาหนาที่ในหนวยงาน และโยงใย
ไปสูกระบวนการคอรัปชั่น ตางเห็นพองกันวาการคอรัปชั่นเปนปญหาที่นําไป สูความยากจน เปนอุปสรรคที่ขัดขวางการ
พัฒนาอยางแทจริงประเทศไทย ถือวาปญหาการคอรัปชั่นเปนปญหาอยูในระดับตนๆ ของระบบราชการไทย ที่จะตอง
รีบดําเนินการแกไขและถือเปนนโยบายของรัฐบาลที่ทุ กภาคสวนราชการจะตองหาวิธีการปองกันและถือเปนนโยบายที่
ภาคสวนราชการจะตองนําไปปฏิบัติ รวมทั้งการสรางระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถลดแรงจูงใจใหเกิด
การคอรัปชั่น นํามาซึ่งการปองกันและลดปญหาการคอรัปชั่นในประเทศไทยใหหมดไปอยางยั่งยืนตอไป
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การถอดบทเรียนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลโพนงาม อําเภอกมลไสย จังหวัดกาฬสินธุ
Take off lessons from the sufficiency economy philosophy in the Child Development
Center under Phon Ngam Subdistrict Administrative Organization, Kamalasai District,
Kalasin Province

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

จักรี โชยจอหอ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงศ สุขสม

บทคัดยอ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการพัฒนาที่อยูบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองความพอมี พอกิน
พอใช การรูจักความพอประมาณมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกันที่ดีและตั้งอยูในความไมประมาทโดยตระหนักถึง
การพัฒนาตามลําดับขั้นตอนที่ถูกตองตามหลักวิชาการตลอดจนมีคุณธรรมเปนกรอบในการดํารงชีวิตซึ่งเปนปรัชญา
ชี้ถึงแนวการดํารงอยูและการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ
การจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศูนยพัฒนาเด็กเล็กนั้นก็ไดมุง
เนนในดาน คุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงการดํารงประจําวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกกิจกรรมเปนการ
จัดกระบวนการเรียนรูที่ใหเด็กไดรับประสบการณตรง คุณครูมีการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกันทําใหเด็กไดรับความรู
ไดแสดงความคิดเห็นรวมกัน ไดรับรูและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นมีความสุขสนุกสนานในการทํากิจกรรม ทําให
เด็กคอย ๆ ซึมซับความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
คําสําคัญ : กิจกรรมบูรณาการ, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
Abstract
Sufficiency Economy Philosophy is a development approach based on self-sufficiency,
sufficiency, fairness, reasoning, moderation. And good immunity and located in a sense of
negligence by recognizing the development of the steps that are correct according to
academic principles and morality as a framework of living which is a philosophy pointing
to the existence and practice Self of people at all levels, from family level to community
level to state level The activities of integrating teaching and learning according to the
sufficiency economy philosophy of the Child Development Center have nurtured emphasis
on morality, ethics as well as daily living in accordance with the sufficiency economy
philosophy. Let the children have direct experience Teachers have organized activities that
are consistent, allowing children to gain knowledge. Shared opinions Get to know and
accept the opinions of others, have fun, enjoy activities Makes children gradually absorb
knowledge about the sufficiency economy
Keywords : Integration activities, Sufficiency Economy Philosophy, Child Development Center
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บทนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
พระราชทานพระราชดําริเพื่อชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิ ตแกพสกนิกรชาวไทยมาตั้งแต พ.ศ. 2517 ซึ่ งตลอด
ระยะเวลาที่พระองคทรงครองราชยทรงไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในพระราชกิจจาวัฒน โดยทรงแสดง
ใหเห็นถึงความพอเพียงความพอดีในความเปนอยูทรงใชเหตุผลเปนเครื่องนําทางตลอดเวลา (สุเมธ ตันติเวชกุล : 2549)
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการพัฒนาที่อยูบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองความพอมี พอกิน
พอใช การรูจักความพอประมาณมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกันที่ดีและตั้งอยูในความไมประมาทโดยตระหนักถึง
การพัฒนาตามลําดับขั้นตอนที่ถูกตองตามหลักวิชาการตลอดจนมีคุณธรรมเปนกรอบในการดํารงชีวิตซึ่งเปนปรัชญา
ชี้ถึงแนวการดํารงอยูและการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความเกี่ยวของตั้งแตการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอนทั้งในสวน
บุคคลและองคกรและขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในทุ กระดับใหมีสํานึกในคุณธรรมความ
ซื่อสัตยสุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสมดําเนินชีวิตดวยความอดทนความเพียรมีสติปญญาและความรอบคอบ
เพื่ อสมดุ ล และความพรอมตอการรองรับ การเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ว และกว า งขวางทั้ ง ทางด า นวั ต ถุสั ง คม
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นจากแนวคิดการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเองโดยเนนการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและเนนการสรางโอกาสของการเขาไปมีสวนรวมในการรับรู แกไขปญหาและพัฒนาของทองถิ่นประกอบ
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรภาครัฐที่มีความใกลชิดกับประชาชนจึงมีความเขาใจปญหาของภาค
ประชาชนอยางแทจริงซึ่งในปจจุบันบทบาทหนาทีข่ ององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดขยายรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นตามพระราชบัญญัติการปกครองสวนทองถิ่นและตามมาตรา 78
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยป 2550 ซึ่งไดกําหนดใหองคกรภาครัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการ
บริหารราชการแผนดินตามแนวทางการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืนภายใตกา ร
ดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคํานึงถึงผลประโยชนของชาติเปนสําคัญ
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป (5 ป หมายถึงอายุ 5 ป 11 เดือน 29 วัน)
บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคน
ตามศักยภาพ ภายใตบริบทสังคม-วัฒนธรรม ที่เด็กอาศัยอยู ดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจของทุก
คนเพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม
หลักการ
เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไดรับการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการเรียนรูอยางเหมาะสม
ดวยปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม เด็กกับผูเลี้ยงดู หรือบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู
และใหการศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อใหเด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับขั้นของการพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุล
และเต็มตามศักยภาพ โดยกําหนดหลักการดังนี้
1. สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท
2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย
3. พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
4. จัดประสบการณเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข
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การบูรณาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ใหสอดคลองกับบริบทของสังคม วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
หลักสูตรสถานศึกษาเปนหลักสูตรที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัดทําขึ้น โดยหลักสูตรการศึกษา พุทธศักราช 2546
แนวทางโดยการบูรณาการหนวยการเรียนรูที่เกี่ยวของกับบริบทของสังคม ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
พัฒนาขึ้นมาโดยการศึกษาจากภูมิสังคม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมา
ประกอบเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมในทุกๆดาน

แนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง(ปรียานุช พิบูลสราวุธ.2550 : 10)เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและ
ปฏิบั ติ ต นในทางที่ ค วรจะเป น โดยมี พื้ น ฐานมาจากวิ ถี ชี วิ ต ดั้ ง เดิ ม ของสั ง คมไทยสามารถนํ า มาประยุ กต ใช ไ ด
ตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤต
เพื่ อ ความมั่ น คงและความยั่ ง ยื น ของการพั ฒ นา กล า วคือ เป น การพั ฒ นาที่ ส มดุ ล และยั่ ง ยื น พรอ มรับ ต อ การ
เปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม ความรูและเทคโนโลยี
หลักแนวคิดของการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณความมีเหตุผล และภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดี คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการดังนี้ (ณัฏฐพงศ ทองภักดี.2550 : ข)
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไป และไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดย
พิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆอยางรอบคอบ
3. การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในดาน
ตางๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
เงื่อนไขการตัดสินใจ และการดําเนินกิจกรรมตางๆใหอยูในระดับความพอเพียงนั้นตองอาศัยทั้งความรูและ
คุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ
1. เงื่อนไขความรู ตอบดวยความรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ อยางรอบดานความรอบคอบที่จะนําความรู
เหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
2. เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบดวยความตระหนักในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทนและความ
เพียร การใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต ไมโลภและไมตระหนี่
จากหลักคิดดังกลาวสรุปไดวา การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคือการพัฒนาซึ่งตั้งอยูบน
พื้ น ฐานของทางสายกลาง ที่ คํ า นึ ง ถึง ความพอประมาณ ความมี เ หตุ ผ ล และการมี ร ะบบภู มิ คุ ม กัน ในตั ว ที่ ดี
โดยอาศัยความรูและคุณธรรมในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอนของบุคคลในทุกระดับชั้น
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับการบูรณาการเรียนการสอนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโพนงาม เพื่อศึกษาถึงการจัดประสบการณการเรียนการสอนกิจกรรม
การเรียนรู การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานในทุกกิจกรรมเปนการ บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู
ที่ใหเด็กไดรับประสบการณตรง คุณครูมีการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกันทําใหเด็กไดรับความรู ไดแสดงความคิดเห็น
รวมกัน ไดรับรูและยอมรับความคิดเห็นของผู อื่นมีความสุขสนุกสนานในการทํากิจกรรม ทําใหเด็กคอย ๆ ซึมซับ
ความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชในการปฏิบัติ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องคการบริหารสวนตําบลโพนงาม
2. เพื่อติดตามแผนการดําเนินการจัดประสบการณตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องคการบริหารสวนตําบลโพนงาม

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ภายใตสังกัด องคการบริหารสวนตําบลโพนงาม เพื่อศึกษาถึงการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ
จัดทําแผนการจัดประสบการณก ารเรียนการสอนใหกับเด็กปฐมวัย เนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนสถานศึกษา
ภายใตสังกัด องคการบริหารสวนตําบลโพนงาม ซึ่งถือไดวาเปนองคกรภาครัฐที่มีความใกลชิดกับภาคประชาชนมาก
ที่สุด ทั้งนี้หากศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดนอมนําแนวคิดดังกลาวไปใชในการบูรณาการการเรียนการสอนภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ กก็จะเปนแบบอยา งที่ดีใหกับเด็ กไดป ฏิบัติตาม และเพื่อใหสถานศึกษานําหลักปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการสถานศึกษา
ใหเกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการ
ดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง สงผลสูการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง องคประกอบของตัวแปรในการวิจัย มีดังนี้
1. ตัวแปรตน ประกอบดวย
1.1 ผูปกครองของเด็กนักเรียนภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโพนงาม ตาม
จํานวนเด็ก 100 คน
1.2 ตําแหนงการปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประกอบดวย ครูผูสอน และหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 15 คน
2. ตัวแปรตาม ไดแก การจัดประสบการณการเรียนการสอนโดยการบูรณาการรวมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องคการบริหารสวนตําบลโพนงาม ทั้ง 6 กิจกรรม คือ
2.1 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2.2 กิจกรรมเสริมประสบการณ (กิจกรรมในวงกลม)
2.3 กิจกรรมสรางสรรค
2.4 กิจกรรมเสรี
2.5 กิจกรรมกลางแจง
2.6 กิจกรรมเกมการศึกษา

วิธีการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบประสอบถามพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยไดดําเนินการสราง
ตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษากรอบแนวคิด เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการ
เรียนการสอนภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการสรางแบบประเมิน จากตํารา เอกสาร ที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนจัด
ประสบการณการเรียนการสอนโดยการบูรณาการรวมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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3. สรางแบบสอบถามตามหลักเกณฑใหครอบคลุมเนื้อหาโดยศึกษาจากแบบประเมิน และแบบทดสอบ
ตางๆ ที่มีลักษณะใกลเคียง
4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยจําแนกตาม 6 กิจกรรม และการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวันของเด็กนักเรียน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้
ดานที่ 1 ดานความเขาใจของเด็กในการเรียนรูทั้ง 6 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เด็กเขาใจในเนื้อหาบนเพลงประกอบจังหวะเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ (กิจกรรมในวงกลม) เด็กสามารถเลาเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่
ตนเองรูจัก
3. กิจกรรมสรางสรรค ใหเด็กวาดรู และสามารถบอกเลาเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองวาดได
4. กิจกรรมเสรี การเลนตามมุม เชนการสรางบาน การเลนของเลน การเลนพอแมลูก การเลนทําอาหาร
ตามจินตนาการของเด็ก
5. กิจกรรมกลางแจง ครูพาเด็กออกเรียนรูนอกหองเรียน ใหเด็กไดพบเห็นการดํารงชีวิตของชุมชน
ครอบครัว และการดําเนินชีวิตประจําวันของเด็ก ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. กิจกรรมเกมการศึ กษา เด็ กสามารถโยงคํา กับรูปภาพโดยสอดแทรกเนื้อหาของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือการตอบคําถามกับครูผูสอนได
ดานที่ 2 การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวันของเด็กประเมินจาก 5 ตัวชี้วัดสอบถาม
ความเห็นจากผูปกครองเด็กถึงพฤติกรรมของเด็กที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. เด็กรูจักการเก็บออม
2. เด็กรูจักการแบงปน
3. เด็กรูจักการใชและประหยัดพลังงาน
4. เด็กรูจักแบงเวลาการเลน
5 เด็กมีวินัยในการแตงกาย
โดยจะแบงคะแนนเฉลี่ยออกเปน 5 ระดับ ผูปกครองมีความเห็นในระดับมากที่สุด (ระดับ 5) มีความเห็น
ในระดับ มาก (ระดั บ 4) มีความเห็น ในระดั บปานกลาง (ระดับ 3) มี ความเห็นในระดั บ นอย (ระดั บ 2) และมี
ความเห็นในระดับนอยที่สุด (ระดับ 1) ดังนี้
ระดับ 5 ผูปกครองมีความเห็นแตละกิจกรรมระดับมากที่สุด
ระดับ 4 ผูปกครองมีความเห็นแตละกิจกรรมระดับมาก
ระดับ 3 ผูปกครองมีความเห็นแตละกิจกรรมระดับปานกลาง
ระดับ 2 ผูปกครองมีความเห็นแตละกิจกรรมระดับนอย
ระดับ 1 ผูปกครองมีความเห็นแตละกิจกรรมระดับนอยที่สุด
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยครั้งนี้ เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนในทุกๆดานผูวิจัยจึงไดรวบรวมขอมูลจาก
เอกสารตางๆ และประเมินพัฒนาการเด็กจากแบบสอบถามผูปกครองของเด็ก ครูผูสอน การจัดกิจกรรม บูรณาการ
เรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใชในการวิเคราะห และสรุปผลการวิจัยครั้งนี้
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยจําแนกตาม เพศ อายุ ของเด็กนักเรียน ประเมินจาก
แบบสอบถามผูปกครองของเด็ก และครูผูสอน จากแบบสอบถามที่สรางขึ้น และรูปแบบการจัดกิจกรรมบูรณาการ
การเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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สถิติที่ใชในการวิจัย
- รอยละ ของเพศ,อายุเด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโพนงาม จํานวน
100 คน
- คาเฉลี่ย ความเห็นจากผูปกครองของเด็กปฐมวัย ตามจํานวนเด็ก 100 คน มีความเห็นในกิจกรรมการ
เรียนการสอนบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 6 กิจกรรม และพฤติกรรมของเด็กที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในชีวิตประจําวัน แบงเปนชวงอายุ

สรุปการวิจัย
การวิจัยเรื่องการถอดบทเรียนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลโพนงาม อําเภอกมลไสย จังหวัดกาฬสินธุ วัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมบูรณาการการ
เรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องคการบริหารสวนตําบลโพนงาม
สามารถนํ า มาประยุ กต ใช ในชี วิ ต ประจํ า วั น ได เครื่องมื อที่ ใช เป น แบบสอบถามพั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย ที่ มี การ
เปลี่ยนแปลง โดยเก็บผลการประเมินจากระดับความเห็นของผูปกครองเด็ก จํานวน 100 ชุด ประมาณคา 5 ระดับ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละของเพศ,อายุเด็กนักเรียน และคาเฉลี่ยของความเห็นของผูปกครอง
เด็กในการเรียนรูของเด็กทั้ง 6 กิจกรรม และพฤติกรรมของเด็กที่มีการเปลี่ยนแปลงในการใชชีวิตประจําวันตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบงเปนชวงอายุ พบวามีเด็กเพศชาย จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 68.00 เพศหญิง
จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 32.00 สรุปมีนักเรียน จํานวนทั้งสิ้น 100 คน อายุ 2 ป 22 คน คิดเปนรอยละ 22.00
อายุ 3 ป 33 คน คิดเปนรอยละ 33.00 อายุ 4 ป 30 คน คิดเปนรอยละ 30.00 อายุ 5 ป 15 คน คิดเปนรอยละ
15.00 คาเฉลี่ยดานความเห็นของผูปกครองในการเรียนรูของเด็กทั้ง 6 กิจกรรม มีความเห็นเกี่ยวกับเด็กในการ
เรียนรูแตละกิจกรรมระดับมากที่สุด ระดับ 5 เทากับ (76.67) รองลงมาคือระดับมาก ระดับ 4 เทากับ (15.67) และ
ในระดั บ ปานกลาง ระดั บ 3 เท า กั บ (7.67) ค า เฉลี่ ย ความเห็ น ของผู ป กครองกั บ พฤติ กรรมของเด็ กที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในการใชชีวิตประจําวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับมากที่สุด ระดับ 5 เทากับ (74.20)
รองลงมาเข าใจในระดับมาก ระดับ 4 เท ากับ (16.00) และเขาใจในระดับ ปานกลาง ระดั บ 3 เทากับ (9.80)
คาเฉลี่ยความเห็นของผูปกครองในการเรียนรูแตละกิจกรรมของเด็ก ชวง (อายุ 4 ป และ 5 ป มีความเห็นใน
กิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมระดับมากที่สุด ระดับ 5) รองลงมา ชวงอายุของเด็ก 3 ป มีความเห็นในระดับมากที่สุด
ระดับ 5 เทากับ (29.50) และมีความเห็นในระดับมาก ระดับ 4 เทา กับ (2.83) และนอยสุดเด็ กชวงอายุ 2 ป
มีความเห็นในระดับมากที่สุด ระดับ 5 เพียง (2.17) แตมีความเห็นในระดับมาก ระดับ 4 เทากับ (12.83) และ
มีความเห็นในระดับปานกลาง ระดับ 3 เทากับ (7.67) คาเฉลี่ยความเห็นของผูปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กที่
มีการเปลี่ยนแปลง ชวงอายุ 4 ป และ 5 ป เด็กมีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงในการใชชีวิตประจําวันตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับมากที่สุด ระดับ 5 เทากับ (30.00 และ15.00) รองลงมา ชวงอายุของเด็ก 3 ป
มีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงระดับมากที่สุด ระดับ 5 เทากับ (27.20) และมีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงระดับมาก
ระดับ 4 เทากับ (5.80) และนอยสุดเด็กชวงอายุ 2 ป มีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงระดับมากที่สุด ระดับ 5 เพียง
(2.00) แตมีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงระดับมาก ระดับ 4 เทากับ (10.20) และมีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงระดับ
ปานกลาง ระดับ 3 เทากับ (9.80)
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อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการถอดบทเรียนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลโพนงาม อําเภอกมลไสย จังหวัดกาฬสินธุ ไดอภิปรายผลการดําเนินงาน ดังนี้
การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป (5 ป หมายถึงอายุ 5 ป 11 เดือน 29 วัน )
บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคน
ตามศักยภาพ ภายใตบริบทสังคม-วัฒนธรรม ที่เด็กอาศัยอยู ดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจของทุก
คนเพื่อสรา งรากฐานคุณ ภาพชีวิ ตใหเด็กพั ฒนาไปสูค วามเป นมนุษ ยที่ส มบู รณ เกิดคุ ณคาตอตนเองและสั งคม
หลักการเด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไดรับการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการเรียนรูอยา งเหมาะสม
ดวยปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม เด็กกับผูเลี้ยงดู หรือบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู
และใหการศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อใหเด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับขั้นของการพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุล
และเต็มตามศักยภาพ โดยกําหนดหลักการดังนี้
1. สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท
2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย
3. พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
4. จัดประสบการณเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพและมีความสุขการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนการจัดกิจกรรมที่ผสมผสานหรือบูรณาการทั้ง 6 กิจกรรมตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ไดแก
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ (กิจกรรมในวงกลม)
3. กิจกรรมสรางสรรค
4. กิจกรรมเสรี
5. กิจกรรมกลางแจง
6. กิจกรรมเกมการศึกษา
เพื่อจัดกระบวนการเรียนรูใหเด็กไดรับประสบการณตรง คุณครูมีการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกันทําใหเด็ก
ไดรับความรู ไดแสดงความคิดเห็นรวมกัน ไดรับรูและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น มีความสุขสนุกสนาน ทําใหเด็ก
คอยๆซึมซับความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และกลาแสดงออกในดานการปฏิสัมพันธกับผูอื่น ทําใหเกิดคามรูสึก
รักและมีความอนุรักษในการรักษาธรรมชาติ มีความภาคภูมิใจ รั กในบานเกิดของตนกิจกรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนกิจกรรมที่เด็กปฐมวัยสามารถพบไดในชีวิตประจําวันและคุนเคยเปนอยางดี ประกอบกับการ
ที่ครูไดจัดสภาพแวดลอม กระตุนและชี้แนะเด็กปฐมวัยอยางตอเนื่อง เมื่อเด็กปฐมวัยทํากิจกรรมทุกครั้งจึงสงผลให
เด็กปฐมวัยไดเผชิญกับปญหาและไดฝกประสบการณการแกปญหาโดยเด็กมีปฏิสัมพันธและการทํางานรวมกับผูอื่น
ผานกิจ กรรมในชีวิ ตประจํ าวั น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการพัฒ นาที่อยู บนพื้น ฐานของการ
พึ่งตนเองความพอมี พอกิน พอใช การรูจักความพอประมาณมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกันที่ดีและตั้งอยูในความ
ไมประมาทโดยตระหนักถึงการพัฒนาตามลําดับขั้นตอนที่ถูกตองตามหลักวิชาการตลอดจนมีคุณธรรมเปนกรอบใน
การดํารงชีวิตซึ่งเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว
ระดับชุ มชนจนถึงระดับรัฐ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีความเกี่ย วของตั้ งแตการวางแผนและการ
ดําเนินการทุกขั้นตอนทั้งในสวนบุคคลและองคกรและขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในทุก
ระดับใหมีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ประสบการณของผูเรียนเปนสิ่งที่
ผูเรียน เคยรู เคยเห็น เคยไดกระทํามาแลว เปนสิ่งที่มีผลสําคัญตอการเรียนรูในปจจุบัน กลาวคือ ถาไดเรียนรูในสิ่ง
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ที่เปนประสบการณมาแลวจะทําใหเรียนรูไดงายและรวดเร็วมากกวาเรื่องที่ไมเคยมีประสบการณหรือมีประสบการณ
นอย เชน เกษตรกรผูประกอบอาชีพทํานาจะเรียนรูในเรื่องการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรไดดีกวาเกษตรกรหรือผูที่
ไมไดมีอาชีพเกี่ยวของกับการทํานา เปนตน เพราะประสบการณของผูเรียนมีผลอยางสําคัญตอการถายโยงการเรียนรู
ของมนุษย การเรียนรูใหมๆจึงตองอาศัยประสบการณเดิมของบุคคลดวย จึงจะประสบความสําเร็จในการเรียนรู
พฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงในการใชชีวิตประจําวันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็เปนอีก
ตัวชี้วัดหนึ่งที่บงบอกถึงการเรียนรู การรับรูและนํามาปฏิบัติจริง ภายใตหลักการ 3 หวง 2 เงือนไข และนําไปสูการ
ปฏิบัติ เชน
การรูจักเก็บออม
หวงที่ 1 ความพอประมาณ
- พอประมาณกับจํานวนเงินที่ไดรับ
- พอประมาณกับสิ่งที่ตนมีอยู
- พอประมาณกับการใชจายในแตละวัน
หวงที่ 2 ความมีเหตุผล
- สรางนิสัยการประหยัดและออมแกตนเอง
- เปนการฝกการฝกการเก็บออมเพื่อใชจายในอนาคต
- จํานวนเงินที่มีแบงเปน 4 สวนใช 3 สวน เก็บ 1 สวน
หวงที่ 3 มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
- ตองตระหนักและเห็นประโยชน ความสําคัญของการประหยัดและออม
- ตองทุมเทใหดวยใจจริงไมหวังผลประโยชนเคลือบแฝง
- ตองมีความสม่ําเสมอและดําเนินการอยางเปนปจจุบัน
เงื่อนไขที่ 1 คุณธรรม
- ความซื่อสัตย ซื่อตรงทั้งตอการงานและหนาที่รับผิดชอบ
- การมีวินัยในตนเอง
- ความมานะ อดทน
เงื่อนไขที่ 2 ความรู
- ความรูเรื่องการทําบัญชีครัวเรือน รายรับรายจายในแตละวัน
จากการวิ เ คราะห ผ ล และประเมิ น พฤติ ก รรมของเด็ ก ปฐมวั ย ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง ประเมิ น จาก
แบบสอบถามระดับความเห็นของผูปกครองในการเรียนรูของเด็กทั้ง 6 กิจกรรม และพฤติกรรมของเด็กที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในการใชชีวิตประจําวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสอบถามจากผูปกครองของเด็ก
นักเรียนพบวาชวงอายุของเด็กนักเรียนมีผลตอ ความเขาใจในการเรียนรูในกิจกรรมการเรียนทั้ง 6 กิจกรรม และ
พฤติกรรมของเด็กที่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจําวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงเปน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนทําใหผูเรียนมีความรูความสามารถ และมีประสบการณกิจกรรมแฝงดวยความสนุกสนาน
เสริมสรางความสามัคคี เสียสละ อดทน การคาดการณ เด็กไดรับความรูประสบการณมากมายซึ่งเด็กอาจไดมีโอกาส
สัมผัสในชีวิตประจําวันโดยทั่วไป สําหรับการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น มีจุดมุงหมายเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็ก และครอบครัวตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตหลักการ 3 หวง 2 เงือนไข และนําไปสูการปฏิบัติจริง
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ขอเสนอแนะ
1. ครูที่ปรึกษากิจกรรมตางๆที่ทานรับผิดชอบควรสรางความตระหนักตอผูเรียนถึงผลที่เกิดขึ้นจริงใน
ชีวิตประจําวัน
2. ครู ผูปกครองหรือผูที่เกี่ยวของควรเปนแบบอยางที่ดีตอผูเรียน
3. ควรเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริงไดคิดและแกปญหาจริงๆ
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การพัฒนากําลังพลของหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหาร
พัฒนากรณีศึกษาภาวะผูนําของกําลังพลในการพัฒนาองคกรกับปญหาในการเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน 4.0
Development of 35th Mobile Development Unit (MDU35) personnel : Case study –
Leadership skill in organizational development to prepare for the ASEAN 4.0 community

ผูวิจัย

อาจารยที่ปรึกษา

จาสิบเอกรวิพงษ เจิมสม
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บทคัดยอ
การวิ จั ย เรื่อง การพั ฒ นากําลั ง พลของหน วยพั ฒ นาการเคลื่ อนที่ 35 สํา นั กงานพั ฒ นาภาค 3 หน ว ย
บัญชาการทหารพัฒนา กรณีศึกษาภาวะผูนําของกําลังพลในการพัฒนาองคกรกับปญหาในการเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน 4.0 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)เพื่อศึกษาระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและ
การพัฒนาประเทศไปสูอาเซียน 4.0 ของกําลังพลภายในหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา 2)เพื่อศึกษาภาวะผูนําการพัฒนาองคกรของกําลังพลภายในหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่
35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําการพัฒนาองคกรใน
การเขาปฏิบัติหนาที่ในการรวมกลุมทําภารกิจและความรับผิดชอบของกําลังพลภายในหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35
สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประชาการที่ใชในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ กําลังพลภายในหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา จํานวน
156 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ยของประชากร สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร และเปรียบเทียบความแตกตางดวย t-test , F-test
ผลการสรุปการพิสูจนสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบตอภาวะผูนําในการพัฒนาความรู ความสามารถเพื่อ
เตรียมความพรอมสูอาเซียน 4.0 ของการพัฒนากําลังพลของ หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กรณีศึก ษาภาวะผูนําของกําลังพลในการพัฒนาองคกรกับปญหาในการเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน4.0 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ระดับชั้นยศ ระยะเวลาที่ทานรับราชการ พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานบุคลิกภาพ/ ความรูความเขาใจ/ ดานสังคม/
ดานกายภาพ แตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําในการพัฒนาความรูความสามารถเพื่อเตรียมความพรอมสู
อาเซียน 4.0 ของการพัฒนากําลังพลของ หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒ นา กรณีศึกษาภาวะผู นํา ของกํา ลัง พลในการพัฒ นาองคกรกับป ญ หาในการเตรีย มความพรอมเขา สู
ประชาคมอาเซียน 4.0 แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยสวนบุคคลดานอื่นๆ ไมมี
แตกตางกัน
คําสําคัญ : ภาวะผูนํา , การพัฒนากําลัง พล , หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
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Abstract
This research aimed to study Leadership skill and ASEAN 4.0 cognition levels
among 35th Mobile Development Unit personnel in organizational development and to
study and compare the leadership development of the organization in the performance of
duties in the group making the mission and responsibility of the personnel within the
mobile development unit 35, Region 3 Development Office, the military development unit
A survey research was used in officers in 35th Mobile Development Unit responsibility
area; 156 people were recruited by Purposive Sampling. They were categorized into
Commissioned officer (N = 18) and Non-Commissioned Officer (N = 138). Demographic
data were recorded and obtained by questionnaire, which is consisted of 4 parts, with a
scoring range of 1 – 5. Content validity of the instrument was verified by three experts and
Cronbach’s alpha reliability was Data was analyzed by percentage, mean, standard
deviation, t-test and F-test.
The results showed 89.7 percent were male officers (the average age 26 – 35 years old),
working period 3 years above and earning less than 20,000 baht per month. All subjects had
high cognition levels (3.72±0.545) and high attitude levels towards Four Leadership skills about
understanding and perceive to ASEAN 4.0 developing countries, including Personality,
Understanding, Social, and Physical (3.82±0.408). The most statistically significant relation to
organizational development and Cope with problem to prepare for the ASEAN 4.0 community
by comparison to Leadership skills attitude between Commissioned officer and
Non-Commissioned Officer were found that relevance in the significant level of 0.05.
Key Word : Leadership, Personnel Development, Mobile Development Unit 35,
Region 3 Development Office, Development Military Command Unit

บทนํา
ในอดี ตประชาชนจะเข าใจว าทหารมี หน าที่ ในการป องกั นประเทศเพี ยงอย างเดี ยวต อมาในสมั ย จอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชต ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี และ ผบ.ทหารสูงสุด ไดตระหนักถึงปญหาทหารไมสามารถเขาถึง
ประชาชนได และเห็นวาการความทุกขยากของประชาชนในพืน้ ที่ทอ งถิ่นทุรกันดาร ที่หนวยงานราชการการทั่วไปไม
สามารถเขาถึงไดเนื่องจากมีหลายสาเหตุ เชน มีพวกพรรคคอมมิวนิสตอาศัยอยูใ นพื้นที่นั้นเพื่อเปนบอนทําลาย
ศรัทธาของประชาชนที่มีตอรัฐบาล โดยไดเริ่มปฏิบัติการในเขตที่ประชาชนดอยการศึกษาและยากจน เจาหนาที่ของ
รัฐดูแลไมทั่วถึง เพราะการคมนาคมไมสะดวกและเปนถิ่นทุรกันดาร ทําใหขาดการติดตอระหวางเจาหนาที่ของรัฐ
กับประชาชน จึงไดพิจารณาอนุมัติใหจัดตั้งหนวยงานพิเศษขึ้น เรียกวา “ กองอํานวยการกลางรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ ” ใชคํายอวา “ กรป.กลาง ” เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2505 จากนั้นไดมีการสงหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่
หนวยแรกออกปฏิบัติงานพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร
ในป 2540 กองบัญชาการทหารสูงสุดไดมีการแกอัตราคําสั่ง (เฉพาะ) ลับที่ 162/40 ลง 26 กุมภาพันธ
2540 ใหมีการเปลี่ยนนามหนวยจากเดิม กองอํานวยการกลางรักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือ กรป.กลาง หนวย
บัญชาการทหารพัฒนา หรือ นทพ. ใหทันสมัยและมีความสําคัญ เพื่อพัฒนาทันตามสมัยมีระบบการจัดการกําลัง พล
ใหมีตําแหนงที่แนนอน และสามารถปฏิบัติงานไดเปนระเบียบแบบแผนมากขึ้น
ในปจจุบันกระทรวงกลาโหมของไทย กําลังปรับตัวปรับองคกร เชน จัดตั้งกองอาเซียน สํานักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เปนตน ตลอดจนปรับแผนงาน โครงการตางๆ เพื่อเตรียมความ
พรอมในการกาวเขาสูความเปนกลาโหมอาเซียน เชน พัฒนาการฝกและศึกษาของกําลังพลในกองทัพ ในดานการใช
ภาษาอังกฤษและภาษาของชาติในอาเซียน ตลอดจนบูรณาการแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหมและหนวย
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ขึ้นตรงใหสามารถรองรับภารกิจและความรับผิดชอบเมื่อมีการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ยังมีการบูร
ณาการกิจกรรมตางๆ ของกองทัพอาเซียน ที่ไดมีการจัดทําไวอยูแลว เชน การประชุมผูบัญชาการทหารสูงสุด
อาเซียนอยางไมเปนทางการ (ACDFIM : ASEAN Chief of Defense Forces Informal Meeting) การแขงยิงปน
อาเซียน การประชุมเจากรมขาวทหารอาเซียนอยางไมเปนทางการ นอกจากนี้กําลังทหารของอาเซียนจะถูกนําไปใช
ในการจัดการดานความมั่นคงนอกภูมิภาคที่มีผลประโยชนของอาเซียนทับซอนอยู เชน ภารกิจการรักษาสันติภาพ
ภายใตกรอบของสหประชาชาติ หรืออาจเปนกรอบของอาเซียนเองในอนาคต บทบาทกองทัพของกลุมประเทศ
สมาชิกอาเซียนจะถูกทําใหเปลี่ยนไป ไมวาจะดวยความเต็มใจหรือไมก็ตาม กองทัพจะถูกทําใหมีความเปน สากล
นายทหารทั้งระดับสัญญาบัตรและประทวนจะตองมีความรู ความสามารถดานภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับทหารชาติอาเซียนอื่นๆ ได นายทหารฝายเสนาธิการจะตองเรียนรูแนวคิดและหลักนิยมของ
กองทัพอาเซียนเปน หลั กมากกว าแนวคิดและหลักนิ ยมของกองทัพ ประเทศตนเพีย งกองทั พเดี ยว ระบบอาวุ ธ
ยุทโธปกรณของอาเซียนจะถูกหลอมรวมใหเปนระบบที่สามารถเชื่อมตอถึงกันและสามารถทดแทนกันไดเมื่อจําเปน
ในขณะเดียวกันผูบังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพประเทศสมาชิกอาเซียนตองปรับตัวและเรียนรูที่ จะเปนผูสั่งการ
และบังคับบัญชา หนวยตางๆ ที่ มาจากประเทศสมาชิก อันใกลนี้ โดยเฉพาะเมื่อเงื่อนเวลาของการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียน และเงื่อนเวลาของภัยคุกคามรูปแบบใหมถูกนํามาผูกยึดติดกัน กองทัพยิ่งตองเร งระดมสรรพ
กําลังและเตรียมกําลังพลใหพรอมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อเปนกองทัพอาเซียนอันทรง
ประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการรวมกันพิทักษรักษาผลประโยชนของประเทศสมาชิก และพรอมที่ จะกาวเดินไป
ดวยกันในการเผชิญหนาทาทายกับภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการพัฒนาของหนวยพัฒนาเคลื่อนที่ 35 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งเปน
หนวยขึ้นตรงกับกระทรวงกลาโหม จึงตองนํานโยบายใหกําลังพลของหนวยเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
เพื่อพรอมที่จะเผชิญปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงตองมีการวางรากฐานในแผนงานในการพัฒนากําลังพล
ใหมีความรูความเขา ใจ และเตรียมความพรอมไดอยางมี ประสิทธิภาพทั้ง ดานการเมือง และความมั่นคง ดา น
เศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม พรอมๆกับการประชาสัมพันธใหประชาชนในทองถิ่นใหเขาใจเกี่ยวกับอาเซียน
มากขึ้น จึงศึกษาประสิทธิภาพของกําลังพลในหนวยงานใหมีการเรียนรูพัฒนาตนเอง ใหมีประสิทธิผลสูงสุด จาก
สถานการณที่มีความคาดหวังยังมีปญหาในการปฏิบัติงานหลาย ๆ ดาน ไดแก ปญหากําลังพลของหนวยงานสวน
ใหญ ยัง ขาดความรูค วามสามารถด านการใชภาษาในการสื่ อสารรว มกับ ชาวต างชาติ โ ดยภาษาที่เป นสากลคือ
ภาษาอังกฤษ และกําลังพลไมคอยไดใชภาษาอังกฤษมานานจนทําใหลืมพื้นฐานที่ เคยศึกษามา และปญหากําลังพล
ไมเคยมีประสบการณในการรวมกลุมทําภารกิจและความรับผิดชอบกับชาวตา งชาติในประชาคมอาเซียน คือ กําลัง
พลในหนวยงานมีแตการรวมกลุมทําภารกิจภายในประเทศเทานั้น ปญหากําลังพลของหนวยไมคอยมีความรูถึงการ
รักษาความมั่นคงที่เปนสากลเมื่อสูประชาคมอาเซียน คือ กําลังพลรูแตการรักษาความมั่นคงภายในประเทศเทานั้น
และการนํานวัตกรรมใหม ๆ ดานเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มาใชในดานการทหารเพื่อ เสริมสรางประสิทธิภาพให
กําลังในกองทัพซึ่งทําใหกําลังพลตองพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถมีความคิดสรางสรรค ชาญฉลาด มีความ
คลองตัว เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน และ พัฒนาสู อาเซียน 4.0
การวิจัยครั้งนี้เพื่อ ศึกษาการพัฒนากําลังพลของหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวย
บัญชาการทหารพัฒนา กรณีศึกษาภาวะผูนําของกําลังพลในการพัฒนาองคกรกับปญหาในการเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน 4.0 ผูศึกษาวิจัยไดนําแนวคิดของกวี วงศพุฒ(2550:117-119) เกี่ยวกับทฤษฎีลักษณะ
คุณลักษณะของผูนําประกอบดวยบุคลิกภาพ ความรู ความเขาใจ คุณลักษณะดานสังคม คุณลักษณะดานกายภาพ
โดยนําแนวคิดมาประยุกตไดสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
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ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
ปจจัยสวนบุคคลของกําลังพล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษาสูงสุด
- ตําแหนงหนาที่
- รายไดตอเดือน
- อายุรับราชการ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนและการพัฒนาประเทศไปสู
อาเซียน 4.0

ตําแปรตาม (Dependent Variables)
การพั ฒ นากํ า ลั ง พลของหน ว ยพั ฒ นาการ
เคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวย
บัญชาการทหารพัฒนา กรณีศึกษาภาวะผูนํา
ของกําลังพลในการพัฒนาองคกรกับปญหา
ในการเตรี ย มความพร อ มเข า สู ป ระชาคม
อาเซียน 4.0
1. ดานบุคลิกภาพ
2. ดานความรู ความเขาใจ
3. ดานคุณลักษณะดานสังคม
4. ดานคุณลักษณะดานกายภาพ

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนากําลังพลของหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวย
บัญชาการทหารพัฒนา กรณีศึกษาภาวะผูนําของกําลังพลในการพัฒนาองคกรกับปญหาในการเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน 4.0 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําการพัฒนาองคกรของกําลังพลภายในหนวย
พัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา 2) เพื่อศึกษาระดับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและการพัฒนาประเทศไปสูอาเซียน 4.0 ของกําลังพลภายในหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่
35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําการพัฒนาองคกรใน
การเขาปฏิบัติหนาที่ในการรวมกลุมทําภารกิจและความรับผิดชอบของกําลังพลภายในหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35
สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล เปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบ
สํารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ประชากรกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม (Questionnaire)
3. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ผล/สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนากําลังพลของหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวย
บัญชาการทหารพัฒนา กรณีศึกษาภาวะผูนําของกําลังพลในการพัฒนาองคกรกับปญหาในการเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน 4.0 มีผลสรุปดังนี้

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



1. ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเพศชาย มีอายุระหวาง 26-35 ป การศึกษาสูงสุด ปริญญา
ตรี มีรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท/เดือน กําลังพลมีระดับชั้นยศ และมีระยะเวลาที่ทานรับราชการ 8 ป ขึ้นไป
2. ผลการศึกษาระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและการพัฒนาประเทศไปสูอาเซียน
4.0 ของการพัฒนากําลังพลของหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
กรณีศึกษาภาวะผูนําของกําลังพลในการพัฒนาองคกรกับปญหาในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
4.0 พบวา โดยรวมอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.73 เมื่อพิจารณารายขอ พบวาขอ 1,10 อยูในระดับมากที่สุด
ขอ 2,3,4,5,6,7,8,9อยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยปรากฏขอ 1 กําลังพลมีความรู
ความเขาใจตระหนักรูและเตรียมการพัฒนาองคกรและกําลังพลเปนลําดับแรก คาเฉลี่ยเทากับ 3.87 รองลงมาขอ10
คาเฉลี่ย 3.85 ขอ 3 คาเฉลี่ย 3.79 ขอ 2 คาเฉลี่ย 3.77 ขอ 3 คาเฉลี่ย 3.79 ขอ 4 คาเฉลี่ย 3.75ขอ 9 คาเฉลี่ย
3.74 ขอ 5 คาเฉลี่ย 3.72 ขอ 6 คาเฉลี่ย 3.65 ขอ 7 คาเฉลี่ย 3.59 ขอ 8 คาเฉลี่ย 3.55 ตามลําดับ
3. ความคิดเห็นตอลักษณะภาวะผูนําในการพัฒนาความรูความสามารถเพื่อเตรียมความพรอมสูอาเซียน
4.0 ของการพัฒนากําลังพลของ หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหาร
พัฒนา กรณีศึกษาภาวะผูนําของกําลังพลในการพัฒนาองคกรกับปญหาในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน 4.0 พบวา โดยรวมอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.82 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานคุณลักษณะ
ดานกายภาพ อยูในระดับ มากที่สุด ดานคุณลักษณะดานสังคม อยูในระดับมาก ดาน บุคลิกภาพ อยูในระดับ มาก
ดาน ความรูความเขาใจ อยูในระดับ มาก เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยปรากฏวา ดาน คุณลักษณะ
ดานกายภาพคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 รองลงมา ดาน คุณลักษณะดานสังคม คาเฉลี่ยเทากับ 3.77 ดาน บุคลิกภาพ
คาเฉลี่ยเทากับ 3.76 ดาน ความรูความเขาใจ คาเฉลี่ยเทากับ 3.73 ตามลําดับ
สามารถสรุปผลเปนรายดานดังนี้
3.1 ดานบุคลิกภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ตอภาวะผูนําในการพัฒนาความรู
ความสามารถ เพื่อเตรียมความพรอมสูอาเซียน 4.0 ของการพัฒนากําลังพลของหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35
สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กรณีศึกษาภาวะผูนําของกําลังพลในการพัฒนาองคกรกับ
ปญหาในการเตรียม ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 4.0 ใน ดานบุคลิกภาพ โดยรวมอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ย
เทากับ 3.76 เมื่อพิจารณารายขอ พบวาขอ 14,12 อยูในระดับ มากที่สุด ขอ 11,13,15 อยูในระดับ มาก เมื่อ
เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยปรากฏวา ขอ 14 คาเฉลี่ยเทากับ 3.87 รองลงมา ขอ 12 คาเฉลี่ยเทากับ
3.80 ขอ 11 คาเฉลี่ยเทากับ3.75 ขอ 13 คาเฉลี่ยเทากับ 3.74 ขอ 15 คาเฉลี่ย 3.72 ตามลําดับ
3.2 ดานความรู ความเขาใจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําในการพัฒนา
ความรูความสามารถ เพื่อเตรียมความพรอมสูอาเซียน 4.0 ของการพัฒนากําลังพลของหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่
35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กรณีศึกษาภาวะผูนําของกําลังพลในการพัฒนาองคกรกับ
ปญหาในการเตรียม ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 4.0 ในดานความรู ความเขาใจ โดยรวมอยูในระดับ มาก
คาเฉลี่ยเทากับ3.78 เมื่อพิจารณารายขอ พบวาขอ16,21,22 อยูในระดับ มากที่สุด ขอ 17,18,19,20 อยูในระดับ
มาก เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยปรากฏวา ขอ 16 คาเฉลี่ยเทากับ 3.87 รองลงมา ขอ 22
คาเฉลี่ยเทากับ 3.85 ขอ 21คาเฉลี่ยเทากับ 3.82 ขอ 17 คาเฉลี่ยเทากับ 3.78 ขอ 20 คาเฉลี่ยเทากับ 3.77 ขอ 18
คาเฉลี่ยเทากับ 3.71 ขอ 19 คาเฉลี่ยเทากับ 3.69 ตามลําดับ
3.3 คุณลักษณะดานสังคม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําในการพัฒนา
ความรูความสามารถ เพื่อเตรียมความพรอมสูอาเซียน 4.0 ของการพัฒนากําลังพลของหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35
สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กรณีศึกษาภาวะผูนําของกําลังพลในการพัฒนาองคกรกับ
ปญหาในการเตรียม ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 4.0 ในดานคุณลักษณะดานสังคม โดยรวมอยูในระดับ มาก
คาเฉลี่ยเทากับ 3.77 เมื่อพิจารณารายขอ พบวาขอ 23 อยูในระดับ มากที่สุด ขอ 26 อยูในระดับ มาก ขอ 25 อยูใน
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ระดับ มาก ขอ 24 อยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยปรากฏวา ขอ 23 คาเฉลี่ยเทากับ
3.88 รองลงมา ขอ 26 คาเฉลี่ยเทากับ 3.77 ขอ 25 คาเฉลี่ยเทากับ 3.72 ขอ 24 คาเฉลี่ยเทากับ 3.71 ตามลําดับ
3.4 คุณลักษณะดานกายภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ตอภาวะผูนําในการ
พัฒนาความรูความสามารถ เพื่อเตรียมความพรอมสูอาเซียน 4.0 ของการพัฒนากําลังพลของหนวยพัฒนาการ
เคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กรณีศกึ ษาภาวะผูนําของกําลังพลในการพัฒนา
องคกรกับปญหาในการเตรียม ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 4.0 ในดานคุณลักษณะดานกายภาพ โดยรวมอยู
ในระดับ มากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.11 เมื่อพิจารณารายขอ พบวาขอ 27,28,29,30 อยูในระดับ มากที่สุด เมื่อ
เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยปรากฏวา ขอ 27,28 คาเฉลี่ยเทากับ 4.12 รองลงมา ขอ 29,30 คาเฉลี่ย
เทากับ 4.10 ตามลําดับ
4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นลักษณะภาวะผูนําในการพัฒนาความรูความสามารถเพื่อเตรียมความ
พรอมสูอาเซียน 4.0 ของการพัฒนากําลังพลของหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวย
บัญชาการทหารพัฒนา กรณีศึกษาภาวะผูนําของกําลังพลในการพัฒนาองคกรกับปญหาในการเตรียม ความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน 4.0 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดังนี้
4.1 จําแนกตามตัวแปรปจจัยสวนบุคคล ดานระดับชั้นยศ พบวา ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นตอลักษณะภาวะผูนําในการพัฒนาความรูความสามารถเพื่อเตรียมความพรอมสูอาเซียน 4.0 ของการพัฒนา
กําลังพลของหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กรณีศึกษาภาวะ
ผูนําของกําลังพลในการพัฒนาองคกรกับปญหาในการเตรียม ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 4.0 โดยภาพรวม
และรายดานแตกตางกัน แสดงวา กําลังพลของหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวย
บัญชาการทหารพัฒนาที่ระดับชั้นยศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําในการพัฒนาองคกรและกําลังพลใน
การแกไขปญหาในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เปาหมายตามที่ไดรับมอบหมายแตกตางกัน ( sig = 0.005)
4.2 จําแนกตามตัวแปรปจจัยสวนบุคคลดานอายุ พบวาผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอภาวะ
ผูนําในการพัฒนาความรูความสามารถเพื่อเตรียมความพรอมสูอาเซียน 4.0 ของการพัฒนากําลังพลของหนวย
พัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กรณีศึกษาภาวะผูนําของกําลังพลใน
การพัฒนาองคกรกับปญหาในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน4.0 โดยภาพรวมและรายดาน แตกตาง
กัน แสดงวากําลังพลของหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนาที่มี
อายุตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําในการพัฒนาองคกรและกําลังพลในการแกไขปญหาในการปฏิบัติภารกิจใน
พื้นที่เปาหมายตามที่ไดรับมอบหมายแตกตางกัน ( sig = 0.000)
4.3 จําแนกตามตัวแปรปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาสูงสุด พบวา ผลการวิเคราะห ความ
คิดเห็นตอภาวะผูนําในการพัฒนาความรูความสามารถเพื่อเตรียมความพรอมสูอาเซียน 4.0 ของการพัฒนากําลังพล
ของหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กรณีศึกษาภาวะผูนําของ
กําลังพลในการพัฒนาองคกรกับปญหาในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 4.0 โดยภาพรวมและราย
ดาน แตกตางกัน แสดงวากําลังพลของหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหาร
พัฒนาที่มีระดับการศึกษาสูงสุดตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําในการพัฒนาองคกรและกําลังพลในการแกไข
ปญหาในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เปาหมายตามที่ไดรับมอบหมายแตกตางกัน ( sig = 0.000)
4.4 จําแนกตามตัวแปรปจจัยสวนบุคคลดานเพศ พบวา ผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอภาวะ
ผูนําในการพัฒนาความรูความสามารถเพื่อเตรียมความพรอมสูอาเซียน 4.0 ของการพัฒนากําลังพลของหนวย
พัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กรณีศึกษาภาวะผูนําของกําลังพลใน
การพัฒนาองคกรกับปญหาในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 4.0 โดยภาพรวมและรายดาน
แตกตางกัน แสดงวากําลังพลของหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหาร
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



พัฒนาที่มีระดับการศึกษาสูงสุดตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําในการพัฒนาองคกรและกําลังพลในการแกไข
ปญหาในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เปาหมายตามที่ไดรับมอบหมายแตกตางกัน ( sig = 0.003)
4.5 จําแนกตามตัวแปรปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ผลการวิเคราะห ความ
คิดเห็นตอภาวะผูนําในการพัฒนาความรูความสามารถเพื่อเตรียมความพรอมสูอาเซียน 4.0 ของการพัฒนากําลังพล
ของหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กรณีศึกษาภาวะผูนําของ
กําลังพลในการพัฒนาองคกรกับปญหาในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 4.0 โดยภาพรวมและราย
ดาน แตกตางกัน แสดงวากําลังพลของหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหาร
พัฒนาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําในการพัฒนาองคกรและกําลังพลในการแกไข
ปญหาในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เปาหมายตามที่ไดรับมอบหมายแตกตางกัน ( sig = 0.000)
4.6 จําแนกตามตัวแปรปจจัยสวนบุคคลดานระยะเวลาที่ทานรับราชการ พบวา ผลการวิเคราะห
ความคิดเห็นตอภาวะผูนําในการพัฒนาความรูความสามารถเพื่อเตรียมความพรอมสูอาเซียน 4.0 ของการพัฒนา
กําลังพลของหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กรณีศึกษาภาวะ
ผูนําของกําลังพลในการพัฒนาองคกรกับปญหาในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 4.0 โดยภาพรวม
และรายดาน แตกตางกัน แสดงวา กําลังพลของหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวย
บัญชาการทหารพัฒนาที่มีระดับการศึกษาสูงสุดตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําในการพัฒนาองคกรและกําลัง
พลในการแกไขปญหาในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เปาหมายตามที่ไดรับมอบหมายแตกตางกัน ( sig = 0.000)
เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา กําลังพลที่มีระดับชั้นยศตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําในการพัฒนา
ความรูความสามารถเพื่อเตรียมความพรอมสูอาเซียน 4.0 ของการพัฒนากําลังพลของหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35
สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กรณีศึกษาภาวะผูนําของกําลังพลในการพัฒนาองคกรกับ
ปญหาในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน4.0 ในดานบุคลิกภาพ/ ความรูค วามเขาใจ/ ดานสังคม/
ดานกายภาพ ( sig = 0.005) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ * 0.05
5. ผลการสรุปการพิสูจนสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบตอ ภาวะผูนําในการพัฒนาความรูความสามารถ
เพื่อเตรียมความพรอมสูอาเซียน 4.0 ของการพัฒนากําลังพลของ หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนา
ภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กรณีศึกษาภาวะผูนําของกําลังพลในการพัฒนาองคกรกับปญหาในการเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน4.0 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ระดับชั้นยศ ระยะเวลาที่ทานรับราชการ พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานบุคลิกภาพ/ ความรูความเขาใจ/ ดานสังคม/
ดานกายภาพ แตกตางกันมีความคิดเห็น ตอภาวะผูนําในการพัฒนาความรูความสามารถเพื่อเตรียมความพรอมสู
อาเซียน 4.0 ของการพัฒนากําลังพลของ หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒ นา กรณีศึกษาภาวะผู นํา ของกํา ลัง พลในการพัฒ นาองคกรกับป ญหาในการเตรีย มความพรอมเขา สู
ประชาคมอาเซียน 4.0 แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยสวนบุคคลดานอื่นๆ ไมมี
แตกตางกัน

อภิปรายผล
การศึกษาวิจัยเรื่อ ภาวะผูนําในการพัฒนาความรูความสามารถเพื่อเตรียมความพรอมสูอาเซียน 4.0 ของ
การพัฒนากําลังพลของ หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
กรณีศึกษาภาวะผูนําของกําลังพลในการพัฒนาองคกรกับปญหาในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
4.0 ผูศึกษาวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี้

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



1. ผลการศึกษาระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียนและการพัฒนาประเทศ ไปสูอาเซียน
4.0 ของการพัฒนากําลังพลของหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
กรณีศึกษาภาวะผูนําของกําลังพลในการพัฒนาองคกรกับปญหาในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
4.0 โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.73 ทั้งนี้เปนเพราะกําลังพลมีภารกิจในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
ประเทศเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ การชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ดวยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้นการใหความรูแกนักศึกษา ขาราชการ บุคลากร
และผูที่สนใจเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียนจึงเปนสิ่งจําเปนมาก เพื่อประโยชนในการปูพื้นฐาน
สรางความรูความเขาใจใหนักศึกษาและผูที่เกี่ยวของใหเกิดความตื่นตัว และมีความพรอมในเบื้องต นในการสู
ประชาคมอาเซียนไปพรอมกัน (วิทวัส ศรีวิหค, 2554)“ประชาคมอาเซียน” เปนเปาหมายของการรวมตัวกันของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อ เพิ่มอํานาจตอรองและขีดความสามารถการแขงขันของอาเซียนในเวทีระหวางประเทศ
ในทุกดาน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปญหาใหมๆ ในระดับโลกที่สงผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน เชน
ภาวะโลกรอน การกอการราย หรื อกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การเปนประชาคมอาเซียน คือการทําใหประเทศสมาชิก
อาเซียนเปน “ครอบครัวเดียวกัน” ที่มีความแข็งแกรงและมีภูมิตานทานที่ดีโดยสมาชิกในครอบครัวมีสภาพความอยู
ที่ดี ปลอดภัย และสามารถทํามาคาขายไดอยางสะดวกมากยิ่งขึ้นแรงผลักดันสําคัญอันถือเปนการปรับปรุงตัวครั้ง
ใหญและวางรากฐานของการพัฒนาของอาเซียน คือ สภาพแวดลอมระหวางประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในดาน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่ทําใหอาเซียนตองเผชิญกับความทาทายใหมๆ เชนโรคระบาดอาชญากรรมขามชาติ
ภัยพิบัติธรรมชาติ และปญหาสิ่งแวดลอม ภาวะโลกรอนและความเสี่ยงอื่นๆ การที่กําลังพลตองมีความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและการพัฒนาประเทศไปสูอาเซียน 4.0 จะสามารถพัฒนาองคกร ตนเองและแกไข
ปญหาในการภารกิจที่ไปปฏิบัติในพื้นที่เปาหมายและรวมกับกลุมงานอื่นๆในพื้นที่ไดบรรลุผลอยางแทจริง เปนผลให
อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนิตยา ปนตาวงค (2559) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพรอมของนักศึกษา
ที่มีผลตอแนวคิดประชาคมอาเซียนของนักศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปางความพรอมของ
นักศึกษาตอแนวคิดประชาคมอาเซียนในภาพรวมอยูในระดับมาก
2. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําของกําลังพลในการพัฒนาองคกรกับ ปญหาในการเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 4.0 ของการพัฒนากําลังพลของหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนา
ภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กรณีศึกษาภาวะผูนําของกําลังพลในการพัฒนาองคกรกับป ญหาในการเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 4.0 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.82 สอดคลองกับงานวิจัยของ
อัจฉรา โพธิ์อน (2556) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก
สามารถอภิปรายผลเปนรายดานดังนี้
2.1 ดานบุคลิกภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ตอภาวะผูนําในการพัฒนาความรู
ความสามารถ เพื่อเตรียมความพรอมสูอาเซียน 4.0 ของการพัฒนากําลังพลของหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35
สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กรณีศึกษาภาวะผูนําของกําลังพลในการพัฒนาองคก รกับ
ปญหาในการเตรียม ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 4.0 โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.76 ทั้งนี้เปนเพราะ
กําลังพลมีความสามารถในการปรับตัว เปนความสามารถทั่วไปของบุคคลอาจจะเปนความสามารถในสวนลึกๆ
สามารถคนควาไดมีความมั่นคงทางอารมณ ซึ่งแตละคนจะมีนิสัยทางดานความคงที่ของอารมณการควบคุมอารมณ
ไดมากนอยเพียงใด และความเปนตัวของตัวเอง มีอํานาจในการตัดสินใจตางๆตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมความ
อุต สาหพยายาม หมายถึง ความอดทนของแต ล ะบุค คลที่จ ะพยายามฟ นฝ า อุป สรรคนานาประการ ความคิด
สรางสรรค ถือเปนพรสวรรคอยางหนึ่ง ที่มีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะแลวคิดออกมาเปนรูปธรรม
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ความทะเยอทะยาน เปนธรรมชาติ ของมนุษยที่ตองการความสะดวกสบายใหมเกิดขึ้นตลอดเวลา หากทุกคนไดใช
ความคิดดังกลาวอยูตลอดเวลา เปนผลใหอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของจิตรารัตน สังขจันทร (2554)
ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําของนายเทศมนตรี เทศบาลตําบลโพธิ์ประทับชาง อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร ใน
การพัฒนาทองถิ่น ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเทศบาลตําบลโพธิ์ประทับชาง พบวา
ดานบุคลิกภาพโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
2.2 ดานความรู ความเขาใจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําในการพัฒนา
ความรูความสามารถ เพื่อเตรียมความพรอมสูอาเซียน 4.0 ของการพัฒนากําลังพลของหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่
35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กรณีศึกษาภาวะผูนําของกําลังพลในการพัฒนาองคกรกับ
ปญหาในการเตรียม ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 4.0 โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.78 ทั้งนี้เปนเพราะ
กําลังพลทุกคนมีสติปญญา ความเฉลียวฉลาดแตกตางกันไป การฝกฝนตนเองใหเปนผูที่สนใจในการศึกษาเลาเรียน
ไดไมเทากันเพราะสมองแตละคนไมสามารถรับอะไรไดอยางเต็มที่ แตการรับรูการถายทอดอาจจะมีบางสิ่งบางอยาง
แตกตางกันออกไป ดังนั้นจึงวัดระดับความรูไดจากการศึกษาในระดับที่สูงๆขึ้นไปของแตละคนความแมนยําในการ
ตัดสินใจ และการมีอิสระตัดสินใจอยูตลอดเวลาในการทํางาน การดํารงชีวิต การตัดสินใจที่แมนยําจึงตองอาศัย
ประสบการณความคลองแคลวในการใชภาษา สื่อภาษาเปนเรื่องที่สําคัญอยางหนึ่งของมนุษ ย แตการพูดถือเปน
เรื่องของการสื่อความหมายใหสามารถเขาใจกัน ผูนําที่มีความสามารถในการพูด การเขียนยอมไดเปรียบกวา เปน
ผลใหอยูในระดับมากสอดคลองกับงานวิจัยของจิตรารัตน สังขจันทร (2554) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําของนาย
เทศมนตรี เทศบาลตําบลโพธิ์ประทับชาง อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร ในการพัฒนาทองถิ่น ตามความ
คิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเทศบาลตําบลโพธิ์ประทับชาง พบวา ดานความรู ความเขาใจโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก
2.3 คุณลักษณะดานสังคม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ตอภาวะผูนําในการพัฒนา
ความรูความสามารถ เพื่อเตรียมความพรอมสูอาเซียน 4.0 ของการพัฒนากําลังพลของหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่
35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กรณีศกึ ษาภาวะผูนําของกําลังพลในการพัฒนาองคกรกับ
ปญหาในการเตรียม ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 4.0 โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.77 ทั้งนี้เปนเพราะ
กําลังพลรูจักประนีประนอม การที่บุคคลทํางานรวมกับคนอื่น ดวยเหตุนี้จึงตองการคนที่จะมาประสานผลประโยชน
หรือเปนคนที่คอยประนีประนอมใหทุกคนที่รวมงานเกิดความพอใจความสามารถในการบริหาร งานบริหารเปนงาน
ใชศิลป ซึ่งแตละคน ไมสามารถใชไดทัดเทียมกัน ดวยขอจํากัดตางๆ ความรวมมือ ถือเปนเรื่องสําคัญมากในการเปน
ผูนํา เพราะผูนําจะตองเปนผูที่สามารถชักจูงใหผูรวมงาน ตั้งใจทํางานหรือทําตามที่ผูนําตองการดวยความเต็มใจ
เปนผลใหอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของสุบิน ยุระรัช (2555) ไดทําวิจัยเรื่อง ความพรอมในการพัฒนา
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวาคุณลักษณะดาน
สังคมโดยรวมอยูในระดับมาก
2.4 คุณลักษณะดานกายภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ตอภาวะผูนําในการ
พัฒนาความรูความสามารถ เพื่อเตรียมความพรอมสูอาเซียน 4.0 ของการพัฒนากําลังพลของหนวยพัฒนาการ
เคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กรณีศึกษาภาวะผูนําของกําลังพลในการพัฒนา
องคกรกับปญหาในการเตรียม ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 4.0 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.11
ทั้งนี้เปนเพราะกําลังพลไดรับการฝกฝน นับเปนสิ่งสําคัญอยางมากในการดํารงชีวิต การออกกําลังกาย การฝกฝนให
ใชความคิด การใชสมอง การนั่งสมาธิ ลวนแลวแตมีสวนทําใหจิตใจเยือกเย็น สามารถพัฒนาตนเองไปสูความเปน
ผูนําไดในที่สุด เปนผลใหอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของสุบิน ยุระรัช (2555) ไดทําวิจัยเรื่อง ความ
พรอมในการพัฒนาบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
พบวาคุณลักษณะดานกายภาพโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
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3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นลักษณะภาวะผูนําในการพัฒนาความรูความสามารถเพื่อเตรียมความ
พรอมสูอาเซียน 4.0 ของการพัฒนากําลังพลของหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวย
บัญชาการทหารพัฒนา กรณีศึกษาภาวะผูนําของกําลังพลในการพัฒนาองคกรกับปญหาในการเตรียม ความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน 4.0 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับชั้นยศ รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน ระยะเวลาที่ทานรับราชการ พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานบุคลิกภาพ/ ความรูความเขาใจ/ ดานสังคม/ ดาน
กายภาพ ( sig = 0.005) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ * 0.05

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
การวิจัยเรื่อง การพัฒนากําลังพลของหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวย
บัญชาการทหารพัฒนา กรณีศึกษาภาวะผูนําของกําลังพลในการพัฒนาองคกรกับปญหาในการเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน 4.0 ผูศึกษาวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ดังนี้
1. ดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและการพัฒนาประเทศไปสูอาเซียน 4.0 กําลังพลทุก
นายมีความสําคัญตอภารกิจที่ไดรับมอบหมายตามระดับชั้นยศองคกรเนนการใชกําลังพลในการลงพื้นที่ประสานกับ
ชุมชนและหนวยงานในพื้นที่เขตเปาหมายจึงตองมีความรูความเขาใจขอมูลขาวสารใหทันสมัยและวิทยาการตาม
นโยบายของรัฐตองจัดอบรมและจัดหาสื่อนวัตกรรมที่ทันตอการเปลี่ยนแปลใหกําลังพลไดใช เพื่อเปนประโยชนตอ
การพัฒนาประเทศตอไป
2. ดานบุคลิกภาพ กําลังพลทุกนายควรปรับตัวใหทันตอการปรับเปลี่ยนและมีความเปนตัวของตนเองมี
ความมั่นคงทางอารมณมีความอุตสาหพยายามในการฟนฝาปญหา อุปสรรคตางๆขณะปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับ
มอบหมาย
3. ดานความรู ความสามารถ กําลังพลทุกนายตองมีสติปญญา ความเฉลียวฉลาด มีความแมนยําในการ
ตัดสินใจ เพราะตองทําการตัดสินใจอยูตลอดเวลาในการทํางาน การดํารงชีวิต การตัดสินใจที่แมนยําจึงตองอาศัย
ประสบการณ ระดับความรู ทุกคนสามารถศึกษาเลาเรียนไดไมเทากันเพราะสมองแตละคนไมสามารถรับอะไรได
อยางเต็มที่ แตการรับรูการถายทอดอาจจะมีบางสิ่งบางอยางแตกตางกันออกไป ดังนั้นจึงวัดระดับความรูไดจาก
การศึกษาในระดับที่สูงๆขึ้นไปของแตละคน ที่สําคัญกําลังพลตองมีความคลองแคลวในการใชภาษา สื่อภาษาเปน
เรื่ อ งที่ สํ า คั ญ อย า งหนึ่ ง ของมนุ ษ ย ก ารพู ด ถื อ เป น เรื่ อ งของการสื่ อ ความหมายให ส ามารถเข า ใจกั น ผู นํ า ที่ มี
ความสามารถในการพูด การเขียนยอมไดเปรียบกวา
4. คุณลักษณะดานสังคม กําลังพลทุกนายตองรูจักการประนีประนอม การที่บุคคลทํางานรวมกับคนอื่น
ผลประโยชนเปนเรื่องที่มีความสําคัญไมนอย ดวยเหตุนี้จึงตองการคนที่จะมาประสานผลประโยชนหรือเปนคนที่
คอยประนีประนอมใหทุกคนที่รวมงานเกิดความพอใจ ความสามารถในการบริหารดวยขอจํากัดตางๆตามระดับชั้น
ยศเปนสวนประกอบในการบริหารไดบาง โดยเฉพาะความรวมมือ ถือเปนเรื่องสําคัญมากในการเปนผูนํา เพราะผูนํา
จะตองเปนผูที่สามารถชักจูงใหผูรวมงาน ตั้งใจทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเสมอ
5. คุณลักษณะดานกายภาพ กําลังพลทุกนายตองมีการฝกฝน นับเปนสิ่งสําคัญอยางมากในการดํารงชีวิต
การออกกําลั งกาย การฝกฝนใหใชความคิด การใชสมอง การนั่ง สมาธิ ลวนแลวแตมีสวนทําใหจิตใจเยือกเย็ น
สามารถพัฒนาตนเองไปสูความเปนผูนําไดในที่สุดรวมทั้งกําลังพลตองไดรับการตรวจสมรรถนะทางกายทุกสัปดาห
เสริมสรางความสมบูรณของรางกาย การรักษาตนใหพนจากโรคภัยถือเปนลาภอันประเสริฐแลว

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งนี้ กลุมตัวอยาง คือกําลังพลของหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สํานักงานพัฒนาภาค 3
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา ในการศึกษาครั้งตอๆไป ควรทําการศึกษากลุมตัวอยางกับความสัมพันธชุมชนและ
ความรวมมือกับองคกรอาสาสมัครตางชาติในพื้นที่เปาหมาย เพื่อเปนการสะทอนการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและ
การใช ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เป นการศึกษาที่ มีการพั ฒนาความรู ความสามารถเฉพาะด าน ซึ่ งโลกมี การ
กาวหนาขึ้น พัฒนาขึ้นในดานตางๆ ไมวาจะเปน ดานความมั่นคงของประเทศ ดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
เกิดประโยชนแกกําลัง พล องค กรและทองถิ่น ที่เปนเปาหมายในการพัฒนาของหนวย พัฒนาการเคลื่อนที่ 35
สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนาอยางแทจริง
2. ควรศึกษาความพรอมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตามบทบาทขององคกรเพื่อพัฒนาพื้นที่
เปาหมายตามนโยบายเพื่อมุงเขาสู Thailand 4.0
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําโดยเพิ่มขอบเขตการศึกษาในพื้นที่หนวยจังหวัดอื่นๆ หรือระดับภาค
เพื่อศึกษาลักษณะคุณลักษณะภาวะผูนําในการพัฒนาองคกรและกําลังพล ตามภาระงานหรือนโยบายอื่นๆที่รับมา
ปฏิบัติและสงผลตอการพัฒนาพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพขึ้น
4. ควรศึกษาความพึงพอใจของกําลังพลตอภาวะผูนําตามระดับชั้นยศสูงสุดในองคกรเพื่อสรางขวัญ
กําลังใจและพัฒนากรอบแนวคิดใหเกิดความรักความสามัคคีของกําลังพลในหนวยใหมีความเหนียวแนนและมี
ทัศนคติในดานบวกขึ้น
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The quality of service of the people of Ban Chang district, Rayong

ผูวิจัย
อาจารยปรึกษา

จาเอกชานนท นมเนย
ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ป.ม.)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงศ สุขสม

บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง “คุณภาพการใหบริการประชาชนของที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง”
มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของที่ทําการปกครอง
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 2) เพื่อทราบปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการ
ของที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไขคุณภาพ
การใหบริการของที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง การวิจัยในครั้งนี้ใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการวิจัย กลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ สถิติที่ใช
ในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนการทดสอบสมมติฐานใช
คาสถิติ t-test ในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยจากกลุมตัวอยาง 2 กลุม และใชสถิติ One-way
ANOVA เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางจากกลุมตัวอยาง 3 กลุมขึ้นไป และใช LSD ทดสอบความแตกตางรายคู
หากพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัย พบวา คุณภาพการใหบริการประชาชนของที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
โดยรวมอยู ในระดั บความพึ งพอใจมาก เมื่ อพิ จารณาเปน รายด าน พบว า ดา นที่มี ค วามพึง พอใจมากที่ สุ ด คือ
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ รองลงมา คือ ดานการไดรับบริการอยางเสมอภาค ดานการรับรูกระบวนการใหบริการ/
ขั้นตอนการใหบริการ และดานความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวก
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพการใหบริการประชาชนของที่ทําการปกครองอําเภอบาน
ฉาง จังหวัดระยอง พบวา เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพและรายไดที่ตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
ประชาชนของที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน เวนแตระดับการศึกษาที่ตางกัน
มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการประชาชนของที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง แตกตางกัน
คําสําคัญ : คุณภาพการใหบริการ , ประชาชน , ที่ทําการปกครองอําเภอ
ABSTRACT
The Study entitled “The quality of service of the people of Ban Chang district,
Rayong” has the objective 1) to examine the level of the quality of services of the people of
Ban Chang district, Rayong 2) to know the factors that affect people's satisfaction on the
quality of services of Ban Chang District, Rayong and 3) to provide guidance for
improvement quality of services of the people of Ban Chang district, Rayong. This research
was a quantitative research, using questionnaires as research tools. 400 samples were used
for Accidental Sampling Method. Statistics used in the analysis were Frequency,
Percentage, Mean and standard deviation. The hypothesis test used the t-test statistic to
compare the mean difference of the group. One-way ANOVA was used to compare the

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562


differences between the three groups, and the LSD was used to test the difference in pairing
if there were significant difference 0.05
The research was found that the quality of services the people of Ban Chang district,
Rayong, was in a very satisfactory level. Considering each aspects it was found that the
most significant the staff in the service, followed by the equality of services, perception of
process of service and the aspects was the availability of facilities.
The results of the comparison of people’s satisfaction in the quality of Ban Chang
district, Rayong, different gender, age, status, occupation and income, satisfaction in the
quality of Ban Chang district, Rayong, was not different. Unless the education level is
different, satisfaction in the quality of Ban Chang district, Rayong, was different.
Keyword : Service quality , people , District office

บทนํา
สภาพปญหาจากความลาสมัยของโครงสรางราชการที่ใชกัน มานาน แมมีการปรับแตงเปนระยะๆ แตก็ไม
เคยมีการปรับรื้อทั้งระบบ อีกทั้งการขยายตัวของภาระหนาที่ของหนวยงาน ดวยขออางที่รับใชประชาชน แตดู
เหมือนเปนการขยายฐานอํานาจไปเรื่อย ๆ ตลอดทศวรรษที่ผานมา ทําใหเกิ ดมีหนวยงานกระจัดกระจาย มีภารกิจ
ซ้ําซอนและสับสน ยากตอการประสานงาน หลายหนวยงานพยายามสรางกรอบลอมรอบเพื่อปกปองหนวยงานของ
ตนเอง สรางกฎระเบียบและเงื่อนไขใหติดขัดและไมคลองตัวในทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการ ระบบการบริหาร
และตัดสินใจเปนแบบรวมศูนย อํานาจกระจุกตัวอยูในสวนกลางและผูบริหารระดับสูง ทําใหการสั่งการลาช า
ผิดพลาดและไมทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน ยากที่จะเปนผูนําหรือผูใหการสนับสนุนแกภาค
ธุรกิจเอกชนในการแขงขันบนเวทีสากลได
เปนที่ทราบกันโดยทั่วไป ระบบราชการในปจจุบันยังเอื้อใหขาราชการบางคนทํางานไมเต็มที่เทาที่ควร สราง
เครือขายและพรรคพวก ขาดระบบการตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนากอตัวระบบอุปถัมภ เพื่อทดแทนการที่
มีรายไดต่ํา ทําใหเกิดการทุจริตคอรัปชั่นและการฉอราษฎรบังหลวง บางคนยังยึดติดกับทัศนคติดั้งเดิม ในความเปน
เจาขุนมูลนาย สรางอิทธิพลจากการใชอํานาจรัฐ ชวงเวลาที่มีการแตงตั้งโยกยายมักมีปญหาไมสิ้นสุด ทําใหขาดความ
ตั้งใจและขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงซับซอนและขยายวงกวางออกไปเรื่อย ๆ
ที่วาการอําเภอบานฉาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหนา ที่หลักในการใหบริการแกประชาชน
โดยตรงอํานาจหนาที่ของที่วาการอําเภอบานฉาง คือ การดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรม ในเขตพื้นที่
ดําเนินการเกี่ยวกับราชการอื่นที่ ไดรับมอบหมายปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของการใหบริการของเจาหนาที่ มุงเนนที่จะตอบสนองความตองการสาธารณะของประชาชน โดยเฉพาะใน
ดานการบริการประชาชน ตั้งแตเกิดจนถึงตาย เชน การแจงเกิด การแจงตาย การแจงยาย เขาการแจงยายออก
การขอเปลี่ยนชื่อสกุล การทําบัตรประจําตัวประชาชน งานทะเบียนตาง ๆ การอนุมัติ การอนุญาต ฯลฯ ปญหาการ
ดําเนินการของที่วาการอําเภอบานฉาง ไดแก ปญหาเกี่ยวกับกระบวนการการใหบริการและปญหาเกิดจากตัว
เจาหนาที่ที่ใหบริการ ปญหาเกิดจากขั้นตอนการบริการปญหาจากสถานที่ใหบริการไมเหมาะสม ปญหาที่เกิดจาก
ประชาชน เชน การนําหลักฐานการขอรับบริการไมครบ ไม มีความเขาใจในขั้นตอนการบริการ จากเหตุผลดังกลาว
ขางตน ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวาประชาชนที่ใชบริการมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใดตอการดําเนินการของ
ที่วาการอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยเปนแนวทางหนึ่งในการปรับปรุงที่วาการ
อําเภอบานฉาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการใหสอดคลองกับความตองการและปญหาของสังคมเพื่อให
ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด
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ดังนั้น การวิจัยศึกษาเรื่อง “คุณภาพการใหบริการประชาชนของที่ทําการปกครอง อําเภอบานฉาง จังหวัด
ระยอง” จึงเปนการวัดระดับความพึงพอใจของผูรับบริการและสามารถนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพของการบริการ
ทําใหผูรับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น และชวยใหผูบริหารรับรูไดโดยเร็วถึงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
เพื่อใหมีการปรับปรุงคุณภาพของการบริการของที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง อยางตอเนื่อง

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของที่ทําการปกครองอําเภอบาน
ฉาง จังหวัดระยอง
2. เพื่อทราบปจจัยที่สง ผลตอความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของที่ทําการปกครอง
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไขคุณภาพการใหบริการของที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง
จังหวัดระยอง

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจยั
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของไดกรอบแนวคิดดังนี้ในสวนที่เปนแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ “คุณภาพการใหบริการประชาชนของที่ทําการปกครอง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง”
มีตัวแปรที่สงผลตอการใหบริการของที่ทําการปกครองอําเภอบานฉางจังหวัดระยอง มีหลายตัวแปรจึงไดนํามา
กําหนดตัวแปรโดยการจัดกลุมเพื่อการศึกษา โดยกําหนดเปน ตัวแปรที่ผูศึกษาเลือก ดังนี้

สมมติฐานการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย ผูว จิ ัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้
1. ประชาชนที่มีเพศตางกันความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน
2. ประชาชนที่มีอายุที่ตางกันความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน
3. ประชาชนที่มสี ถานภาพที่ตา งกันความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน
4. ประชาชนที่มีการระดับการศึกษาที่แตกตางกันความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน
5. ประชาชนทีป่ ระกอบอาชีพทีแ่ ตกตางกันความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน
6. ประชาชนที่มรี ายไดที่แตกตางกันความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



วิธีการวิจัย
ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนผูรับบริการที่มาติดตอ ณ ที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง
จังหวัดระยอง โดยการเลือกกลุมตัวอยางจากประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการในเวลาราชการของที่ทํา การปกครอง
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ผูศึกษาวิจัยทําการเลือกโดยใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling
Method) โดยแจกแบบสอบถามใหแกประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการในเวลาราชการ ป พ.ศ. 2561 ซึ่งในป
พ.ศ. 2560 มีประชาชนมาติดตอขอรับบริการ จํานวน 19,987 คน (ตั้งแตมกราคม 2560 ถึง ธันวาคม 2561)
กํา หนดขนาดของกลุ ม ตั ว อย า งโดยการคํ า นวณจากสู ต รคํ า นวณกลุ ม ประชากรที่ รูจํ า นวนประชากร ( Finite
Population) ตามสูตรของ ทาโรยามาเน (Taro Yamane, 1973 : 125) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.95 และ
ความคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.05
ซึ่งไดกลุมตัวอยางจากสูตรเทากับ 392 คนซึ่งผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการปดเศษจํานวนเต็ม
รอยไดขนาดกลุมตัวอยาง 400 คนในการแจกแบบสอบถามนั้นไดสํารองแบบสอบถามที่อาจเกิดขอผิดพลาดไวรอย
ละ 10 ของกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอนดวยกัน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอ
เดือน ขอคําถามเปนลักษณะการตรวจรายการ (Checklist) และเปนคําถามปลายปด (Close Ended Questionnaires)
จํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการประชาชนของที่ทําการ
ปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ใน 4 ดาน โดยขอคําถามเปนแบบประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ
ในการกําหนดคาน้ําหนักของการประเมินเปน 5 ระดับตามวิธีของลิเคิรท (Five-Point Likert Scales)
ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะที่ควรปรับปรุงคุณภาพในการใหบริการของประชาชนของที่ ทํา
การปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง จํานวน 1 ขอเปนคําถามปลายเปด (Open-end Response Questions)
เพื่อใหผูรับบริการสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี
วิธีการรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามและนํามาวิเคราะห
ขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลที่รวบรวมไดแลวมาตรวจสอบความถูกตองและความเรียบรอยจากนั้ นนํามาจัดระเบียบขอมูล
เพื่อเตรียมการสําหรับการวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยเลือกใชสถิติในการวิเคราะหเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะขอมูล และตอบวัตถุประสงค ดังนี้
1. ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
2. ขอมูลเกี่ยวกับความเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการประชาชนของที่ทําการปกครองอําเภอ
บานฉาง จังหวัดระยองใน 4 ดาน ใชสถิติคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
3. การทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ t-test ในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ตัวแปรอิสระที่มี 2
กลุม และใชสถิติ One – way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุมขึ้นไป และใช
LSD (Lease Significant Difference) ทดสอบความแตกตางรายคูหากพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูมารับบริการสวนใหญเปน เพศหญิง รอยละ
50.25 อายุระหวาง 26 – 35 ป มากที่สุด รอยละ 29.50 มีสถานภาพโสด มากที่สุด รอยละ 45.00 โดยมีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มากที่สุด รอยละ 27.25 สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจาง
เอกชนมากที่สุด รอยละ 27.75 และมีรายไดตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท มากที่สุด รอยละ 35.25
สวนที่ 2 ระดับคุณภาพการใหบริการประชาชนของที่ทําการปกครอง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของที่ทําการปกครองอําเภอ
บานฉาง จังหวัดระยอง พบวา ประชาชนผูมาใชบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการทั้ง 4 ดาน ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก (ݔҧ = 4.13, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ประชาชนที่มาใชบริการมี
ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการมากที่สุด (ݔҧ = 4.21, S.D. = 0.72) รองลงมาคือ
ดานการไดรับบริการดวยความเสมอภาค (ݔҧ = 4.20, S.D. = 0.72) ดานการรับรูกระบวนการใหบริการ/ขั้นตอน
การใหบริการ (ݔҧ = 4.01, S.D. = 0.73) สวนดานที่ประชาชนที่มาใชบริการมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือดานความ
พรอมของสิ่งอํานวยความสะดวก (ݔҧ = 4.01, S.D. = 0.73) ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยในแตละดานไดดังนี้
1. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวา ประชาชนผูมาใชบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของที่
ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ในดานเจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี เปนมิตร ใน
ระดับมาก (ݔҧ = 4.31, S.D. = 0.68) เปนอันดับแรก รองลงมาคือ เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว
และเอาใจใส ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (ݔҧ = 4.25, S.D. = 0.72) เจาหนาที่ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามได
อยางชัดเจน ถูกตอง ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (ݔҧ = 4.19, S.D. = 0.72) มีเจาหนาที่ใหบริการในหนวยงานทุก
ชวงเวลาที่ทานมาติดตอ ขอรับบริการ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (ݔҧ = 4.18, S.D. = 0.76) และเจาหนาที่
สามารถแกปญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (ݔҧ = 4.13, S.D. = 0.74)
เปนลําดับสุดทาย
2. ดานการรับรูกระบวนการใหบริการ/ขั้นตอนการใหบริการ พบวา ประชาชนผูมาใชบริการมีความพึงพอใจ
ตอคุณภาพการใหบริการของที่ทําการปกครองอํา เภอบานฉาง จังหวัดระยอง ในดานการตามลําดับกอน-หลัง ใน
ระดับมาก (ݔҧ = 4.22, S.D. = 0.69) เปนอันดับแรก รองลงมาคือ มีความพึงพอใจความเหมาะสมของชวงเวลาเปดปดในการใหบริการ ความพึงพอใจ อยูในระดับมาก (ݔҧ = 4.12, S.D. = 0.69) มีความพึงพอใจ การใหบริการมีความ
รวดเร็ว ความพึงพอใจ อยูในระดับมาก (ݔҧ = 4.11, S.D. = 0.74) มีความพึงพอใจ ใหบริการอยางตอเนื่อง ไมมีการ
หยุดชะงัก ความพึงพอใจ อยูในระดับมาก (ݔҧ = 4.08, S.D. = 0.78) และการติดประกาศหรือชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (ݔҧ = 4. 01, S.D. = 0.70) เปนลําดับสุดทาย
3. ดานความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ประชาชนผูมาใชบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพ
การใหบริการของที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ในดานปาย/สัญลักษณ/ประชา สัมพันธบอกจุด
บริการชัดเจนในการขอรับบริการ ในระดับมาก (ݔҧ = 4.04, S.D. = 0.75) เปนอันดับแรก รองลงมาคือ มีที่นั่งพัก
สําหรับผูมาติดตออยางเพียงพอ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (ݔҧ = 4.02, S.D. = 0.77) มีจุด/ชองทางการ
ใหบริการที่เหมาะสมและเขาถึงไดสะดวกกับมีขอมูล/เอกสาร/website/แบบฟอรมสะดวกและงายตอการใชบริการ
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (ݔҧ = 4.01, S.D. = 0.71) เทากัน และเครื่องมือ/อุปกรณในการใหบริการมีความ
เหมาะสม มีความพึงพอใจในระดับมาก (ݔҧ = 3.99, S.D. = 0.73) เปนลําดับสุดทาย
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4. ดานการไดรับบริการดวยความเสมอภาค พบวา ประชาชนผูมาใชบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการของที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ในดานเจาหนาที่ใหบริการดวยความเสมอภาค ใน
ระดับมาก (ݔҧ = 4.23, S.D. = 0.71) เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว ความพึง
พอใจอยูในระดับมาก (ݔҧ = 4.22, S.D. = 0.74) สถานที่มีความเหมาะสมแกผูที่มาติดตอและเปนสัดสวน ความพึง
พอใจอยูในระดับมาก (ݔҧ = 4.21, S.D. = 0.69) การใหบริการเปนไปตามที่คาดหวัง ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
(ݔҧ = 4.17, S.D. = 0.74) และการใหบริการที่ประหยัดทรัพยากร เชน เงิน เวลา คาใชจาย ความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก (ݔҧ = 4.16, S.D. = 0.74) เปนลําดับสุดทาย
การทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของที่ทําการปกครอง
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พบวา ประชาชนผูมาใชบริการที่มี เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดตอเดือน
ตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน
จึง ปฏิ เ สธสมมติ ฐานการวิจั ย และผลการทดสอบสมมติ ฐาน เพื่ อเปรีย บเทีย บ ความพึ ง พอใจต อคุณภาพการ
ใหบริการของ ที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พบวา ประชาชนผูมาใชบริการที่มีการศึกษาตางกัน
มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย

อภิปรายผล
1. ระดั บความพึ งพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของที่ ทําการปกครองอําเภอบา นฉาง
จังหวัดระยอง จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของที่ทําการ
ปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พบวา ประชาชนผูมาใชบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการทั้ง
4 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานเจาหนาที่ผูใหบริการมีระดับความพึงพอใจมาก อันดับ 1 รองลงมาคือ
ดานการไดรับบริการอยางเสมอภาค มีระดับความพึงพอใจมาก อันดับ 2 ดานการรับรูกระบวนการใหบริการ/
ขั้นตอนการใหบริการมีระดับความพึงพอใจมาก อันดับ 3 และดานความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวก มีระดับ
ความพึงพอใจมาก อันดับ 4 ซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้
1.1 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ในภาพรวมประชาชนผูมาใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
โดยเรื่องที่มีระดับความพึงพอใจ อันดับ 1 คือ เจาหนาที่ที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ใหบริการ
ดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี เปนมิตร รองลงมา อันดับ 2 คือ เจาหนาที่ที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัด
ระยองใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส อันดับ 3 เจาหนาที่ที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัด
ระยอง ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอย างชัดเจน ถูกตอง อันดับ 4 เจาหนาที่ที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง
จังหวัดระยอง มีเจาหนาที่ใหบริการในหนวยงานทุกชวงเวลาที่ทานมาติดตอ ขอรับบริการและอันดับ 5 เจาหนาที่ที่
ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง สามารถแกปญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
1.2 ดานการรับรูกระบวนการใหบริการ/ขั้นตอนการใหบริการ ในภาพรวมประชาชนผูมาใช
บริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มาก โดยเรื่องที่มีระดับความพึงพอใจ อันดับ 1 คือ เจาหนาที่ที่ทําการ
ปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง มีการตามลําดับกอน-หลัง รองลงมา อันดับ 2 คือ ที่ทําการปกครองอําเภอ
บานฉาง จังหวัดระยอง ใหบริการมีความเหมาะสมของชวงเวลาเปด -ปดในการใหบริการ อันดับ 3 เจาหนาที่ที่ทํา
การปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ใหบริการมีความรวดเร็ว อันดับ 4 เจาหนาที่ที่ทําการปกครองอําเภอ
บานฉาง จังหวัดระยอง ใหบริการอยางตอเนื่อง ไมมีการหยุดชะงัก และอันดับ 5 เจาหนาที่ที่ทําการปกครองอําเภอ
บานฉาง จังหวัดระยอง ติดประกาศหรือชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ
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1.3 ดานความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวก ในภาพรวมประชาชนผูมาใชบริการมีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก โดยเรื่องที่มีระดับความพึงพอใจ อันดับ 1 คือ เจาหนาที่ที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง
จังหวัดระยอง ติดปาย/สัญลักษณ/ประชา สัมพันธบอกจุดบริการชัดเจน รองลงมา อันดับ 2 คือ ที่ทําการปกครอง
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง มีที่นั่งพักสําหรับผูมาติดตออยางเพียงพอ อันดับ 3 ที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง
จั ง หวั ด ระยอง มี จุ ด /ช อ งทางการให บ ริ ก ารที่ เ หมาะสมและเข า ถึ ง ได ส ะดวกกั บ มี ข อ มู ล /เอกสาร/ website/
แบบฟอรมสะดวกและงายตอการใชบริการ และอันดับ 5 เจาหนาที่ที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
มีและใชเครื่องมือ/อุปกรณในการใหบริการอยางเหมาะสม
1.4 ดานการไดรับบริการดวยความเสมอภาค ในภาพรวมประชาชนผูมาใชบริการมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก โดยเรื่องที่มีระดับความพึงพอใจ อันดับ 1 คือ เจาหนาที่ที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัด
ระยอง ใหบริการด วยความเสมอภาค อันดับ 2 คือ เจาหนาที่ที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
ใหบ ริการดว ยความเต็ม ใจ รวดเร็ว อันดับ 3 ที่ทํา การปกครองอํา เภอบา นฉาง จั งหวั ดระยอง สถานที่มีค วาม
เหมาะสมแกผูที่ มาติดตอและเป นสัดสวน อันดับ 4 เจาหนาที่ที่ ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
ใหบริการเปนไปตามที่คาดหวัง และอันดับ 5 เจาหนาที่ที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ใหบริการที่
ประหยัดทรัพยากร เชน เงิน เวลา คาใชจาย
ผลจากการศึกษา คุณภาพการใหบริการประชาชนของที่ทําการปกครอง อําเภอบานฉาง จังหวัด
ระยอง โดยภาพรวม พบวา ประชาชนผูมาใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ
วิศิษฐ ธรรมจรัส , (2559) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจในการใชบ ริการราน Burger King สาขา
The Bright พระราม 2” ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก และ อรพรรณ ชมชื่น,
(2554) ) ศึกษาเรื่อง “การประเมินคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ” ผลการศึกษา พบวา
การประเมินคุณภาพการใหบริการโดยรวมอยูในระดับมาก แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ
(2553) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย” พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจตอการใหบริการและความเชื่อมั่นในการใหบริการของเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา อยูในระดับมากที่สุด
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง
จังหวัดระยอง
1. ในการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของที่
ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง เปนการนําขอมูลทั่วไปของประชาชนที่มาใชบริการที่ทําการปกครอง
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง มาทดสอบหาความแตกตางกับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของที่ทําการ
ปกครองอําเภอบานฉาง จัง หวัดระยอง ซึ่งเปนการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ประชาชนที่มี เพศ อายุ
สถานภาพ อาชีพ และรายไดตอเดือนตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการที่ทําการปกครองอําเภอบาน
ฉาง จั ง หวัด ระยอง ไม แ ตกต า งกัน และประชาชนที่ มี ระดั บ การศึก ษาต า งกัน มี ค วามพึง พอใจต อคุณ ภาพการ
ใหบริการของที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง แตกตางกัน ซึ่งสามารถอภิปรายผล ไดดังนี้
2. เพศ พบวา ประชาชนผูมาใชบริการที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของที่ทํา
การปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากประชาชน
ที่มาติด ตอที่ทํา การปกครองอําเภอบานฉาง จัง หวัดระยอง ส วนใหญเปนคนในพื้น ที่และติดต อเกี่ยวกับ เรื่องที่
เหมือนกันหรือคลายกัน เพศจึงไมมีผลตอการใหบริการ แกประชาชนผูมาใชบริการแตอยางใด ซึ่งจากผลการศึกษา
ดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของ วชิรวัฒน เสี่ยงบุญ (2549) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนใน
บริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร” ผลการศึกษาผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร พบวา เพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน โดย
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ผลการวิจัย มีความสอดคลองกับชนะดา วีระพันธ (2555) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ” ผลการศึกษาผลการเปรียบเทียบ
ความแตกตางของความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพาน
ทอง จังหวัดชลบุรี พบวาผูรับบริการที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล
บานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไมแตกตางกัน
ดังนั้น จึงสรุปผลจากการศึกษาไดวา ประชาชนผูมาใชบริการที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพ
การใหบริการของที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน
3. อายุ พบวา ประชาชนผูมาใชบริการที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของที่ทํา
การปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากประชาชน
ที่มาติดตอที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง สวนใหญมีหลากหลายชวงอายุตั้งแตแรกเกิดถึงตาย การ
ใหบริการของเจาหนาที่จึงตองใหบริการเทาเทียมกันหมด อายุจึงไมมีผลตอการใหบริการแกประชาชนผูมาใชบริการ
แตอยางใด ซึ่งจากผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของ วชิรวัฒน เสี่ยงบุญ (2549) ศึกษาเรื่อง
“ความพึงพอใจของประชาชนในบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร” ผลการศึกษาผลการเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจของประชาชนในบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร พบวา อายุที่แตกตาง มีความพึง
พอใจไมแตกตางกัน มีความสอดคลองกับชนะดา วีระพันธ (2555) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ” ผลการศึกษาผลการเปรียบเทียบ
ความแตกตางของความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพาน
ทอง จังหวัดชลบุรี พบวาผูรับบริการที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล
บานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไมแตกตางกัน
ดังนั้น จึงสรุปผลจากการศึกษาไดวา ประชาชนผูมาใชบริการที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพ
การใหบริการของที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน
4. สถานภาพ พบวา ประชาชนผูมาใชบริการที่มีสถานภาพตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
ของที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจาก
ประชาชนที่มาติดตอที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง เจาหนาที่ ใหบริการเทาเทียมกันหมดโดยไม
แบงแยกสถานภาพ มาติดตอราชการ ดังนั้น สถานภาพจึงไมมีผลตอการใหบริการแกประชาชนผูมาใชบริการแตอยาง
ใด ซึ่งจาก ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของ มริษา ไกรงู (2552) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของ
ผูโดยสารตอการใชบริการรถตูโดยสารปรับอากาศประจําเสนทาง กรณีศึกษา : สายกรุงเทพ – เพชรบุรี (หมายเลข
เสนทางเดินรถ 73)” ผลการศึกษาผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการ
รถตูโดยสารปรับอากาศประจําเสนทาง กรณีศึกษา : สายกรุงเทพ – เพชรบุรี (หมายเลขเสนทางเดินรถ 73) พบวา
ผูโดยสารที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีความพึงพอใจตอการใชบริการรถตูโดยสารประจําทางตางกัน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน สรุปไดว า ป จจั ยด านสถานภาพสมรสไม มี ผลทํ าใหความพึงพอใจของผู โดยสารแตกตางกัน มีความ
สอดคลองกับพิมานมาศ ลีเลิศวงศภักดี (2552) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภคของ
ลูกคาที่มีความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการราน Sorbet & Sherbet โกลเดน เพลส” ผลการศึกษาพบวา ลูกคา
ราน Sorbet & Sherbet ที่มีสถานภาพสมรส แตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการไมแตกตางกัน
ดังนั้น จึงสรุปผลจากสถานภาพไดวา ประชาชนผูมาใชบริการที่มีสถานภาพที่ตางกันมีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการของที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน
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4.1 อาชีพ พบว า ประชาชนผูมาใชบ ริการที่มีอาชีพต างกัน มีค วามพึ งพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการของที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้
เนื่องจากประชาชนที่มาติดตอที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง มีหลากหลายอาชีพไมวาจะเปน
นักเรียน นักศึกษา พอคา ประชาชน นักธุรกิจ ขาราชการ และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ตองติดตอกับที่ทําการปกครอง
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง การใหบริการของเจาหนาที่จึงตองใหบริการเทาเทียมกันหมด อาชีพจึงไมมีผลตอการ
ใหบริการแกป ระชาชนผูม าใช บ ริการแตอย างใด ซึ่ งจากผลการศึกษาดั งกลา วสอดคล องกับผลการศึก ษาของ
วชิ รวั ฒ น เสี่ ย งบุ ญ (2549) ศึกษาเรื่อง “ความพึง พอใจของประชาชนในบริการของสํา นั กงานที่ ดิน จั งหวั ด
สมุทรสาคร” ผลการศึกษาผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนในบริการของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสมุทรสาคร พบวา อาชีพที่แตกตาง มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน มี ความสอดคลองกับชนะดา วีระพันธ
(2555) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอ
พานทอง จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบวาผูรับบริการที่มีอาชีพตางกัน มี
ความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอ พานทอง จังหวัดชลบุรี ไมแตกตางกัน
ดังนั้น จึงสรุปผลจากการศึกษาไดวา ประชาชนผูมาใชบริการที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการของที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน
4.2 ระดับการศึกษา พบวา ประชาชนผูมาใชบริการที่มีการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการของที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง แตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาประชาชนที่มาติดตอที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง อาจเปนเพราะวาการมี
ระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีความรูความเขาใจในขอมูลหรือกฎระเบียบตาง ๆ ของที่ทําการปกครองอําเภอ
บานฉาง จังหวัดระยอง ไมเหมือนกัน ดังนั้นผูที่มีระดับการศึ กษาตางกัน มีความรู หรือการเขาถึงขอมูลที่ตางกัน
อาจคาดหวังวาจะไดบริการที่รวดเร็วและดีที่สุด แตวาการใหบริการของเจาหนาที่ใหบริการเทาเทียมกันหมด ดังนั้น
ระดับการศึกษา จึงไมมีผลตอคุณภาพการใหบริการ ซึ่งจากผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของ
กนกวรรณ รักเหล็ก (2553) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการที่วาการอําเภอไชยา อําเภอ
ไชยา ในจังหวัดสุราษฎรธานี” ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาที่มีความแตกตางกันนั้น อาจเปนเพราะวาการมี
ระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีความรูความเขาใจในขอมู ลหรือกฎระเบียบตาง ๆ ของที่วาการอําเภอไชยา ไม
เหมือนกัน และสอดคลองกับอนงคนาฏ แกวไพฑูรย (2554) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝายทะเบียนที่วาการอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ” ผลการวิจัยพบวา ระดับ
การศึกษา ประชาชนที่มาใชบริการฝายทะเบียนที่มีระดับการศึกษา ตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของฝายทะเบียนที่วาการอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจาก การศึกษาที่แตกตางกันไป ความหลากหลายของสาขาวิชา และระดับการศึกษา แตกตาง
กันจึงสงผลทําใหความพึงพอใจของประชาชนแตกตางกันไป
ดังนั้น จึงสรุปผลจากการศึกษาไดวา ประชาชนผูมาใชบริการที่มีระดับการศึกษา ที่ตางกันมีความ
พึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง แตกตางกัน
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สรุปความคิดเห็น
เนื่องจากที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง มีนโยบายเนนการใหบริการแกประชาชนอยาง
เต็มที่ เพื่อใหประชาชนที่มาใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใหบริการมากที่สุด ซึ่งตรงกับการบริหารระบบ
ราชการยุคใหมที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง จึงทําใหประชาชนที่มาติดตอที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัด
ระยอง ที่มี เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพและรายได ที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของที่ทํา
การปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน เวนแต ระดับการศึกษาของประชาชนที่มาใชบริการ ยั งมี
ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ที่แตกตางกันอยู

ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
1. ดานการรับรูกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ ควรจัดใหมีปาย แผนผังที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ การติ ดตอประสานงานใหมีความชัดเจนและเขาใจงาย เพื่อใหประชาชนที่มา
ติดตอขอรับบริการไดมีความเขาใจขั้นตอนการดําเนินการของเจาหนาที่ จัดระบบใหเกิดความคลองตัว และปรับลด
ขั้นตอนที่ยุงยากใหงายมากขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
2. ดานความเชื่อถือในความสามารถของเจาหนาที่ในการใหบริการ ควรจัดอบรมเจาหนาที่ ผูใหบริการ
เกี่ยวกับการใหขอมูล คําแนะนํา การตอบขอซักถามใหแกประชาชนผูมาขอรับบริการ เพื่อใหเจาหนาที่มีทักษะการ
ให คําแนะนําที่ถูกตอง อันเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางเจาหนาที่และประชาชนผูมาขอรับบริการ ทั้งนี้
ควรจัดเจาหนาที่เพื่อตอบขอซักถามใหแกผูมารับบริการโดยเฉพาะ เพื่อใหประชาชน ที่มาติดตอขอรับบริการไดรับ
ขอมูลที่มีความถูกตอง และยังเปนการชวยเหลือประชาชนที่อาจไมมี ความรู ความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่
ใชในการทํานิติกรรมตาง ๆ เพื่อมิใหประชาชนตกเปนเหยื่อของมิจฉาชีพ อันเปนการอํานวยความสะดวกใหความ
ชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนอีกทางหนึ่ง และควรจัดเจาหนาที่เพื่อใหบริการประชาชนผูมาขอรับ
บริการใหมีจํานวนที่เพียงพอตอจํานวนผูมาขอรับบริการเพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการใหบริการ
3. ดานการไดรับบริการดวยความเสมอภาค ควรจัดลําดับคิวในการใหบริการแกผูมารับบริการในแตละ
ประเภทใหมีความชัดเจนและเปนธรรม เพื่อไมใหเกิดความสับสนและเขาใจผิดของผูมารับบริการ และจัดอบรม
เจาหนาที่ผูใหบริการเกี่ยวกับการใหบริการประชาชนดวยความโปรงใส ไมทุจริต อันเปนการสรางความเชื่อมั่นในการ
บริการใหแกผูมาขอรับบริการและบุคคลภายนอก อีกทั้งเปนกอใหเกิดภาพลักษณที่ดีแกหนวยงานอีกทางหนึ่งดวย
4. ดานความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวก ควรจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหเพียงพอกับ จํานวน
ผูมาขอรับบริการ เนื่องจากในบางชวงเวลามีประชาชนผูขอรับบริการเปนจํานวนมาก ซึ่งประชาชนอาจจะตองใช
เวลารอคอยการใหบริการนานกวาชวงเวลาปกติ สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ อาจมีไมเพียงพอกับความตองการ
ของประชาชน โดยเฉพาะสิ่งอํานวยความสะดวกที่ชวยผอนคลายความตึงเครียดหรือความวิตกกังวลในขณะรอรับ
บริการ ไดแก ที่นั่งพัก หนังสือตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร หนังสืออานเลน โทรทัศน คอมพิวเตอร น้ําดื่ม
พรอมแกวสะอาด หองสุขา และควรเปดชองทางใหประชาชนที่มาใชบริการไดแสดงความคิดเห็น รองทุกข ตอการ
ใหบริการของที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ในหลากหลายชองทาง นอกจากกลองรับความคิดเห็น
แลว ควรจัดใหมีการแสดงความคิดเห็น ตอการใหบริการของที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ผาน
ทางโทรศัพท ผานทางระบบออนไลนตาง ๆ ผานทางโซเชียลมีเดียตาง ๆ เชน เฟซบุค และแอพพลิเคชั่นไลน เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหแก ประชาชนผูที่ตองการแสดงความคิดเห็นตอการใหบริการของที่ทําการปกครองอําเภอ
บานฉาง จังหวัดระยอง เพื่อที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง จะไดนําขอคิดเห็นตาง ๆ ไปปรับปรุง
การใหบริการของสํานักงานใหตรงความตองการของประชาชนผูมาใชบริการตอไป
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จากการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ดานการรับรูกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ ควรจัดใหมีปาย แผนผังที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ การติดตอประสานงานใหมีความชัดเจนและเขาใจงาย เพื่อใหประชาชนที่มา
ติดตอขอรับบริการไดมีความเขาใจขั้นตอนการดําเนินการของเจาหนาที่ จัดระบบใหเกิดความคลองตัว และปรับลด
ขั้นตอนที่ยุงยากใหงายมากขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
2. ดานความเชื่อถือในความสามารถของเจาหนาที่ในการใหบริการ ควรจัดอบรมเจาหนาที่ ผูใหบริการ
เกี่ยวกับการใหขอมูล คําแนะนํา การตอบขอซักถามใหแกประชาชนผูมาขอรับบริการ เพื่อใหเจาหนาที่มีทักษะการ
ให คําแนะนําที่ถูกตอง อันเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางเจาหนาที่และประชาชนผูมาขอรับบริการ ทั้งนี้
ควรจัดเจาหนาที่เพื่อตอบขอซักถามใหแกผูมารับบริการโดยเฉพาะ เพื่อใหประชาชน ที่มาติดตอขอรับบริการไดรับ
ขอมูลที่มีความถูกตอง และยังเปนการชวยเหลือประชาชนที่อาจไมมี ความรู ความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่
ใชในการทํานิติกรรมตาง ๆ เพื่อมิใหประชาชนตกเปนเหยื่อของมิจฉาชีพ อันเปนการอํานวยความสะดวกใหความ
ชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนอีกทางหนึ่ง และควรจัดเจาหนาที่เพื่อใหบริการประชาชนผูมาขอรับ
บริการใหมีจํานวนที่เพียงพอตอจํานวนผูมาขอรับบริการเพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการใหบริการ
3. ดานการไดรับบริการดวยความเสมอภาค ควรจัดลําดับคิวในการใหบริการแกผูมารับบริการในแตละ
ประเภทใหมีความชัดเจนและเปนธรรม เพื่อไมใหเกิดความสับสนและเขาใจผิดของผูมารับบริการ และจัดอบรม
เจาหนาที่ผูใหบริการเกี่ยวกับการใหบริการประชาชนดวยความโปรงใส ไมทุจริต อันเปนการสรางความเชื่อมั่นในการ
บริการใหแกผูมาขอรับบริการและบุคคลภายนอก อีกทั้งเปนกอใหเกิดภาพลักษณที่ดีแกหนวยงานอีกทางหนึ่งดวย
4. ดานความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวก ควรจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหเพียงพอกับ จํานวน
ผูมาขอรับบริการ เนื่องจากในบางชวงเวลามีประชาชนผูขอรับบริการเปนจํานวนมาก ซึ่งประชาชนอาจจะตองใช
เวลารอคอยการใหบริการนานกวาชวงเวลาปกติ สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ อาจมีไมเพียงพอกับความตองการ
ของประชาชน โดยเฉพาะสิ่งอํานวยความสะดวกที่ชวยผอนคลายความตึงเครียดหรือความวิตกกังวลในขณะรอรับ
บริการในสํานักงานที่ดิน สิ่งอํา นวยความสะดวกที่สํานักงานที่ดินควรจัดใหเตรียมใหเพียงพอแกผูรับบริการ ไดแก
ที่นั่งพัก หนังสือตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร หนังสืออานเลน โทรทัศน คอมพิวเตอร น้ําดื่มพรอมแกวสะอาด
หองสุขา และที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ควรเปดชองทางให ประชาชนที่มาใชบริการไดแสดง
ความคิดเห็น รองทุกข ตอการใหบริการของที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ในหลากหลายชองทาง
นอกจากกลองรับความคิดเห็นแลว ควรจัดใหมีการแสดงความคิดเห็น ตอการใหบริการของที่ทําการปกครองอําเภอ
บานฉาง จังหวัดระยอง ผานทางโทรศัพท ผานทางระบบออนไลนตาง ๆ ผานทางโซเชียลมีเดียตาง ๆ เชน เฟซบุค
และแอพพลิเคชั่นไลน เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก ประชาชนผูที่ตองการแสดงความคิดเห็นตอการใหบริการของ
ที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง เพื่อที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง จะ ไดนํา
ขอคิดเห็นตาง ๆ ไปปรับปรุงการใหบริการของสํานักงานใหตรงความตองการของประชาชนผู มาใชบริการตอไป

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการใชบริการที่ทําการปกครองอําเภอบานฉาง
จังหวัดระยอง
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใชบริการ จําแนกประเภทบริการ เพื่อทราบถึงความ
พึงพอใจของผูใชบริการในแตละดาน
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3. ควรมีการศึกษาวิจัยในหนวยงานอื่นหรือที่ทําการปกครองอําเภออื่น ๆ ในจังหวัดระยอง เพื่อนําผลการ
ศึกษาวิจัยมาเปรียบเทียบวามีความเหมือนหรือแตกตางจากผลการศึกษาในเรื่องนี้อยางไร เพื่อจะไดนําผลการวิจัย
ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการในหนวยงานตอไป
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เครือขายชุมชนทองถิ่นรวมสรางตําบลนาอยูกรณีศึกษาตําบลปาสัก อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
Local community network to build a livable subdistrict, Pa Sak Sub-district Chiang
Saen District Chiang Rai province

ผูวิจัย
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บทคัดยอ
เครือขายชุมชนทองถิ่นรวมสรางตําบลนาอยู กรณีศึกษาตําบลปาสัก อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับความรูและความเขาใจของประชาชนในการรวมกันสรางชุมชนนาอยู โดยรวมเปนสวน
หนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการตนเองและชุมชนในการสรางการเปลี่ยนแปลงใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการจัดการตนเอง รวมทั้งการแกปญหาของตนเองโดยเนนกระบวนการจัดการตนเองของ
ทุนทางสังคมทั้งหมด ผานการนําเสนอวิธีการทํางานของแตละทุนทางสังคม และศักยภาพของชุมชนในการรวมกัน
สรางชุมชนนาอยู โดยแสดงในรูปของความสัมพันธของทุนทางสังคม งานและกิจกรรม อันประกอบสวนเปน
“ระบบชีวิตของชุมชน” จําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย คือประชาชนและผูนําในกลุมตางๆ จํานวน 260 คน ในพื้นที่ตําบลปาสัก อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
พบวาระดับความรูและความเขาใจของประชาชนในการรวมกันสรางชุมชนนาอยู โดยรวมเปนสวนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนการจัดการตนเองและชุมชนในการสรางการเปลี่ยนแปลงใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ศักยภาพชุมชน
ทองถิ่นในการจัดการตนเอง รวมทั้งการแกปญหาของตนเองโดยเนนกระบวนการจัดการตนเองของทุนทางสังคม
ทั้งหมด ผานการนําเสนอวิธีการทํางานของแตละทุนทางสังคม โดยรวมและรายดานอยูในระดับ ดีและศักยภาพของ
ชุมชนในการรวมกันสรางชุมชนนาอยู โดยแสดงในรูปของความสัมพันธของทุนทางสังคม งานและกิจกรรม อัน
ประกอบสวนเปน “ระบบชีวิตของชุมชน” โดยปจจัยสรางตําบลนาอยูทั้ง 4 ดาน
คําสําคัญ : เครือขายชุมชนทองถิ่นรวมสรางตําบลนาอยู/ความรูความเขาใจของประชาชนในการรวมกันสราง
ชุมชนนาอยู/ ประชาชน ตําบลปาสัก
Abstract
The local community networks, create the subdistrict, livable. A case study of the
Tambon PA SAK district Chiang Saen. In Chiang Rai, the objective is to study the level of
knowledge and understanding of the public to jointly create a livable community. By
participating in the driven self-organization and communities to create change, the quality
of life for people in the local community, potential community self-organization, including
solving problems of their own, by focusing on the process management of all social capital
propose a.Work of individual social capital and potential of communities to create livable
communities. Expressed in the form of the relation of social capital. Tasks and activities,
including a "community life" sort by gender, age, occupation, education level and income
per month. Samples used in research is public and is the leader in a group of 260 people in
the area, Tambon PA SAK district Chiang Saen. Chiang Rai. Found that the level of
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knowledge and understanding of the public to jointly create a livable community. By
participating in the driven self-organization and communities to create change, the quality
of life for people in the local community, potential community self-organization, including
solving problems of their own, by focusing on the process management of all social capital
through the proposed method of work of the individual social capital by including the
details and aspects and potential of communities to create livable communities. Expressed
in the form of the relation of social capital. Tasks and activities, including a "community
life" by factors create Tambon livable all 4 sides.
Key words : Create a network of local community participation in the district's / public's
understanding to jointly build livable communities / citizens Pa Sak.

บทนํา
ตําบลปาสักเปนชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทที่อยูในการดูแลขององคการบริหารสวนตําบลปาสัก จากการที่ได
สัมผัสและไดเขารวมการทํางานรวมกับชุมชน ทําใหอยากทราบถึงปญหาในเรื่องของการมีสวนรวมของประชาชนใน
ชุมชนและการตองการทราบถึงระดับความรูและความเขาใจของประชาชนรวมกันสรางใหตําบลนาอยู และศักยภาพ
ของชุมชนในตําบลดานการจัดการตนเองไดรวมกันสรางและพัฒนาชุมชนของตนเอง ทั้ง 13 หมูบานในตําบล
รวมกันสรางใหตําบลนาอยู โดยสวนใหญสาเหตุเกิดจากการที่ประชาชนไมคอยมีเวลาวางเพราะตางก็ตองทํางานหา
เลี้ยงครอบครัว จึงเปนเรื่องที่ยากที่จะทําใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมพรอมๆกัน แตก็มีบางสําหรับคน
ที่เขามามีสวนรวมในกิจกรรมแตสวนมากจะเปนผูสูงอายุ เพราะจะมีเวลาวางอยูแตกับบาน จึงอยากที่จะมาชวยใน
การทํากิจกรรม ฉะนั้นการมีสวนรวมจึงเปนเรื่องที่สําคัญมาก เพราะทําใหคนในชุมชนไดทํากิจกรรมรวมกัน รวม
แสดงความคิดเห็น และยังทําใหเกิดความรักความสามัคคีตอกันภายในชุมชนเปนพลังชุมชนในการทํากิจกรรมให
ประสบผลสําเร็จ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับภาครัฐและผูนําชุมชนและผูนําองคกรในดานตางๆ ดวยวามีการเขาถึงประชาชนใน
ชุมชนมากนอยเพียงใด และสามารถสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนไดหรือไม หากทุกคนไมมีความรวมมือกัน
และไมมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ ภายในชุมชน ก็จะทําใหชุมชนไมพัฒนาและไมเขมแข็ง ไมยั่งยืนและอาจ
ทําใหมีปญหาอื่นๆ ตามมาดวย
การมีสวนรวม (participation) คือ เปนผลมาจากการเห็นพองกันในเรื่องของความ ตองการและทิศทาง
ของการเปลี่ยนแปลง จะตองมีมากจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติ เหตุผลแรกของการที่มีคนมา
รวมกัน ได ค วรจะต อ งมี การตระหนั ก ว า การกระทํ า ทั้ ง หมด ที่ ทํ า โดยกลุ ม ผู นํ า ชุ ม ชน หรือ กระทํ า ผ า นองคก ร
(organization) ดังนั้นผูนําชุมชน องคกรจะตองเปนเสมือนตัวนําใหบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได
ยุพาพร รูปงาม, 2545, หนา 5 อธิบายวา การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหชุมชน
เกิดการพัฒ นา ซึ่ งมี ปจ จัย หลายอย างที่ทํ าใหชุ มชนเกิดการพัฒ นา เชน การมีส วนรว ม หลั กการพัฒ นาชุม ชน
กระบวนการพัฒนาชุมชน เปนตน สิ่งเหลานี้จึงเปนเรื่องที่สํา คัญที่ตองใชในงานพัฒนาชุมชน และคนก็มีสวนสําคัญ
ที่สุด เพราะ คนเปนศูนยกลางหลักในการพัฒนาที่จะทําใหชุมชนมีการพัฒนาไปในทางที่ดี
ผช.ดร.ชินรัตน สมสืบ , 2539 : 20 อธิบายวา การมีสวนรวมเปนหัวใจของการพัฒนาชนบท ไมมีประเทศ
ไหนที่พัฒนาโดยปราศจากการรวมมือของประชาชน
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาระดับความรูความเขาใจของประชาชนในการมีสวนรวมกันสรางชุมชนตําบลนา
อยู และศึกษาศักยภาพของชุมชนดานการจัดการตนเองของประชาชนในการสรางชุม ชนนาอยู กรณีศึกษาตําบลปา
สัก อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยศึกษาประชาชนในพื้นที่ 13 หมูบาน ซึ่งผลการศึกษาจะเกิดประโยชนกับ
การพัฒนาชุมชนใหนาอยูตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความรูและความเขาใจของประชาชนในการรวมกันสรางชุมชนนาอยู
2. เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนดานการจัดการตนเองของประชาชนในการสรางชุมชนนาอยู
3. เพื่อนําเสนอผลการวิจัยใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนนาอยู
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อใหทราบถึงระดับความรูและความเขาใจของประชาชนในการรวมกันมีสวนรวมสรางชุมชนตําบลนาอยู
2. เพื่อทําใหทราบถึงการใชทุนทางสังคมในพื้นที่ เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดการพื้นที่ ซึ่งสะทอนให
เห็นถึงการรวมคิด รวมทํา และรวมรับประโยชน จนนําไปสูการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการจัดการตนเอง และ
สงผลตอการพัฒนาชีวิตความเปนอยู พรอมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไดอยางเปนรูปธรรม
3. เพื่อนําขอมูลดังกลาวไปใชประโยชนในการหาแนวทางการแกไขปญหารวมกัน ผานคณะกรรมการ
พัฒนาตําบล ซึ่งประกอบดวย ทองที่ ทองถิ่น คณะกรรมการหมูบาน รวมถึงหนวยงานในพื้นที่ซึ่งเปนแกนหลักของ
การพัฒนารวมสรางชุมชนตําบลนาอยู

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
นักวิจัยศึกษาขอมูลชุมชนจากกลุมเปาหมาย อันประกอบดวยการศึกษาระดับความรูและความเขาใจของ
ผูนําชุมชนและประชาชนการรวมกันสรางชุมชนนาอยู
ตัวแปรตน (Independent Variable)
ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
-

ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
อายุ
อาชีพ
การศึกษา

เครือขายชุมชนทองถิ่น
รวมสราง

ปจจัยสรางตําบลนาอยู
- ดานพัฒนาสังคม
- ดานเศรษฐกิจ
- ดานสุขภาวะ
- ดานสิง่ แวดลอม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 260 คน จําแนกตามเพศ เปนเพศชาย จํานวน 142 คน คิดเปน
รอยละ 54.62 เปนเพศหญิง จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 45.38
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จําแนกตามอายุ พบวา ชวงอายุ 46-59 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 43.08 รองลงมาคือ ชวงอายุ 60 ปขึ้นไป
คิดเปนรอยละ 22.31 ชวงอายุ 35-45 ป คิดเปนรอยละ 13.85 ชวงอายุ 12-18 ป คิดเปนรอยละ 7.69 และชวง
อายุ 19-25 คิดเปนรอยละ 6.92 สวนที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ ชวงอายุ 26-35 ป เปนรอยละ 4.62
ระดับการศึกษา ของผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.54 รองลงมา
ระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 31.15 ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 18.46 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) คิดเปนรอยละ 12.31 ระดับสูงกวาปริญญา คิดเปนรอยละ 11.54 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) คิดเปนรอยละ 5.38 สวนระดับการศึกษาที่มีจํานวนนอยที่สุดคือระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 1.15
อาชีพ ของผูตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพคาขายมากที่สุด คิดเปนรอยละ 25.77 รองลงมาคือ รับจาง
คิดเปนรอยละ 18.08 เกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 16.15 อาชีพอื่นๆ คิดเปนรอยละ 14.62 และอาชีพขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 13.08 สวนอาชีพที่มีจํานวนนอยที่สุดคือนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 12.31
รายไดตอเดือน ของผูตอบแบบสอบถามมีระดับรายไดตอเดือนมากที่สุด คือ 15,001 บาทขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 28.08 รองลงมาคือ 8,001-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 24.23 รายไดตอเดือน10,001-15,000 บาท คิด
เปนรอยละ 21.54 รายไดตอเดือน 5,001–8,000 บาท คิดเปนรอยละ 10.38 รายไดตอเดือนต่ํากวา 3,000 บาท
คิดเปนรอยละ 8.46 สวนที่มีจํานวนนอยที่สุดคือรายไดตอเดือน 3,001-5,000 บาท คิดเปนรอยละ 7.31
ตอนที่ 2 ระดับความรูความเขาใจและศักยภาพของชุมชนดานการจัดการตนเองของประชาชนในการ
รวมกันสรางชุมชนนาอยูในตําบลปาสัก อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
1. สถานะดานสังคม
ตําบลปาสักมีบริบทเปนชุมชนชนบท มีประชากรทั้งหมด 6,633 คน แบงเปนชาย 3,116 คน และหญิง
3,517 คน จํานวนหลังคาเรือนทั้งหมด 3,365 ครัวเรือน 1สวนใหญนับถือศาสนาพุทธรอยละ 99.66 ศาสนาคริสต
รอยละ 0.30 ศาสนาอิสลามรอยละ 0.02 ของจํานวนประชากร ภาษาราชการเปนภาษาไทย ภาษาทองถิ่นเปน
ภาษาเหนือ ประเพณีที่สําคัญ คือ รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ ผูอาวุ โส ประเพณีเลี้ยงผีปูยา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหมูบาน
วันออกพรรษา วันสงกรานต วันลอยกระทง มีระบบการสื่อสารชุมชนจะมีการสื่อสารทั้ง 2 รูปแบบ คือ การสื่อสาร
แบบไมเปนทางการเชน การบอกตอ, ใชโทรศัพท,ไลน ,เฟสบุค เปนตน และการสื่อสารแบบเปนทางการ เช น
เว็ บ ไซด ของอบต., หนั ง สื อแจ ง จดหมาย,หนั ง สื อพิ ม พ ,วารสารตํ า บล,เอกสารประชาสั ม พั น ธ , แผ น พั บ ,บอร ด
ประชาสัมพันธ, ปายประกาศ, หอกระจายขาว,เสียงตามสาย,วิทยุชุมชน,เวทีประชุม,และเวทีประชาคม
2. สถานะดานเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจระดับครัวเรือนในตําบลปาสัก ประกอบดวย 5 ลักษณะคือ อาชีพ การทําบัญชีครัวเรือน รายได
เฉลี่ยของครัวเรือน ภาระหนี้สิน และการออมเงิน ดังนี้
1) อาชีพ ประชาชนตําบลปาสักมีลักษณะทางเศรษฐกิจ แบงตามภูมิประเทศได 2 ลักษณะคือ 1) พื้นที่
เกษตรกรรม รวมทั้ ง หมด 13 หมู บ า น มี ผ ลผลิ ต ทํ า การเกษตร 8 ประเภท ได แ ก ข า ว ข า วโพด สั บ ปะรด
มันสําปะหลัง ขาวโพด สุกร โค กระบือ ปลา เปนตน
2) พื้นที่ทางเศรษฐกิจและชุมชนเมืองสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง และบริการ จํานวน 1,231 ครัวเรือน
คิดเปนรอยละ 37.42รองลงมาคืออาชีพคาขาย หรือธุรกิจสวนตัว จํานวน 465 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 14.13 2
2)มีการทําบัญชีครัวเรือนเปนสวนใหญ โดยเริ่มทําตั้งแต ป พ.ศ.2543
3) มีภาระหนี้สินของประชาชนสวนใหญ มีการกูยืมเพื่อการประกอบอาชีพ การทําการเกษตร การศึกษา
ของบุตร การขาดทุนจากราคาผลผลิตตกต่ํา
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4) การออมเงิน สวนใหญทุกหมูบานมีสถาบันการเงิน ธนาคารหมูบาน กองทุน กลุมออมทรัพย และ
ครัวเรือนสวนใหญเปนสมาชิก สถาบัน และ องคกรการเงินชุมชน เชน ม.3 ม.4 ม.7 โดยที่มีงานและกิจกรรมที่สงผล
ตอการสรางรายได การลดคาใชจาย และการออม ทั้งทางตรงและทางออม
3. สถานะดานสภาวะแวดลอม
ตําบลปาสักเคยได รับภั ยพิบั ติรายแรง เช น วาตภัยอุทกภัย และอัคคีภัย ซึ่ งภัยพิบัติ ดังกลาวกอใหเกิด
ผลกระทบในหลายหมูบานจึงไดมีการตั้งศูนยจัดการภัยพิบัติ OTOS และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยพิบัติ
เพื่อใหมีการเฝาระวังและสามารถใหการชวยเหลือชาวบานเมื่อประสบภัยพิบัติตางๆ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เสี่ยงตอการ
เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากแสงสวางไมเพียงพอในเวลากลางคืน ทําใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนหลายครั้ง ซึ่งตําบลปาสักมี
แนวทางในการแกปญหาอยางตอเนื่องดวยการให อาสาสมัครปองกันภัยตางๆ เฝาระวังเหตุหมูบาน ทั้งผูนําทองถิ่น
ทองที่ และประชาชนในหมูบ าน เพื่อเป นการสรางขอตกลงรวมกัน มี การปรับภูมิทัศนของครัวเรือนตนเองผาน
โครงการหลังบานนาอยู หนาบานนามอง เพื่อบูรณาการรวมกับ โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง โดยประชาชนทุก
ครัวเรือนมีการปลูกพืชผักในครัวเรือน ไมนอยกวา 12 ชนิด ตามขอตกลงรวมกันในหมู บาน โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก สปสช.ตําบลปาสัก และสํานักงานเกษตรอําเภอเชียงแสน พัฒนาชุมชนอําเภอเชียงแสน
4. สถานะดานสุขภาพ
ในพื้นที่ตําบลปาสัก มีสภาพชุมชนเปนแบบชนบท จะมีการดื่มสุราหลังจากการทํางานเปนประจําทุกวัน
คิดเปนรอยละ 50 ของจํานวนประชากรรวมถึง มีการสูบบุหรี่รวมดวย จึงเปนสาเหตุที่กอใหเกิดความดันโลหิตสูง
รวมถึงโรคมะเร็ง ทั้งยังมีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารแบบสุกๆ ดิบๆ ของประชากรวัยแรงงาน สําหรับประชากร
ทั่วไปจะมีปญหาในดานสุขภาพตามฤดูกาล ไดแก ไขหวัด โรคทางเดินหายใจ อุจจาระรวง เปนตน เมื่อจํา แนก
ปญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตําบลปาสักตาม 13 กลุมประชากร

อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง เครือขายทองถิ่นรวมสรางตําบลนาอยู ตําบลปาสัก อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สามารถทําการอภิปรายผลไดดังนี้จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลที่มีความแตกตางกับการมีสวนรวมของ
ความรูความเขาใจของประชาชนในการมีส วนรวมสรางตํา บลนาอยูของตํ าบลปา สัก อํา เภอเชี ยงแสน จังหวั ด
เชียงราย จากกลุมตัวอยางพบวา ระดับการมีสวนรวมของความรูความเขา ใจของประชาชนในการมีสวนรวมสราง
ตําบลนาอยูของตําบลปาสัก อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวน
รวมในการปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยความรวมมือกับ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 1 มิถุนายน 2559 ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องวิชัยชุมชน
และการพัฒนาระบบขอมูลตําบลคูมือการจัดเก็บขอมูลชุดพื้นฐาน 7 ดาน (ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ,พฤศจิกายน
2553) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเรียนรูหลักการและวิธีการดําเนินงานในการเก็บรวบรวมขอมูลชุดพื้ นฐาน 7 ดาน
ไดแก ขอมูลดานทุนที่แสดงถึงศักยภาพของตําบล ขอมูลดานการสื่อสาร ขอมูลดานการดูแลสุขภาพ ขอมูลดาน
ประชากรขอมูลดานสิ่งแวดลอม ขอมูลดานเศรษฐกิจชุมชน และขอมูลดานการเมืองการปกครองตลอดจนการสราง
ความเขาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล รายละเอียดของแบบสอบถามระดับบุคคลและครอบครัว
และแบบสอบถามระดับกลุมและชุมชน ซึ่งคูมือเลมนี้
ไดแบงออกเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 หลักการและแนวทางการจัดเก็บขอมูล และสวนที่ 2
รายละเอียดของแบบสอบถาม หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะชวยสรางความเขาใจและสนับสนุน
กระบวนการพัฒนาฐานขอมูลตําบลเพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของในพื้นที่ไดมีสวนรวม ในการเรียนรู รับรู และนําใช
ขอมูล ตลอดจนสรางความรูสึกเปนเจาของขอมูลเพื่อนําไปสูการพัฒนาพื้นที่สูตําบลสุขภาวะ
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ดังนั้นการวิจัยเรื่องเครือขายชุมชนทองถิ่นรวมสรางตําบลนาอยู สามารถอภิปรายผลสรุปดังนี้ ตําบลปาสัก
มีพื้นที่ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร หรือจํานวน37,500 ไร หางจากตัวจังหวัดเชียงรายระยะทางประมาณ 48
กิโลเมตร อาณาเขตติดตอ มีดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับตําบลศรีดอนมูล อําเภอเชียงแสนทิศใตติดกับตําบลโยนก อําเภอ
เชียงแสนทิศตะวันออกติดกับตําบลเวียง อําเภอเชียงแสนทิศตะวันตกติดกับตําบลจันจวา อําเภอแมจันจังหวัด
เชียงราย ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบมีแมนา้ํ ไหลมีภูเขาที่ไมสูงชันเปนบางสวน ภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบ
ดินสวนใหญ เป นดินเหนียวเหมาะแกการทํ าการเกษตรและการปลูกพืชเศรษฐกิจเชน สั บปะรด มันสํา ปะหลั ง
ขาวโพด ยางพารา เปนตน มีแหลงน้ําสําคัญ คือแมน้ําจัน แมน้ําคํา ที่เปนตนนําสําคัญของฝายทุงแพะ และฝายศรี
ดอนมูล ที่ขยายลําเหมืองฝายสูหมูบานตาง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งเปนการใชน้ําเพื่อการเกษตรเปนสวนใหญ แหลงน้ําสําคัญ
ที่เปน มีแหลงน้ําอื่น ๆ จํานวนมาก กระจายในหลายหมูบาน เชน ลําน้ําหางทะเลสาบเชียงแสน มีหนองน้ําขนาด
ใหญอยูหลายแหง เชน หนองบัวหลวง หนองบัวตอง หนองหนองบง หนองจอปาแหยง หนองบัวคํา มีฝายแมวที่หมู 9
มีพื้นที่ปาไมรวม 820 ไร มีกลุมทางสังคมรวมอนุรักษ ดิน น้ํา ปาไดแก เครือขายจัดการน้ําอําเภอเชียงแสนกลุม
กองทุนน้ําประปาเปนกลุมในการจัดการน้ํา(ม.2)กลุมอนุรักษปา (หมู 9)กลุมเหมืองฝายเปนกลุมในการจัดการน้ํา
(หมูที่ 4) กองทุนหนองบัวหลวง (ม.9) เปนตนสวนการใชพลังงานทางเลือ กยังจํากัดที่ระดับครัวเรือน เชน การใช
ถาน การใชฟนจากเศษกิ่งไม เปนตน
ดานมลภาวะมีปญหามลพิษจากหมอกควันที่มาจากตําบลอื่นอบต.มีการลางถนนเพื่อลดมลพิษตกคางมี
การใชสารเคมีในการเกษตรที่ผานมาอบต.มีการสงเสริมรณรงคการไมใชปุยและยา ไมสนับสนุนการใชสารเคมี เปน
ตน ดานภัยพิบัติ พบการขาดแคลนน้ําในการเกษตรจากภัยแลงเกือบทุกหมูบา น น้ําทวม ดินถลม และวาตภัยที่เกิด
ในฤดูฝน แตไมรุนแรงมาก มีฝายรักษาความสงบในพื้นที่ กูชีพ กูภัย อปพร. ที่รวมดูแลใหการชวยเหลือเมื่อเกิด
เหตุการณ มีพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ ถนนชํารุด และไฟสองสวางไมพียงพอ เชน หมูที่ 2หมูที่ 5 หมูที่ 12 เปน
ตน ทางอบต.และชุม ชน จะไดติ ด ปา ยสั ญ ญาณจราจรการติด ตั้ง กระจกทางโคง ไฟกริ่ง และไฟกระพริบบอก
สัญญาณจราจร และเพิ่มชุดเฝาระวังตามจุดตาง ๆ สถานที่ออกกําลังกาย มีสนามกีฬาในรพ.สต. ลานเอนกประสงค
แตละหมูบาน ลานออกกําลังกาย หมูที่ 6ใชในการรวมกลุมออกกําลังกาย มีสนามเปตองหมูที่ 3 หมูที่ 9 หมูที่ 11
และหมูที่ 13 สวนสถานที่พักผอนหยอนใจ ไดแก หนองบัวหลวง หนองบัวตอง ซึ่งอบต.รวมสนับสนุนงบประมาณใน
การดําเนินการดานสิ่งแวดลอมภายในบานมีการสํารวจผูที่ดอยโอกาส หรือตองการการชวยเหลือพรอมทั้งมีการ
ปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหแกผูสูงอายุ หรือผูดอยโอกาส โดยการนําชางฝมือที่มีในชุมชน จิตอาสา และอบต.ปาสักใน
การปรับสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ
การดูแลสุขภาพ ประกอบดวย 3 สวนคือ 1) การบริการสุขภาพโดยหนวยบริการสุขภาพ รพ.สต. จํานวน 2 แหง
ใหบริการตรวจสุขภาพ คัดกรองโรคกลุมประชากรเปาหมาย รักษา ฟนฟูสภาพ ทุกกลุมประชากรครอบคลุมตั้งแต
เกิดจนเสียชีวิต มีการใหความรูและจัดกิจกรรมรณรงคเพื่อลดปจจัยเสี่ยงสุขภาพ ไดแก การสวมหมวกนิรภัยลด
อุบัติเหตุจราจร การสวมอุปกรณปองกันสารเคมีจากการฉีดพนยากําจัดศัตรูพืช การสํารวจคนหาลูกน้ํา ยุงลาย การ
ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ เปนตน การเพิ่มปจจัยเสริมดานสุขภาพ ไดแก การสนับสนุนการ
ออกกําลังกาย การทําเกษตรปลอดสารพิษ การดูแลคนพิการ ผูสูงอายุ เปนตน 2) การดูแลชวยเหลือกันดานสุขภาพ
ไดแกอสม. ออกใหบริการเยี่ยมบาน ใหคําปรึ กษาสุขภาพ ตรวจคัดกรอง ฟนฟูสภาพ เปนตน โดยทํางานรวมกับ
รพสต.และ อบต. นอกจากนี้ยั งมี การรวมกัน กําหนดกฎ กติกา งานศพปลอดเหลา และหมู บานศีล 5 3) การ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรในชุมชนใหสรางงานที่กระทบสุขภาพ โดย อบต. สนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินกิจกรรมที่สงผลกระทบตอการดูแลสุขภาพมีกลุมและองคกรชุมชนที่ทํางานและกิจกรรมอันสงผลกระทบตอ
สุขภาพประชาชน ทั้ง 13 กลุมในตําบลดวย
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ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ เชน การพัฒนาอาชีพหลัก การพัฒนาอาชีพเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑประจํา
ตําบล การสงเสริมการทองเที่ยว สงเสริมการออมทรัพย การระดมทุนเพื่อการพัฒนา โดยผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญอยูในระดับปานกลาง ( x = 2.94) ทั้งนี้ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดมีสวนรวมดานเศรษฐกิจในการรวมแรง
ในการดําเนินงานโดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( x = 3.11) รองลงมาคือการมีสวนรวมดานเศรษฐกิจในการรวมประเมินผล
การดําเนินงาน ( x = 3.03) การมีสวนรวมสมทบทุนเพื่อการดําเนินงาน ( x =2.97) การมีสวนรวมประชุมเพื่อวาง
แผนการดําเนินการ ( x = 2.92) การมีสวนรวมสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน ( x =2.91) และการมีสวน
รวมดานเศรษฐกิจในการรวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย นอยที่สุด ( x = 2.7)

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
จากผลการศึกษาที่ไดในครั้งนี้ทําใหไดทราบขอมูลเกี่ยวกับเครือขายทองถิ่นรวมสรางตําบลนาอยู ตําบลปาสัก
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ปญหาดานสังคม ปญหาที่พบ คือ การแพรระบาดของยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบานติดเหลา / บุหรี่
ครอบครัวไมไดอยูพรอมหนา (ไปทํางานตางจังหวัด) ปญหาเยาวชน เชน โดดเรียนการอพยพเขามาอยูของแรงงาน
ขามชาติ ไมมีการจัดสวัสดิการโดยชุมชน กลุม อปพร.ไมมีประกันความเสี่ยงในการปฎิ บัติงานอาสา การดูแล /
ชวยเหลือ / จัดการ โดยกลุมประชาคม ชมรม ชรบ.ตําบล , กลุมเยาวชน , กลุมพัฒนาสตรี , กลุมตาสับปะรด และ
ศูนยยุติธรรมชุมชน
2. ปญหาดานเศรษฐกิจ พบปญหา คือ ดินเสื่อมโทรมจากการใชปุยเคมี ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง
หนี้ น อกระบบ พื้ น ที่ เ พาะปลู กเป น พื้ น ที่ ป ลายน้ํ า ไม มี น้ํ า ทํ า การเกษตรที่ พ อเพี ย ง (ฤดู แ ล ง ) น้ํ า ท ว มพื้ น ที่ ทํ า
การเกษตร (ฤดูฝน) ไมมีที่ดินทํากิน ประกอบอาชีพทุกวัน (รับจาง) หาของปาไปขายไมไดเพราะไมมีพื้นที่ปา
วิธีการแกไขปญหา คือ มีกลุม อสม.เขามาดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้ โดยการ ออกกฎปลอดสุรา และ
ตรวจเช็คความดันทุกเดือน การสรางงานสรางอาชีพภายในหมูบาน และมีแหลงเงินทุนภายในชุมชน
การดูแล / ชวยเหลือ / จัดการ โดยกลุมกองทุนปุย (เคมี) , สถาบันการเงิน , กลุมผูเลี้ยงเปดไก , กลุมผูเลี้ยง
โคกระบือ , กลุมออมทรัพยสัจจะ และ กองทุนหมูบาน (ธนาคารหมูบาน)
3. ปญหาดานสุขภาวะ ปญหาที่พบ คือ การดื่มสุรา ความดัน เบาหวาน
วิธีการแกไขปญหา คือ มีกลุม อสม.เขามาดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้ โดยการ ออกกฎปลอดสุราและ
ตรวจเช็คความดันทุกเดือน ชวยเหลือจัดการโดยการปองกัน / จัดการปญหาโดยชุมชนเกิดความสามัคคีและปองกัน
ภัยทางสังคม
4. ปญหาดานสิ่งแวดลอม พบปญหา คือ พื้นที่ปาโดนบุกรุก สารเคมีตกคางในดินขาดแคลนน้ําเพื่อการ
อุปโภค / บริโภค มลพิษทางอากาศ ดินเสื่อมสภาพ ภัยแลง
การดูแล / ชวยเหลือ / จัดการ โดยกลุมกองทุนประปาหมูบาน , กลุมเกษตรกร , ประปาหมูบาน ,
ฝายเก็บน้ําทุงแพะ และกลุมโรงเรียนชาวนา
วิธีการแกไขปญหา เกิดการทําเกษตรปลอดสาร มีการจัดการเรื่องน้ํา ออกกฎของหมูบานหามเผาขยะ เศษ
วัสดุในที่โลง หมอดินประจําหมูบานไดนําดินไปตรวจที่สํานักงานทรัพยากรแหงชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดเชียงราย
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
จากผลการวิเคราะหขอมูล ทาใหผูวิจัยสามารถกําหนดแนวทางเพื่อเปนขอเสนอแนะแกหนวยงานที่
เกี่ยวของและหนวยงานอื่นที่มีลักษณะการดาเนินการอยางเดียวกันดังนี้
1. ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการเขารวมพัฒนาตําบลปาสักเพื่อ
การขับเคลื่อนสูพื้นที่ตําบลสุขภาวะ ทั้งนี้เพื่อจะไดทราบขอมูลเชิงลึก
2. ควรทําการวิจัยเชิงสํารวจ เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาตําบลปาสัก ในรูปแบบอื่นเชน
องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อที่จะทราบวาลักษณะมีผลตอการเขามามีสวนรวม
แตกตางกันหรือไม
3. ควรสนับสนุนกระบวนการพัฒนาฐานขอมูลตําบลเพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของในพื้นที่ไดมีสวนรวม ในการ
เรียนรู รับรู และนําใชขอมูล ตลอดจนสรางความรูสึกเปนเจาของขอมูลเพื่อนําไปสูการพัฒนาพื้นที่สูตําบลสุขภาวะ
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การบริหารความเสี่ยงขององคกรภาครัฐที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตําบลทากระดาน จ.ฉะเชิงเทรา
Risk management of government organizations. Affecting the performance of the staff.
Tha Kradan Subdistrict Administration Organization, Chachoengsao Province.
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององคกรภาครัฐที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของ
เจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบลทากระดาน จ.ฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาการบริหาร
ความเสี่ยงของหนวยงานภาครัฐ ประกอบดวย 4 ดาน คือ ความเสี่ยงดานนโยบาย การดําเนินงาน ดานการเงิน
ดานการไมปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ 2) เพื่อศึกษาการบริหารความเสี่ยงของหนวยภาครัฐวามีผลกระทบ
ตอการปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด กลุมตัวอยาง 126 คน เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และคา f-test
1. ผลการศึกษา พบวาสอบถามสวนใหญเพศหญิง จํานวน76 คน เมื่อจําแนกตามอายุ สวนใหญมีชวง
อายุ 21-40 ป จํานวน 79 คน จําแนกตามสถานภาพสวนใหญสถานภาพโสด จํานวน 63 คน จําแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุดพบวา สวนใหญมีระดับการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี จํานวน 64 คน จําแนกตามตําแหนง พบ
การ สวนใหญเปนตําแหนงพนักงานจาง/ทั่วไป จํานวน 71 คน จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนพบวาสวนใหญมี
รายไดเฉลี่ยต่ํากวา 20,000 บาท จํานวน 61 คน จําแนกตามอายุการทํางานพบวาสวนใหญมีอายุงาน 2-3 ปจํานวน
58 คน ตามลําดับ
2. ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ เรื่องการบริหารความเสี่ยงขององคกร
ภาครัฐที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.86
เมื่อพิจารณารายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมากที่สุด เมื่อเรียงอันดับตามคา เฉลี่ยจากมากไปหานอย ปรากฏวา
ดานความเสี่ยงดานการไมปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ คาเฉลี่ย 4.96 รองลงมา ความเสี่ยงดานการเงิน คาเฉลี่ย
4.88 รองลงมาความเสี่ยงดานนโยบาย คาเฉลี่ย 4.86 และความเสี่ยงดานการดําเนินงาน คาเฉลี่ย 4.72 ตามลําดับ
คําสําคัญ : ความเสี่ยง, องคกรภาครัฐ
Abstract
Research on risk management of government organizations that affect staff
performance: a case study of Tha Kradan Subdistrict Administration Organization,
Chachoengsao Province, with the objectives of research 1) to study risk management of
sector agencies The state consists of 4 areas: policy risk, financial operations, noncompliance with laws / regulations 2) to study Risk management of government agencies
that affect how much work is performed The sample group of 126 people was used to
collect data. The statistical questionnaire used to analyze data was frequency, percentage,
mean, standard deviation, t-test and f-test.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562


1. The results of the study showed that most of the 76 female respondents were
classified by age. Most of them were aged 21-40 years, 79 people, classified by status, mostly
single status, 63 persons, classified by highest education level, found that Most of them had
lower education than bachelor degree level, 64 persons, classified by position, mostly found
as the position of general employment / 71 persons, classified by average monthly income.
Most found that the average income was less than 20,000 baht. 61 people, classified by age of
work, found that most of the workers are 2-3 years old, 58 people respectively.
2. The study found that Respondents have opinions on the risk management of
government organizations that affect the performance of staff. Overall at the highest level
The average value is 4.86 when considering each aspect.
Found that all aspects were at the highest level When ranked by average from descending
order It appears that the risk of non-compliance with law / regulations, average 4.96,
followed by financial risk, average 4.88, followed by policy risk, average 4.86 and
operational risk, average 4.72 respectively.

บทนํา
สภาวะการป จ จุ บั น ในยุ ค โลกาภิ วั ฒ น โลกมี การเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ว ไม ว า จะเป น เรื่อ ง สั ง คม
เศรษฐกิจ การเมือง วิถีชีวิตความเปนอยู การประกอบธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ ระดับทองถิ่น ระดับประเทศ
ระหว า งประเทศ หรืออาจจะเป น ระดั บ โลก หรือแม น กระทั่ ง ระบบราชการที่ ขับ เคลื่ อนบริหารประเทศ สิ่ ง ที่
หลีกเลี่ยงไมไดอยางแนนอนคือความเสี่ยง (Risk) ซึ่งอาจเกิดจากปจจัยหลายดาน เชน สภาพภายในองคกรหรือ
สภาพภายนอกองคกร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความเสี่ยงโดยความหมายทั่วไปหมายถึง “ความไมรู” ความไม
แนนอน (Uncertainty) ที่สถานการณบางอยางจะเกิดหรือไมเกิดขึ้น แลวสงผลกระทบเชิงลบ (Negative impact)
อีกประการหนึ่งในการใหความใสใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานภาครัฐ คือ เกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิง ยุทธศาสตร ที่ระบุใหสวนราชการตองมีการวิเคราะห
และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดจากการดําเนิน แผนงาน/ โครงการที่สําคัญซึ่งตองครอบคลุมความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล ภายใตสถานการณที่ไม
แนนอน และสงผลกระทบ หรือสรางความ เสียหาย ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน หรือกอใหเกิดความลมเหลว
หรือลดโอกาสที่ จะบรรลุเป าหมายของ แผนงาน/โครงการที่สํ าคัญในแต ละประเด็ นยุ ทธศาสตร ตามแผนปฏิบั ติ
ราชการประจําปของสวนราชการ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เปนการเพิ่มมูลคาใหกับองคการและ
สนับสนุ นใหองคการบรรลุตาม วัตถุประสงค มากขึ้น การประยุกต ใชกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะช วยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการตัดสินใจการ วางแผน การจัดลําดับความสําคัญของการดําเนินงาน การจัดการที่มีประสิทธิภาพ
สรางความโปรงใสในการ ดําเนินงาน สรางความเขาใจในการผลักดันองค การไปในทิศทางเดียวกัน โดยคํานึงถึง
วัตถุประสงค ขององคการ เปนหลัก กอใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรด านการเงิน และทรัพยากรบุคคลสําหรับการ
ดําเนินงานไดอยางเหมาะสม สงผลใหผลลัพธการปฏิบัติงานดีขึ้น จึงทําใหหนวยงานของรัฐทุกสวนราชการตองถือ
ปฏิบัติและรวมปฏิรูประบบราชการ โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานภาครัฐ ไมวาจะเปนความเสี่ยง
ดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานปฏิบัติงาน ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานดานการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การบริหารความเสี่ยงจึงมีความสําคัญมากในการบริหารในองคกร เปนเครื่องมือที่จะชวยในการเสริมสราง
ระบบการปองกันและขจัดเหตุการณที่อาจเกิดขึ้น ทั้งที่ควบคุมไดและไมสามารถควบคุมได สงผลตอความสําเร็จ
ของการบรรลุ วั ต ถุป ระสงค ต ามแผนปฏิ บั ติ ราชการหรือความสามารถที่ จ ะดํ า เนิ น งานตามภารกิจ ใหป ระสบ
ความสําเร็จทั้งดานการเงิน สังคม จริยธรรม กฎหมาย ขอบังคับตางๆ ภายใตงบประมาณ กําหนดเวลา และ
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ขอกําหนดเวลา และขอจํากัดดานเทคนิคที่เปนอยู อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น องคกรภาครัฐที่มี
การบริหารจัดการที่ดี จะตองดําเนินงานบนพื้นฐานของ 3 องคประกอบที่สําคัญ คือ การตรวจสอภายใน (Internal
Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งสอดคลองกับ
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
องคการบริหารสวนตําบลทากระดาน จ.ฉะเชิงเทรา เปนหนวยงานของรัฐที่ใกลชิดกับประชาชนดําเนินงาน
เพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับประชาชน โดยใหประชาชนเปนศูนยกลาง การปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ ภายใตหลัก ธรรมาภิบาล แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อใหสัง คมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชนและภาคประชาชน สามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข และตั้งอยูใน ความถูกตองเปนธรรม ตามหลักพื้นฐาน
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ดังนี้
1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจ หรืออํานาจของ ตัวบุคคล จะตอง
คํานึงถึงความเปนธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและ รวดเร็วดวย
2. หลักคุณธรรม (Morality) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตอง ดีงาม การสงเสริม ให
บุคลากรพัฒนาตนเอง ไปพรอมกัน เพื่อใหบุคลากรมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบ
อาชีพสุจริต เปนนิสัย ประจําชาติ
3. หลักความโปรงใส (Accountability) หลักความโปรงใส หมายถึง ความโปรง ใส พอเทียบไดวามี
ความหมาย ตรงขาม หรือเกือบตรงขาม กับการทุจริต คอรรัปชั่น โดยที่เรื่องทุจริต คอรรัปชั่น ใหมี ความหมายใน
เชิงลบ และความนาสะพรึงกลัวแฝงอยู ความโปรงใสเปนคําศัพทที่ใหแงมุมในเชิงบวก และใหความสนใจในเชิงสงบ
สุข ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร ไดสะดวกและเขาใจงาย และมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตอง
อยางชัดเจนในการนี้ เพื่อเปน สิริมงคลแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานใหมีความโปรงใส ขออัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งใน
องคพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ไดทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ไดแก ผูที่มีความสุจริต
และบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูที่มีความรูมาก แตไมมีความสุจริต
ไมมีความบริสุทธิ์ใจ
4. หลักการมีสวนรวม (Participation) หลักการมีสวนรวม หมายถึง การใหโอกาสใหบุคลากรหรือผูมี สวน
เกี่ยวของเขามามีส วนรวมทางการ บริหารจัดการเกี่ยวกับการตัด สินใจในเรื่องตาง ๆ เชน เปนคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะทํางานโดยใหขอมูล ความคิดเห็น แนะนํา ปรึกษา รวมวางแผนและรวมปฏิบัติ
5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) ลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหนาที่
ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือรนในการแกปญหา และ
เคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง รวมทั้งความกลาที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระทําของตนเอง
6. หลักความคุมคา (Cost – effectiveness or Economy) หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการ
และใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหบุคลากรมีความประหยัด ใชวัสดุ
อุปกรณอยางคุมคา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืนและไดนําหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช เพื่อให
การปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปตามมาตรฐานเทียบเทากับหนวยงานของรัฐหนวยงานอื่น และพรอมในการรอ
รับการตรวจสอบจากหนวยงานผูมีอํานาจใจการตรวจสอบทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกร

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององคกรภาครัฐที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของ
เจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบลทากระดาน จ.ฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานภาครัฐ ประกอบดวย 4 ดาน คือ ความเสี่ยงดานนโยบาย
ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานการไมปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ
2. เพื่อศึกษาการบริหารความเสี่ยงของหนวยภาครัฐวามีผลกระทบตอการปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

การบริหารความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงเชิงนโยบาย
2. ความเสี่ยงการดําเนินการ
3. ความเสี่ยงทางการเงิน
4. ความเสี่ยงทางดานการไมปฏิบัติตาม
ระเบียบ/กฎหมาย

ตัวแปรตาม
ประสิทธิภาพการทํางาน
ของเจาหนาที่ของรัฐ สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกตองและ
จริยธรรม
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
4. การบริการเปนเลิศ
5. การทํางานเปนทีม

วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือเจาหนาที่ ขององคการบริหารสวนตําบลทากระดาน จ.ฉะเชิงเทรา
จํานวน 126 คน (แผนอัตรากําลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561)
กลุมตัวอยางไดแกผูบริหาร พนักงาน พนักงานจาง ทั้งหมด ที่ทํางานใน องคการบริหารสวนตําบลทา
กระดาน จ.ฉะเชิงเทรา จํานวน 126 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือใชในการวิจัยดังนี้คือแบบสอบถาม(Questionnaires) เรื่องการบริหารความเสี่ยงขององคกร
ภาครัฐที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบลทากระดาน จ.ฉะเชิงเทรา
โดยลักษณะแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวนดังตอไปนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามไดแกเพศ อายุระดับการศึกษา
สถานภาพการสมรส อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือน
สวนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารความเสี่ยงขององคกรภาครัฐที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางาน
ของเจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบลทากระดาน จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบดวย 4 ดาน
1. ความเสี่ยงเชิงนโยบาย
2. ความเสี่ยงการดําเนินการ
3. ความเสี่ยงทางการเงิน
4. ความเสี่ยงทางดานการไมปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย
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สวนที่ 3 แบบสอบถามประสิทธิภาพการทํางาน องคการบริหารสวนตําบลทากระดาน จ.ฉะเชิงเทรา
ตามสมรรถนะหลัก ประกอบดวย 5 ดาน
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 2.การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม 3.ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
4. การบริการเปนเลิศ 5. การทํางานเปนทีม
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยเปนคําถามแบบปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการประมวลผลและวิเคราะห
ขอมูล โดยดําเนินการดังนี้
1. นําแบบสอบถามที่รวบรวมได ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง
2. นําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณแลวมาลงรหัส (Coding Form)
3. นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแลว มาบันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อประมวลผล ขอมูลที่ไดจัดเก็บและ
คํานวณหาคาทางสถิติแลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อตอบคําถามวิจัย และวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยนําเสนอผลในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง และนําผลการศึกษาที่วิเคราะหไดมาสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและเขียนขอเสนอแนะ
4. นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแลว ใหคะแนนแตละขอจากอํานาจการจําแนกรายขอในแบบสอบถาม โดยใช
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยกําหนดคาน้ําหนักหรือคะแนนออกเปน 5 ระดับ ตามวิธีลิเคอรท
(Likert) ดังนี้
ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
ใหคาคะแนนเทากับ 5
ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ใหคาคะแนนเทากับ 4
ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
ใหคาคะแนนเทากับ 3
ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
ใหคาคะแนนเทากับ 2
ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
ใหคาคะแนนเทากับ 1
คํานวณหาคาเฉลี่ย ( x ) และคาส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยกําหนดเกณฑ การให ความหมาย
คาเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,2545 : 103)
4.50 - 5.00 หมายถึง ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
1.00 – 1.49 หมายถึง ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
สถิติที่ใชในการตรวจสอบเครื่องมือ
คาสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha-Coefficient) คาความหนาเชื่อถือ หรือ ความเชื่อมั่น ของแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคาทั้งฉบับ
สถิติพื้นฐาน
คารอยละ (Percentage) เปนสถิติที่นิยมใชมากเปนการเทียบความถี่ หรือ จํานวน ที่ตองการกับความถี่
หรือจํานวนทั้งหมดที่เทียบเปน100
คาความถี่ (Frequency)
คาเฉลี่ย (x ̅) หรือ เรียกไดอีกหลายอยาง เชน ตัวกลางเลขคณิตคะแนนเฉลี่ยฯลฯ
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ( Standard Deviation ) เปนการวัดการกระจายที่ไดรับการนําไปใชอยาง
กวางขวางสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ รากที่สองของคาเฉลี่ยของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน ( เบี่ยงเบนจากคาเฉลี่ย)
สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม านสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistic)ประกอบด ว ยการทดสอบสมมติ ฐ านทางสถิ ติ ก าร
เปรียบเทียบขอมูลปจจัยสวนบุคคลของประชากรที่ผูมีหนาที่เสียภาษีใหกับเทศบาลตําบลศรีสําราญ จําแนก 2 กลุม
ใชการวิเคราะหดวย t-test และจําแนกขอมูลปจจัยสวนบุคคลซึ่งมากกวา2 กลุมขึ้นไป ใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) โดยการทดสอบคาเอฟ (F-test) เมื่อมีนัยสําคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยรายคูภายหลังดวยวิธีของ เชฟเฟ (Sheffe)

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 76 คน เมื่อจําแนกตามอายุ
พบว า ส ว นใหญ ผู ต อบแบบสอบถามมี ช ว งอายุ 21-40 ป จํ า นวน 79 คน จํ า แนกตามสถานภาพพบวา ผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญสถานภาพโสด จํานวน 63 คน จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีระดับการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี จํานวน 64 คน จําแนกตามตําแหนง พบการ สวนใหญเปน
ตําแหนงพนักงานจาง/ทั่วไป จํานวน 71 คน จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
รายไดเฉลี่ยต่ํากวา 20,000 บาท จํานวน 61 คน จําแนกตามอายุการทํางานพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มี
อายุงาน 2-3 ปจํานวน 58 คน ตามลําดับ
2. ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององคกรภาครัฐ
ที่สง ผลกระทบต อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของเจา หน าที่ โดยรวมอยู ในระดั บมากที่สุ ด คา เฉลี่ ยเทา กับ 4.86
เมือ่ พิจารณารายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมากที่สุด เมื่อเรียงอันดับตามคา เฉลี่ยจากมากไปหานอย ปรากฏวา
ดานความเสี่ยงดานการไมปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ ค าเฉลี่ย 4.96 รองลงมา ความเสี่ยงดานการเงิน คาเฉลี่ย
4.88 รองลงมาความเสี่ยงดานนโยบาย คาเฉลี่ย 4.86 และความเสี่ยงดานการดําเนินงาน คาเฉลี่ย 4.72 ตามลําดับ
สามารถสรุปผลเปนรายดานดังนี้
2.1 ความเสี่ยงดานนโยบาย พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ เรื่องการบริหารความ
เสี่ยงขององคกรภาครัฐที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบลทา
กระดาน จ.ฉะเชิงเทรา ในดานความเสี่ยงดานนโยบาย โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เนื่องจาก การที่ในทุกขั้นตอน
ของนโยบายมีการนํามาจัดทําแผนและมีการติตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย/วิสัยทัศน/พันธกิจ /กลยุทธ จึงทํา
ใหความเสี่ยงดานนโยบายมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่
2.2 ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ เรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงขององคกรภาครัฐที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบลทา
กระดาน จ.ฉะเชิงเทรา ในความเสี่ยงดานการดําเนินงาน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เนื่องจาก แผนการทํางาน
เป น สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ เป น สิ่ ง ที่ จํ า เป น เพราะแผนเป น เหมื อนแผนที่ ใ นการเดิ น ทางถ า แผนดี การปฏิบั ติ ง านใหบ รรลุ
วัตถุประสงคก็จะงายแตถาแผนไมดีอาจทําใหองคกรเดินไปผิดทางหรือการทํางานชาไมมีประสิทธิภาพได ดังนั้น
ความเสี่ยงดานการดําเนินงานจึงมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่
2.3 ความเสี่ยงทางการเงิน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ เรื่องการบริหารความ
เสี่ยงขององค กรภาครัฐที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบลทา
กระดาน จ.ฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เนื่องจาก งานดานการเงินของหนวยงานของรัฐนั้นเปนเหมือน
หัวใจหลักของการทํางาน การเบิกจายเงินทุกประเภทจะตองมีระเบียบเพื่อรองรั บวาเปนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง
การเบิกจายเงินจะตองเปนไปดวยความรวดเร็วและถูกตอง ความเสี่ยงทางการเงินมีผลตอประสิทธิภาพการทํางาน
ของเจาหนาที่
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2.4 ความเสี่ยงดานการไมปฏิบัติตามกฏหมาย/ระเบียบ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นตอเรื่องการบริหารความเสี่ ยงขององคกรภาครัฐที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตําบลทากระดาน จ.ฉะเชิงเทรา ในความเสี่ยงดานการไมปฏิบัติตามกฏหมาย/ระเบียบ โดยรวม
อยูในระดับมากที่สุด เนื่องจาก การที่หนวยงานตองมีแนวทางในการปองกันเหตุที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการทําผิด
ระเบียบ วินัย มาตรการ ขอกําหนด ซึ่งมีรายละเอียดที่มาก ยิบยอย การดีความกฎหมายที่แตกตางกัน เพราะความ
ไมเขาใจหรืออาจเกิดจากการตีความระเบียบเขาขางตนเอง จึงเปนความเสี่ยงมากในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง เรื่องการบริหารความเสี่ยงขององคกรภาครัฐที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของ
เจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบลทากระดาน จ.ฉะเชิงเทรา ไดนํางานวิจัยที่เกี่ยวของมาประกอบการอภิปรายผล
ตามวัตถุประสงค ดังนี้
1. จากผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ตอ เรื่องการบริหารความเสี่ยงขององคกร
ภาครัฐที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบลทากระดาน จ.ฉะเชิงเทรา
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะความเสี่ยงหลักทั้ง 4 ดา น ไมวาจะเปนความเสี่ยงดานนโยบาย ความ
เสี่ยงดานการดําเนินงาน ความเสี่ยงดานการเงิน และความเสี่ยงดานการไมปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบนั้น ในทุกๆ
องคกรยังคงมีความเสี่ยงและบางองคกรอาจมีความเสี่ยงในแตละดานที่ไมเทากัน ซึ่งแมนวารัฐบาลจะพยายามที่จะ
กําหนดรูปแบบคูมือการทํางานการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหองคกรนําไปใชเพื่อปองกันความเสี่ยง ขจัดความเสี่ยง
แตความเสี่ยงเกิดขึ้นจากหลายปจจัย ดังนั้นการที่จะกําจัดความเสี่ยงนั้นใหหมดไปทําไดอยากมาก แตถาเปนการหา
ความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงหรือปองกันใหไดมากที่สุดนั้นมีความเปนไปได แตทุกภาคสวนตองมีสวนรวม และมีความ
เขาใจ จะตองปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกรจึงจะประสบผลสําเร็จได ซึ่งการบริหารความเสี่ยงในดานตางๆ นั้น
มีผลตอประสิทธิภาพการทํางานอยางแนนอน ทั้งมีผลทําใหประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มขึ้น และทําใหประสิทธิการ
การทํางานลดลง สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัชธิญา ปทมทัตตานนท ศึกษาเรื่อง การจัดการความเสี่ยงที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา 1) การจัดการ
ความเสี่ยงของสถานศึกษาสังกัดสํา นักงานเขตพื้นที่ การศึกษาในจังหวัดปทุมธานี มีระดับความสําคัญอยูในระดับ
มาก และประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดปทุมธานี มีระดับความสํา คัญอยู
ในระดั บมาก 2) ความสัม พัน ธ ระหวา งการจั ดการความเสี่ ย งของผู บริหารสถานศึกษา กับประสิ ทธิ ผ ลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธกันทางบวก อยูในระดับปาน
กลางที่ระดับนัยสํา คัญทางสถิติที่ 0.01 3) การจัดการความเสี่ยงสงผลตอประสิทธิผล ของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดปทุมธานีอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01
1.1 ความเสี่ยงดานนโยบาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ เรื่องการบริหารความ
เสี่ยงขององคกรภาครัฐที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบลทา
กระดาน จ.ฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะการ นโยบายของผูบริหารที่กําหนดโดยนายก
ซึ่งเปนนักการเมือง นโยบายสวนใหญมาจากการหาเสียงเมื่อนํามาเปนนโยบายที่ใหขาราชการปฏิบัติในบางครั้ง
เปนไปได ยากเชน อาจติดในขอกําหนดเรื่องงบประมาณที่มีไมเพียงพอ จํานวนบุ คลากรที่มี จํานวนจํ ากัด ไม มี
ระเบียบที่ใหปฏิบัติได เปนตน จึงมีความเสี่ยงในการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย จึงทําใหมีผลตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ซึ่งอาจมีผลกระทบหลายอยางเชน หากไมนํานโยบายมาปฏิบัติอาจมองเปนการกระดาง
กระเดื่องตอผูบริหาร หรือไมสนองนโยบาย สิ่งที่พนักงานเจาหนาที่ขาราชการความปฏิบัติคือ ตองยึดถือระเบียบมา
กอนเปนลําดับแรกหากสิ่งที่เปนนโยบายไมมีระเบียบรองรับควรมีการพูดคุยกับผูบ ริหารเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด เชน
ปรับเปลี่ยนแผน ปรับเปลี่ยนโครงการ สอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพเนตร พวงจินดา, ธีระ ฤทธิรอด (2556) ศึกษา
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



การจัดการความเสี่ ยงดานการบริหารงานบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบวา องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทรมีความเสี่ยงในการ บริหารงานบุคคล
ดานการสรรหาซึ่งประสบปญหาในการสอบแขงขันพนักงานจาง โดยมีระบบอุปถัมภเขามาแทรกแซงในกระบวนการ
สรรหา กระบวนการสรรหาไมรัดกุม ดานการโอนยายพบปญหาของกระบวนการโอนยายที่มีความลาชา ระเบียบ
กฎหมาย ใหอํานาจกับฝายการเมืองมากเกินไป และไมมีระบบอุทธรณในการโยกยาย
1.2 ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงขององคกรภาครัฐที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบลทา
กระดาน จ.ฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะ ระเบียบที่หนวยงานภาครัฐตองยึดถือปฏิบัติ
นั้นมีมากมายหลายระเบียบอีกทั้งยังมีมติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของอีก ทําใหผูปฏิบัติมีความเสี่ยงใน
การทํางานเปนอยางมาก เปนเมื่อมีการอานระเบียบ ระเบียบแตละตัวมีภาษาทางกฎหมายไมไดเขียนไวชัดเจนวาสิ่ง
ไหนทําไดสิ่งไหนทําไมได ตองอาศัยการตีความ และอาศัยหนังสือซักซอมในการปฏิบัติประกอบการทํางานดวย
ดังนั้นผูปฏิบัติจึงมีความเสี่ยงในเรื่องวิธีการดําเนินงาน ในบางหนวยงานจะจัดใหมีคูมือการทํางานในเรื่องตางๆ เปน
เรื่องๆไป โดยการจัดทําจากผูที่มีประสบการในการทํางาน จัดทําขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางใหผู ที่ไม
เคยปฏิบัติมากอน ผูที่ตองมาปฏิบัติงานแทน หรือผูที่บรรจุใหม ก็เปนสิ่งที่มีประโยชนอยางมากแลจะตองอาศัยการ
เยนรูเพิ่มเติม การหาขอมูลอยูตลอด การที่มีเครือขายในการเชื่อมโยงก็จะเปนสิ่งที่นํามาเสริมในการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการดําเนินงานได ขัดแยงกับงานวิจัยของ ภูษณิศา จันทา (2559) วิจัยเรื่อง การ
บริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษา
ปจจัยความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (2) เพื่อศึกษา ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (3) เพื่อศึกษาระดับความเสี่ยง
ดานการปฏิบัติการ (4) เพื่อศึกษาระบบ การบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทย และ (5) เพื่อ
ศึกษาแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทย โดยมีกรอบ
แนวคิดของงานวิจัย ประยุกตจากแนวคิดและทฤษฎีการบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวคิดของโคโซ (COSO ERM)
และบาเซิล (BASEL) ผลการวิจยั พบวา 1) ปจจัยความเสี่ยงดานการปฏิบัติการที่สําคัญ ไดแก บุคลากร ระบบงานและ
การไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของธนาคาร 2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการที่สําคัญ ไดแกการปฏิบัติที่ไมเปน
ธรรมตอพนักงาน และเหตุการจราจลจากภายนอกองคกร 3) ระดับความเสี่ยงดานการปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทย
อยูในระดับปานกลาง 4) การบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติการสามารถปองกันปจจัยความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ
ไดระดับหนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ 5) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติการ ไดแก วัฒนธรรมองคกร และการใชโปรแกรมการบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ
1.3 ความเสี่ยงทางการเงิน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ เรื่องการบริหารความ
เสี่ยงขององคกรภาครัฐที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบลทา
กระดาน จ.ฉะเชิง เทรา โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุ ดทั้งนี้ เปนเพราะ การดํา เนินงานดานการเงิ นการคลังของ
หนวยงานภาครัฐ ตองปฏิบัติตามระเยียบการเงินฯ ซึ่งกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานไวชัดเจน เชน ตองเบิกจาย
ใหผู รับ จา ง/ผูขายหลั งจากที่ผู รับ จา งผูขายได สง มอบของแล วในภาย 5 วัน ทํา การ ซึ่ง ขอนี้มี ความเสี่ ยงในการ
ปฏิบัติงานไมเปนไปตามระเบียบอยางมากเชน หนวยงานผูเบิกหลังจากไดรับเรื่องจากงานพัสดุในการตรว จรับ
สิ่งของแลวจะตองรีบวางฏีกาเพื่อเบิกจายเงินมายังหนวยงานคลัง แตขั้นตอนการผานหนังสือจะตองเสนอผานหนัง
หนากอง/สํานัก รองปลัด ปลด รองนายก นายก กวาที่เอกสารจะลงมาถึงหนวยงานคลังเพื่อเบิกจายก็เกินจากที่
ระเบียบกําหนดไว นี่เปนเพียงปญหาและอุปสรรคการทํางานที่เกิดความเสี่ยงในทางการเงิน เอกสารประกอบฏีกา
เบิกจายที่มีมากจะตองครบถวน ในบางครั้งดวยนโยบายของผูบริหาร ดวยระบบอุปถัมปที่ยังคงมีอยู อาจใหผาน
เอกสารไปกอนทั้งที่เอกสารไมเรียบรอยเพื่อใหเบิกจายไดรวดเร็วเทาที่บุคคลที่มีอํานาจตางๆมีความตองก็ ก็ เปนอีก
ตัวอยางหนึ่งที่เกิดความเสี่ยงในทางการเงินของหนวยงาน ขัดแยงกับงานวิจัยของ สุกิจ กรีเจริญ (2552: บทคัดยอ)
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วิจัยเรื่องการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเสี่ยงในการ บริหารโรงเรียนกวดวิชา พบวา ปจจัยบุคคลในดาน อายุ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณทํางาน ดานการบริหารโรงเรียนกวดวิชาตางกันไมมีผลตอปจจัยเสี่ยงในการบริหาร
โรงเรียนกวดวิชาแตกตาง กัน เมื่อวิเคราะหระดับการบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ดาน ไดแก การบริหารทรัพยากร
มนุษย การบริหารการเงินการบริหารนวัตกรรมเทคโนโลยี และการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมแลว มีระดับ
ปฏิบัติปานกลาง โดยพบวา ระดับปฏิบัติการบริหารการเงิน และการบริหารนวัตกรรม เทคโนโลยี อยูในระดับปาน
กลาง เมื่อวิเคราะหปจจัยการบริหารตางกันมีผลตอปจจัยเสี่ยงในการการ บริหารโรงเรียนกวดวิชาแตกตางกัน
หรือไม พบวา ปจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหาร การเงิน การบริหารนวัตกรรมเทคโนโลยี และการ
บริหารงานวิชาการ ตางกันมีผลตอปจจัยเสี่ยง ในการบริหารโรงเรียนกวดวิชาแตกตางกัน
1.4 ความเสี่ยงดานการไมปฏิบั ติตามกฏหมาย/ระเบี ยบ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี ความ
คิดเห็นตอเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององคกรภาครัฐที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตําบลทากระดาน จ.ฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะกฎหมายระเบียบ
ตางๆ มีมากทั้งซ้ําซอนในการปฏิบัติงานทําใหเสียเวลาในการปฏิบัติงาน ระบบการรายงานที่มาก ทั้งรายงานดาย
เอกสารที่เปนกระดาษ ทั้งการรายงานผลผานระบบอิเล็กทรอนิกส เชน e-Plan Info การรายงานระดับเศรษฐิจการ
คลัง Cfo สถิติจังหวัด สรรพากรจังหวัด เปนตน มีการทํางานผานระบบ อิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน ระบบ e-LAAS
e-GP เปนตน ทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ หนังสือซักซอมการทํางาน ที่มีมาก จึงทําใหความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ดานการไมปฏิบัติงานกฏหมายระเบียบมีมากทั้งที่รูเทาไมถึงการณ ทั้งที่จงใจใชชองวาของระเบียบ หรือขออางวาไม
รูระเบียบ จึงมีความเสี่ยงในดานนี้มาก สอดคลองกับ ดวงใจ ชวยตระกูล ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารความเสี่ยง
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ปจจัยความเสี่ยงดานการเงินควรใช วิธีการบริหารความเสี่ยงโดย
การควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเสี่ยง
2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององคกรภาครัฐที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพ
การทํางานของเจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบลทากระดาน จ.ฉะเชิงเทรา จําแนกตามปจจัยของกิจการ การมุง
ผลสัมฤทธิ์ของกิจการ ประเภทธุรกิจ กําไรสุทธิของกิจการ ระยะเวลาการดําเนิ นธุรกิจ เมื่อพิจารณาโดยรวมและ
รายดาน พบวา
2.1 จําแนกตามตัวแปรการมุงผลสัมฤทธิ์ พบวา ระดับเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององคกร
ภาครัฐที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบลทากระดาน จ.ฉะเชิงเทรา
โดยภาพรวม (sig=0.046) เมื่ อ พิ จ ารณารายด า นพบว า ความเสี่ ย งด า นการไม ป ฏิ บั ติ ต ามกฏหมาย/ระเบี ย บ
(sig=0.013) เทานั้นที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดานอื่นไมแตกตางกัน
จําแนกตามปจจัยการมุงผลสัมฤทธิ์ ความเสี่ยงดานการไมปฏิบัติตามกฏหมาย/ระเบียบ (sig=0.013)
เปนรายคูมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คู ไดแก
1. การพยายามปรับปรุงงานที่ไดรับมอบหมายหรืองานในหนา มีความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานในดานการ
ปฏิบัติงานตามกฏหมาย/ระเบียบ
2. การไมชี่แจงวัตถุประสงคของการทํางานแจงใหทุกคนรับทราบโดยทั่วกันมีผลตอประสิทธิภาพการ
ทํางานในดานการไมปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ
2.2 จําแนกตามประสิทธิภาพการทํางาน ดานการยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม เรื่องการ
บริหารความเสี่ยงขององคกรภาครัฐที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ องคการบริหารสวน
ตําบลทากระดาน จ.ฉะเชิงเทรา พบวา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
2.3 จําแนกตามประสิทธิภาพการทํางาน ความเขาใจในองคกรและระบบงาน พบวา ระดับเรื่อง
การบริหารความเสี่ยงขององคกรภาครัฐที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ องคการบริหาร
สวนตําบลทากระดาน จ.ฉะเชิงเทรา พบวา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
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2.4 จําแนกตามประสิทธิภาพการทํางาน การบริการเปนเลิศ พบวา โดยภาพรวม (sig=0.031)
เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานความเสี่ยงดานนโยบาย (sig=0.015) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
เทานั้นที่มีความแตกตางกัน นอกนั้นดานอื่นๆไมมีความแตกตางกัน
จําแนกตามดานการบริการเปนเลิศ โดยภาพรวม ความเสี่ยงดานนโยบาย (sig=0.015) เปนรายคูมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 จํานวน 2 คู ไดแก
1. ผูบังคับบัญชา/ผูบริหาร มีความสัมพันธอันดีตอบุคลากรในหนวยงาน มีผลตอการปฏิบัติงานดานความ
เสี่ยงในดานความเสี่ยงดานนโยบาย
2. บุ คลากรในหน ว ยงานมี ค วามเคารพเชื่ อฟ ง ต อผู บั ง คั บ บั ญ ชา/ผู บ ริหาร มี ผ ลต อประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงานในดานความเสี่ยงในดานนโยบาย
2.5 จําแนกตามประสิทธิภาพการทํางาน การทํางานเปนทีม พบวา ระดับเรื่องการบริหารความ
เสี่ยงขององคกรภาครัฐที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบลทา
กระดาน จ.ฉะเชิงเทรา พบวา โดยภาพรวมไมแตกตาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานความเสี่ยงดานนโยบาย
(sig=0.001) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดานอื่นไมแตกตาง
จําแนกตามการทํางานเปนทีม โดยภาพรวม ดานนโยบาย (sig=0.001) เปนรายคูมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู ไดแก
1. ระหวางหนวยงานภายในองคกรสามารถบูรณาการประสานแผนและทํางานรวมกันไดเพื่อความมี
ประสิทธิ์ภาพเกิดประสิทธิผลมากขึ้น มีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในดานความเสี่ยงเชิงนโยบาย

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ความเสี่ยงดานนโยบาย มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยรวมอยูในระดับมาก
ดังนั้น นโยบายของผูบริหารควรเปนนโยบายที่จับตองได กลาวคือ นโยบายของผูบริหารควรสามารถปรับเปลี่ยนได
หากไมสามารถดําเนินการได ผูบริหารความรับฝงความคิดเห็นของหลายฝาย เชนนโยบายการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
ซึ่งปญหาขยะในชุมชนหมูบานยังจัดการไดเอง ทั้งยังมีงบประมาณที่ตั้งไวสูง ก็ควรปรับเปลี่ยนโยบายเปนการจัดตั้ง
โรงเรียนผูสูงอายุเพื่อเปนแหลงเรียนรู เปนแหลงบันทึกภูมิปญญาผูสูงวัย หรือเปนการนําผูสูงอายุเขาสูสังคมที่มี
คุณภาพการดูแลทั้งเรื่องอารมณ สุขภาพ อาชีพ เปนตน
2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยรวมอยูในระดับ
มาก ดังนั้น ในดานนี้ ผูบริหารความสงเสริมใหเจาหนาที่ไดรับการฝกอบรมอยูเปนระยะ เพื่อเปนการพัฒนาในดาน
ความรูใหมๆ เปนการไปหาเครือขาย ผูรูแนะนําในเรื่องตางๆ การสงเสริมใหมีวัสดุอุปกรณการทํางานที่ทันมัย เชน
ระบบคอมพิวเตอรที่เพียงพอ ระบบอินเตอรเน็ตที่เร็วและแรง การประชุมซักซอมการทํางาน การนําระเบีย บ
หนังสือสั่งการใหมๆมาเผยแพรภายในองคกร
3. ความเสี่ยงทางการเงิน มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยรวมอยูในระดับมาก
ดังนั้น ผูบริหารไมควรกดดันผูปฏิบัติงานดานการคลัง ควรใหดําเนินการเปนไปตามระเบียบ ภาคสวนตางๆ ควรให
ความรวมมือ ไมมองการดําเนินงานที่ครบถวนถูกตองเปนเรื่องยุงยาก ผูที่มีอํานาจตรวจสอบควรต รวจสอบใน
ลักษณะตรวจแนะนํามิใชตรวจจับผิด ระบบตางๆ ควรมีการลิงกหากัน เชน ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ e-GP กับ
ระบบการจัดทําบัญชีความระบบคอมพิวเตอร e-LAAS ความผนวกเขาดวยกันเพื่อเปนการลดขั้นตอนการทํางาน
4. ความเสี่ยงดานการไมปฏิบัติตามกฏหมาย/ระเบียบ มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
โดยรวมอยูในระดับมาก ดังนั้น หนวยงานที่มีอํานาจออกกฏหมายระเบียบ ควรเขียนระเบียบใหชัดเจนสิ่งไหนทําได
สิ่งไหนทําไมได ไมตองใชการตีความระเบียบ
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ผลจากการศึกษาเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององคกรภาครัฐที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางาน
ของเจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบลทากระดาน จ.ฉะเชิงเทรา สามารถนํามาใชเปนแนวทาง ในการพัฒนา
ธุรกิจที่เกี่ยวของ และปรับปรุงการทํางานไดโดยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. การวิจัยในอนาคตนั้น ควรมีการศึกษาในดานความเสี่ยงเจาะจงเปนแตละดานใหละเอียด
2. ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพ ในเรื่องความพึงพอใจในการทํางานเพราะเปนสิ่งหนึ่งที่สงผลกระทบตอ
การปฏิบัติงานเชนกัน

บรรณานุกรม
ณัชธิญา ปทมทัตตานนท (บทคัดยอ : 2558) การจัดการความเสี่ยงที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดปทมุธานี ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ดวงใจ ชวยตระกูล. (2551). การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ดุษฎีนิพนธปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
จังหวัดนครปฐม.
ทิพเนตร พวงจินดา ,ธีระ ฤทธิรอด (2556) การจัดการความเสี่ยงดานการบริหารงานบุคคล ขององคการบริหาร
สวนตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น วิทยาลัย
ปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องตน. พิมพครั้งที่ 7. กรงเทพฯ : สุวีริยาสาสน
ภูษณิศา จันทา. (2559). วิจัยเรื่อง การบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิ ต วิทยาลั ยนวั ตกรรมการจัดการ มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร. ขององคการ-บริหารสวนจังหวัดสุรินทร” รายงานการ ศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ทองถิ่นวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน.
สุกิจ กรีเจริญ. (2553: บทคัดยอ) .วิจัยเรื่องการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเสี่ยงในการบริหาร โรงเรียนกวดวิชา
วิทยานิพนธปริญญาบริหารการศึกษา มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



การดําเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐในเขตตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี
THE IMPLEMENTATION OF THE STATE WELFARE CARD POLICY IN
PASEYAWO SUB DISTRICT, SAIBURI DISTRICT, PATTANI.

ผูวิจัย

อาจารยที่ปรึกษา

ซาพีอีย กอเนาะ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงศ สุขสม
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอบริการ
สวัสดิการแหงรัฐในเขตตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ประชาชนตอบริการสวั สดิ การแหง รัฐ ในเขตตํา บลปะเสยะวอ อําเภอสายบุ รี จัง หวัด ปต ตานี 3) เพื่ อรวบรวม
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบ ริการดานนโยบายบัตรสวั สิดการแหง รัฐ ในเขตตําบลปะเสยะวอ อํา เภอสายบุ รี
จังหวัดปตตานี โดยจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาที่สําเร็จสูงสุด อาชีพประจําและรายไดสวนตัว
เฉลี่ยตอเดือนโดยศึกษาจากปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดตอ
เดือน และอาชีพ วามีผลตอความพึงพอใจในการการดําเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ในเขตตําบลปะเสยะวอ
อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี หรือไม โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือประชาชนในเขตตําบลปะเสยะวอ
อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี จํานวน 325 คน ซึ่งกําหนดโดยใชสูตรการคํานวณของทาโรยามาเน เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาคือ แบบสอบถาม ผูศึกษา วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใชใน
ഥ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากการศึกษาพบวา
การวิเคราะห คือคารอยละ คาเฉลี่ย (
1. มีเปนเพศหญิงมากกวา เพศชาย คิดเปนรอยละ 60.30 อายุระหวาง 35 - 60 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ
56.30 สวนใหญมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มากที่สุด คิดเปนรอยละ 71.10 สวนใหญมีสถานภาพ สมรส
คิดเปนรอยละ 60.30 มีรายไดตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 65.50 และมีอาชีพรับจาง คิดเปน
รอยละ 73.20
2. ประชาชนในเขตตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี มีความพึงพอใจตอการดําเนินนโยบาย
บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ในเขตตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดย
เรียงลําดับรายดานจากมากไปหาน อย ไดแก ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ดานการใหบริการอยางทันตอเวลา
ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง และดานการใหบริการอยางเสมอภาค
คําสําคัญ : สวัสดิการแหงรัฐ, นโยบาย, การใหบริการ
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ABSTRACT
This independent study purpose 1) to study the level of public satisfaction with the
state welfare services in the Paseyawo sub-district, Saiburi district, Pattani province 2) To
compare the satisfaction of the people in the state welfare service in Paseyawo Sub-district,
SaiBuri District, Pattani Province 3) to collect recommendations on the provision of
services in the State Government Card Policy In Paseyawo Subdistrict, Saiburi District,
Pattani Province, classified by gender, age, status, highest level of education Regular
occupations and average personal income per month, based on different personal factors,
including gender, age, education level, status, monthly income and occupation that affect
the satisfaction in the implementation of state welfare card policies. In the area of Paseyawo
Sub-district, Saiburi District, Pattani Province or not. The sample group used in the study is
the people in Paseyawo Sub-district, Saiburi District, Pattani Province. The tools used in the
study were questionnaires. The researcher analyzed the data using statistical computer
program. The statistics used in the analysis were percentage, mean (X ̅ ) and standard
deviation (S.D.)
1. There are 60.30% more females than males, with the age between 35-60 years,
the most is 56.30%, most of them have 71.10% of primary education, most of them have
marital status. 60.30 percent have monthly income of 5,000 - 10,000 baht or 65.50 percent
and have hired Accounted for 73.20 percent
2. People in Paseyawo Sub-district, SaiBuri District, Pattani Province Satisfied with
the implementation of the state welfare card policy In the Paseyawo Sub-district, Sai Buri
District, Pattani Province The overall picture is at the highest level. By sorting in order
from the least to the least, namely, sufficient service In providing timely service On
continuous service And the provision of services equally.
Keywords : state welfare, policy, service

บทนํา
ปญหาความยากจนเปนปญหาสําคัญของประเทศไทยซึ่งรัฐบาลในแตละยุคแตละสมัยไดมีการกําหนด
นโยบายและมาตรการตางๆ ออกมาเพื่อแกปญหาความยากจนและชวยเหลือคนจนหรือผูมีรายไดนอยใหสามารถ
เขาถึงบริการพื้นฐานที่จําเปนอันจะเปนการชวยยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลปจจุบันภายใตการนําของ
พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไดออกนโยบายสวัสดิการแหงรัฐเพื่อผูมีรายไดนอยซึ่งไดเปดใหผูที่มีรายได
ต่ํากวา 100,000 บาทตอป มีที่อยูอาศัยไมเกิน 25 ตารางวา หรือมีที่ดินทําการเกษตรไมเกิน 10 ไร ทําการ
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์การชวยเหลือคาครองชีพผานบัตรสวัสดิการแหง รัฐ โดยผูที่ไดรับสิทธิ์สามารถใชบัตร
สวัสดิการแหงรัฐซื้อสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนในรานคาที่รวมโครงการ ใชชําระคาเดินทาง เชน คารถไฟ คารถ
ประจําทาง คารถขนสง เปนตน ตามยอดเงินที่กําหนดใหในแตละเดือน โดยนโยบายดังกลาวไดเริ่มดําเนินการมา
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
แตยัง คงพบปญหาจากการใชบั ตรสวั สดิการไม วาจะเป นรานคาที่ รวมโครงการอยูไกลจากที่พักอาศัย
เครื่องรับบัตรสวัสดิการในรานคามีปญหา เปนตน ขณะเดียวกันผูคนในสังคมยังมีการตั้งขอสังเกตวาอาจมีผูที่ไมได
จนจริ ง หรื อไม ไ ด มี ร ายได น อ ยจริ ง ได รั บ สิ ท ธิ์ การใช บั ต รสวั ส ดิ ก ารและกัง วลว า อาจมี การเอื้อประโยชน ใหกั บ
ผูประกอบการเอกชนได จากประเด็นดังกลาว สํานักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตโพลลจึงไดทําการสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนทั่วไปตอการดําเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐสําหรับผูมีรายไดนอย(ศรีศักดิ์
จามรมาน, 2560)
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ขอมู ลที่ ไ ด จ าก ผลการศึกษาของ ระพี พรรณ คํา หอม (2549) เรื่อง “สวัส ดิ การสัง คมกับ สัง คมไทย”
ใน ป 2549 ซึ่งพบวา ประเทศตาง ๆ ที่มีการจัดระบบสวัสดิการในรูปแบบของรัฐสวัสดิการ (Welfare State) ได
ประสบปญหารวมกันปเรื่องภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้นสูงจนรัฐบาลอาจจะไมสามารถแบกรับภาระงบประมาณดงัก
ลาวไดในขณะที่การจั ดสวัสดิการบางประเภท ไมสามารถตอบสนองปญหา และความตองการที่แทจริงของกลุม
ผูดอยโอกาสในสังคม โดยเฉพาะการพั ฒนากลุมเปาหมายให สามารถพึ่งพาตนเองไดในระยะยาว ดั งนั้นการ
จัดระบบสวัสดิการสังคมจึงควรมุงเนนไปที่สวัสดิการ ที่เกี่ยวของกับการทํางาน (Workfare) แทน ในขณะที่รัฐบาล
ควรวางระบบเครือขายความปลอดภั ยทางสังคม (Social Safety Net) ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคูไปกับการ
จํากัดการชวยเหลือแบบ สวัสดิการสังคมเฉพาะหนา นอกจากนี้รัฐบาลควรผลักดันระบบสวัสดิการสังคมควบคูกับ
การกระจายอํานาจใหกับ อปท. เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงและมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย สวัสดิการมากขึ้น
ผูวิจัยในฐานที่เปนผูปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานการปกครองโดยตรง ซึ่งดูแลรับผิดชอบในเขตตําบล
ปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี จึงมีความสนใจในการศึกษาเรื่อง การดําเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแหง
รัฐในเขตตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี เพื่อศึกษานําผลการวิจัยมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ใหบริการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ใหมีความสอดคลอง ตามกรอบนโยบายของรัฐบาล ใหบรรลุตามเปาหมายที่รัฐ
ตองการใหเขาถึงประชาชนโดยตรง และตามเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญสืบไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอบริการสวัสดิการแหงรัฐในเขตตําบลปะเสยะวอ อําเภอ
สายบุรี จังหวัดปตตานี
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอบริการสวัสดิการแหงรัฐในเขตตําบลปะเสยะวอ อําเภอ
สายบุรี จังหวัดปตตานี โดยจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาที่สําเร็จสูงสุด อาชีพประจําและรายได
สวนตัวเฉลี่ยตอเดือน
3. เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการดานนโยบายบัตรสวัสิดการแหงรัฐ ในเขตตําบลปะเสยะวอ
อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนตอ การดําเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐในเขตตําบลปะเสยะวอ
อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี
2. ทราบความแตกตางของความพึงพอใจของประชาชนตอ การดําเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
ในเขตตําบลปะเสยะวออําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี โดยจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด
และรายไดตอเดือน
3. เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนและพัฒนางานนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ในเขตตําบลปะเสยะวอ
อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี ตอไป
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไว ดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ในเขตตําบลปะเสยะวอ
อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี ใน 4 ประเด็น ประกอบดวย ดานการสงเสริมการศึกษา ดานการสงเสริมสุขภาพ
อนามัย ดานการสงเสริมรายไดและการมีงานทํา ดานการบริการสังคมทั่วไป
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2. กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 ปบริบูรณขึ้นไป อาศัยอยูในเขตตําบลปะเสยะวอ อําเภอ
สายบุรี จังหวัดปตตานี ทั้งสิ้น จํานวน 325 คน โดยใชตาราง ของเครซี่และมอรแกน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย
3. ประเด็นการศึกษา การดําเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ในเขตตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี
จังหวัดปตตานี
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการวิ จั ย ครั้ง นี้ ผู ศึ กษาได ทํ า การวิ เคราะหขอ มู ล ที่ ไ ด ม าประมวลผลและวิ เคราะหด ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชประชากรและกลุมตัวอยางดังนี้
1. ประชากร คือ ประชาชนที่ไดรับสวัสดิการบัตรสวัสดิการแหงรัฐในเขตตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี
จังหวัดปตตานี จํานวน 1,740 คน
2. กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนที่ไดรับสวัสดิการบัตรสวัสดิการแหงรัฐในเขตตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี
จังหวัดปตตานี ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น จํานวน 325 คน โดยใชสูตรการคํานวณของทาโรยามาเน (Taro-Yamane,
1973: 727-728) จากขนาดประชากร 1,740 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมื อที่ ใช ในการศึ กษาวิ จั ยครั้ง นี้ เป นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ ผูศึ กษาสรา งขึ้นจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารตางๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงออกเปน 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 7 ขอ ไดแก
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได อาชีพ เขตที่อยูอาศัย
สวนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับ บัตรสวัสดิการแหงรัฐ มีลักษณะแบบสอบถาม
ชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 อันดับคือเห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย
ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง จํา นวน 23 ขอ โดยแบงเปน 4 ดาน ไดแก ดานการใหบริการอยางเสมอ
ภาค ดานการใหบริการอยางทันตอเวลา ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เปนลักษณะคาถามแบบปลายเปดใหเติมขอความแสดงความคิดเห็นในการ
พัฒนาปรับปรุงเกี่ยวกับความพึงพอใจตอบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามและรับกลับคืนดวยตนเอง โดยการรวบรวมขอมูล ภาคสนาม ผูศึกษา
ไดเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยและทําการเก็บขอมูล ดวยตนเอง จํานวน 325 ชุด ทํา
การตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามอีกครั้ง หลังจากนั้น นําไปประมวลผลผานโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป
และวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจากการสํารวจจะตองผานการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดวยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร เพื่อใชใน
การวิเคราะหขอมูล โดยขอมูลจะถูกนํามาวิเคราะห ดังนี้
1. คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ใชสาหรับวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน สวนบุคคล
ของประชาชนในเขตตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
และรายไดตอเดือน
2. คาเฉลี่ย (Mean) และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ใชสําหรับวิเคราะห
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐในเขตตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัด
ปตตานี
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ผลวิจัย
พบวา กลุมตัวอยางประชาชนในเขตตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี พบวา เปน เพศหญิง
มากกวา เพศชาย คิดเปนรอยละ 60.30 อายุระหวาง 35 - 60 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 56.30 สวนใหญมีระดับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา มากที่สุด คิดเปนรอยละ 71.10 สวนใหญมีสถานภาพ สมรส คิดเปนรอยละ 60.30
มีรายไดตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 65.50 และมีอาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 73.20
โดยภาพรวมในแตละดานสรุปคือ การดําเนินนโยบายบัตรสวัสดิ การแหงรัฐในเขตตํ าบล ปะเสยะวอ
อํ า เภอสายบุ รี จั ง หวั ด ป ต ตานี ภาพรวมอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด มี ค า เฉลี ย 4.38 และเมื่ อ พิ จ ารณารายด า น
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก
1. ดานการใหบริการอยางเพียงพอ คาเฉลี่ย 4.47
2. ดานการใหบริการอยางทันตอเวลา คาเฉลี่ย 4.41
3. ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง คาเฉลี่ย 4.40
4. ดานการใหบริการอยางเสมอภาค คาเฉลี่ย 4.25
ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยพึงพอใจในระดับมากที่สุดวาความพึง
พอใจ การดําเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐในเขตตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี เจาหนาที่
ใหบ ริการทุ กคนด วยความเสมอภาค เจา หนา ที่ มีความเปน ธรรม ซื่ อสัต ย สุจ ริต และไมเรียกรองผลประโยชน
เจาหนาที่ใหบริการตามลําดับกอนหลัง และพึงพอใจในระดับมาก คือ เจาหนาที่มีความเต็มใจในการใหบริการ
ดานการใหบริการอยางทันตอเวลา ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยเห็นดวยในระดับมากที่สุดวา ความ
พึงพอใจ การดําเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐในเขตตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี ขั้นตอนใน
การติดตอขอรับบริการ สะดวกรวดเร็ว และไมยุงยาก ไดรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐตรงตามกําหนดเวลา ระยะเวลาใน
การใหบริการของเจาหนาที่เหมาะสม และความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ทุกครั้ง
ที่มารับบริการ
ดานการบริการอยางเพียงพอ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยความพึงพอใจในระดับมากที่สุดวา ความ
พึงพอใจการดําเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐในเขตตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี สถานที่
ใหบริการสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย มีวัสดุอุปกรณสําหรับใหบริการอยางเพียงพอ เจาหนาที่มีความพรอม
ในการใหคําแนะนําและตอบขอสงสัยไดในทันที มีจํานวนที่นั่งสําหรับบริการประชาชนอยางเพียงพอ มีสถานที่จอด
รถสําหรับประชาชนที่มาใชบริการอยางเพียงพอ มีสื่อในการชี้แจงรายละเอียดของการใหบริการอยางชัดเจน สถาน
ที่ ตั้ ง ของหน ว ยงานสะดวกในการเดิ น ทางมารับ บริก าร สถานที่ รั บ ลงทะเบี ย นมี การหมุ น เวี ย นไปอย า ง ทั่ ว ถึ ง
เจาหนาที่มีเพียงพอตอการใหบริการ มีการจัดสถานที่ใหบริการไวเปนสัดสวน และความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คือ มีเอกสารเผยแพรขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง
ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยเห็นดวยในระดับมากวา ความพึงพอใจ
การดําเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐในเขตตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี โดยความพึงพอใจ
ในระดั บ มากที่ สุ ด ว า มี ก ารติ ดตามเอาใจใส ห ลั ง การรับ บริการอยู เ สมอ มี ค วามต อเนื่ องของการใหบ ริการ
ไมหยุดชะงักหรือติดขัด และมีการประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแหงรัฐอยูเสมอ ตามลําดับ
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อภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง การดําเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐในเขตตํา บลปะเสยะวอ อํา เภอสายบุรี จังหวัด
ปตตานี สามารถอภิปรายผลการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้
การวิ เคราะหปจ จัยส วนบุคคล พบว า กลุม ตัวอย างประชาชนในเขตตําบลปะเสยะวอ อํา เภอสายบุ รี
จังหวัดปตตานี พบวา เปนเพศหญิงมากกวา เพศชาย คิดเปนรอยละ 60.30 อายุระหวาง 35 - 60 ป มากที่สุด
คิดเปนรอยละ 56.30 สวนใหญมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มากที่สุด คิดเปนรอยละ 71.10 สวนใหญ
มีสถานภาพ สมรส คิดเปนรอยละ 60.30 มีรายไดตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 65.50 และมี
อาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 73.20
การวิเคราะหความพึงพอใจกตอการดําเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐในเขตตํา บลปะเสยะวอ อําเภอ
สายบุรี จังหวัดปตตานี ในดานตางๆ ดังนี้
ดานการบริการอยางเพียงพอ พบวา ประชาชนในเขตตําบลปะเสยะวอ อํา เภอสายบุรี จังหวัดปตตานี
มีความพึงพอใจการดําเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐในเขตตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี ดาน
การบริการอยางเพียงพอ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยเห็นดวยวา การดําเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐใน
เขตตํ า บลปะเสยะวอ อํา เภอสายบุ รี สถานที่ ใหบริก ารสะอาด และเป น ระเบี ยบเรีย บรอย และมี วัส ดุ สํ า หรับ
ใหบริการอยางเพียงพอ เจาหนาที่มีความพรอมในการใหคํา แนะนํา และตอบขอสงสัยไดในทันที มีจํานวนที่นั่ง
สําหรับบริการประชาชนอยางเพียงพอ มีสถานที่จอดรถสํา หรับประชาชนที่มาใชบริการอยางเพีย สอดคลองกับ
แนวคิดของ พิสิทธิ์ พิพัฒนโภคากุล (2558 : Online) ที่วา การบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ (Service Quality)
มิใชเปนการสงมอบบริการที่ดีที่สุดใหลูกคา แตเปนการสงมอบบริการตามความตองการของลูกคาเปาหมาย เพื่อให
ลูกคาเปาหมายที่ไดรับบริการไปแลวเกิดความพึงพอใจ เพราะวาการสงมอบบริการที่ดีที่สุด อาจตองลงทุนสูง ใน
การหาคนทํางาน การอบรมพนักงาน การตกแตงราน การซื้อเทคโนโลยีมาใช
ดานการใหบริการอยางทันตอเวลา พบวา ประชาชนในเขตตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี
มีความพึงพอใจการดําเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐในเขตตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี ดาน
การบริการอยางทันตอเวลา ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยเห็นดวยวา การดําเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
ในเขตตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี มีขั้นตอนในการติดตอขอรับบริการ สะดวกรวดเร็ว และไมยุงยาก ไดรับบัตร
สวัสดิการแหงรัฐตรงตามกําหนดเวลา สอดคลองกับแนวคิดของ เคทส และ คาน อางถึงใน อารียา พิชัยวัตต (2537
: 81-82) ที่วา เรื่องของปจจัยที่มีความสําคัญตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเขากลาววา ประสิทธิภาพ คือ
สวนประกอบที่สําคัญของประสิทธิผล ประสิทธิภาพขององคการนั้น ถาวัดจาก ปจจัยนําเขาเปรียบเทียบกับผลผลิต
ที่ไดนั้น จะทําใหการวัคประสิทธิภาพคลาดเคลื่อน จากความจริงประสิทธิภาพขององคการ หมายถึง การบรรลุ
เปาหมาย(Goal Attainment) ขององคการในการบรรลุเปาหมายขององคการนั้นปจจัยตางๆ คือ การฝกอบรม
ประสบการณความรูสึกผูกพัน ยังมีความชํานาญประสิทธิภาพขององคการนั้น
ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง พบวา ประชาชนในเขตตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี มีความพึง
พอใจการดําเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐในเขตตํา บลปะเสยะวอ อํา เภอสายบุรี จังหวัดปตตานี ดานการ
บริการอยางตอเนื่อง ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยคิดวา การใหบริการอยางตอเนื่องตอประชาชน มีการ
ติดตามเอาใจใสหลังการรับบริการอยูเสมอ สอดคลองกับแนวทางการบริการอยางตอเนื่องของ มิลเลทท (Millet,
1954, p.397 อางถึงใน นพคุณ ดิลกภากรณ , 2546 : 12) ที่วา การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous
Service) คือ การใหบริการที่เปนไป อยางสม่ําเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณชนเปนหลักไมใชยึดตามความ
พอใจของหนวยงานที่ ใหบริการวาจะใหหรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได
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ดานการใหบริการอยางเสมอภาค พบวา ประชาชนในเขตตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี
มีความพึงพอใจการดําเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐในเขตตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี ดาน
การบริการอยางเสมอภาค ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยประชาชนคิดวา เจาหนาที่ใหบริการทุกคนดวยความ
เสมอภาค เจาหนาที่มีความเปนธรรม ซื่อสัตยสุจริต และไมเรีย กรองผลประโยชน . เจาหนาที่ใหบริการตามลํา ดับ
กอนหลัง สอดคลองกับเปาหมายสําคัญของการใหบริการที่ Millett (1954) กลาววา เปาหมายสําคัญของการ
บริการคือการสรางความพึงพอใจ ในการใหบริการแกประชาชน โดยมีหลักหรือแนวทาง คือ 1) การใหบริการอยาง
เสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ บริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่วาคนทุกคนเทา
เทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติ อยางเทาเทียมกันในแงมุมของกฎหมาย ไมมีการแบงแยกกีดกัน
ในการใหบริการ ประชาชนจะ ไดรับการปฏิบัติในฐานะที่เปนปจเจกบุค คลที่ใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน
2) การใหบริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการบริการจะตองมองวา การใหบริการสาธารณะจะตอง
ตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะถือวาไมมี ประชาชนในเขตตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี
จังหวัดปตตานี เห็นดวยในเรือ่ งของเจาหนาที่มีความเต็มใจในการใหบริการ ซึ่งอยูในระดับความพึงพอใจระดับมาก

ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง การดําเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐในเขตตํา บลปะเสยะวอ อํา เภอสายบุรี จังหวัด
ปตตานี ผูศึกษามีขอเสนอแนะจากการศึกษาดังนี้
1. ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี มีประชากรที่รับบริการเปนจํานวนมาก ทําใหการ
ดําเนินการจัดสวัสดิการแหงรัฐไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เนื่องมีขอจํากัดบางอยาง เชนดาน
สถานที่ ดานเจาหนาที่ใหบริการ ดังนั้นจึงจําเปนตองทําการแกไขในสวนนี้เพื่อรองรับการใหบริการตอไป
2. ควรจัดใหมีเจา หนา ที่ที่มี ความรู ความสามารถ ดา นบัต รสวัสดิ การแหงรัฐ และเจ าหนาที่ ที่เต็ มใจ
ใหบริการ ที่เปนมิตรตอประชาชน เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหเกิดประโยชนสูงสุด

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในเรื่อง การดําเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐในเขตตํา บลปะเสยะวอ
อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี ดังนั้นจึงควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมในสวนงานอื่นๆ เพื่อเปนแนวทางในการใหบริการดาน
สวัสดิการแกประชาชน นําไปปรับใช และบริหารจัดการเพื่อใหเกิดความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอไป เชน
1. ควรทําการศึกษา ความพึงพอใจตอการดําเนินนโยบายการใหบริการสาธารณะของตําบลปะเสยะวอ
เพือ่ ใหทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนในดานนี้. และนํามาวางแผนการพัฒนาดานการใหบริการตอไป
2. ควรทําการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอบริการงานสวัส ดิการสังคมของตําบลปะเสยะวอ
เพือ่ จะไดนําขอมูลที่เปนประโยชนมาปรับใชเปนแนวทางในการวางแผนการใหบริการของภาครัฐตอไป
3. ควรทํา การศึก ษาเรื่องประเทศไทยกับแนวคิด รัฐ สวัส ดิ การ เพื อจะไดนํ า ขอมูล ที่ เปน ประโยชน ม า
ประยุกตใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาหนวยงานใหบริการของภาครัฐตอไป
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การรณรงคปองกันและแกไชปญหายาเสพติดตามโครงการ ทู บี นัมเบอรวัน (TO BE NUMBER ONE)
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บทคัดยอ
การศึ กษาวิ จั ย ครั้ง นี้ มี วั ตถุป ระสงค เพื่ อศึก ษาระดั บ ความรูค วามเขา ใจเรื่อ งยาเสพติ ด การมี เจตคติ แ ละ
พฤติกรรมการตอตานยาเสพติดชองผูตองขังชายซึ่งตองคดียาเสพติดในเรือนจําจังหวัดศรีสะเกษ ประชากรที่ใชใน
การศึกษาคือ ผูตองขังชายซึ่งตองคดียาเสพติดในเรือนจําจังหวัดศรีสะเกษจํานวน937คน การกําหนดกลุมตัวอยางใช
ตารางสําเร็จรูปของ Krejice and Morgan ไดกลุมตัวอยาง 280 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง
ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ไดศึกษามาแลว จากการศึกษาพบวาชวงอายุ 20 - 25 ป เปนชวงอายุที่มีจํานวนมากที่สุด
จํานวน 74 คนคิดเปนรอยละ 26.43 ระดับการศึกษาส วนใหญอยูในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 88 คน
คิดเปนรอยละ 31.43 สวนใหญเคยไดรับความรูความเขาใจเรื่องยาเสพติดจํานวน 277 คน คิดเปนรอยละ98.93 ยาบา
ยังคงเปนยาเสพติดที่สวนใหญทราบโดยมีจํานวนรอยละ94.64ในมิติมุมมองถึงยาเสพติดที่มีอันตรายที่ สุดคือ ยาบา
จํานวนรอยละ97.85
เจตคติในการตอตานยาเสพติดพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจเขารวมโครงการ TO BE NUMBER ONE เพราะ
ไดฝกวิธีปฏิบัติวิธีการหลีกเลี่ยงยาเสพติด มีคาเฉลี่ย 4.41
พฤติกรรมการตอตานยาเสพติดพบวา การปองกันและการปราบปรามยาเสพติดเปนหนาที่ ของทุกคนในสังคม
มีคาเฉลี่ย 3.81
คําสําคัญ : การรณรงค / การปองกัน / ยาเสพติด
Abstract
The purpose of this research is to study To study the level of knowledge and
understanding of drugs Attitude and anti-drug behavior in male prisoners who have drug cases
in the Sisaket Provincial Prison The population used in the study is Male prisoners who have
drug cases in the Sisaket Provincial Prison, 937 people Determining the sample group using the
Krejice and Morgan finished table. The sample group of 280 people. The tool used is a
questionnaire created by the researcher according to the theoretical framework that has been
studied. From the study, it was found that the age range from 20 to 25 years is the highest age
group, with 74 people, accounting for 26.43 percent. Most of the education level is at the upper
secondary level, 88 people, accounting for 31.43 percent. Receiving knowledge and
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understanding about drugs, 277 persons, representing 98.93 percent Amphetamine is still the
most commonly known drug, with 94.64 percent in the dimension of the most dangerous
aspect of drugs. 97.85 percent amphetamine
The attitude of drug resistance found that most of them were satisfied with the TO BE
NUMBER ONE project because they practiced how to avoid drug addiction averaging 4.41
Anti-drug behavior found that Prevention and suppression of drugs is the duty of
everyone in society with an average of 3.81
Keywords : Campaign / Prevention / Drugs

บทนํา
ในสังคมโลกซึ่งประกอบดวยนานาประเทศที่มีความสัมพันธกันในทุกๆดานไมวาจะเปนดานสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง ขนบธรรมเนียม คานิยม อุดมการณและดานอื่นๆอีกหลายดาน ความสงบสุขหรือการมีสันติภาพ สันติสุขเปน
สิ่งที่ทุกประเทศมีความตองการและเปนความพึงปรารถนาใหเปนไปเชนนั้น แตในขณะที่โลกแสวงหาในสิ่งดังกลาว
ปญหาที่นานาประเทศไดใหความสําคัญคือการแพรกระจายของยาเสพติด (Drugs Diffusion) องคการอนามัยโลก
(World Health Organization : WHO) ซึ่งเปนองคการชํานัญพิเศษขององคการสหประชาชาติ (United Nations : UN)
ไดใหความสําคัญของการแพรกระจายของยาเสพติดเปนวาระแหงสังคมโลก และไดมีการจัดยาเสพติดออกเปน 9
ประเภท
1. ประเภทฝนหรือมอรฟน
2. ประเภทบารบิทูเรต
3. ประเภทแอลกอฮอร
4. ประเภทแอมเฟตามีน
5. ประเภทโคเคน
6. ประเภทกัญชา
7. ประเภทคัท
8. ประเภทหลอนประสาท
9. ประเภทอื่นๆที่ไมสามารถเขาประเภทไดเชน ทินเนอร บุหรี่ ยาแกปวด เปนตน
ยาเสพติดไดสรางปญหาใหกับประเทศในระดับรุนแรงมาก จนถือวาเปนวาระแหงชาติที่จะตองไดรับการแกไข
อยางตอเนื่องและเปนระบบใหมากขึ้น ไมวาจะเปนในการใชมาตรการทางกฎหมายใหเขมแข็ง ตลอดจนมีการยึ ดทรัพย
นั้นมาจากการจําหนายยาเสพติดหรือการลงโทษในกรณีที่เปนผูจําหนายรายใหญใหตองคําพิพากษาจําคุกตลอดชีวิตเปน
ตน แตก็ยังไมสามารถระงับยับยั้งไมใหมีการแพรกระจายไดนอยลง ปญหายาเสพติดในประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลง
และเกิดการขยายตัวเปนวงกวางจากสังคมเมืองสูสังคมชนบทเนื่องมีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพออกไป การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็วทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เดินทางไปมาหาสูกันระหวางคนเมืองและคน
ชนบทมากขึ้น อีกทั้งการขยายตัวทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะดานการสื่อสารและสื่อสมัยใหมที่เรียกวา Social media
มีรับรูในเนื้อหารวดเร็วขึ้น สงผลใหเกิดการเขาใจผิดๆตอยาเสพติด ขึ้น สถาบันหลักทางสังคมอันไดแ ก ครอบครัว
เกิดการออนแอไมสามารถอบรมบมนิสัยแกผูเยาวในครอบครัวไดอยางอบอุน อันเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ตองทํามา
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หาเลี้ยงชีพจนไมไดมีเวลาใหความอบอุนแกผูเยาวหรือบุตรหลานได อีกประการหนึ่งคือการคบหาสมาคมกับกลุมเพื่อนก็
เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดการสุมเสี่ยงตอการใชยาเสพติด
สถานการณ การป องกันและปรามปรามยาเสพติ ด โดยศู นย อํานวยการป องกัน และปรามปรามยาเสพติ ด
กระทรวงสาธารณสุขไดเปดเผยขอมุลการเฝาระวังปญหายาเสพติดในป 2559 วาอยูในระดับรุนแรง คาดวามีผูเสพยา
เสพติดประมาณ 2.7 ลานคน ผูเสพเกือบรอยละ 60 เปนเยาวชนอายุระหวาง 15 – 29 ปและใชยาบาเปนหลัก รัฐบาล
และกระทรวงสาธารณสุขไดตั้งเปาบําบัดผูเสพยาเสพติดใหได 220,000 คน โดยมีแนวทาง 3 แนวทางคือ ระบบสมัครใจ
ระบบบังคับบําบัด และระบบตองโทษ ยาเสพติดเปนปญหาที่เปนภัยคุกคาม กัดกรอนบอนทําลายประเทศไทย สงผล
กระทบอยางกวางขวางสงผลตอปจเจกบุคคลและสังคมสวนรวมในมิติตางๆ ไมวาจะเปน ผลกระทบตอตัวบุคคล
โดยเฉพาะดานบุคลิกภาพและสุขภาพอนามัยผลกระทบตอครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยผูเสพที่เปนหัวหนาครอบครัว
เมื่ อถูกจั บกุมและดํ าเนิ นการทางกฎหมายจะส งผลต อสมาชิ กภายในครอบครัวได รับความเดื อดรอ น ขาดผู นํ าของ
ครอบครัวเปนตน ผลกระทบตอการบริหารจัดการภาครัฐคดียาเสพติดที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องเปนภาระตองานดาน
กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบผลกระทบการคลังของประเทศ การผลิตและการคายาเสพติด จัดเปนกลุมธุรกิจและ
เศรษฐกิจนอกกฎหมายที่ไมกอใหเกิดการผลิต ผลกระทบตอความมั่นคงและชื่อเสียงของประเทศชาติสาเหตุเนื่องจาก
ปญหายาเสพติดไดสงผลตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยเฉพาะดาน
ความสัมพันธระหวางประเทศระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน การแพรกระจายของยาเสพติดจะกอใหเกิดความเสื่ อม
เสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศไทย ไมเปนที่ไววางใจของนานาชาติในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
กรมราชทั ณ ฑ ไ ด กํ า หนดบทบาทหน า ที่ เ พื่ อ ตอบสนองโครงการดั ง กล า วคื อ การจั ด ตั้ ง งบประมาณเพื่ อ
ดําเนินการตามโครงการ กําหนดแนวทางและนโยบายที่มีความสอดคลองกับนโยบายแผนงานโครงการระดับประเทศ
เริ่มจากการจัดตั้งและสนับสนุนการดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจ ศูนยฝกอบรม เรือนจํา
ทัณฑสถานและสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด จัดใหมีการประกวดชมรมเพื่อใหไดตัวแทนชมรมดีเดนสงเขาประกวดใน
ระดับภาคและระดับประเทศ สนับสนุนใหมีกิจกรรมดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสวนที่เกี่ยวของตาม
วิธีการดําเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE อีกทั้งรวมเปนเจาภาพในการประกวดและกิจกรรมในระดับภาค
และระดับประเทศ
ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจที่จะดําเนินการศึกษาวาการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามโครงการ TO
BE NUMBER ONE กับผูตองขังในเรือนจําจังหวัดศรีสะเกษวาเกิดการเปลี่ยนแปลงในเจตคติและพฤติกรรมของผูตองขัง
ไปในทางที่ดีมากนอยเพียงใด ซึ่งผลที่ออกมาจะเปนตังชี้วัดวาการดําเนินโดครงการประสบผลสัมฤทธิ์เพียงใด

วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เพื่อศึกษาระดับความรูความเขาใจเรื่องยาเสพติดของผูตองขังชายในเรือนจําจังหวัดศรีสะเกษ
2. เพื่อศึกษาระดับเจตคติการตอตานยาเสพติดของผูตองขังชายในเรือนจําจังหวัดศรีสะเกษ
3. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการตอตานยาเสพติดของผูตองขังชายในเรือนจําจังหวัดศรีสะเกษ

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
กรอบแนวคิดการศึกษาการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE
กับผูตองขังในเรือนจําจังหวัดศรีสะเกษ มีดังนี้
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วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องการดําเนินงานการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตาม TO BE NUMBER ONE
ศึกษาเฉพาะ เรือนจําจังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความรูความเขาใจเรื่อง ยาเสพติด และระดับเจต
คติการตอตานยาเสพติด อีกทั้งระดับพฤติกรรมการตอตานยาเสพติดของผูตองขังชายในเรือนจําจังหวัดศรีสะเกษ
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนผูตองขังชายในเรือนจําจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 937 คน ไดกําหนด
กลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ไดกลุมตัวอยางจํานวน 280 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดแก แบบสอบถามที่สรางขึ้นเองตามกรอบแนวคิดที่ไดศึกษาไวแลว
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) โดยนําแบบสอบถามเขาดําเนินการในการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยไดขออนุญาตการดําเนินจากผูบัญชาการเรือนจํา จังหวัดศรีสะเกษ หลังจากนั้นจึงไดดําเนินการในวัน
เวลาที่เหมาะสม เมื่อไดรับแบบสอบถามแลวไดตรวจสอบความถูกตองแลวนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติเชน คา รอยละ
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผล/สรุปผล
ขอมูลทั่วไปเชน อายุ และระดับการศึกษา พบวาชวงอายุระหวาง 20 – 25 ปมีจํานวนมากที่สุด จํานวน 74 คน
คิดเปนรอยละ26.43 ในดานระดับการศึกษาพบวาสวนใหญอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 88 คน คิดเปน
รอยละ 31.43
ความรูความเขาใจเรื่องยาเสพติด พบวา ความเขาใจเรื่องยาเสพติด สวนใหญเคยใช ไดรับความรู จํานวน 277 คน
คิดเปนรอยละ 98.93 สื่อหรือชองทางในการไดรับความรู ความเขาใจเรื่องยาเสพติด สวนใหญไดรับจาก บุคคลใกลชิด/
เพื่อน/อาจารย/ผูปกครอง จํานวน 271 คิดเปนรอยละ96.79 ชนิดของยาเสพติดที่ผูตอบคําถามรูจักมากที่สุดคือ ยาบา
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จํานวน 265 คิดเปนรอยละ 94.64 นอยที่สุด คือ ยากลอมประสาท จํานวน 42 คําตอบ คิดเปนรอยละ 15.00 การรับรู
วาเพื่อนติดยาเสพติดหรือไมสวนใหญ “ไมทราบ”จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 46.42 สาเหตุของการเสพยาเสพติด
สวนใหญอยากลอง จํานวน226 คําตอบ คิดเปนรอยละ 80.71 และถูกหลอก”จํานวน 1 คําตอบคิดเปนรอยละ 0.36
การใชยาเสพติดเพื่อชวยแกปญหาชีวิตเปนขอเท็จจริงเพียง สวนใหญตอบวา “ไมแนใจ”จํานวน 162 คนคิดเปนรอยละ
57.58รองลงมาตอบวา “ไมจริง”จํานวน116 คนคิดเปนรอยละ41.43 และต่ําสุดตอบวา “จริง”จํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ0.71 ผลกระทบของยาเสพติดมีผลดานใด สวนใหญตอบวาดาน “ครอบครัว”จํานวน 212 คําตอบคิดเปนรอยละ
75.71 นอยที่สุดคือดาน “เศรษฐกิจ”จํานวน59 คําตอบ คิดเปนรอยละ 21.07 วิธีการเสพยาเสพติดสวนใหญใชวิธีการ
“สู ดดม”จํ านวน 206 คํ า ตอบคิด เป น รอยละ 73.57 โทษที่ ได รับจากการเสพยาเสพติ ด สว นใหญ ตอบว า ด า น
“บุคลิกภาพ”จํานวน 208 คําตอบคิดเปนรอยละ 74.28 ตําสุดดาน “ความนึกคิด”จํานวน 76 คําตอบคิดเปนรอยละ
27.14 ยาเสพติดที่เปนอันตรายที่สุดในประเทศไทยสวนใหญตอบวา “ยาบา”จํานวน274 คิดเปนรอยละ97.86และนอย
ที่สุดคือ “ยากลอมประสาท” และ “ยาแกปวด”จํานวน ชนิดละ 1 คําตอบ คิดเปนรอยละ 0.36
เจตคติในการตอตานยาเสพติด พบวา สวนใหญมีสนใจความเคลื่อนไหวโครงการ TO BE NUMBER ONE เพราะ
ทําใหมีประสบการณในการปองกันตนเองใหไกลจากยาเสพติดมีคาเฉลี่ย 4.34 การแปรผล “มากที่สุด” ความคิดเห็นที่
นอยที่สุดคือ ความไมพอใจที่เพื่อนไมชอบเขาโครงการ TO BE NUMBER ONE มีคาเฉลี่ย3.56 การแปรผล มาก
พฤติกรรมในการตอตานยาเสพติด พบวา สวนใหญเห็นวา การปองกันและปราบปรามยาเสพติดเปนหนาที่ของ
ทุกคนในสังคมโดยมีคาเฉลี่ย 3.81 การแปรผล “ มาก” สวนนอยเห็นวาการใชยาเสพติดเปนการเพิ่มคาใชจายไม
มากมายนัก มีคาเฉลี่ย 2.80 การแปรผล “ปานกลาง”
โดยภาพรวมแลวพบวาผูตองขังในคดียาเสพติดสวนใหญอยูในชวงอายุนอยคืออยูระวาง 20 -25 ป ระดับ
การศึกษา ปานกลางคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยาบายังคงเปนยาเสพติดที่เปนที่รูจักมากที่สุด หากจะกลาวถึง
สาเหตุของการเสพแลวพบวาอยากลองเปนสาเหตุที่สองคลองกับอายุ คืออยูในวัยรุนที่อยากรูอยากลอง การใชยาเสพติด
เพื่อชวยในการแกปญหาชีวิต สวนใหญมีความคิดเห็นวา “มาแนใจ” ดังนั้นจะตองใหความรูรวมทั้งวิธีคิดและวิธีการ
ดําเนินชีวิตมากกวานี้ ยาเสพติดทุกชนิดมีอันตรายตอสุขภาพอนามัยแตผลของการศึกษาในครั้งนี้เปนเครื่องยืนยันวา
สวนใหญเห็นวา “ยาบา”เปนอันตรายที่สุดในประเทศไทย สวนการเสพยาเสพติสวนใหญใชวิธีการสูดดมเปนลําดับตนๆ

อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องการดําเนินงานการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตาม TO BE NUMBER ONE
ศึกษาเฉพาะ เรือนจําจังหวัดศรีสะเกษ ไดรับทราบผลในระดับที่พอใจและเห็นการดําเนินการรณรงคปองกันและแกไ ข
ปญหายาเสพติดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ทําใหมองเห็นวาผูตองขังมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับยาเสพติด
เพิ่มขึ้นและตระหนักถึงการจะเขาสูวงจรของผูเสพยา อีกกประการหนึ่งคือการแสวงหาเพื่อนหรือคนที่เขาใจสามารถที่
ชี้นําปรึกษาในปญหาชีวิตได อีกทั้งการเขาเปนสมาชิกของชมรม TO BE NUMBER ONE ทําใหเกิดสังคมมีความเอื้อ
อาทรแบงปนกันมากขึ้น มีจิตอาสาสอดสองการปราบปรามและปองกันยาเสพติดในหมูพวกเดียวกันมาก ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ กชกร สุวรรณรัตน (2552) ศึกษาเรื่อง วิธีการดําเนินการปองกันแกไขปญหายาเสพติดในหมูบา น
เอาชนะยาเสพติด ตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูนําชุมชนโดยกํานันผูใหญบานและ
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลใชวิธีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชนในรูปแบบ
ของประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลออกขอกําหนดหรือกฎขอบังคั บของหมูบานรวมทั้งการจัดตั้งผูประสานพลัง
แผนดินดูแลกันเองในกลุม ภายใตความผูกพัน ความรัก ความเอื้ออาทร ความหวงใยซึ่งกันและกัน กฤษฏิ์ สิทธิยศ
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(2550) ศึกษาเรื่อง ตัวแบบการนํานโยบายปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไปปฏิบัติของศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด จังหวัดพิจิตร พบวา สมรรถนะขององคกรยังไมมีการประสานงานเทาที่ควรทําใหการบริหารจัดการคอนขาง
ยาก ดานวัตถุประสงคในการใชนโยบายชัดเจนมีความตอเนื่อง ขาดเพียงแตการบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
เฉวียง วิชัย (2550) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอ การกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผูขังในเรือนจําอําเภอกันทรลักษ
จังหวัดศรีสะเกษ พบวา พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของผูตองขังคือการดื่มสุราและเที่ยวเตรตามสถานเริงรมย ประเภท
ยาเสพติดที่ใชเสพคือยาบา ดานเศรษฐกิจสวนใหญมีความเห็นวายาเสพติดเปนตนเหตุของการสู ญเสียชีวิตและทรัพยสิน
รัฐเสียงบประมาณในการปราบปราม และบําบัดรักษา ดานสังคมเห็นวาการแกไขปญหายาเสพติดเปนหนาที่ของทุกคน
และเปนปญหาที่ตองแกไขอยางเรงดวน นุชนาฏ มุกุระ (2554) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกระทําผิดซ้ําในคดียา
เสพติดของผูตองขังเรือนจํากลางเชียงใหม พบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมไมวาจะเปนดานครอบครัว สังคมและชุมชน
การคบเพื่อน เศรษฐกิจ ลวนสงผลใหเกิดการกระทําผิดซ้ําในคดียาเสพติด ทรงพล พูลพิพัฒน (2543) ศึกษา เรื่อง ปจจัยที่
มีความสัมพันธกับการติ ดยาเสพติดของผูต องขังทัณฑสถานบําบัดพิ เศษพระนครศรีอยุ ธยา พบวา ระดับการศึ กษา
ลักษณะงาน ความสัมพันธในครอบครัว การคบเพื่อนและสภาพแวดลอมของที่พักอาศัยเปนปจจัยใหเกิดการติดยาเสพติดได
โดยเริ่มเสพยาเสพติดเมื่อมีอายุระหวาง 16 20 ปโดยมีเหตุผลวา อยากลอง และยาเสพติดที่ใชเปนยาบา สายัณต กูเปย
(2546) ศึกษาเรื่อง กิจกรรมชุมชนบําบัดกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูตองขังคดียาเสพติดในเรือนจํากลางระยอง พบวา
ผลการพัฒนากิจกรรมชุมชนบําบัดสําหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูตองขังไดแกกิจกรรมดานจิตบําบัด ดานอาชีวบําบัด
และดานกายบําบัดเปนกิจกรรมที่ดีเปนประโยชนตอตัวผูตองขังและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได ภายหลังการเขารวม
กิจกรรมการบําบัดแลวมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีกวากอนเขารวมกิจกรรมชุมชนบําบัด

ขอเสนอแนะ
1. จะนําผลการศึกษาวิจัยไปนําเสนอตอ ผูบังคับบัญชาเพื่อเปนแนวนโยบายที่จะตองปฏิบัติตอผูตองขังใน
อนาคต
2. ควรเนนการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของผูตองขังที่เปนสมาชิกของชมรมTO BE NUMBER ONE
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคของการวิจัย ไดแก เพื่อศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุนที่มีผลตอ
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการขับขี่
ของวั ยรุ นที่ มี ผลต อความเสี่ ยงในการเกิ ดอุบั ติ เหตุ จากการใช รถจั กรยานยนต ในพื้ นที่ จั งหวั ดนครราชสี มา เพื่ อหา
ความสัมพันธพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุนที่มีผลตอความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนตในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ตามตัวแปรตาง ๆ เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานทางครอบครัว และความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
ทัศนคติในการขับขี่รถจักรยานยนต กลุมทางสังคม และความเขาใจในการเสี่ยง และเพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค พรอมทั้ง
ขอเสนอแนะพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุนที่มีผลตอความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนตในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา พรอมทั้งนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ โดยนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น
ตอไป โดยมีมีกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย โดยมีจํานวน 380 คน โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีสถิติ
รอยละ (Percentage) ค าเฉลี่ ยเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะหตัวแปรกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใชการทดสอบ t -Test F-test พรอมทั้งการวิเคราะหดวยสถิติถดถอย
พหุคูณ (Multiple Hierarchy Regression Analysis) เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปร ผลการวิจัยพบวา
1. พฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุนที่มีผลตอความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนตในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมาตามตัวแปรตาง ๆ เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานทางครอบครัว และความรูเกี่ยวกับ
กฎหมาย ทัศนคติในการขับขี่รถจักรยานยนต กลุมทางสังคม และความเขาใจในการเสี่ยง แตกตางกันอยางมีนัย ที่
ระดับนัยสําคัญที่ .05
2. คาสัมประสิทธิ์ถดถอยวิเคราะหอํานาจการทํานายพฤติกรรมการขับขี่ตอความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
จากการใชรถจักรยานยนตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พบวา ผลการวิเคราะหพหุเชิงชั้นพบวาตัวแปรซึ่งเปนปจจัย
ศึกษาสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการขับขี่ตอความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนตในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมาตอความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ทัศนคติในการขับขี่รถจักรยานยนต กลุมทางสังคม และความเขาใจ
ในการเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
3. ขอเสนอการวิจัยครั้งนี้ โดยจัดอบรมหลักสูตรการขับรถจักรยานยนตอยางปลอดภัย เพื่ อใหมีความรู
ความ เขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับหลักการขับรถจักรยานยนตที่ ปลอดภัย พรอมทั้งการรณรงคและสรางคานิยมในการ
สวมหมวกนิรภัยทุกครัง้ ในการขับรถจักรยานยนต และมีมาตรการใน การตรวจตราการสวมใสหมวกนิรภั ยขณะขับ
รถจักรยานยนตอยางตอเนื่องของจากการใชรถจักรยานยนตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
คําสําคัญ : พฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุน, การเกิดอุบัติเหตุ, การใชรถจักรยานยนตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา.
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



Abstract
The purposes of this research were; to study on the motorcycle driving behaviors of
teenagers affected to the risk of causing accident in Nakhon Ratchasima province; to
compare the motorcycle driving behaviors of teenagers affected to the risk of causing
accident in Nakhon Ratchasima province; to study of the relations of the variable such as
sex, age, level of education, knowledge of law education, attitude, group of society and
knowledge of the risking to accident, and to study of the problem to advisory prevention.
The samples of this research that study on 380 person by questionnaire method. The
percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, F-test and multiple hierarchy were
used on this research.
The finding indicated as follow;
1. The motorcycle driving behaviors of teenagers affected to the risk of causing
accident in Nakhon Ratchasima province of the relations of the variable such as sex, age,
level of education, knowledge of law education, attitude, group of society and knowledge of
the risking to accident were difference at statistically significance level of .05.
2. Regression coefficient predictive analysis of the motorcycle driving behaviors of
teenagers affected to the risk of causing accident in Nakhon Ratchasima province found
that the results of the multidimensional analysis shows that variables which are educational
factors can be combined to predict of the motorcycle driving behaviors of teenagers
affected to the risk of causing accident in Nakhon Ratchasima province towards knowledge
of law education, attitude, group of society and knowledge of the risking to accident
accident in Nakhon Ratchasima province.
3. This research proposal should provide a training course for safe driving in order
to have the correct knowledge and understanding about safe motorcycle driving principles.
Along with campaigning and creating values for wearing helmets every time in motorcycle
driving and having measures to monitor wearing helmets while driving motorcycles
continuously in Nakhon Ratchasima province
Key Word (s) : Motorcycle Driving Behaviors of Teenagers Affected to the Risk of
Causing Accident in Nakhon Ratchasima Province

บทนํา
ปจจุบันการใชรถจักรยานยนตมีความสําคัญในการดําเนินกิจกรรมดานตางๆ เนื่องจากมี ความคลองตัวสูง
สามารถขับเคลื่อนไปยังที่ตางๆ ไดอยางไมจํากัดมีความเร็วไมดอยกวารถยนต ราคาไมแพงเกินไป และคาบํารุงรักษา
ตลอดจนคานํ้ามันเชื้อเพลิงถูก เมื่อเทียบกับยานพาหนะอื่น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถจักรยานยนตก็มีจํานวนมากขึ้น
ตามเช น เดี ย วกัน ดั ง นั้ น รัฐ บาลจึ ง ได มี มาตรการที่ จ ะดํ า เนิ น การแกไ ขป ญ หาการจราจรอย า งจริง จั ง โดยได
มอบหมายใหหนวยงานตางๆ รณรงคใหผูใชรถใชถนนมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติตามกฎหมายจราจร เพื่อใหมี
ความ ปลอดภัยมากขึ้น
จังหวัดนครราชสีมา เปนเมืองขนาดใหญ ที่มีความเจริญในทุก ๆ ดานจึงมีผูใชรถจักรยานยนตจํานวน มาก
และขณะเดียวกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถจักรยานยนตก็มีมากขึ้นตาม สาเหตุของการเกิด อุบัติเหตุเกิดจากการขาด
ความรูและความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร อุบัติเหตุมีความ รุนแรงยิ่งขึ้นทุกป และกอใหเกิดการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมาก สงผลถึงครอบครัว คนใกลชิด และผูบริสุทธิ์ ที่อาจจะไดรับอันตรายตกเปนเหยื่อที่
เกิดจากการขับขี่รถขณะ มึนเมาสุราไปเฉี่ยวชน และสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุ จราจรมาจากพฤตกิรรมของ
ผูขับขี่ยานยนต ซึ่งพฤติกรรมการขบัขี่ ที่ เห็นไดชัด คือความประมาทในการขั บขี่ละการดื่มสุรากอนขับขี่ แมทาง
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ภาครัฐจะมีการปองกันโดยการจัดตั้งศูนยอํานวยการความ ปลอดภัยบนทองถนนขึ้น และมีการใชยุทธศาสตรที่
สําคัญ 5 ดาน ไดแกยุทธศาสตรการบังคับใชกฎหมาย ยุทธศาสตรการใหความรู ประชาสัมพันธและการมีสวนรวม
ยุทธศาสตรวิศวกรรมจราจร ยุทธศาสตรการแพทยฉุกเฉิน และยุทธศาสตรการประเมินผล (นงนุช ตันติธรรม,
2549) และพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมถึง มาตรการปราบปรามอย างเขมงวด แตอุบัติเหตุยังคงเกิดขึ้นอยูเปน
ประจําและยังมีทีทาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ พฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุนที่มีผลตอความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ใชรถจักรยานยนตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดังนั้นจากความเปนมาและความสําคัญของปญหา ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจในการศึกษาวิ จัยเรื่อง “พฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุน ที่มีผลตอความเสี่ย งในการเกิด อุบัติเหตุจากการใช
รถจักรยานยนตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา” เพื่อเปนการศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงจิตสํานึก การรับรู
และการเรียนรู เพื่อการขับขี่ รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
ในครั้งนี้ โดยผูวิจัยสามารถกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อเปนแนวทางของการศึกษาไดดังตอไปนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการขั บ ขี่ ข องวั ย รุ น ที่ มี ผ ลต อ ความเสี่ ยงในการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ ากการใช
รถจักรยานยนตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุนที่มีผลตอความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใช
รถจักรยานยนตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
3. เพื่อหาความสัมพันธ พฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุนที่มีผลตอความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใช
รถจักรยานยนตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตามตัวแปรตาง ๆ เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานทางครอบครัว
และความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ทัศนคติในการขับขี่รถจักรยานยนต กลุมทางสังคม และความเขาใจในการเสี่ยง
4. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค พรอมทั้ง ขอเสนอแนะพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุนที่มีผลตอความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พรอมทั้งนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้
โดยนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นตอไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากแนวคิ ด ทฤษฎี และผลงานวิ จัย ที่ เกี่ย วขอ ง ผูวิ จั ยได พิ จ ารณาตัวแปรต า งๆ ที่ คาดว า จะมีผ ลต อ
พฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุนที่มีผลตอความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนตในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา โดยผูวิจัยจึงไดนํามากําหนดกรอบแนวคิด ตัวแปรในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
ปจจัยสวนบุคคล ของกลุมตัวอยาง ไดแก
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานทางครอบครัว

พฤติกรรมการขับขี่ตอความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุจากการใช
รถจักรยานยนตในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา ไดแก
1. ดานความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
2. ดานทัศนคติในการขับขี่
รถจักรยานยนต
3. ดานกลุมทางสังคม
4. ดานความเขาใจในการเสี่ยง
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สมมติฐาน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสมมุติฐานดังตอไปนี้
1. กลุมตัวอยางที่มี เพศ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการขับขี่ตอความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใช
รถจั ก รยานยนต ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า ได แ ก ด า นความรู เ กี่ ย วกั บ กฎหมาย ด า นทั ศ นคติ ใ นการขั บ ขี่
รถจักรยานยนต ดานกลุมทางสังคม และดานความเขาใจในการเสี่ยง แตกตางกัน
2. กลุมตัวอยางที่มี อายุ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการขับขี่ตอความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใช
รถจั ก รยานยนต ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า ได แ ก ด า นความรู เ กี่ ย วกั บ กฎหมาย ด า นทั ศ นคติ ใ นการขั บ ขี่
รถจักรยานยนต ดานกลุมทางสังคม และดานความเขาใจในการเสี่ยง แตกตางกัน
3. กลุมตัวอยางที่มี ระดับการศึกษา มีพฤติกรรมการขับขี่ตอความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใช
รถจั ก รยานยนต ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า ได แ ก ด า นความรู เ กี่ ย วกั บ กฎหมาย ด า นทั ศ นคติ ใ นการขั บ ขี่
รถจักรยานยนต ดานกลุมทางสังคม และดานความเขาใจในการเสี่ยง แตกตางกัน
4. กลุมตัวอยางที่มี สถานทางครอบครัว มีพฤติกรรมการขับขี่ตอความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใช
รถจั ก รยานยนต ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า ได แ ก ด า นความรู เ กี่ ย วกั บ กฎหมาย ด า นทั ศ นคติ ใ นการขั บ ขี่
รถจักรยานยนต ดานกลุมทางสังคม และดานความเขาใจในการเสี่ยง แตกตางกัน
5. พฤติ ก รรมการขั บ ขี่ ข องวั ย รุ น ประกอบด ว ย เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา สถานทางครอบครั ว
มีความสัมพันธในระดับสูง ตอ ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ทัศนคติในการขับขี่รถจักรยานยนต กลุมทางสังคม และ
ความเขาใจในการเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วิธีการวิจัย
การศึกษาการทําวิจัยเรื่องพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุนที่มีผลตอความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใช
รถจักรยานยนตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เปนการวิจัยเชิง ปริมาณ ประชากรที่ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดแก
นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ประกอบดวย ชาย จํานวน 5,388 หญิง จํานวน 1,259 โดยรวมมีจํานวน
6,647 คน (ขอมูลจากฝายทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา, 2561) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ใช
วิธีการคํานวณจากสูตรของยามาเน (Taro Yamane) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 378 คน โดยผูวิจัยขอเพิ่มเปน 380
คน เพื่อความเขมขนในการไดมาซึ่งขอมูล โดยใชเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูลสําหรับแบบสอบถามปลายปด โดยมีสถิติรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลข
คณิต (Arithmetic Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะหตัวแปรกลุมตัวอยาง 2
กลุม โดยใชการทดสอบ t -Test F-test พรอมทั้งการวิเคราะหดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Hierarchy
Regression Analysis) เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปร

ผล/สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “พฤติ กรรมการขับ ขี่ของวั ยรุน ที่มี ผ ลตอความเสี่ ยงในการเกิดอุบั ติเหตุ จากการใช
รถจักรยานยนตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา” โดยสามารถสรุปผลการวิจัยพบวา
1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยสรุปวา พบวา สวนใหญเปนเพศชาย208 คน คิดเปนรอย
ละ 54.74 ซึ่งมากกวา เพศหญิงมีจํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 45.26 มีอายุระหวาง 17-18 ปจํานวน 182 คน
(รอยละ 74.54) รองลงมาคืออายุระหวาง 19-20 ปจํานวน 126 คน (รอยละ 15.46) และอายุระหวาง 15-16 ป
จํานวน 72 คน (รอยละ10) ตามลําดับ มีการศึกษาระดับ ปวส. จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 55 รองลงมามี
การศึกษาระดับ ปวช. จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 45 ตามลําดับ มีสภาพทางครอบครัว ปานกลาง จํานวน
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213 คน คิดเปนรอยละ 56.00 รองลงมามีสภาพทางครอบครัว ยากจน จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 29.00 และ
มีสภาพทางครอบครัวร่ํารวย จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 15.00 ตามลําดับ
2. พฤติ ก รรมการขั บ ขี่ต อ ความเสี่ ย งในการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ ากการใช ร ถจั ก รยานยนต ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครราชสีมา ประดวย ดานความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ดานทัศนคติในการขับขี่รถจักรยานยนต ดานกลุมทางสังคม
ดานความเขาใจในการเสี่ยง พบวา
2.1) ขอมูลสวนบุคคลของวัยรุนพบวากลุมตัวอยางมีจํานวนเพศชายและเพศหญิงใกลเคียงกัน
สวนใหญมีอายุระหวาง 15-18 ปและศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2
2.2) วัยรุนสวนใหญมีประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนต 1-5 ปไมมีใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนตและเคยมีประสบการณการฝาฝนกฎจราจรซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการไมสวมหมวกนิรภัยและไมมี
ใบอนุญาตขับขี่
2.3) มีกลุมวัยรุนจานวน 1 ใน 3 ของจานวนตัวอยางทั้งหมดที่เคยประสบอุบัติเหตุจาก
รถจักรยานยนตซึ่งความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุคือมีผูบาดเจ็บเล็กนอยทรัพยสินเสียหายบาดเจ็บสาหัสและมี
ผูเสียชีวิตตามลําดับ
2.4) วัยรุนสวนใหญมีลักษณะบุคลิกภาพในการขับขี่รถจักรยานยนตคอื เมื่อขับขี่ชอบจี้ทายคันหนา
ขับรถปาดหนาคันอื่นเปนประจําโดยปกติไมคอยเปดไฟเลี้ยวเมื่อจะเลี้ยวหรือเปลี่ยนชองทางเมื่อโดนคันอื่นปาดหนา
ยอมไมไดเด็ดขาดถาดื่มของมึนเมาจะขับรถเร็วขึ้นเพื่อความสะใจการสวมหมวกนิรภัยเปนสิ่งที่นารําคาญเมื่อถูกแซง
จะตองเรงความเร็วเพื่อแซงกลับรถยิ่งเครื่องแรงเสียงสนั่นยิ่งสนุกเราใจขณะที่แซงจะรีบแซงโดยไมคํานึงถึงกฎจราจร
ถาสัญญาณไฟจราจรเสียจะรีบขับรถผานแยกไปโดยไมเปดโอกาสใหคันอื่นตัดหนา "เลี้ยวซายผานตลอด" แปลวาไปได
เลยไมตองระวังรถทางตรงหรือรถเลี้ยวขวาไปกอนและถามัวแตทาตามกฎจราจรทุกครั้งจะทําใหเสียเวลา
2.5) วัยรุนสวนใหญมีทัศนคติในการขับขี่ในการขับขี่รถจักรยานยนตคือผูที่มีความชํานาญ ในการ
ขับขี่จะใชความเร็วสูงไดถาถนนโลงๆนาจะขับรถเร็วเกินกฎหมายกําหนดไดเพื่อที่จะไปใหถึงเร็วขึ้นจะขับรถเบียด
แทรกคันอื่นแขงซึ่งในหมูเพื่อนคงเปนประสบการณที่ นาลองสักครั้งในชีวิตขณะขับขี่การเรงความเร็วเปนความนา
ตื่นเตนมากและมอเตอรไซดตองขับขี่อยางสวี๊ดสวาดเพื่ออวดสาวๆ
2.6) วัยรุนสวนใหญมีพฤติกรรมเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนตคือขับรถแบบเสี่ยง
อันตรายเพราะเสียงเชียรจากคนอื่น ขับรถเร็ว เพื่ อใหคนอื่นเห็นวาแนจริง ขับรถเร็ว เพื่อแสดงใหคนอื่นเห็นวา มี
ความสามารถที่ดีในการขับขี่ขับรถเร็วเพื่อใหเพื่อนตางเพศพอใจขับรถเร็วเกินกวาอัตราที่กําหนดในชวงถนนที่กําลัง
กอสรางขับรถเร็วเกินกวาอัตราที่กําหนดในเขตชานเมืองจะแซงรถคันหนาเมื่อเขาขับขี่รถในความเร็วที่กําหนดขับรถ
ตามหลังคันหนาอยางกระชั้นชิดขับรถเร็วกวาคันอื่นเสมอฝาฝนกฎเพื่อจะไปใหเร็วขึ้นละเลยกฎเพื่อจะใหพนจาก
สภาพการจราจรถาเห็นสัญญาณไฟเหลืองจะเรงไปเลยขับขี่ฝาสัญญาณไฟแดงเมื่อเห็นถนนวางขับรถสวนทางจราจร
ไมสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่ไมปฏิบัติตามกฎเพราะมันยุงยากขณะที่เปลี่ยนสัญญาณไฟเขียวจะรีบออกรถทันที
และเมื่อมีรถใหญอยูขางหนาจะรักษาระยะหางเอาไว
2.7) วัยรุนสวนใหญรับรูไดวามีความเปนไดที่จะเกิดอุบัติเหตุจราจรขึ้นกับตนเองและอาจไดรับ
บาดเจ็บพิการจนถึงเสียชีวิต
3. การทดสอบสมมติฐาน พบวา
3.1) พฤติ ก รรมการขั บ ขี่ ข องวั ย รุ น ที่ มี ผ ลต อ ความเสี่ ย งในการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ ากการใช
รถจักรยานยนตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาตามตัวแปรตาง ๆ เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานทางครอบครัว
และความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ทัศนคติในการขับขี่รถจักรยานยนต กลุมทางสังคม และความเขาใจในการเสี่ยง
แตกตางกันอยางมีนัยที่ระดับนัยสําคัญที่ .05
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3.2) คาสัมประสิทธิ์ถดถอยวิเคราะหอํานาจการทํานายพฤติกรรมการขับขี่ตอความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พบวา ผลการวิเคราะหพหุเชิงชั้นพบวาตัวแปร
ซึ่ ง เป น ป จ จั ย ศึ ก ษาสามารถร ว มกั น ทํ า นายพฤติ ก รรมการขั บ ขี่ ต อ ความเสี่ ย งในการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ ากการใช
รถจักรยานยนตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาตอความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ทัศนคติในการขับขี่รถจักรยานยนต กลุม
ทางสังคม และความเขาใจในการเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
อยางมีนัยที่ระดับนัยสําคัญที่ .05
3.3) คาสัมประสิทธิ์ถดถอยวิเคราะหอํานาจการทํานายพฤติกรรมการขับขี่ตอความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พบวา ผลการวิเคราะหพหุเชิงชั้นพบวาตัวแปร
ซึ่ ง เป น ป จ จั ย ศึ ก ษาสามารถร ว มกั น ทํ า นายพฤติ ก รรมการขั บ ขี่ ต อ ความเสี่ ย งในการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ ากการใช
รถจักรยานยนตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาตอความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ทัศนคติในการขับขี่รถจักรยานยนต กลุม
ทางสังคม และความเขาใจในการเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
(R2=0.84, R2Adjusted=0.83, Sr2=3.34, F=23.52, p<0.001) ตัวแปรที่เปนปจจัยทํานาย ไดแก
1. ดานความรูเกี่ยวกับกฎหมาย เปนปจจัยทํานายที่ดีที่สุดในโมเดลที่ดีที่สุด (Best model) สามารถ
ทํานายความแปรปรวนของในการบริหารองคการตอการมีสวนรวมของบุคลากรอํานาจทํานายในโมเดลที่ดีที่สุด
(R2=0.78, R2Adjusted=0.78; B =0.70, 95%CI=37.6-39.2, β=0.70, p<0.001)
2. ดานทัศนคติในการขับขี่รถจักรยานยนต เปนอํานาจทํานายโมเดลที่ดีที่สุด (R2=0.83, R2Adjusted= 0.83,
R2changed=0.04; B=-0.25, 95%CI=42.3-43.8, β=-0.24, p<0.001)
3. ดานกลุมทางสังคม สามารถทํานายโมเดลที่ดีที่สุด (R2=0.84, R2Adjusted=0.83, R2changed=0.01;
B=0.12, 95%CI= 29.3-30.7, β=0.10, p<0.001)
4. ด านความเขาใจในการเสี่ย งต อการบริหารองคการสามารถทํ านายโมเดลที่ดี ที่สุ ด (R2=0.84,
R2Adjusted=0.82, R2changed=0.01; B=0.28, 95%CI= 29.3-30.7, β=0.10, p<0.001)

อภิปรายผล
การวิ จั ย เรื่ อ ง “พฤติ ก รรมการขั บ ขี่ ข องวั ย รุ น ที่ มี ผ ลต อ ความเสี่ ย งในการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ ากการใช
รถจักรยานยนตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา” โดยผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. พฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุนที่มีผลตอความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนตในพื้ นที่
จังหวัดนครราชสีมา ดานสถานทางครอบครัว พบวา วัยรุนสวนใหญมีลักษณะบุคลิกภาพในการขับขี่รถจักรยานยนต
คือเมื่อขับขี่ชอบจี้ทายคันหนาขับรถปาดหนาคันอื่นเปนประจําโดยปกติไมคอยเปดไฟเลี้ยวเมื่อจะเลี้ยวหรือเปลี่ยน
ชองทางเมื่อโดนคันอื่นปาดหนายอมไมไดเด็ดขาดถาดื่มของมึนเมาจะขับรถเร็วขึ้นเพื่อความสะใจการสวมหมวก
นิรภัยเปนสิ่งที่นารําคาญเมื่อถูกแซงจะตองเรงความเร็วเพื่อแซงกลับรถยิ่งเครื่องแรงเสียงสนั่นยิ่งสนุกเราใจขณะที่
แซงจะรีบแซงโดยไมคํานึงถึงกฎจราจรถาสัญญาณไฟจราจรเสียจะรีบขับรถผานแยกไปโดยไมเปดโอกาสใหคันอื่นตัด
หนา "เลี้ยวซายผานตลอด" แปลวาไปไดเลยไมตองระวังรถทางตรงหรือรถเลี้ยวขวาไปกอนและถามัวแตทาตามกฎ
จราจรทุกครั้งจะทําใหเสียเวลา โดยสอดคลองกับการศึกษาของอาภาพรรณ คงสงค (2543, บทคัดยอ) ศึกษาวิจัย
เรื่อง ปจจัยบางประการที่มีผลตอการ ปฏิบัติตามกฎจราจรของเยาวชน ในสถานศึกษาเขตเทศบาลนครขอนแก น
จังหวัดขอนแกน พบวา เยาวชน ปฏิบัติตามกฎจราจรในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 54.18 แตสวนใหญไม
ปฏิบัติตามกฎจราจรถึงรอยละ 51.40 ที่จะนําไปสูอุบัติเหตุในดานการซอนทาย ผูโดยสารเกิน 1 คน การใชเบรก
กะทันหัน การขับขี่รถยอนศร หรือในชองทางเดินรถและขับขี่ดวยความเร็ว มากกวา 80 กม./ซม. ปจจัยประการที่มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับการปฏิบัติตามกฎจราจรของ เยาวชน ไดแกการรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติเพื่อบังคับ
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อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต การ รับรูโอกาสของการอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต การมีประสบการณ
เกี่ยวกับอุบัติเหตุการจราจร การรับรูประโยชนที่จะไดรับเมื่อขับขี่รถจักรยานยนตตามกฎจราจร การรับรูความ
รุนแรงของการ เกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตอิทธิพลจากสื่อมวลชน จากผลวิจัยชี้ใหเห็นวาปจจัยบางประการที่
มีผลตอการปฏิบัติตามกฎจราจรของเยาวชน ไดแกการรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติเพื่อปองกัน อุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต เพศชาย มีประสบการณเกี่ยวกับการ
ฝาฝนกฎจราจร ประสบการณเกี่ยวกับอุบัติเหตุการจราจร การ มีประสบการณขับขี่รถจักรยานยนตอิทธิพลจากครู
2. ดานความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่งมีผลตอพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุนที่มีผลตอความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จากลักษณะบุคลิกภาพในการขับขี่รถจักรยานยนต
คือเมื่อขับขี่ชอบจี้ทายคันหนาขับรถปาดหนาคันอื่นเปนประจําโดยปกติไมคอยเปดไฟเลี้ยวเมื่อจะเลี้ยวหรือเปลี่ยน
ชองทางเมื่อโดนคันอื่นปาดหนายอมไมไดเด็ดขาดถาดื่มของมึนเมาจะขับรถเร็วขึ้นเพื่อความสะใจการสวมหมวก
นิรภัยเปนสิ่งที่นารําคาญเมื่อถูกแซง สอดคลองกับการศึกษาของวสันต บุญหนุน (2546) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติ ก รรมการใช ห มวกนิ ร ภั ย ในการป อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ใ นกลุ ม ผู ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต รั บ จ า งในเขตบางนา
กรุงเทพมหานคร ไดทําการศึกษาพบวา 1. ปจจัยทางชีวสังคมไมมีความสําคัญกับพฤติกรรมการใชหมวกนิรภัยใน
กลุมผูขับขี่รถจักรยานยนต รับจางในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2. ปจจัยทางจิตลักษณะ ไดแก ทัศนคติตอการใช
หมวกนิ รภัย ความเชื่ อในอํา นาจในตน การมุ ง อนาคต และควบคุมตนเองในการใช หมวกนิรภัยในกลุ ม ผูขับ ขี่
รถจักรยานยนตรับจางมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม การใชหมวกนิรภัยในกลุมผูขับขี่รถจักรยานยนตรับจาง
3. ดานทัศนคติในการขับขี่รถจักรยานยนต กลุมทางสังคม วัยรุนสวนใหญมีลักษณะบุคลิกภาพในการขับขี่
รถจักรยานยนตคือเมื่อขับขี่ชอบจี้ทายคันหนาขับรถปาดหนาคันอื่นเปนประจําโดยปกติไมคอยเปดไฟเลี้ยวเมื่อจะ
เลี้ยวหรือเปลี่ยนชองทางเมื่อโดนคันอื่นปาดหนายอมไมไดเด็ดขาดถาดื่มของมึนเมาจะขับรถเร็วขึ้นเพื่อความสะใจ
การสวมหมวกนิรภัยเปนสิ่งที่นารําคาญเมื่อถูกแซงจะตองเรงความเร็วเพื่อแซงกลับรถยิ่งเครื่องแรงเสียงสนั่นยิ่งสนุก
เราใจขณะที่แซงจะรีบแซงโดยไมคํานึงถึงกฎจราจรถาสัญญาณไฟจราจรเสียจะรีบขับรถผานแยกไปโดยไมเปด
โอกาสใหคันอื่นตัดหนา "เลี้ยวซายผานตลอด" แปลวาไปไดเลยไมตองระวังรถทางตรงหรือรถเลี้ยวขวาไปกอนและ
ถ า มั ว แต ท าตามกฎจราจรทุ ก ครั้ ง จะทํ า ให เ สี ย เวลา สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของสุ ภ าวดี พุ ท ธลอด (2542)
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตที่ ปลอดภัยพฤติกรรมการขับ
ขี่รถจักรยานยนตรับจางในเขตอําเภอ วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดทําการศึกษา พบวาภายหลังการทดลอง
กลุมทดลองมีความรูเรื่องกฎจราจรและการขับขี่ที่ปลอดภัย การรับรูความรุนแรง การ รับรูโอกาสเสี่ยงของอุบัติเหตุ
จากรถจักรยานยนต มีความคาดหวังในความสามารถของตน ความคาดหวังใน ประสิ ทธิภาพของการตอบสนองตอ
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตที่ปลอดภัยและมีพฤติกรรมการขับขี่
4. ดานความเขาใจในการเสี่ยงการทําใหคนแสดงพฤติกรรมออกมาการรูทัศนคติของคนสามารถทานาย
พฤติกรรมที่คนจะแสดงออกไดในทางกลับกันหากพิจารณาเฉพาะเรื่องการขับขี่ยานพาหนะพบวางานวิ จัยนี้ มี
แตกตางจากงานวิจัยของ ณัฎฐามณี จิรินทรกุล. (2543). ศึกษาระสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาตอการรับรู ความ
คาดหวังในความสามารถของตนเองและพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตที่ปลอดภัยของผูขับขี่รถจักรยานยนต
รับจาง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. โดยการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมจะ
นําไปสูการสรางเจตนาเชิงพฤติกรรม โดยทั่วไปถาบุคคลมีเจตคติที่ดีมีการคลอยตามกลุมอางอิงสูงและรับรู
ความสามารถในการควบคุม พฤติ กรรมมากบุ ค คลนั้ นก็ยิ่ งมี แ นวโนม ที่ จะมี เจตนาเชิง พฤติ กรรมในการกระทา
พฤติกรรมนั้นสูงตามไดด วยและหากในทายที่สุดแลวสามารถควบคุมใหเกิดพฤติกรรมนั้นไดจริงบุคคลจะทําให
เจตนานั้นเปนจริงเมื่อมีโอกาส ดังนั้นเจตนาเชิงพฤติกรรมจึงเปนปจจัยสําคัญที่ตองเกิดขึ้นกอนการกระทําพฤติกรรม
การใชรถจักรยานยนต ซึ่งมีอิทธิพลตอความเชื่อ เจตคติและปทัสถานตาง ๆ ซึ่งทั้ งหมดนี้จะสงผลตอการเลือกและ
การตัดสินใจของคนผูนั้น นอกจากนั้นแนวคิดนี้ยังเสนอวาหากวัยรุนมีตัวแบบที่มีพฤติกรรมเสี่ยง อยางแรกที่เกิด คือ
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การสังเกตและเลียนแบบพฤติกรรมนั้น ตอมาก็จะทํา พฤติกรรมนั้นตอดวยตนเอง และยิ่งหากมีแรงเสริมทางสังคม
เขาไปรวมดวยก็เทากับวาพฤติกรรมเสี่ยงนั้นไดรับการกระตุนและสนับสนุนตอไป

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
1. พฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุนที่มีผลตอความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนตในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพฤติกรรมการปองกันสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น ในการถายทอดความรูใหกับผู
ขับขี่ รถจักรยานยนตรั ควรเนนไปที่ความรูที่เกี่ยวของ วิธีการปฏิบัติตัว
2. ควรดําเนินโครงการตรวจสอบสภาพของรถจั กรยานยนตของนักศึกษา อยางนอย 1 ครั้งตอป เพื่อให
มั่นใจวานักศึกษาขบัรถจักรยานยนตทีไมชํา รุด อยูในสภาพพรอมใช งาน และรณรงคสราง ความเข าใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการดัดแปลงหรือปรับแตงรถจักรยานยนต ซึงสงผลใหเกิดความเสียง ตอการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น
3. สงเสริมและรณรงค เพื่อลดปจจัยอืน่ ๆ ที่อาจมีแนวโนมจะเปนปจจัยเสียงตอการเกิด อุบัติเหตุจากการขับ
รถจักรยานยนต เชน การรณรงค หรือออกนโยบายกาหนดความเร็วในการขั บ รถจักรยานยนต ในวิทยาลั ย รวมทั้ง
รณรงคและสรางคานิยมในการสวมหมวกนิรภัยทุกครัง้ ใน การขับรถจักรยานยนต ผานโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ
4. จัดอบรมหลักสูตรการขับรถจักรยานยนตอยางปลอดภัย ซึ่งมีเนื้อหาการอบรม ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบั ติใหกับนักศึกษาที่ ขับรถจักรยานยนต เพื่อใหมีความรูความ เขาใจที่ ถูกตองเกี่ยวกับหลักการขับ
รถจักรยานยนตที่ปลอดภัย และเกิดทักษะในการขับ รถจักรยานยนตที่ปลอดภัย
ขอเสนอแนะการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาปจจัยเสียงตอการเกิดอุบั ติเหตุรถจั กรยานยนต เชิงวิเคราะห โดยใช รูปแบบการวิจั ยศึกษาไป
ขางหนา (Prospective study) โดยศึกษาในชวงเวลาเริ่มตน ตั้งแตนักศึกษาเขาศึกษาใน วิทยาลัย จนนักศึกษา
สําเร็จการศึกษา
2. ส ง เสริ ม รู ป แบบการเดิ น ทางภายในวิ ท ยาลั ย ด ว ยวิ ธี อื่ น ๆ เพื่ อ ลดปริ ม าณและความถึ ง การใช
รถจักรยานยนตภายในวิทยาลั ย เชน การรณรงคการใชรถจั กรยาน รวมถึงการ สงเสริมใหนักศึกษาใช บริการรถ
า นกัศึกษาไมนิยมใชรถประจําทาง
ประจําทาง โดยทาการศึกษาวิจั ยเพิ่มเติมถึง ปจจัย ปญหา และอุปสรรคที่ทให
เพื่อเปนการลดอุบัติเหตุตอไป
3. ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณผูบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อใหได ขอมูลชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
และเพื่อประกอบขอมูลเชิงปริมาณในการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุนที่มีผลตอความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
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การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน ตําบลแมสอง
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
THE PARTICIPATION OF THE PUBLIC ON COMMUNITY DEVELOPMENT
PLANS OF MAESONG SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION,
THASONGYANG DISTRICT,TAK PROVINCE
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มี วั ตถุประสงค เพื่ อศึกษาการมี สวนรวมของประชาชนในการจั ดทํ าแผนพัฒนาท องถิ่นของ
องคการบริหารส วนตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแกประชาชนที่ มี
ภูมิลําเนาในองคการบริหารสวนตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัด ตาก จํานวน 377 คน และเก็บรวบรวมขอมูลโดย
ใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test
ผลการวิเคราะหพบวา
1. การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลแมสอง อําเภอ
ทาสองยาง จังหวัดตาก ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง พิจารณารายดานพบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน ดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานการประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รองลงมา ดานการศึกษาสภาพ/สํารวจขอมูลพื้นฐาน และ
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดานการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติ
2. การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกตางกัน
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก พบวาระดับการมี
สวนรวมของประชาชนไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : การมีสวนรวม, แผนพัฒนาทองถิ่น
ABSTRACT
This study aimed to study the participation of the public on community development
plans of Masong subdistrict administrative organization, Thasongyang district, Tak
province. Samples used in the study. Include all the people who have lived in
Masong subdistrict administrative organization, Thasongyang district, Tak province 377
people and collected by questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage,
mean, standard deviation, t-test and F-test.
The results showed that
1. Public participation in the local development plan of Masong subdistrict
administrative organization, Thasongyang district, Tak province, the overall picture is
moderate. Considering each aspect, found that In moderate level in all aspects The highest
average value is In the evaluation of local development plans, followed by education,
condition/survey, basic information And the lowest mean is the implementation of the local
development plan.
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2. Comparison of the level of participation of people with gender, age, education
level And different occupations In the preparation of local development plans of
Masong subdistrict administrative organization, Thasongyang district, Tak province, found
that the level of public participation is not different.
Key Word (S) : Participation. Community development plans

บทนํา
นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 เปนตนมา บทบาท อํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก ใหความสําคัญกับ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกํา หนดกรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนและความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล
การเงินและการคลังและมีอํานาจหนาที่ของ ตนเองโดยเฉพาะ(รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540
มาตรา 284)
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนกรอบและแนวทางในการบริหารงานของทองถิ่นให
มีความคลองตัว สอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น สามารถตอบสนองปญหาความตองการของประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคลองกับนโยบายของคณะผูบริหาร ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อีกทั้งเปนกระบวนการกําหนดทิศทาง
ในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุ บน
พื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับศักยภาพของ
ทองถิ่น ปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นดวย(กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, 2548)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ที่กําหนด
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ แผนพัฒนาจังหวัด
ยุ ท ธศาสตรก ารพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด แผนพั ฒ นาอํา เภอ แผนพั ฒ นาตํ า บล
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้น
สําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหความหมายรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ในการจัดทําแผนพัฒนา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น นําปญหาความตองการ
จากแผนพัฒนาหมูบาน หรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมูบานหรือชุมชน ที่ จะดําเนินการเองไดมาพิจารณา
บรรจุไวในแผนพัฒนา โดยใหมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่นําไปปฏิบัติ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนองคกรที่มีบทบาทในทองถิ่นมากในขณะนี้ซึ่งเปนองคการนองใหม
ของภาคราชการที่เปนลูกผสมระหวางภาคราชการ และตัวแทนภาคประชาชน เพื่อเขามาทําหนาที่ในการบริหาร
จัดการ อบต. ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ประชาชนไดมีโอกาสเขามามีบทบาทไดบางเพราะอยูใกลชิดประชาชนมากกวา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ นอกจากนี้ อบต. มีการใชกระบวนการตัดสินใจริเริ่มสิ่งใหม โดยกลุมหรือองคกร
ชุมชน และมักจะเลือกทําในสิ่งที่แกปญหาเฉพาะหนาไดโดยตรง ทําเรื่องใกลตัว ไมไดคํานึงถึงอนาคต เนื่องจาก
นายก อบต. คิดวาตัวเองมีการศึกษานอยไมคิดวา ตนเองเกง ไมไดอยูเหนือกวาคนอื่น ยังเปนชาวบานธรรมดา
ซึ่งเปนขอดีตามทฤษฎีการเรียนรูมีการจัดเวทีรับฟงความเห็นจากชุมชน สวนใหญจึงไมถูกสั่งการ ไมไดทําตาม
ความเห็นของผูนํา กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูแบบชาวบาน และเห็นทางออกที่หลากหลาย การบริหารจัดการ
กิจการสาธารณะก็เปนไปตามความตองการของประชาชน
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องคการบริหารสวนตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงได
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น โดยกําหนดแผนงานไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และใหมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนงานที่นําไปปฏิบัติ ผูวิจัยในฐานะนักวิเคราะหนโยบายและแผน จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาถึง
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง
จังหวัดตาก เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปนไปตามความตองการของประชาชนอยางแทจริง

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแมสอง
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีส วนรวมของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชี พ
ที่แตกตางกัน ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแมสอง อําเภอ ทาสองยาง จังหวัดตาก

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
ตัวแปรตน
สถานภาพสวนบุคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ

ตัวแปรตาม
การมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ขององคการบริหารสวนตําบลแมสอง
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
1. ดานการศึกษาสภาพ/สํารวจขอมูล
พื้นฐาน
2. ดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3. ดานการนําแผนพัฒนาทองถิน่ ไป
ปฏิบัติ
4. ดานการประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

วิธีการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาทั้งหมด
จากกลุมตัวอยาง จํานวน 377 ฉบับ ไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามเพื่อตรวจความถูกตองและจํานวนของแบบสอบถามพบวา
แบบสอบถามที่ไดคืนมาทุกฉบับ กลุมตัวอยางไดตอบคําถามในแบบสอบถามครบทุกขอ
2. จากนั้ น ไดทํ า การสรา งคูมื อลงรหัสและทํา การแปรขอมูล ที่ เก็บ รวบรวมได ลงในแบบฟอรมลงรหัส
(coding sheet) และทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้ง
3. ทําการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
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3.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของกลุมตัวอยางใชความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percent)
3.2 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
แมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ใชคาเฉลี่ย mean (ത ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน standard Deviation
(SD) นํามาแปลคาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00
หมายถึง ประชาชนมีสวนรวมมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49
หมายถึง ประชาชนมีสวนรวมมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49
หมายถึง ประชาชนมีสวนรวมปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49
หมายถึง ประชาชนมีสวนรวมนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49
หมายถึง ประชาชนมีสวนรวมนอยที่สุด
3.3 เปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ที่มีเพศ อายุ การศึกษาและอาชีพตางกัน โดยใชสถิติ t - test และ
F – test และเปรียบเทียบรายคูที่แตกตางโดยวิธี LSD
3.4 ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก นํามารวบรวมขอมูลแลวสรุป

ผล/สรุปผลการวิจัย
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล แมสอง อําเภอ
ทาสองยาง จังหวัดตาก ผูวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้
1. ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
แมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้
1.1 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
แมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ดานการประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายขอสามารถเรียงคาเฉลี่ย 3 ลําดับจากมากไปนอย คือ การปฏิบัติตามแผนมีความสอดคลองกับ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในตําบลและแกปญหาใหกับคนในตําบลได รองลงมาคือ แผนพัฒนาสามารถพลิกฟน
วิถีชีวิตชุมชนสะทอนวัฒนธรรมทองถิ่นนําสูความสุขในระดับบุคคลครอบครัว และชุมชน สวนขอที่มีสวนรวมนอย
ที่สุด คือ ประชาชนในตําบลเห็นความสําคัญของการรวมกลุมเพื่อชวยเหลือกันการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในตําบล
1.2 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
แมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ดานการศึกษาสภาพ/สํารวจขอมูลพื้นฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอสามารถเรี ยงคาเฉลี่ย 3 ลําดับจากมากไปนอย คือ การนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา
สภาพ/สํารวจขอมูลตําบลไปใชกําหนดแผนชุมชน รองลงมาการนําขอมูลปญหาของตําบลมาวิเคราะหสาเหตุหาแนว
ทางแกไขในเวทีตําบลรวมกัน สวนขอที่มีสวนรวมนอยที่สุด คือ ตัวแทนในแตละหมูบานสามารถเสนอปญหาสําคั ญ
ของหมูบานในเวทีตําบล
1.3 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
แมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอสามารถเรียงคาเฉลี่ย 3 ลําดับจากมากไปนอย คื อ การกําหนดเปา หมายในการจัดทําแผน
ชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองอยางชัดเจนเปนไปได รองลงมาการระดมความคิดเพื่อการจัดทํารายละเอียดแตละ
กิจกรรมวาทําอยางไร และตองใชอะไรบาง สวนขอที่มีสวนรวมนอยที่สุดคือการนําขอมูลดานนําทุนทางสังคม
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นมารวมจัดทําแผนชุมชน
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1.4 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
แมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ดานการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายขอสามารถเรียงคาเฉลี่ย 3 ลําดับจากมากไปนอย คือ การดําเนินงานในลักษณะเครือขาย
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูชวยเหลือ รองลงมาการดําเนินงานอยางตอเนื่องตามที่กําหนด สวนขอที่มีสวนรวมนอย
ที่สุด คือ มีสวนรวมในการทํางานและสามารถบริหารจัดการกันเองได
2. เปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
แมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ปรากฏผล ดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผน พัฒนา
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก เมื่อจําแนกตามเพศ โดยภาพรวมทั้ง 4
ดาน มีสวนรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีสวนรวมไมแตกตางกันทุกดาน
2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผน พัฒนา
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก เมื่อจําแนกตามอายุ โดยภาพรวมทั้ง 4
ดาน มีสวนรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีสวนรวมไมแตกตางกันทุกดาน
2.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผน พัฒนา
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแม สอง อําเภอท าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อจํ าแนกตามระดับ การศึกษา
โดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน มีสวนรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีสวนรวมไมแตกตางกันทุกดาน
2.4 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผน พัฒนา
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก เมื่อจําแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมทั้ง
4 ดาน มีสวนรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีสวนรวม ไมแตกตางกันทุกดาน

อภิปรายผล
จากการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพั ฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
แมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผล ดังนี้
1. ดานการศึกษาสภาพ/สํารวจขอมูลพื้นฐาน การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ขององคการบริหารสวนตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากองคการ
บริหารสวนตําบลแมสอง มีการประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆ ใหประชาชนในตําบลรับรู การนําขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาสภาพ/สํารวจขอมูลตําบลไปใชกําหนดแผนชุมชน การสรุปขอมูลของตําบล เพื่อชี้แจงใหเห็นปญหาและ
ความตองการของประชาชน การประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆ ใหประชาชนในตําบลรับรู การนําขอมูลปญหาของ
ตําบลมาวิเคราะหสาเหตุหาแนวทางแกไขในเวทีตําบลรวมกัน ตัวแทนในแตละหมูบานสามารถเสนอปญหาสําคัญ
ของหมูบานในเวทีตําบล ซึ่งสอดคลองกับ ไพบูรณ ดาวเวียงกัน (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
กระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น บานปาไมแดง หมู 2 ตําบลปาปอง อําเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา การจัดทําแผนชุมชน อยูที่การทําใหสมาชิกที่มีอยูหลากหลายชุมชน
มีโอกาสไดมารวมคิด รวมทํา วาจะทําอยางไรกับชุมชน ซึ่งแตละชุมชนยอมแตกตางกันเพราะแตละแหงก็มีของดี
ของเดน หรือปญหาอุปสรรคแตกตางกันไป ซึ่งคนในชุมชนตองชวยหาสาเหตุและหาทางแกไขกัน ทั้งนี้องคการ
บริหารสวนตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก จะมีการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมาย โดยมีการวางแผนจากขอมูลพื้นฐานของชุมชนในแตละชุมชนที่อยูในความรับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะห
จากขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน สภาพปญหาครัวเรือน ปญหาความตองการของชุมชน มีการพูดคุยคนหาปญหาใน
ที่ประชุมประชาคมรวมกันระหวางประชาชนในชุมชนและเจา หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลและตัดสินใจ
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เลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต เนนโครงการ ตาง ๆ ที่มีความจําเปนเรงดวนเพื่อนําไปบรรจุเขาในแผน
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลแมสองตอไป
2. ดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การมีสวนร วมของประชาชนในการจัดทําแผน พัฒนาทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เปนเพราะวา องคการ
บริหารส วนตํา บลแม ส อง ยึ ดหลักที่ว า การจัด ทํา แผนชุ มชนที่ ดีต องนํ าขอมู ลด านนํา ทุน ทางสัง คม วั ฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นมารวมจัดทําแผนชุมชน การจัดทํายุทธศาสตรตําบลทุกปการระดมความคิดกลุมเพื่อ
การจัดทํารายละเอียดแตละกิจกรรมวาทําอยางไร และตองใชอะไรบางผูนําสามารถวิเคราะหเพื่อการจัดทําแผน
ชุมชนในการพัฒนาตําบลไดอยางชัดเจน การกําหนดเปาหมายในการจัดทําแผนชุมชนเพื่อการพึ่ง พาตนเองอยาง
ชัดเจน เปนไปได การจัดทําแผนชุมชนทีด่ ีตองเนนใหประชาชนมีสว นรวมคิดรวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติ รวมตรวจสอบ
และรวมรับประโยชนดวยการลงคะแนนคัดเลือกโครงการตามลําดับความสําคัญของปญหาหนวยงานและบุคลากร
จากภายนอกตําบลมาชวยเหลือสนับสนุนในการทําแผนชุมชน ซึ่งสอดคลองกับ อรรณพ อินทรวรรณ (2552 :
บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการพัฒนาผูนําในการจัดทําแผนชุมชนอย างมีสวนรวมของชุมชนบานใหมสั น
มะนะ ตําบลตนธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ผลการวิจัยพบวา เปาหมายของการจัดทําแผนชุมชนไมไดอยูที่การได
แผนงานจัดทําเปนเอกสารเลม ๆ แตอยูที่การที่คนในชุมชนไดรวมกันคิดวาทําอยางไร ชุมชนจึงจะสามารถพึ่งตนเอง
ได โดยการใชขอมูลของชุมชน โดยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของชุมชน โดยทุนทางสังคมและทรัพยากรที่
ชุมชนมีอยู มีการรวบรวมขอมูลและนําขอมูลของชุมชนมาวิเคราะหรวมกั น อันทําใหไดรูถึงสถานการณโอกาส
ขอดอยและศักยภาพของชุมชน ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยมีขอมูลชุมชนเปนฐานรองรับและทําใหชุมชนสามารถ
กําหนดแนว ทางที่ชัดเจนออกมาไดวา การที่จะทําใหชุมชนและทองถิ่นพัฒนาไดอยางยั่งยืนและพึ่งตนเองได และ
นําไปสูสภาพความเขมแข็งของชุมชนนั้นใครจะตองทําอยางไร ทั้งนี้องคการบริหารสวนตําบลแมสอง ไดจัดใหมีการ
ทําประชาคมโดยใหประชาชนในชุมชนไดมีโอกาสมารวมคิด รวมกันคนหา รวมกันตัดสิน ใจเพื่อแกไขปญหาของ
ชุมชน ใหสามารถพัฒนาไดกวาที่เปนอยูในปจจุบัน โดยไดปลุกจิตสํานึกใหประชาชนในชุมชนรวมกันสรางพลัง
ชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชนโดยใชมติเสียงสวนมากเปนหลักในการตัดสินใจรวมกัน คนหา
ทิศทางแนวทางการพัฒนาที่ถูกตองมากําหนดอนาคตดวยตนเอง
3. ดานการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติ การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะเปนเพราะวา กลุม
ตาง ๆ มีสวนรวมทํางานและสามารถบริหารจัดการกันเองไดผูนําสามารถเชื่อมประสานคนในชุมชนใหปฏิบัติตามแผน
ได การจัดอบรมฝกทักษะใหความรูและสรางความเขาใจใหแ กผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติตามแผน การทํางานกับ
ระบบราชการมีปญหาที่ระบบการแบงแยกระหวางหนวยงานตางๆ ในการทํางานจึงไมเขาใจกันกลุมตางๆในตําบล
และในพื้นที่ใกลเคียงสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูชวยเหลือการดําเนินงานกันไดในลักษณะเครือขายการดําเนินงานของ
กลุมเปนไปไดอยางตอเนื่องตามที่กําหนด การนําคนที่มีความรูความสามารถในการจัดทําแผนชุมชนมาชวยเหลือการ
ทํางานของชุมชน การกําหนดกฎเกณฑของกลุมที่กําหนดขึ้นจากสมาชิกในกลุมเพื่อแกปญหารวมกันซึ่งสอดคลองกับ
สิธน เพียงรอดวงษ (2553 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดทําแผนชุมชนสูการปฏิบัติของตําบลลาน
ดอกไมตก อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร พบวา ทุกหมูบานจัดทําแผนชุมชนไดดี เปนประโยชนตอประชาชน
มีแผนงานเหมาะสําหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาหมูบานตนเอง ทําใหประชาชนเกิดความรักความสามัคคีเกิดขึ้น
รับรูปญหาของหมูบาน รวมกันคิดหาทางแกปญหา ประชาชนสามารถดําเนินการเองได ซึ่งองคการบริหารสวนตําบล
แมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ไดเปดโอกาสใหแตละชุมชนไดจัดทําแผนสะทอนความตองการของสมาชิก
ชุมชนผานกระบวนการมีสวนรวม และจัดทําประชาคมเพื่อใหความเห็นชอบโครงการตาง ๆ ตามแผนชุมชน จัดของบ
สนับสนุนเพื่อมาดําเนินการตามโครงการที่ไดกําหนดไวตามแผนชุมชน ซึ่งแตละโครงการจะมีหนว ยงานจากทองถิ่น
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และจากส วนราชการอื่นรวมกันดําเนิ นการจัด ระบบการบริหารเพื่อใหดํ าเนิ นการตามแผนจนแล วเสร็จ มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกันและมีการสรุปผลโดยจัดเวทีประชาคมรวมกัน
4. ดานการประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทอ งถิ่น
ขององคการบริหารสวนตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เปนเพราะวา การ
จัดใหมีเอกสารแผนชุมชนที่ใชสื่อสารกับประชาชนในตําบลและกับคนภายนอกไดอยางชัดเจน กลุมขาดความ
เขมแข็งยังตองอาศัยคนจากภาคองคกรพัฒนาเอกชน และภาครัฐคอยชว ยเหลือแผนชุมชนสามารถพลิกฟนวิถีชีวิต
ชุ ม ชนสะท อ นวั ฒ นธรรมชุ ม ชนท อ งถิ่ น นํ า สู ค วามสุ ข ในระดั บ บุ ค คลครอบครั ว และชุ ม ชนท อ งถิ่ น ภายหลั ง
กระบวนการจัดทําแผนชุมชนมีเวทีแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอยางตอเนื่องการปฏิบัติตามแผนมีความสอดคลองกับวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมของคนในตําบลและแกปญหาใหกับคนในตําบลไดกระบวนการจัดทําแผนชุมชนตองใชระยะเวลา
เรียนรูรวมกันคนในตําบลเห็นความสําคัญของการรวมกลุมเพื่อชวยเหลือกันการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในตําบลมี
ตนทุนลดลงประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดทําแผนชุมชนซึ่งสอดคลองกับ ศิวกร
ประเสริฐพรทิพย (2554 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนชุมชนของเทศบาลตําบล
ชากไทย อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พบวา แกนนําการจัดทําแผนชุมชน มีความรูความเขาใจในกระบวนการ
จัดทําแผนชุมชน ทําใหแผนชุมชนประสบผลสําเร็จ บทบาทของแกนนําการจัดทําแผนชุมชนมีบทบาทรวมปฏิบัติใน
กระบวนการจัดทําแผนชุมชนสวนใหญปฏิบัติตามกระบวนการที่กําหนดในระเบียบได ซึ่งองคการบริหารสวนตําบล
แมสอง ไดจัดใหมีคณะทํางานในรูปของกรรมการเพื่อติดตามดูคุณภาพของแผนพัฒนาโดยมีเกณฑพิจารณาโดยใช
ตัวชี้วัดจากขอมูล จปฐ. และบัญชีรับจายครัวเรือนมาวิเคราะหรวม เพื่อใหแผนพัฒนามีความสมบูรณและมีคุณภาพ
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาจะทําใหทราบถึงผลความกาวหนาและนําไปเปนขอมูลเพื่อ
สงเสริมการวางแผนพัฒนาใหมีคุณภาพตอไป

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งนี้
การศึกษาวิจัยการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
แมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก พบวา ดานการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยระดับการมีสวนรวม
ของประชาชนนอยที่สุด ในเรื่องการมีสวนรวมในการทํางานและสามารถบริหารจัดการกันเองได องคการบริหาร
สวนตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ควรจัดตั้งทีมงานเพื่อสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับประโยชนของการมี
สวนรวมในการทํางาน การแบงงานกันทํา การชวยเหลือกัน เพื่อใหประชาชนสามารถบริหารจัดการกันเองได

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการสํารวจการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ในเชิงปริมาณ
การศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อนําผลการวิจัยไปปรับปรุงหรือพัฒนาการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อ ใหแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแมสอง
ประสบความสําเร็จและตอบสนองความตองการที่แทจริงของประชาชนในตําบล แมสองตอไป

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



เอกสารอางอิง
กระทรวงมหาดไทย (2554). การปกครองสวนทองถิ่น.[Online] Available URL ;
http://www.meechailaw.com/sec9.htm.
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น (2548). คูมือการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปและแผนดําเนินงาน). กรุงเทพ ฯ.
ไพบูรณ ดาวเวียงกัน (2551). การพัฒนากระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น
บานปาไมแดง หมู 2 ตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม .วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ศิวกร ประเสริฐพรทิพย. (2554). การปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนชุมชนของเทศบาล
ตําบลชากไทย อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัย
การปกครองทองถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแกน.
สิธน เพียงรอดวงษ. (2553). แนวทางการจัดทําแผนชุมชนสูการปฏิบัติของตําบลลานดอกไมตก อําเภอโกสัมพีนคร
จัง หวั ด กํา แพงเพชร. วิ ท ยานิพ นธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิ ต วิ ทยาลัย การปกครองท องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแกน.
อรรณพ อินทรวรรณ. (2552). กระบวนการพัฒนาในการจัดทําแผนชุมชนอยางมีสวนรวมของชุมชนอยางมีสวน
รวมของชุมชน บานใหมสันมะนะ ตําบลตนธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน. สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



นโยบายการสรางอาชีพผูตองขังกับปญหาการกระทําความผิดซ้ํา ในคดีคายาเสพติด เรือนจํากลาง
สมุทรสงคราม
"LINCENTIVE POLICY FOR INMATE IN DRUG TRAFFICKING CASS
SAMUTSONKHRAM CENTRAT”

อาจารยที่ปรึกษา

อาจารยที่ปรึกษา

ณัฐภัทร ทองคํา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ วรภัทรถิระกุล

บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง นโยบายการสรางอาชีพผูตองขังกับปญหาการกระทําความผิดซ้ํา ในคดีคายาเสพติด
เรือนจํากลางสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสรางอาชีพใหกับผูตองขัง หลังพนโทษออกไปมีอาชีพที่
สุจริต ไมหวนกลับมากระความผิดซ้ําในคดียาเสพติด ของผูตองขังเรือนจํากลางสมุทรสงคราม ปจจุบันผูตองขังซึ่งมี
ประวัติเสพยาเสพติดในประเทศไทยมีจํานวนมาก กรมราชทัณฑ ถือเปนหนวยงานหนึ่ งซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบการ
ดําเนินงานงานดานการบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูตองขังติดยาเสพติด ในระบบตองโทษ เชนโครงการบําบัดฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบําบัด รูปแบบโรงเรียนวิวัฒนพลเมือง โครงการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติดและฝกอาชีพใหกับผูตองขังกอนพนโทษในเรือนจํา/ ทัณฑสถาน เปนหลักสูตร 12 วัน (60 ชั่วโมง) เรือนจํา
กลางสมุทรสงคราม ภายใตการกํากับดูแลของกรมราชทัณฑ จึงดําเนินการโครงการบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด และโครงการโปรแกรมแกไขผูตองขังคดียาเสพติดกระทําความผิดซ้ํา เพื่อเปนการปรับเปลี่ยนแนวคิดและ
ทัศนคติตอการใชสารเสพติด ใหผูตองขังเขาใจพฤติกรรมการใชยาเสพติดของตนเอง พัฒนาศักยภาพผูเสพยาเสพ
ติดใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ทั้งทางรางกาย จิตใจ ความคิด อารมณและทักษะการเขาสังคม มีการประกอบ
อาชีพที่สุจริตหลังพนโทษ เพื่อใหสามารถใชชีวิตในสังคมโดยไมพึ่งพายาเสพติดอีก และไมหวนกระทําความผิดซ้ําอีก
การศึกษานี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูตองขัง
เรือนจํากลางสมุทรสงคราม โดยจําแนกตามขอมูลภูมิหลังของผูตองขังชายแดน 3 จํานวน 150 คน เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัยพบวา ปญหายาเสพติดเปนเรื่องใหญที่ตองใหความสําคัญ ในการแกไขปญหาในทุกดานๆ และทุก
มติโดยการบูรณาการทุกภาคสวนในการแกไขปญหายาเสพติด โดยเฉพาะกรมราชทัณฑมีแนวทางในการแกไขปญหาของ
ผูตองขังคดียาเสพติด เนื่องจากผูตองขังสวนใหญเปนคดี ยาเสพติดรอยละ 80 โดยการจัดโปรแกรมแกไขปญหาผูตองคดี
ยาเสพติดกระทําความผิดซ้ํา และฝกอาชีพใหผูตองขังมีอาชีพหลังพนโทษออกไป และมีทุนประกอบอาชีพใหดวย
1. กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนผูตองขังคดียาเสพติด (รอยละ 60) อายุ 20-40 ป (รอยละ 38.46) กําหนดโทษ
3 – 5 ป (รอยละ 51.54) มีระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา (รอยละ 33.08)
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูตองขังคดียาเสพติด มีความเห็นตอนโยบายการสรางอาชีพผูตองขังกับ
ปญหาการกระทําความผิดซ้ํา คดียาเสพติด (sig = 0.113), อายุที่ตางกันของผูตองขัง มีความเห็นตอนโยบายการสราง
อาชีพผูตองขังกับปญหาการกระทําความผิดคดียาเสพติด ไมแตกตางกัน(sig = 0.813) กําหนดโทษที่ตางกันของ
ผูตองขังมีความเห็นตอนโยบายการสรางอาชีพผูตองขังกับปญหาการกระทําความผิดซ้ําไมแตกตางกัน (sig = 0.077),
ผลการทดสอบปฏิเสธสมมติฐาน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : ยาเสพติด, ผูตองขัง,กระทําความผิดซ้ํา
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Abstract
Studying incentive policy for inmates in drug trafficking cases in Samutsongkhram
Central Prison. The purpose is to study the careers of inmates after the penalty out to a career
in good faith. Do not return to repeat the drug offenses of Samutsongkhram Central Prison.
Currently there are many inmates who have drug history in Thailand. The Corrections
Department is responsible for the treatment and rehabilitation of inmate who are addicted to
drugs, such as the rehabilitation program for drug addicted in the form of community therapy
and the evolving school model, the rehabilitation program for drug addicts and occupational
training for prisoners before prison. It is a 12-day course (60 hours). Samutsongkhram
Central Prison under the supervisor of the Corrections Department deal with the drug abuse
treatment and rehabilitation project and the program to fix inmates drug abuse cases to
change the concept and attitude to drug use. Allow the inmate to understand their drug use
behavior. Develop the potential of drug addicts to have the desired physical mental,
emotional and social skills. They will have a good career after the penalty. They able to live
in society without dependence on drug and not return to the crime again.
This. Study is a survey research. Samples of the research were inmates in
Samutsongkhram Central Prison. Classified by background of male inmate. There are 150
people in the third area. The instrument used in the study was a questionnaire. Statistics
used in data analysis were percentage, mean, standard deviation (S.D.), one way ANOVA
and hypothesis testing.
The research found that the drug problem is a major issue that needs to be
addressed, to solve all problems and all resolutions by integrating all sectors to solve the
problem of drugs .In particular, the Corrections Department has a solution to the problem of
drug inmates. Most of the inmates are drug addicts 80% of whom are drug rehabilitated.
The corrections Department was arranged programs to solve the problem of drug offenders
repeated offenses and vocational training for inmates to work after the expulsion and have a
scholarship for a career.
1. Most of the samples were inmates who drug offenders (60%), aged 20-40 years
(38.46%) the penalty is 3-5 years (51-54%), primary education level (33.08%)
2. The results of the hypothesis testing showed that inmates of drug cases had
opinion toward the policy of creating inmates occupations and repeated drug
Cases had an opinion toward the policy of creating inmates occupations and
repeated drug offenses (sig = 0.113), different ages of inmates have no difference in opinion
on the policy of inmate occupation development (sig = 0.813), different penalties for
inmates were found in the inmate policy on inmate recidivism (sig = 0.077), The hypothesis
test was statically significant at the 0.05n level.
Keyword : drug, inmate, repeat offense

บทนํา
กรมราชทัณฑจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2458 ก็ไดมีวิวัฒนาการมาโดยลําดับจนครบหนึ่งรอยสามป
ในป 2561 กรมราชทัณฑกระทรวงยุติธรรมถือเปนหนวยงานหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมที่มีบทบาทสําคัญในการ
รักษาความสงบเรียบรอยของสังคม โดยมีขอบขายการปฏิบัติง านทั้งสว นกลางและสวนภูมิภาคกรมราชทัณ ฑ
เปรีย บเสมื อ นหน ว ยงานอื่น ๆของรั ฐ ที่ ยั ง มี ป ญ หาในการบริ หารงานภายใน อาทิ ป ญ หาผู ต องขั ง ล น เรื อนจํ า
ซึ่งปจจุ บันมีจานวนกว า 300,000 คน ในขณะที่เรือนจํารองรับได เพียง 110,000 คน สภาวะดั งกลาวสงผลต อ
ประสิทธิภาพการควบคุมและการแกไขพัฒนาผูตองขัง ปญหาเจาหนาที่ไมสอดคลองกับจํานวนผูตองขังกลาวคือ
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เจาหนาที่ 11,000 คน แตตองมีภารกิจปฏิบัติตอผูตองขังกวา 300,000 คน ปญหาเรือนจําเกา ชํารุด ทรุดโทรมและ
แออัด และการใชเรือนจําเปนฐานบัญชาการคายาเสพติด ปญหาดานงบประมาณที่ไดรับจัดสรรใหดูแลผูตองขัง
เพียง 190,000 คน ในขณะที่มีผูตองขังที่ตองควบคุม ดูแลอยูกวา 300,000 คน นอกจากนี้ผลกระทบจากการเขาสู
ประชาคมอาเซียนที่อาจสงผลใหกรมราชทัณฑตองควบคุม ดูแลผูตองขังตางชาติมากขึ้น รวมทั้งความคาดหวังของ
สังคมและประชาชนตอการยกระดับการปฏิบัติตอผูตองขังในมิติตางๆใหเทียบเทามาตรฐานสากล จากอุปสรรค
สําคัญขางตนประกอบกับความทาทายจากความซับซอนของประเด็นปญหาตางๆที่รุมเรามากขึ้นนั้น จึงจําเปนตองมี
เครื่องมือสําหรับเปนกรอบในการปรับปรุง แกไขปญหา รวมทั้งเพื่อใหการบริหารและพัฒนากรมราชทัณฑมีความ
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป ทั้งในด านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยีและเกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ภารกิจดังกลาวจําเปนตองกระทําในหลายๆ ดานพรอมกัน เชน งานปรับปรุงเรือนจํา/
ทัณฑสถาน การพัฒนาระบบงานราชทัณฑที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแล การปฏิบัติตอผูตองขังและแกไขปญหายาเสพ
ติด การนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการพัฒนาบุคลากรของกรมราชทัณฑเปนตน โดยงานพัฒนา
ตางๆเหลานี้จะทําไดดี ยอมตองมีการเตรียมการวางแผนลวงหนาอยางเปนระบบประกอบกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
ผู กพั น กับ แผนบริ หารราชการแผ นดิ น ของรั ฐ บาลชุ ด ที่ แล ว ได สิ้ น สุ ด ลง ย อมส ง ผลให แ ผนปฏิ บั ติ ราชการ 4 ป
พ.ศ. 2555-2558 ซึ่งกรมราชทัณฑประกาศใชเสมือนแผนยุทธศาสตรหลักของหนวยงานมีอันตองสิ้นสุดลงดวย ดังนั้น
การจัดทําแผน ปฏิบัติราชการ กรมราชทัณฑ พ.ศ. 2559 – 2562 และการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
โดยมีแผนปฏิบัติการ รองรับ จึงเปนทางเลือกเชิงยุทธศาสตรสําคัญที่สอดคลองกับสถานการณเปลี่ยนผาน โดยกรม
ราชทัณฑมุงมั่นจะใชเปนเครื่องมือสถาปนาความเชื่อมั่น “คืนคนดีมีคุณคา สูสังคม” ใหสามารถตอบสนอง ทั้งตอการ
แกไขปญหา ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชทัณฑ ในอนาคต และพรอมที่จะขับเคลื่อนการดําเนินงาน
บนกาวยางแหงความภาคภูมิในศตวรรษใหม ในวาระ “100 ปราชทัณฑ ศักดิ์ศรีราชทัณฑ มุงมั่นปองกันสังคม”
เรือนจํากลางสมุทรสงครามเปนหนวยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม ตั้งอยูเลขที่ 116
หมู 3 ถนนเอกชัย ตําบลลาดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 หมายเลขโทรศัพท 034-711189
โทรสาร 034-718009
เดิมตั้งอยูที่ตําบลบานปรก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ตอมาเมื่อปพุทธศักราช 2521 ไดยายมา
อยูที่ปากคลองบางคลี่ (ปจจุบันเรียกวาคลองบางแกว ) ตําบลแมกลอง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ดาน
ซายมือเปนโรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม มีเนื้อที่ 2 ไร 3 งาน 20 ตารางวา ตอมากรมราชทัณฑไดจัดหาที่ดิน
เพื่อสรางเรือนจําใหมไวที่ หมูที่ 3 ตําบลลาดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เนื้อที่ 110 ไร 3 งาน 43
ตารางวา
โดยตั้งเปนเรือนจําชั่วคราวชื่อ เรือนจําชั่วคราวลาดใหญ ในระยะเวลานั้นจํานวนผูตองขังเพิ่มมากขึ้น
กรมราชทัณฑจึงไดเห็นควรจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อกอสรางเรือนจําจังหวัดสมุทรสงคราม เรือนจําชั่วคราวลาด
ใหญ ตั้งแตปพุทธศักราช 2521 จึงกอสรางแลวเสร็จในปพุทธศักราช 2529 ประกาศพระราชกฤษฎีกาเปนเรือนจํา
จังหวัดสมุทรสงคราม และไดทําการยายผูตองขังมาคุมขังที่เรือนจํา แหงนี้ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2529 ประกาศ
พระราชกฤษฎีกากําหนดแบงเขต เรือนจําชั่วคราวลาดใหญ เนื้อที่ 70 ไร เรือนจําจังหวัดสมุทรสงคราม เนื้อที่ 40
ไร 3 งาน 43 ตารางวา โดยแบงพื้นที่ภายในกําแพงเรือนจํา 11 ไร พื้นที่บริเวณภายนอกใชเปนบานพักขาราชการ
29 ไร 3 งาน 43 ตารางวา อยูหางจากศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามประมาณ 2 กิโลเมตร ทิศตะวันออกจด
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ทิศตะวันตกจดโรงเรียนศรัทธาสมุทร ดานทิศเหนือจดถนนเอกชัย ดานทิศใตจด
คลองสาธารณะ และทางรถไฟ ตอมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 ไดรับการยกฐานะใหเปนเรือนจํากลาง
สมุทรสงคราม มีอํานาจการควบคุมผูตองขัง กําหนดโทษไมเกิน 20 ป
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ปจจุบันเรือนจํากลางสมุทรสงคราม มีผูตองขังกระทําความผิดซ้ํา คดีคายาเสพติดกลับเขาสูเรือนจํา
กลางสมุทรสงคราม ตั้งแตป 2559-2561 มีผูตองขังกระทําความผิดซ้ํากลับมาสูเรือนจําฯจํานวน 180 คน แตในการ
เก็บขอมูลครั้งนี้จะใชกลุมเปาหมายจํานวน 150 คน
ผูวิจัยในฐานะที่เปนผูปฏิบัติงานอยูในเรือนจํากลางสมุทรสงคราม จึงมีความสนใจที่จะทําการวิจัยเรื่อง
นโยบายสรางอาชีพผูตองขังกับปญหาการกระทําความผิดซ้ํา ในคดีคายาเสพติด เรือนจํากลางสมุทรสงคราม เพื่อนํา
ผลการวิจัยมาปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการควบคุมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูตองขังใหเปนคนดีของสังคมและมี
อาชีพที่สุจริตติดตัวออกไปประกอบอาชีพที่ดีตอ ใหมีความสอดคลอง ตามกรอบแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยตอไป และแผนยุทธศาสตรกรมราชทัณฑในการคืนคนดีสูสังคม ปลอดภัย มีอาชีพที่สุจริตไมหวนกลั บมากระทํา
ความผิดซ้ําอีก

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการเสนอแนวทางการแกไขฟนฟูผูตองขัง ในคดีคายาเสพติดไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อศึกษาปจจัยดานการคบหาสมาคมที่แตกตางที่มีผลตอการกระทําผิดในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดของ
ผูตองขัง

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคลของผูตองขัง
1. สถานภาพสมรส
2. อายุ
3. กําหนดโทษ
4. การศึกษา
5. อาชีพกอนตองโทษ
6. รายไดตอเดือนกอนตองโทษ

ปจจัยดานผูตองขัง
กระทําความผิดซ้ําคดีคายาเสพติด
1. ปญหาทางดานเศรษฐกิจ
2. ปญหาทางดานครอบครัว
3. ปญหามาจากตัวผูกระทํามีพฤติกรรม
ที่ติดตัวเคยชินฯ
4. ปญหาทางดานสภาพแวดลอม
5.ปญหาทางดานสังคม และปญหาอื่นๆ
5. ดานการกําจัดขยะและสิง่ ปฏิกูล

ตัวแปรตาม

นโยบายการสรางอาชีพผูตองขัง
กับปญหาการกระทําความผิดซ้าํ
ในคดีคายาเสพติด เรือนจํากลาง
สมุทรสงคราม มีอาชีพดังตอไปนี้
1. ชางเดินไฟฟาในอาคาร
2. ชางซอมเครื่องปรับอากาศ
3. ชางสกีนเสื้อผาสําเร็จรูป
4. ชางอลูมิเนียม
5. ชางตัดผมชาย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาเรื่องนโยบายการสรางอาชีพผูตองขังกับปญหาการกระทําความผิดซ้ํา
ในคดีคายาเสพติด เรือนจํากลางสมุทรสงคราม
2. ขอบเขตพื้นที่ กลุมผูตองขังกระทําความผิดซ้ํา ในคดีคายาเสพติด เรือนจํากลางสมุทรสงคราม
3. ขอบเขตดานระยะเวลาใชเวลาในการวิจัย ระหวาเดือน ธันวาคม 2561- มกราคม 2562 รวมระยะเวลา
2 เดือน
ขอบเขตดานประชากร
ปจจุบันเรือนจํากลางสมุทรสงคราม มีผูตองขังกระทําความผิดซ้ํา คดีคายาเสพติดกลับเขาสูเรือนจํากลาง
สมุทรสงคราม ตั้งแตป 2559-2561 มีผูตองขังกระทําความผิดซ้ํากลับมาสูเรือนจําฯจํานวน 180 คน แตในการเก็บ
ขอมูลครั้งนี้จะใชกลุมเปาหมายจํานวน 150 คน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. ทําใหทราบถึงปจจัยทางดานความผูกพันทางสังคมของผูตองขังที่กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไมวาจะ
เปนลักษณะทั่วไปของภูมิหลัง ลักษณะความผูกพันของครอบครัว ละสภาพแวดลอมที่พักอาศัย คานิยมและความ
เชื่อทางดานศาสนา กฎหมาย จริยธรรม และศีลธรรม
2. ทําใหทราบถึงปจจัยทางดานการคบคาสมาคมที่แตกตางของผูตองขังที่กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้ง
ลักษณะของการคบหาสมาคมกับเพื่อนที่กระทําความผิด จํานวนเพื่อนที่คบหาสมาคมดวย ระยะเวลาในการคบหา
สมาคม ความถี่ในการพบปะ รวมถึงคานิยมและความเชื่อในเรื่องการกระทําผิด
3. ทําใหทราบถึงสาเหตุและมูลเหตุจูงใจของผูตองขังที่กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
4. ทําใหทราบถึงพฤติกรรมและความรูสึกนึกคิดของผูตองขังที่กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จะไดนําสาเหตุ
ที่แทจริงของปญหานั้นไปวิเคราะหเพื่อหาแนวทางการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
5. ผลของการวิจัยจะเปนขอมูลสําหรับผูสนใจจะศึกษาวิเคราะหถึงปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดให
โทษและเปนแนวทางในการแกไขปญหาตอไป

วิธีวิจัย
การวิ จัยเรื่องนโยบายการสรา งอาชี พผูตองขัง กับปญหาการกระทําความผิดซ้ํา ในคดีคา ยาเสพติ ด
เรือนจํากลางสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสรางอาชีพใหกับผูตองขังกระทําความผิดซ้ําในคดีคายา
เสพติด ใหกับผูตองขังเรือนจํากลางสมุทรสงคราม และเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการเสนอแนวทางการแกไขฟนฟู
ผูตองขังในคดีคายาเสพติดไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสํารวจความคิดเห็น
(Survey Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก สถานภาพ อายุ กําหนดโทษ การศึกษา อาชีพ
กอนตองโทษ รายไดตอเดือนกอนตองโทษ มีลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
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ขั้นตอนที่ 2 ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการสรางอาชีพผูตองขังกับปญหาการกระทําความผิดซ้ําในคดีคา
ยาเสพติด เรือนจํากลางสมุทรสงคราม ประกอบดวย
ปญหาทางดานเศรษฐกิจ
จํานวน 6 ขอ
ปญหาทางดานครอบครัว
จํานวน 8 ขอ
ปญหามาจากผูกระทําผิดมีพฤติกรรมที่ติดตัวเคยชิน จํานวน 7 ขอ
ปญหาทางดานสภาพแวดลอม
จํานวน 6 ขอ
ปญหาทางดานสังคมและปญหาอื่นๆ
จํานวน 9 ขอ
ขั้นตอนที่ 3 ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการสรางอาชีพผูตองขังกับปญหาการกระทําความผิดซ้ําในคดีคา
ยาเสพติด เรือนจํากลางสมุทรสงคราม ประกอบดวย ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข จํานวน 3 ขอ

อภิปรายผล
ในสวนของการอธิปรายผลการวิจัยนั้นจะแบงการอภิปรายออกเปนมิติตางๆ ตามลักษณะสวนบุคคลและ
ลักษระของพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง โดยแบงออกเปน 5 ดาน ดังตอไปนี้
ดานเศรษฐกิจของกลุมตัวอยาง พบวา คานิยมในการกระทําความผิ ดที่อาจจะสงผลมากจากปจจัยอื่นๆ
แล วนํ ามารวมเป นค านิ ย ม แนวคิด ทั ศนคติส วนตั ว ต อการกระทํา ความผิ ดนั้ น พบว า ส วนใหญ เกือบทั้ งหมด
มีคานิยมในการมองเห็นเรื่องการจําหนายยาเสพติด นั้น ทําใหเกิดความสะดวกสบายในชีวิตมากขึ้น มีเงินเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับอาชีพอื่นๆ แลว สามารถหาเงินไดมากกวา รวดเร็วกวา และทําใหมีฐานะที่ดีขึ้น ใหความรูสึกวา เมื่อ
ตนเองมีเงินแลว ไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่นในสังคม ไดมีความเทาเทียมกันกับคนอื่นมากยิ่งขึ้น เกิดทัศนคติตอ
การจําหนายยาเสพติดวา ดีกวาไปขอทาน หรือลักขโมยคนอื่น เปนอาชีพที่สรางรายได และสรางความสุขใหกั บ
ตนเอง ดังนั้น คานิยมดังกลาวเปนสิ่งที่สงผลใหเกิดการกระทําความผิดไดงายที่สุด โดยสอดคลองกับงานวิจัยที่กลาว
วา คานิยมดังกลาวอาจถูกปลูกฝงมาจากการมีปฏิสัมพันธ จากการถายทอดในกลุม หรือการเรียนรูดวยตนเองก็ได
(ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี,2553) หากกลุมตัวอยาง หรือผูกระทําผิด ยังไมไดรับการปรับเปลี่ยนทัศนคติดังกลาว
ปรับเปลี่ยนคานิยมดังกลาว ก็ไมสามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมในการกระทําความผิดได
ดานปญหาครอบครัว ของกลุมตัวอยาง พบวา โดยสวนใหญสถานภาพครอบครัวนั้นไมพบปญหาของ
ลักษณะครอบครวแตกแยก ถึงแม วาในขอมูลสวนบุคคลกลุมตัวอยาง พบวา สภาพครอบครัว สวนใหญไมสมบูรณ
สภาพครอบครัวนั้นไมมีปญหา หรือบางสวนก็มรการทะเลาะเบาะแวงกันบาง แตก็ถือวาเปนเรื่องปกติ ไมมีความ
รุนแรงหรือการใชกําลังภายในครอบครัว สวนใหญพบปญหาที่วาครอบครัว บางครอบครัวใหอิส ระ หรือไมคอย
เขมงวดในเรื่องของการอบรมสั่งสอน สอดคลองกับงานวิจัยที่กลาว อาจจะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดการกระทํา
ความผิดได (นุชนาฏ มุกุระ,2554) แตพบวา ครอบครัวของผั้กระทําความผิดบางคนมีสภาพครอบครัวที่สมบูรณมาก
ทั้งในเรื่องสมาชิกครอบครัวที่ครบทั้งบิดา มารดาและมีการอบรมเลี้ยงดูที่ดีเปนครอบครัวอบอุน แตตัวผูตองขังเองก็
ยังกระทําความผิดได ซึ่งเปนลักษณะพฤติกรรมในดานครอบครัวเพียงอยางเดียวไมอาจจะเปนพฤติกรรมแหงการ
กระทําความผิดได อาจจะตองมีพฤติกรรมในดานอื่นเสริมดวย
ดานปญหาจากตัวผูกระทํามีพฤติกรรมที่ ติดตัวเคยชิน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีชวงอายุ ระหวาง
25-35 ป ซึ่งเปนชวงอายุวัยทํางาน เปนชวงวัยที่มีการพบปะผูคนเปนจํานวนมากทั้งเพื่อรวมงาน รวมอาชีพ จัง
อาจจะพบปะผูคนที่เกี่ยวกับของกับยาเสพติดได ในสวนของอาชีพสวนใหญประกอบอาชีพอิสระหรือรับจางทั่วไป
เนื่องดวยการจําหนายยาเสพติดนั้นเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย การประกอบอาชีพรับจางหรืออาชีพอิสระ อาจจะเปนการ
ประกอบอาชีพบังหนา และสามารถสรางความเปนสวนตัวโดยไมมีใครรับร็ รายไดตอเดือนพบวา สวนใหญรายไดต่ํา
กวา 10,000 บาท เปนที่นาสังเกตไดวาตอเดือนนั้นคอนขางที่จะต่ํา ซึ่งอาจจะเปนรายได จากกอาชีพที่ทําใหเพื่อ
หลบหลีกการจับกุมของเจาหนาที่ ซึ่งรายไดที่แทจริงจากการจําหนายยาเสพติดนั้น มีจํานวนมากสูงมาก ในสวนของ
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ระดั บ การศึ ก ษานั้ น พบว า กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ นั้ น จบการศึ ก ษาในระดั บ ประถม ศึ ก ษาสู ง สุ ด ที่ ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส) เทานั้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่มี การอธิบายวาการมี ระดับการศึกษาที่คอนขางต่ํา
นั้น สงผลใหเกิดการขุถึงงานที่มีรายไดสูงไดยาก รายไดไมเพียวพอตอสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน จึงอาจมีผลทําให
หันไปประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายได (กลุมงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงาน
ราชทัณฑ,2556) สถานภาพครองครัว พบวา สวนใหญบิดาหรือมารดาเสียชีวิต รวมถึงสถานภาพสมรสของกลุม
ตัวอยางนั้นสวนมากหยาราง ซึ่งสภาพครอบครัวและสภาพสมรสดังกล าวอาจจะมีผลตอการกระทําผิดได เนื่องดวย
สาเหตุของสภาพครอบครัวที่ไมสมบูรณขาดคนเปนหลัก ขาดหัวหนาครอบครัว และอันดับสุดทาย สภาพเขตที่อยู
อาศซัยนั้นเกือบทั้งหมดสวนใหญอาศัยอยูกันเปนสวนใหญ ซึ่งอาจะสงผลใหบุคคลที่อาศัยอยูในเขตดังกลาวไดรับ
อิทธิพลใหเกิดการกระทําผิดได
ดานปญหาสภาพแวดลอม พบวากลุมตัวอยางสวนใหญจะอาศัยอยูในเขตที่มีผูเสพยาเสพติด เปนจํานวน
มาก รวมถึงในขอมูลลสวนบุคคล พบวา อาศัยอยูในลลักษณะของชุมชนแออัด และชุมชนเคหะในเกือบทั้งหมด ชุน
ชนลักษณะดังกลาวสวนใหญมีประชากรที่อาศัยอยูที่มีลักษณะฐานะยากจน การศึกษาที่คอนขางนอย และสวนใหญ
เปนแหลงที่อยูอาศัยของผูที่กระทําผิดกฏหมายในดานตาง ๆ รวมถึงเปนที่อยู อาศัยของผูมีอิทธิพลในเรื่องของการ
กระทํ า ผิ ด ลั ก ษณะชุ ม ชนที่ เ ป น ศู น ย รวมของผู ก ระทํ า ผิ ด นั้ น จะมี ลั ก ษณะของประชาชนที่ มี ก ารเข า ออกอยู
ตลอดเวลา จะมี การเขา-ออกของบุคคลแปลกหนาอยูเปนประจํา ซึ่ งสอดคลองกับงานวิจัยที่วาลักษณะที่อยูอาศัย
ดังกลาวนั้นมีผลตอการกระทําผิดของกลุมตัวอยาง เพราะสภาพแวดลอมชุมชนเปนสวนหนึ่งในการกลอมเกลา
พฤติกรรม การใชชีวิต ทัศนคติใหมีโอกาสเขาไปสูการกระทําความผิดได (พิมพทิพย นฤมิตญาณ,2556)
ดานปญหาสังคมและปญหาอื่นๆ จากกลุมตัวอยางพบวา ปญหาหลักซึ่งเปน ปญหาใหญที่สุดก็คือ
มี ก ารติ ด สิ น บนเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ เพื่ อ หลบหลี ก เลี่ ย งการจั บ กุ ม ตาม หรื อ แม ก ระทั่ ง ผู มี อํ า นาจรั ฐ เป น ผู ร ว ม
กระบวนการเอง เจาหนาที่ของรัฐมีสวนเกี่ยวของ ซึ่งเปนปญหาใหญที่ไมสามารถแกไขได ในสวนอื่นๆ เชน ในสวน
ของตัวกฎหมาย พบวา สวนใหญยังชาดความรู ความเขาใจเรื่องกฎหมายยาเสพติด การลงโทษ และในเรื่องของการ
รณรงคเกี่ยวกับบทลงโทษ การจับกุมก็ยังมีนอย ซึ่งสอดคลองกั บงานวิจัยที่กลาววา สาเหตุสําคั ญอีกสวนหนึ่ง คือ
การบังคับใชกฎหมายของผูมีอํานาจนั้น ยังไมเด็ดขาด จึงทําใหเกิดชองวางของกฎหมายใหผูกระทําความผิดมี
ชองทางหลีกเลี่ยงการจับกุม และไมเกรงกลัวตอกฎหมายได หากกฎหมายนั้นมีบทลงโทษที่ชัดเจน มีการบังคับใช
กฎหมายที่รวดเร็วและแนนนอนก็จะทําใหการกระทําความผิดนั้น ลดลงได (พรชัย ขันตี,2553)

ขอเสนอแนะ
โดยการศึกษาในครั้งนี้จะมีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาพฤติกรรมของผูกระทําความผิดซ้ําในคดีคายา
เสพติด โดยแบงออกเปนมิติดานตางๆ ดังตอไปนี้
1. มิติทางสถาบันครอบครัว สถาบันครอบครัวหรือพฤติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับครอบครัวนั้น เปนสิ่งที่สําคัญ
ในอันดับตนๆ ที่สามารถอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมแหงการกระทําผิดได เนื่องจากครอบครัว เปนสิ่งที่อยูใกลชิด
สุดกับตัวบุคคล สถาบันครอบครัวที่ดีจะสงผลใหตัวบุคคลไดความอบอุน ไดรับการปลูกฝงแนวความคิดที่ดีที่ถูกตอง
ทําใหแนวโนมที่จะกระทําผิดนั้นมีโอกาสลดนองลงได
2. มิติสถาบันการศึกษา การศึกษาถือเปนสถาบันที่สําคัญไมแพนดานอื่น ๆ เปนที่ยอมรับเปนสากลทั่วโลกวา
บุค คลที่ มี การศึ กษาในระดั บ สู ง จะสามารถมี คุ ณภาพชี วิ ต ไดดี กว า บุ ค คลที่ ไ ด รับ การศึกษาในระดั บ ที่ ถกต อง
เหมาะสมกับมาตรฐานพบวา จะเปนบุคคลที่มีแนวโนมในการตัดพสินใจ มีแนวความคิดที่จะไมเขาไปยุงกับการ
กระทําความผิดไดดีกวาบุคคลที่ไมไดรับการศึกษา บุคคลที่ไมไดรับการศึกษามีแนวโนมในการตัดสินใจ และมี
แนวคิดในการกระทําผิดไดสูงกวา เพราะขาดความรูในการประกอบเหตุผล กระบวนการความคิดที่ขาด การหลอ
หลอมจากสถาบันการศึกษา จะพบไดวาอาชญากรสวนใหญมีระดับการศึกษาที่ต่ํากวาระดับ มาตรฐาน ดังนั้น
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



หนวยงานที่เกี่ยวของควรจะมีการชวยเหลือ สนับสนุน ดูแลใหทุกคนในรัฐไดรับการศึกษา อยางทั่วถึง เทาเทียม
และเปนมาตรฐาน อันจะเปนการาชวยลดปญหาเรื่องการกออาชญากรรมไดในอีกทางหนึ่ง
3. มิติสถาบันทางสังคม บทบาทของสถาบันทางสังคม มีความสําคัญ ในดานของบรรทัดฐานทางสังคม
จารีต ประเพณี วัฒนธรรมของสังคมมรผลตอการกออาชญากรรม อธิบายไดคือ สังคมหรือชุมชนใดมีบรรทัดฐาน
ทางสังคมที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน เชน การมองเห็นอาชญากรเปนสิ่งไมดี ผิดกฎหมาย ตองตอการรวมมือกัน
ปองกัน สังคมนั้นก็จะมีคุณภาพที่ดี ปลอดสิ่งที่ผิดกฎหมาย ในทางตรงกันขาม หากสั งคมหรือชุมชนใดมองเรื่อง
อาชญากรรมเปนเรื่องปกติ ไมอยากยุง สังคมนั้น ๆ ก็จะพบตัวเลขอัตราการเกิดอาชญากรรมคอนขางสูงนั้นเอง การ
ใหโอกาสผูกระทําความผิดกลลับคืนสูสังคม การยกยองผูที่กลับตัวเปนคนดี การใหรางวัลกับผูทําความดี จะทําให
ชวยลดอาชญากรรมไดอีกทาง สถาบันทางสังคมนั้นรวมถึงสถาบันทางศาสนา หากคนในสังคมชวยกันทํานุบํารุง
ศาสนา จะพบวาสังคมนั้นจะมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่แข็งแกรง เพราะศาสนาทุกศาสนามรแนวงคําสอนใหประพฤติดี
ดังนั้น ศาสนามีสวนชวยในเรื่องดังกลาวได
4. มิ ติ ส ถาบั น การเมื อ งการปกครอง หน ว ยใหญ ที่ สุ ด ของสถาบั น ต า ง ๆ นั้ น คื อ สถาบั น การเมื อ ง
การปกครอง รัฐใดที่มีการเมือง การปกครอง ที่มีประสิทธภาพ มีเสถียรภาพ สงผลใหการออกนโยบาย กฎหมาย
ที่เขมงวด มีการกวดขันใน เรื่องการดูแลรักษา ความสงบเรียบรอยในสังคม อัตราในการเกิดอาชญากรรมก็มีจํานวน
ลดนอยลงไป รัฐใดที่มี การบริหารงานบานเมืองมีประสิทธิภาพ สงผลใหประชากรในรัฐเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อ
ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี อัตราการเกิดอาชญากรรก็นอยลง ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐที่ไมมีความมั่นคง
ขาดเสถียรภาพการบริหาร การปกครอง บานเมืองก็ขาดประสิทธิภาพในการดูแล รักษาความสงบ กอใหเกิดตัวเลข
อาชญากรรมที่มากกวา
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ปจจัยการเสริมสรางขวัญและกําลังใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของขาราชการทหารชั้นประทวนสังกัด
กองบัญชาการกองเรือยุทธการ
Moral Support Factors for the Performance of Noncommissioned Officers Officers under
Royal Thai Fleet

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

น้ําฝน เคลือบมาศ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ วรภัทรถิระกุล
ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปจจัยการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการทหารชั้นประทวนสังกัด กองบัญชาการกองเรือยุทธการ 2) เพื่อศึกษาระดับปจจัยการเสริมสรางขวัญและ
กําลังใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของขาราชการทหารชั้นประทวน สังกัด กองบัญชาการกองเรือยุทธการ 3) เพื่อศึกษา
ความสั ม พั น ธ ป จ จั ย ในการเสริ ม สร า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข า ราชการทหารชั้ น ประทวน สั ง กั ด
กองบัญชาการกองเรือยุทธการ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ขาราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกองบัญชาการกองเรือยุทธการ จํานวน
170 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปนแบบมาตรประมาณคา วิเคราะหขอมูล โดยใช คาความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความสัมพันธ
ผลการวิจัย พบวา ขาราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกองบัญชาการกองเรือยุทธการ มีขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานระดับความสม่ําเสมอของผลงาน มีคาเฉลี่ย
สู ง สุ ด 4.42 อยู ใ นระดั บ มาก เนื่ อ งจากผู บั ง คั บ บั ญ ชาเป น ตั ว อย า งดี เช น มาทํ า งานก อ นเวลา และกลั บ หลั ง
ผูใตบังคับบัญชาเสมอ อีกทั้งยังปกครองผูใต บังคับบัญชาดวยความยุติธรรมและเสมอภาค รองลงมา คือ ดานการขาด
งานหรือลางาน ตาง ๆ มีคาเฉลี่ย 3.59 อยูในระดับ มาก เนื่องจากผูใตบังคับบัญชามีความพึงพอใจกับหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย เนื่องผูบังคับบัญชาใหงานที่เหมาะสมกับความสามารถของแตละบุคคล และมักจะเปลี่ยนงานที่มอบหมายอยู
เสมอเพื่อใหเกิดความแปลกใหม รวมทั้งไดมีโครงการตางๆที่ชวยเพิ่มรายไดใหแกขาราชการทหารชั้นประทวน ดานการ
ลาออกจากงานหรือขอโยกยาย มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 3.29 อยูในระดับ มาก เนื่องจากงานที่ไดรับมอบหมายสวน
ใหญมีปริมาณที่เหมาะสมกับกําลังพล และใหอิสระในการทํางานพอสมควร จากการทดสอบสมมุติฐานพบวา ปจจัยสวน
บุ ค คลในด า นต า งที่ แตกต า งกัน ส ง ผลต อขวั ญ และกํา ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านโดยรวมไม แ ตกต า งกัน และป จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจการปฏิบัติงาน ไดแก ปจจัยดานเงินเดือน ปจจัยดานให งานที่เหมาะสม ปจจัยดาน
พยายามสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นในหนวยงาน ปจจัยดานผูบังคับบัญชาตองบริหารงานดวยวิถีประชาธิปไตย
ปจจัยดานผูบังคับบัญชาจักตองเปนตัวอยางที่ดี ปจจัยดานชมเชยและตักเตือนในโอกาสที่สมควร และปจจัยดานการ
เลื่อนตําแหนง มีความสัมพันธมากที่สุด คือ ดานเงินเดือน
คําสําคัญ : ทหารชั้นประทวน ขวัญและกําลังใจในการทํางาน

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



Abstract
This research had the objectives to: 1) study moral support factors for the performance
of noncommissioned officers under Royal Thai Fleet; 2) study the level of moral support
factors for the performance of noncommissioned officers under Royal Thai Fleet; 3) study the
relations of moral support factors for the performance of noncommissioned officers under
Royal Thai Fleet.
The sample group for this research was 170 noncommissioned officers under Royal
Thai Fleet. The data was collected from the survey for evaluation and analysis of frequency,
percentage, average, standard deviation and relation test.
The results indicated that the noncommissioned officers under Royal Thai Fleet had
high level of overall moral support. When looking at each aspect, the highest average of
performance consistence was 4.42 (high level) due to good example from the superiors such as
arriving office before office hours, leaving office after the subordinates, and fair and equal
administration. This was followed by that absence from work with the average of 3.59 (high
level) due to the satisfaction of proper and challenging assignment and the projects generating
more income to noncommissioned officers. The resignation of transfer request had the lowest
average of 3.29 (high level) due to proper amount of assignment and freedom to work. The
results of assumption testing indicated that the overall personal factors affecting moral support
for the performance were not different. The factor affecting moral support the most was salary,
followed by proper assignment, attempt to create good relations in the authority, democratic
administration of the superiors, good example from the superiors, proper admiration and
warning, and promotion.
Keywords : noncommissioned officers, moral support for performance

บทนํา
ทหาร เปนอาชีพที่มีความสําคัญตอประเทศของเราเปนอยางมาก เปนอาชีพที่เสียสละทําหนาทีป่ องกันประเทศ
จากผูรุกรานทําใหประเทศเราคงอยูมาจนถึงทุกวันนี้ เชนเดียวกับกองบัญชาการกองเรือยุทธการ และเพื่อใหกําลังพล
สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถดังนั้นขวัญและกําลังใจของกําลังพลจึงถือเปนสิ่งที่สําคัญเพราะถากําลังพล
มีขวัญและกําลังใจที่ดีแลวก็จะใหผลของงานนัน้ ออกมาดีแตในทางกลับกันหากกําลังพลมีขวัญและกําลังใจที่ไมดีแลวก็จะ
ทําใหงานนั้นออกมาไมมีป ระสิทธิภาพอาจกอใหเกิดความเสียหายได จึงจําเปนตองศึกษาปจจัยตางๆที่เกี่ยวกับการ
เสริมสรางขวัญและกําลังใจของกําลังพลวามีในเรื่องใดบางที่ชวยสงเสริมหรือบั่นทอนจิตใจของกําลังพล เพื่อนําปจจัย
เหลานั้นไปศึกษา และนํามาปรับปรุงแกไข พัฒนากําลังพลใหมีขวัญและกําลังใจในการทํางานที่ดีตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปจจัยการเสริมสรางขวัญและกําลังใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของขาราชการทหารชั้นประทวน
สังกัด กองบัญชาการกองเรือยุทธการ มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อศึกษาปจจัยการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารชั้นประทวนสังกัด
กองบัญชาการกองเรือยุทธการ
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2. เพื่อศึกษาระดับปจจัยการเสริมสรางขวัญและกําลังใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร
ชั้นประทวน สังกัด กองบัญชาการกองเรือยุทธการ
3. เพื่อศึ กษาความสัมพั น ธปจจั ยในการเสริมสรางขวัญกํา ลังใจในการปฏิ บัติงานของขาราชการทหาร
ชั้นประทวน สังกัด กองบัญชาการกองเรือยุทธการ

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคล

1. อายุ
2. สภาพสมรส
3. วุฒิการศึกษา
4. ชั้นยศ
5. อายุราชการ
6. เงินเดือน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตัวแปรตาม
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน
1. ระดับความสม่าํ เสมอของผลงาน
2. การขาดงานหรือลางานตางๆ
3. การลาออกจากงานหรือขอโยกยาย

ปจจัยในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ
เงินเดือน
ใหงานที่เหมาะสม
พยายามสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นใน
หนวยงาน
ผูบังคับบัญชาตองบริหารงานดวยวิธี
ประชาธิปไตย
จัดสภาพการทํางานใหเหมาะสม
ผูบังคับบัญชาจะตองเปนตัวอยางที่ดี
ชมเชยและตักเตือนในโอกาสทีส่ มควร
การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง

วิธีการการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การวิจัย เรื่อง ปจจัยการเสริมสรางขวัญและกํา ลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารชั้น
ประทวน สังกัด กองบัญชาการกองเรือยุทธการเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเพื่อการเก็บ
ขอมูลขาราชการทหารชั้นประทวน สังกัด กองบัญชาการกองเรือยุทธการ ซึ่งไดแบงการเก็บขอมูลออกเปน 4 สวน คือ
1.ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม, 2.แบบสอบถามขอมูลปจจัยในการเสริมสรางขวัญละกําลังใจ 8 ดาน, 3.แบบสอบถาม
เกี่ยวกับขวัญและกํา ลังใจในการปฏิบัติงาน ดานระดับความสม่ําเสมอของผลงาน การขาดงานหรือ ลางานตางๆ การ
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ลาออกจากงานหรือขอโยกยายงาน 4.คําถามเปนแบบปลายเปดเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติง าน จากนั้น
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห เพื่อเปนแนวทาง เปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงแกไขตอไป
วิธีการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเพื่อการเก็บขอมูล ขาราชการทหารชั้นประทวน สังกัด
กองบัญชาการกองเรือยุทธการเปนการ โดยใชวิธีการเลือกการสุมแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยการคํานวณ
จากสูตรคํานวณกลุมประชากรที่รูจํานวนประชากร (Finite Population) ตามสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane,
1973 : 125) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.95 และความคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยางที่ระดั บ 0.05 ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดกลุม
ตัวอยางโดยการปดเศษจํานวนเต็มรอย จะไดขนาดกลุมตัวอยางอยูที่ 170 คน

สรุปผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 170 คน
มีอายุชวง 30-40 ป คิดเปนรอยละ 40.49 โดยมีระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาตรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 58.24
ประสบการณทํางาน มากกวา 15 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.65 มียศจาตรี – จาเอก มากที่สุดคิดเปนรอยละ
67.65 และมีรายไดตอเดือน 15,000-20,000 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 41.76
สวนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการเสริมสรางขวัญของขาราชการทหารชั้นประทวน สังกัด
กองบัญชาการกองเรือยุทธการ
ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการเสริมสรางขวัญของขาราชการทหารชั้นประทวน สังกัด
กองบัญชาการกองเรือยุทธการ
ผลการวิเคราะหกลุมตัวอยาง จํานวน 170 คน ใหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการเสริมสรางขวัญ
โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย มาก มีคาเฉลี่ย 4.37 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานชมเชยและตักเตือนในโอกาสที่
สมควรมีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.57 รองลงมาคือ ดานผูบังคับบัญชาจักตองเป นตัวอยางที่ดี มีคาเฉลี่ย 4.56 รองลงมา คือ
ดานใหงานที่เหมาะสม และ ดานพยายามสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นในหนวยงาน มีคาเฉลี่ย 4.55 รองลงมา คือ
ดานจัดสภาพการทํางานใหเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 4.48 รองลงมา คือ เลื่อนขั้น, เลื่อนตําแหนง มีคาเฉลี่ย 4.37 รองลงมา
คือ ดานผูบังคับบัญชาตองบริหารงานดวยวิธีประชาธิปไตย มีคาเฉลี่ย 4.20 และ นอยที่สุด คือ เงินเดือน มีคาเฉลี่ย 3.71
ผลการวิเคราะหระดับขวัญและกําลังใจในกาปฏิบัติงาน โดยรวมและรายดาน
ผลการวิเคราะหกลุ มตัว อยา ง จํา นวน 170 คน ใหระดั บความคิด เห็น เกี่ย วกับ ขวัญ และกําลัง ใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย มาก มีคาเฉลี่ย 3.72 เมื่อพิจารณารายดาน พบ วา ดานระดับความสม่ําเสมอ
ของผลงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.42 รองลงมา คือ ดานการขาดงานหรือลางานตางๆ มีคาเฉลี่ย 3.59 และนอยที่สุด คือ
ดานการลาออกจากงานหรือขอโยกยาย มีคาเฉลี่ย 3.29 เปนลําดับสุดทาย

อภิปรายผล
จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปจจัยการเสริมสรางขวัญของขาราชการทหารชั้นประทวน สังกัด กองบัญชาการ
กองเรือยุทธการ ผลจากการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้
1. ผลการวิ เ คราะหข อมู ล ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข า ราชการทหารชั้ น ประทวน สั ง กั ด
กองบัญชาการกองเรือยุทธการ มีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับ มาก ดานระดับความ
สม่ําเสมอของผลงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการขาดงานหรือลางาน ตาง ๆและ ดานการลาออกจากงาน
หรือขอโยกยาย ตามลําดับ
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2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา
ขาราชการทหารชั้นประทวน สังกัด กองบัญชาการกองเรือยุทธการ ที่มีอายุตางกัน มีขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน
ขาราชการทหารชั้นประทวน สังกัด กองบัญชาการกองเรือยุทธการ ที่มีสถานภาพสมรสต างกัน มีขวั ญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน
ขาราชการทหารชั้นประทวน สังกัด กองบัญชาการกองเรือยุทธการ ที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน
ขาราชการทหารชั้นประทวน สังกัด กองบัญชาการกองเรือยุ ทธการ ที่มีประสบการณการทํางานตางกันมี
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน
ขาราชการทหารชั้นประทวน สังกัด กองบัญชาการกองเรือยุทธการ ที่มีรายไดที่ไดรับตอเดือนตางกันมี ขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน
ทั้งนี้เปนเพราะการบริหารทรัพยากรบุคคลในดานการวางแผนการทํางาน การบริหาร จัดการในสวนตาง ๆ
ตั้งอยูบนพื้นฐานของความรู ความสามารถ ความเหมาะสม และการบริหารงาน ที่ดีเปนสําคัญ ดังนั้นทําใหขาราชการ
ทหารชั้นประทวน สังกัด กองบัญชาการกองเรือยุทธการ ที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา รายไดที่ไดรับตอ
เดือน ตางกันมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน
3. ปจจัยการเสริมสรางขวัญ มีความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัตงิ าน เนื่องจาก ขาราชการทหาร
ชั้ น ประทวน สั ง กั ด กองบั ญ ชาการกองเรือ ยุ ท ธการ มี ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจที่ ดี ทํ า ให มี ค วามมุ ง มั่ น และมี ค วามตั้ ง ใจ
กระตือรือรนในการทํางานจนทําใหงานออกมามีคุณภาพที่ดีและมีความบกพรองนอย ปญหาการขาดงานลางานมี
จํานวนนอย และไมคิดที่จะลาออกหรือขอโยกยายออกจากองคกร

ขอเสนอแนะ
จากการวิจัย เรื่อง ปจจัยการเสริมสรางขวัญที่สงผลตอการปฏิบัติงานของขาราชการทหารชั้นประทวน สังกัด
กองบัญชาการกองเรือยุทธการ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ดานเงินเดือน จากการวิจัย พบวา เงินเดือนที่ทานไดรับเพียงพอตอการดํารงชีพใน ปจจุบัน มีคะแนนต่ํา
กวาทุกขอ ดังนั้น ผูบังคับบัญชาควรสนับสนุนสงเสริมใหขาราชการทหารหารายได พิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน
2. ดานใหงานที่เหมาะสม จากการวิจัยพบวางานที่ไดรับมอบหมายเปนงานที่ตรงกับความตองการ มีคะแนน
ต่ํากวาทุกขอ ดังนั้น ผูบังคับบัญชาควรพิจารณาในการมอบหมายงานใหขาราชการทหาร โดยถามความสมัครใจและ
ความตองการ ในบางกรณีพิจารณาตามความเหมาะสม ในแตละงานตามเห็นสมควร
3. ดานพยายามสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นในหนวยงาน จากการวิจัยพบวา ใหเกียรติรับฟงเหตุผลซึ่ง
กันและกันของเพื่อนรวมงาน มีคะแนนต่ํากวาทุกขอ ดังนั้น ผูบริหารควรใหความสําคัญและ มีสวนร วมในการเสริมสราง
ความสามัคคีใหกับผูใตบังคับบัญชา
4. ดานผูบังคับบัญชาจักตองบริหารงานดวยวิธีประชาธิปไตย จากการวิจัยพบวา มีความชัดเจน ในการ
มอบหมายงาน มีคะแนนต่ํากวาทุกขอ ดังนั้น ผูบริหารควรมีการมอบหมายงานที่เปนลายลักษณอักษร ที่ชัดเจน เพื่อให
คนที่ไดรับมอบหมายสามารถปฏิบัติงานไดเต็มที่
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5. ดานจัดสภาพการทํางานใหเหมาะสม จากการวิจัยพบวา มีสถานที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน มีคะแนน
ต่ํากวาทุกขอ ดังนั้น หนวยงานควรใหการสนับสนุนเรื่องของงบประมาณใหมีความเพียงพอเพื่อ ใชในการจัดสถานที่ให
ความความพรอมในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร
6. ดานผูบังคับบัญชาจักตองเปนตัวอยางที่ดี จากการวิจัยพบวา เปนผูมีคุณธรรม มีคะแนนต่ํากวา ทุกขอ
ดังนั้น ผูบริหารควรมีความเทาเทียมและมีความเสมอภาคกับทุกคนในการบริหารงาน โดยเฉพาะเรื่อง ของการพิจารณา
ความดีความชอบตองมีความโปรงใสและยุติธรรมเปนไปอยางทั่วถึง
7. ดานชมเชยและตักเตือนในโอกาสสมควร จากการวิจัยพบวา มีการประกาศเกียรติคุณกับผู ประสบ
ความสําเร็จ มีคะแนนต่ํากวาทุกขอ ดังนั้นผูบริหารควรใหความสําคัญและสนับสนุนผูที่ทําความดี โดยกลาวแสดงความ
ยินดีและมอบเกียรติบัตรพรอมแนะนําใหผูอื่นรับรูและแสดงความยินดี
8. ดานการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง จากการวิจัยพบวา การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงดูจากคุณภาพของ งานเปน
สําคัญ มีคะแนนต่ํากวาทุกขอ ดังนั้น ผูบริหารจึงควรใหความสําคัญเรื่องของคุณภาพของงาน เมื่อมี การพิจารณาความดี
ความชอบควรนํามาพิจารณาเพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหกับผูที่ปฏิบัติงาน
9. ดานระดับความสม่ําเสมอของผลงาน จากการวิจัยพบวา มีความบกพรองในงานนองลง มีคะแนน ต่ํากวา
ทุกขอ ดังนั้น ผูบริหารควรสงเสริมใหขาราชการทหารผูปฏิบัติงานในหนาที่ตางๆ ไดมีการเขารับการ ฝกอบรมเพื่อใหมี
ความรูและประสบการณใหมๆ อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
10. ดานการขาดงานหรือลางานตางๆ จากการวิจัยพบวา มีความทอแท เบื่อหนาย ไมพอใจในงานที่ ทําอยู มี
คะแนนต่ํากวาทุกขอ ซึ่งแสดงวาผูบริหารประสบความสําเร็จในการมอบหมายหน าที่การปฏิบัติงาน จนสรางความพึง
พอใจกับขาราชการทหาร
11. ดานการลาออกจากงานหรือการขอโยกยาย จากการวิจัยพบวา ไดรับการมอบหมายงานอยางไม เปน
ธรรม มีคะแนนต่ํากวาทุกขอ ดังนั้นสรุปไดวาหนวยงานประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการเรื่อง การมอบหมาย
หนาที่อยางเหมาะสมและมีความเปนธรรมทําใหขาราชการทหารมีความพอใจและมีขวัญกําลังใจที่ดี
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การมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต บานคลองขวาง
Participation in the savings group for Ban Khlongkhwang production

ผูวิจัย
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บทคัดยอ
จุดมุงหมายในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลอง
ขวาง และเพื่อทราบขอมูลการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองขวาง ประชากรที่ใชใน
การศึกษา ไดแก คณะกรรมการและสมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองขวาง การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยการสัมภาษณและแจกแบบสอบถามคณะกรรมการและสมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองขวาง
ผลการศึกษาพบวาการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองขวาง มีการบริหารการ
ดําเนินงานดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต มีความเสมอภาค ความยุติธรรมและปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิต ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม คณะกรรมการมีความรูความสามารถ สมาชิกมีคุณภาพ
สมาชิกมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นใหความรวมมือในการดําเนินงานและมีความซื่อสัตย มีการสรางเครือขายการ
เรียนรู สําหรับแนวทางการบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต คือปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุมออมทรัพยเพื่อ
การผลิตบริหารงานอยางซื่อสัตยสุจริต มีหลักเกณฑการพิจารณาเงินกูสามารถเก็บเงินกูไดตามกําหนดและมีการควบคุม
ติดตามการใชเงินกู ปจจุบันการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีผลกําไรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ชุมชน
สามารถนําเงินกําไรของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ไปสรางระบบสวัสดิการและพัฒนาชุมชนในดานตางๆ ได
คําสําคัญ : กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต, การบริหารจัดการ, การมีสวนรวม
ABSTRACT
The purpose of this study To study the participation in the operation of the Baan Klong
Khuang production savings group And to know the participation information to operate the
savings group for the production of Ban Khlong Khwang The population used in the study was
the committee and members of the savings group for the production of Ban Khlong Khwang.
This study is a quantitative research. By interviewing and distributing questionnaires to the
committee and members of the savings group for the production of Ban Khlong Khwang.
The results of the study showed that participation in the operation of the savings group
for the production of Ban Khlong Khwang With operational management with transparency
Honest Equality Justice and comply with the regulations of the savings group for production
Use participatory management principles The board has knowledge and ability. Quality
members Members participate in expressing opinions, cooperating in operations and being
honest. Have a learning network For management guidelines for savings groups for production
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Is to follow the rules and regulations of the savings group for the production, management honestly
There are criteria for considering loans, able to collect loans according to the schedule and have
control over the use of the loan. At present, the operation of the savings group for production With
increasing profits continuously The community is able to bring profit to the savings group for
production. To create welfare and community development systems in various fields.
Keyword : Savings group for production, Management, Participatory

บทนํา
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองขวาง หมูที่ 1 ตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด จัดตั้งขึ้นเมื่อ
ป พ.ศ. 2538 สมาชิกกอตั้ง 80 คน ตอมาไดเขาสู ระบบแนวทางการดําเนินงานกลุมออมทรัพย เพื่อการผลิตของ
กรมการพัฒนาชุมชน โดยนายสมปอง เสาวนามเปนประธานกลุม ปจจุบันมีสมาชิก 130 คน วัตถุประสงคแรกเริ่มการ
กอตั้งเพื่อเปนการสงเสริมการประหยัดและการออม สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกเก็บออมเงิ นทีละเล็กทีละนอย แลว
นํามารวมกันเปนประจําทุกเดือน เมื่อยอดเงินออมมากขึ้น จึงเปดโอกาสใหสมาชิกที่เดือดรอนหรือมีความจําเปนกูยืมไป
เพื่อเปนทุนในการประกอบอาชีพหรือเพื่อสวัสดิการของครอบครัว ทําใหคนมีคุณธรรม มีการชวยเหลือเกื้อกูล เอื้ออาทร
แบงปนซึ่งกันและกัน เกิดการทํางานรวมกันตามวิถีทางประชาธิปไตย มีการยอมรับฟงความคิดเห็นของเสียงสวนใหญ
เคารพในกฎกติกาที่มาจากขอตกลงรวมกัน ทําใหหมูบานมีแหลงทุนในการประกอบอาชีพเปนของทุนเอง ลดการพึ่งพิง
แหลงทุนจากภายนอกหมูบาน
สนใจที่จะศึกษาถึงการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองขวาง การมีสวนรวมเพื่อ
ดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองขวาง และเพื่อทราบปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการมีสวน
รวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองขวาง เพื่อเปนกรณีศึกษาสําหรับกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
บานอื่นๆ ที่ตองการดําเนินงานในแนวทางของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองขวาง อันจะกอใหเกิดความเขมแข็ง
และความมั่นคงของการบริหารจัดการทุนชุมชน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองขวาง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลตอผลการมีสวนรวมเพื่อการดําเนินงานของกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิตบานคลองขวาง ตามตัวแปร

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
การศึกษาการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองขวาง มีกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยดังนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

คุณลักษณะของบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. การศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได

การมีสวนรวมเพื่อดําเนินงาน
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองขวาง
1. การสรางเครือขายการเรียนรู
2. ความโปรงใส การบริหารจัดการ
3. คุณภาพของคณะกรรมการ
4. คุณภาพของสมาชิก
5. การบริหารงานแบบมีสวนรวม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

วิธีการวิจัย
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก คณะกรรมการและสมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต บานคลองขวาง
จํานวน 130 คน โดยผูศึกษาไดใชวิธีการคํานวณขนาดตัวอยางดวยวิธีการใชสูตรการคํานวณของยามาเน (Yamane)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งกําหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางเทากับ 5% ไพฑูรย โพธิสวาง (2556)
จากผลการคํานวณ ผูวิจัยจึงกําหนดกลุมตัวอยาง จํานวน 98 คน เมื่อไดกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางแลว จึงสุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษา แตเนื่องจากประชากรที่ใชในการศึกษาเปนสมาชิกและคณะกรรมการ กลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิตบานคลองขวาง ซึ่งเปนประชากรที่อยูในหมูบานเดียวกัน วิธีการสุมตัวอยางจึงใชวิธีการสุมแบบงายโดยการสุมแบบ
จับฉลาก เพื่อแจกแบบสอบถามตามจํานวนที่ไดสุมไว โดยทําการแจกแบบสอบถามในวันประชุมประจําเดือนของกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองขวาง
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
แบบสอบถาม (questionnaire) จะแบงออกเปน 2 สวน
สวนที่ 1 เปนสวนที่สอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 เปนสวนที่สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลในการดําเนินงานของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามใชสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics)
โดยการหาคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอคําถามที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลอง
ขวาง หมูที่ 1 โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแกคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
โดยการนําขอมูลในรูปแบบตารางควบคูกับการบรรยายและสรุปผลการศึกษาไดกําหนด ใหคะแนนคําตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองขวาง
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. เพื่ออธิบายลักษณะขอมูลทั่วไปและตัวแปรอื่นๆ ของกลุมตัวอยางโดยใชคาสถิติ เชน การแจกแจงความถี่
(Frequency) รอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะหขอมูล ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบาน
คลองขวาง ใชคารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean)
3. การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลและคะแนนที่แตกตางกันของ
กลุมเปาหมายที่ใหคะแนนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลอง
ขวาง จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยการทดสอบ
ความแตกตางระหวางกลุมเพศ ทดสอบดวยสถิติ t-test (Independent) กลุมอายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน(มากกวาสองตัวแปร) โดยใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way
Analysis of Variance) หรือ F-test หากมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูวิจัยจะทดสอบ
เปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีของ แอลเอสดี (LSD: Least Significant Difference) ตอไป

ผล/สรุปผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
กลุมตัวอยางของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวา เพศชาย มีอายุอยูในชวง 40 ป
ขึ้นไป สวนใหญ มีสถานภาพ สมรส สวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษาประกอบอาชีพเกษตร มีรายไดต่ํา
กวา 15,000 บาท ตอเดือน
สวนที่ 2 การมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองขวาง ตามวัตถุประสงคขอที่ 1
ผลการวิเคราะหแบบสอบถามการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเ พื่อการผลิตบานคลองขวาง พบวา การมี
สวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองขวาง ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสรางเครือขายการเรียนรู รองลงมาคือ ดานความโปรงใสในการบริหารจัดการ
, ดานคุณภาพสมาชิก , ดานคุณภาพของคณะกรรมการ และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดดานการบริหารแบบมีสวนรวม
ตามลําดับ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละดาน มีขอคนพบ ดังนี้
1. ดานการสรางเครือขายการเรียนรู พบวา การมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบาน
คลองขวาง ดานการสรางเครือขายการเรียนรู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด การบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ไดรับการสนับสนุนชวยเหลือในดานตา งๆ จากเจาหนาที่และ
หนวยงานจากภาครัฐเครือขายกองทุนหมูบานและเอกชนมากนอยเพียงใด รองลงมาคือ การไปศึกษาดูงานการบริหาร
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตที่อื่นซึ่งประสบความสําเร็จเพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิตมากนอยเพียงใด มีคาเฉลี่ยเทากับ การบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตมีการเชื่อมโยงการเรียนรูกับกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิตหรือกลุมการเงินอื่นๆเชน กองทุนหมูบาน เครือขายกองทุนหมูบาน เปนตน ทั้งในและนอกชุมชน
มากนอยเพียงใด ตามลําดับ
2. ดานความโปรงใสในการบริหารจัดการ พบวา การมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบาน
คลองขวาง ดานความโปรงใสในการบริหารจัดการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารงบประมาณของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตมีความโปรงใสมากนอ ยเพียงใด รองลงมาคือ
การทํางานมีความโปรงใสมากนอยเพียงใด การอนุมัติเงินกูยืมแกสมาชิก มีความเปนธรรมและเสมอภาคตอสมาชิกมาก
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นอยเพียงใด มีการแตงตั้งหรือยินยอมใหบุคคลภายนอกเขามาติดตามตรวจสอบและประเมินการบริหารงบประมาณของ
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มากนอ ยเพียงใด การคัดเลือกคณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เปนไปอยาง
โปรงใส ถูกตองมากนอยเพียงใด และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีการเปดโอกาสใหสมาชิกไดเขามาตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เพื่อสรางความโปรงใสในการบริหารจัดการมากนอยเพียงใด ตามลําดับ
3. ดานคุณภาพสมาชิก พบวา การมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองขวาง ดาน
คุณภาพสมาชิก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สมาชิกกูยืมเงินนําไปใช
ตรงตามวัตถุประสงคของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มากนอยเพียงใด รองลงมา สมาชิกใหความรวมมือและปฏิบัติตาม
ระเบียบของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มากนอยเพียงใด สมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีความเชื่อมั่นและยอมรับ
การดําเนินงานของคณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตมากนอยเพียงใด และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สมาชิกกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิต มีสวนรวมและเขารวมกิจกรรมของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มากนอยเพียงใด ตามลําดับ
4. ดานคุณภาพของคณะกรรมการ พบวา การมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลอง
ขวาง ดานคุณภาพของคณะกรรมการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ คณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีความรูความเขาใจบทบาทหนาที่ของตนตามระเบียบของคณะกรรมการ
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตมากนอยเพียงใด รองลงมาคือ คณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีความเสียสละใน
การปฏิบัติงานใหกับกลุมฯ มากนอยเพียงใด และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ คณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
ไดรับการอบรมหรือเพิ่มพูนความรูและประสบการณเกี่ยวกับการบริหารกลุมฯมากนอยเพียงใด ตามลําดับ
5. ดานการบริหารแบบมีสวนรวม พบวา การมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลอง
ขวาง ดานการบริหารแบบมีสวนรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
โอกาสในการควบคุมตรวจสอบและใหขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของคณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มี
มากนอยเพียงใด รองลงมาคือ การมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีมากนอย
เพียงใด การมีบทบาทในการรวมจัดทําแผนการกําหนดนโยบายของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีมากนอยเพียงใด และ
ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การมีสวนรวมในการกําหนดกติกา ขอบังคับตาง ๆ ของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต รวมทั้ง
เคารพและปฏิบัติตามกติกาขอบังคับที่ กําหนดรวมกันมีมากนอยเพียงใด ตามลําดับ
สวนที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต บานคลองขวาง ตาม
วัตถุประสงคขอที่ 2
ผลการศึกษาพบวา ประชาชนที่มี เพศ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดแตกตางกัน มี
ความคิดเห็นตอการมี สวนรวมเพื่ อดํา เนินงานกลุ มออมทรัพ ยเพื่อการผลิตบ านคลองขวาง ไมแตกตางกัน ที่ ระดั บ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สวน ประชาชนที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออม
ทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองขวาง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05

อภิปรายผล
ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยเรียงตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
1. จากผลการศึกษาการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองขวาง ในภาพรวม
พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการสรางเครือขายการเรียนรู รองลงมาคือ
ดานความโปรงใสในการบริหารจัดการ ดานคุณภาพสมาชิก ดานคุณภาพของคณะกรรมการ และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
คือ ดานการบริหารแบบมีสวนรวม ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะในการการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพย
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เพื่อการผลิตบานคลองขวาง มีการรวมมือกันระหวางคณะกรรมการบริหารกับสมาชิกเปนอยางดี จึงสงผลใหคาคะแนน
เฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน หากพิจารณาในรายดาน สามารถอภิปรายไดดังนี้
1.1 จากผลการวิจัยดานการสรางเครือขายการเรียนรู พบวามีคาเฉลี่ยสูงเปนอันดับแรก โดยพบวาขอ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ไดรับการสนับสนุนชวยเหลือในดานตางๆ จาก
เจาหนาที่และหนวยงานจากภาครัฐเครือขายกองทุนหมูบานและเอกชนมากนอยเพียงใด รองลงมาคือ การไปศึกษาดู
งานการบริหารกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตที่อื่นซึ่งประสบความสําเร็จเพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงานของกลุมออม
ทรัพยเพื่อการผลิตมากนอยเพียงใด มีคาเฉลี่ยเทากับ การบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตมีการเชื่อมโยงการ
เรียนรูกับกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตหรือกลุมการเงินอื่นๆเชน กองทุนหมูบาน เครือขายกองทุนหมูบาน เปนตน ทั้งใน
และนอกชุมชนมากนอยเพียงใด ตามลําดับ การสรางเครือขายการเรียนรู พบวาเปนปจจัยที่สําคัญตอการบริหารจัดการ
สถาบันการเงินชุมชน หากไดรับการสนับสนุนชวยเหลือในดานตางๆ จากเจาหนาที่และหนวยงานจากภาครัฐเครือขาย
กองทุ น ฯและเอกชน การไปศึ กษาดู ง านการบริห ารกองทุ น องคก รการเงิ น หรื อสถาบั น การเงิ น ที่ อื่น ซึ่ ง ประสบ
ความสําเร็จเพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงานของกองทุนและการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน มีการเชื่อมโยง
การเรียนรูกับองคกรทางการเงินหรือสถาบันการเงินอื่นๆเชน กองทุนหมูบาน เครือขายกองทุนหมูบาน เปนตน ทั้งใน
และนอกชุมชนจะสงผลตอประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน สอดคลองกับผลการศึกษาของ ธงไท
ไชยหิรัญการ (2550 : บทคัดยอ) ที่พบวาควรมีการเชื่อมโยงกันของสถาบันการเงินชุมชน ในระหวางหมูบานตําบล
อําเภออื่นๆ ใหมากขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหสถาบันการเงินชุมชน สมาชิกและชุมชน มีความเขมแข็งขึ้น โดยผูนํา
เปนผูที่สําคัญในการประสานความรวมมือระหวางชุมชน มีการนําคณะกรรมการไปดูงานของสถาบันฯอื่นหรือมีการจัด
กิจกรรมรวมกันระหวางสถาบันฯ
1.2 จากผลการวิจัยดานความโปรงใสในการบริหารจัดการ พบวามีคะแนนเฉลี่ย มาเปนอันดับสอง โดย
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การบริหารงบประมาณของกลุมออม
ทรัพยเพื่อการผลิตมีความโปรงใสมากนอยเพียงใด รองลงมาคือ การทํางานมีความโปรงใสมากนอยเพียงใด การอนุมัติเงิน
กูยืมแกสมาชิก มีความเปนธรรมและเสมอภาคตอสมาชิกมากนอยเพียงใด มีการแตงตั้งหรือยินยอมใหบุคคลภายนอกเขา
มาติดตามตรวจสอบและประเมินการบริหารงบประมาณของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มากนอยเพียงใด การคัดเลือก
คณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เปนไปอยางโปรงใส ถูกตองมากนอยเพียงใด และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ
มีการเปดโอกาสใหสมาชิกไดเขามาตรวจสอบการบริหารงบประมาณของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เพื่อสรางความ
โปรงใสในการบริหารจัดการมากนอยเพียงใด ตามลําดับ ความโปรงใสในการบริหารจัดการ มีความสําคัญตอการมีสวน
รวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองขวาง โดยจะเห็นวาหากการทํางานมีความโปรงใส การอนุมัติเงิน
กูยืมแกสมาชิก มีความเปนธรรมและเสมอภาคตอสมาชิก การบริหารงบประมาณของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตมีความ
โปรงใส มีการแตงตั้งหรือยินยอมใหบุคคลภายนอกเขามาติดตามตรวจสอบและประเมินการบริหารงบประมาณของกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิต มีการเปดโอกาสใหสมาชิกไดเขามาตรวจสอบการบริหารงบประมาณของกลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิต เพื่อสรางความโปรงใสในการบริหารจัดการ การคัดเลือกคณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เปนไปอยาง
โปรงใส จะสงผลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของสุชาวดี
สานหลา และ รัชนี มุกแจง (2555 : บทคัดยอ) ที่พบวาการความพรอมของชุมชน สมาชิกมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น คณะกรรมการมีความรูความสามารถไดรับการยอมรับนับถือ การบริหารการดําเนินงานเปนไปดวยความโปร งใส
ซื่ อสั ต ย สุ จ ริ ต มี ค วามเสมอภาค ยุ ติ ธ รรม และปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บข อบั ง คั บ ของกองทุ น หมู บ า นและชุ ม ชนเมื อ ง
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มีกระบวนการและกลไกในการชวยใหสมาชิกสามารถชําระหนี้ไดโดยอาศัยความซื่อสัตย สุจริต ความรับผิดชอบและความ
เชื่อมั่น มีการติดตามผลการดําเนินงานและขยายผลของสถาบันการเงินชุมชน
1.3 จากผลการวิจัยในดานคุณภาพสมาชิก พบวามีคาเฉลี่ยมาเปนอันดับหา ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มากเชนกัน โดยขอมีมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ สมาชิกกูยืมเงินนําไปใชตรงตามวัตถุประสงคของกลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิต มากนอยเพียงใด รองลงมา สมาชิกใหความรวมมือและปฏิบัติตามระเบียบของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มากนอย
เพียงใด สมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีความเชื่อมั่นและยอมรับการดําเนินงานของคณะกรรมการกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิตมากนอยเพียงใด และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่ อการผลิต มีสวนรวมและเขารวม
กิจกรรมของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มากนอยเพียงใด ตามลําดับ คุณภาพของสมาชิก พบวาเปนปจจัยที่สําคัญตอ
การบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต หากสมาชิกกูยืมเงินนําไปใชตรงตามวัตถุประสงคของกลุมออมทรัพยเพื่อ
การผลิต สมาชิกใหความรวมมือและปฏิบัติตามระเบียบของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีความเชื่อมั่นและยอมรับการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีสวนรวมและเขารวมกิจกรรมของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
จะสงผลตอประสิทธิผลในการบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต สอดคลองกับผลการศึกษาของสุชาวดี สานหลา
และ รัชนี มุกแจง (2555 : บทคัดยอ) ที่พบสมาชิกมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีกระบวนการและกลไกในการชวยใหสมาชิกสามารถชําระหนี้ไดโดยอาศัยความซื่อสัตย
สุจริต ความรับผิดชอบและความเชื่อมั่น มีการติดตามผลการดําเนินงานและขยายผลของสถาบันการเงินชุมชน
1.4 จากผลการวิจัยในดานคุณภาพของคณะกรรมการ พบวามีคาเฉลี่ยมาเปนอันดับที่สี่ ซึ่ งมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมากเชนกัน โดยขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ คณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีความรูความ
เขาใจบทบาทหนาที่ของตนตามระเบียบของคณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตมากนอยเพียงใด รองลงมาคือ
คณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีความเสียสละในการปฏิบัติงานใหกับกลุมฯ มากนอยเพียงใด และขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ คณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ไดรับการอบรมหรือเพิ่มพูนความรูและประสบการณ
เกี่ยวกับการบริหารกลุมฯมากนอยเพียงใด ตามลําดับ คุณภาพของคณะกรรมการ พบวาเปนปจจัยที่สําคัญตอการ
บริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน โดยที่คณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชน มีความรูความเขาใจบทบาทหนาที่ของ
ตนตามระเบียบของคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชน คณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชน มีความเสียสละในการ
ปฏิบัติงานใหกับสถาบันการเงินชุมชน จะสงผลตอประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน สอดคลองกับ
การศึกษาของ สุภาภรณ วงศรักตระกู ล (2551 : บทคัดยอ) ที่พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของสถาบัน
การเงินชุมชนในดานผูนําไดแกเพศ อายุและประสบการณในการบริหารงานของคณะกรรมการ ดานสมาชิกไดแกความ
พึงพอใจและความเชื่อมั่นของสมาชิกตอคณะกรรมการสถาบันการเงิน และดานการบริหารอื่นๆ คือที่ตั้งอาคารสถานที่
1.5 จากผลการวิจัยในดานการบริหารแบบมีสวนรวม พบวามีคะแนนเฉลี่ยมาเปนอันดับสาม โดย
พบว า ข อที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง สุ ด คือ โอกาสในการควบคุม ตรวจสอบและให ข อเสนอแนะต อ การดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีมากนอยเพียงใด รองลงมาคือ การมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีมากนอยเพียงใด การมีบทบาทในการรวมจัดทําแผนการกําหนดนโยบายของกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิต มีมากนอยเพียงใด และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การมีสวนรวมในการกําหนดกติกา ขอบังคับ
ตาง ๆ ของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต รวมทั้งเคารพและปฏิบัติตามกติกาขอบังคับที่ กําหนดรวมกันมีมากนอยเพียงใด
ตามลําดับ การบริหารแบบมีสวนรวม พบวามีสวนสําคัญตอประสิทธิผลการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
โดยจะเห็นวาหากการบริหารงานแบบมีสวนรวมในการกําหนดกติกา ขอบังคับตาง ๆ ของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
รวมทั้งเคารพและปฏิบัติตามกติกาขอบังคับที่กําหนดรวมกัน การมีบทบาทในการรวมจัดทําแผนการกําหนดนโยบาย
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ของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต การมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต โอกาส
ในการควบคุมตรวจสอบและใหขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของคณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต จะสงผล
ตอประสิทธิผลในการบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต สอดคลองกับแนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนเปนปจจัย
สําคัญที่จะสนับสนุนสงเสริมการทํางานของกองทุนหมูบาน เครือข ายกองทุนหมูบานในทุกระดับใหประสบความสําเร็จ
การมีสวนรวมชวยลดความขัดแยง และสรางพลังของการเรียนรู ทําใหเกิดการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจสาธารณะ
รวมกัน รวมทั้งชวยในการตรวจสอบ กํากับดูแล อันจะสงผลถึงความสุจริต โปรงใส ซึ่งเปนพื้นฐานในการพัฒนากองทุน
หมูบานใหตอบสนองความตองการของชุมชนและพัฒนาไปสูการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนในอนาคต
2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองขวาง จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล ผลการศึกษาพบวา ประชาชนที่มี เพศ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต บานคลองขวาง ไมแตกตางกัน
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สวนประชาชนที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองขวาง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
2.1 เพศ พบวา ประชาชนที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออม
ทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองขวาง ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย
ซึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นางสาวกัญญาภัค มาตรา (2556:บทคัดยอ) การบริหารจัดการกองทุนหมูบาน ในเขต
อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ผูกูยืมเงินกองทุนหมูบานในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่มีเพศแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนหมูบานในเขตอําเภอหวยเม็กจังหวัดกาฬสินธุโดยภาพรวมไมแตกตางกัน
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
2.2 อายุ พบวา ประชาชนที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองขวาง ที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย
ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ จินตกานต แสงออน (2554,บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของ
กองทุนหมูบาน : กรณีศึกษาตําบลสรางนกทา อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ พบวา สมาชิกกองทุน
หมูบานที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของกองทุนหมูบาน ตําบลสราง
นกทา อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 สถานภาพการสมรส พบวา ประชาชนที่มีสถานภาพการสมรสที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการ
มีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองขวาง ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของของฐิตารีย พิมพรัตน (2558,บทคัดยอ) : ศึกษาเรื่อง
ความสําเร็จในการบริหารงานกองทุนหมูบาน บานโปงคอม หมูที่ 5 ตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
ที่พบวา ประชาชนที่มี สถานภาพการสมรส ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอความสําเร็จในการบริหารงานกองทุนหมูบาน
บานโปงคอม หมูที่ 5 ตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
2.4 ระดับการศึกษา พบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการมีสวน
รวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองขวางไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ไมเปนไป
ตามสมมติฐานการวิจัย สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุภาชนก เหล็กกลา (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการมีสวน
รวมของประชาชนในการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
พบวา สมาชิกกองทุนหมูบานที่มี ระดับการศึกษา ตางกันมีสวนรวมในการบริหารจัดการกองทุนหมูบานไมแตกตางกัน
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



2.5 อาชีพ พบวา ประชาชนที่มีอาชีพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองขวาง ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย
สอดคลองกับผลการศึกษาของของ ฐิตารีย พิมพรัตน (2558,บทคัดยอ) : ศึกษาเรื่องความสําเร็จในการบริหารงาน
กองทุนหมูบาน บานโปงคอม หมูที่ 5 ตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ที่พบวา ประชาชนที่มี อาชีพ
ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอความสําเร็จในการบริหารงานกองทุนหมูบาน บานโปงคอม หมูที่ 5 ตําบลผักขะ อําเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแกว ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
2.6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ประชาชนที่มีรายไดที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมเพื่อ
ดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคลองขวางไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ไมเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุภาชนก เหล็กกลา (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการมีสวน
รวมของประชาชนในการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ที่ พบวา สมาชิกกองทุนหมูบานที่มี รายไดการกูยืม ตางกันมีสวนรวมในการบริหารจัดการกองทุนหมูบานไมแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ในการวิจัยครั้งนี้การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต และการสรางจิตสํานึกของ
สมาชิกใหมีคุณธรรม จริยธรรม การมีจิต สํานึกและการหวงแหนทุนชุมชน เปนสิ่งที่จะชวยใหกลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิตสามารถเติบโตไดอยางมั่นคงและตอเนื่อง
2. การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตและหลักการบริหารจัดการแบบมี
สวนรวม เปนองคประกอบหลักในการพัฒนากลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตไปสูความเขมแข็ง โดยทั้งคณะกรรมการและ
สมาชิกตองเปนมีสํานึกรวมในการการมีสวนรวมในการกําหนดกติกา ขอบังคับตางๆ ของกลุม ออมทรัพยเพื่อการผลิต
รวมทั้งเคารพและปฏิบัติตามกติกาขอบังคับที่กําหนด
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ในการวิ จั ย ครั้ง ต อไป ควรเน น การวิ จั ย ในลั ก ษณะป ญ หาและอุป สรรคของการดํ า เนิ น งานโดยเฉพาะ
ความสําเร็จของสมาชิกในการนําเงินกูยืมไปใชจายตามโครงการที่เสนอขอกู ยืม ซึ่งเปนหัวใจหลักที่บงชี้ถึงความสําเร็จ
ของการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตอยางแทจริง
2. การวิ จัยครั้งตอไป ควรสรางกระบวนการเรียนรูในการตอบแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูล ที่มีคุณภาพ
สามารถบงชีขอเท็จจริงเกี่ยวกับกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตไดอยางคลอบคลุมมากที่สุด
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คุณภาพชีวิตและทัศนคติของประชาชนในตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง
ที่มีตอแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
Quality of life and attitude of people in Tha Chang Sub-district Wiset Chai Chan District
Ang Thong With the development plan of the Tambon Administrative Organization

ปริญญา วิทยะสุนทร

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การศึ กษาวิ จัย ครั้ง นี้มี ความมุง หมายเพื่อศึกษาความสัม พั นธ ระหว างคุณ ภาพชีวิ ตและทัศนคติของ
ประชาชนใน ตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ที่มีตอแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
จําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ประชาชนใน
ตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง จํานวน 364 คนสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย
คาเฉลี่ย (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สถิติทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One-way analysis of variance) แลวนําไปทดสอบรายคูดวยวิธี LSD (Least significant difference) และ
สหสัมพันธของเพียรสัน (Correlation)
ผลการวิจัยพบวา
1. คุณภาพชีวิตของประชาชนใน ตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ที่มีตอแผนพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบล โดยรวมและรายดานอยูในระดับดี
2. ทัศนคติของประชาชนใน ตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ที่มีตอแผนพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบล โดยรวมและรายดานอยูในระดับดี
3. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชาชนใน ตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง
ที่มีตอแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล โดยรวมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
4. ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนในตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ที่มีตอ
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล โดยรวมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและแตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ
5. ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตและทัศนคติของประชาชนใน ตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอางทอง ที่มีตอแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโดยรวมและรายดานโดยรวมมีความสัมพันธเชิงบวก
ในระดับนอย (r = .006)
คําสําคัญ : คุณภาพชีวิต/ทัศนคติ/ประชาชน ตําบลทาชาง
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Abstract
This research aims to study the relationship between quality of life and people's
attitudes in Tha Chang Sub-district, Wiset Chai Chan District. Ang Thong With the
development plan of the subdistrict administrative organization classified by sex, age,
occupation, education level And monthly income The samples used in the research were
people in Tha Chang Sub-district, Wiset Chai Chan District. 364 people in Ang Thong
Province. (Mean) Standard deviation (SD), T-test, One-way analysis of variance, then
double test with LSD (Least significant difference) and Pearson's correlation (Correlation)
The research found that
1. Quality of life of people in Tambon Tha Chang, Wiset Chai Chan District Ang
Thong With the development plan of the Tambon Administrative Organization Overall and
each aspect is at a good level.
2. Attitudes of people in Tha Chang Sub-district, Wiset Chai Chan District Ang
Thong With the development plan of the Tambon Administrative Organization Overall and
each aspect is at a good level.
3. The comparison of quality of life of people in Tha Chang Sub-district, Wiset Chai Chan
District Ang Thong With the development plan of the Tambon Administrative Organization
Overall, there were statistically significant differences and were not statistically significant.
4. The comparison of attitudes of people in Tha Chang Sub-district Wiset Chai Chan
District Ang Thong With the development plan of the Tambon Administrative Organization
Overall, there were statistically significant differences and were not statistically significant.
5. The relationship between quality of life and people's attitudes in Tambon Tha Chang,
Wiset Chai Chan District Ang Thong With the overall development plan of the subdistrict
administrative organization and each aspect has a positive relationship at a low level (r = .006)
Keywords : quality of life / attitude / people, Tha Chang sub-district

บทนํา
คุณภาพชีวิตและทัศนคติของประชากร เปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาประเทศเปนปจจัยสําคัญที่สุดและ
ปญหาสวนใหญนั้น มีสาเหตุเกิดจากมนุษย การพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงจําเปนตองเริ่มตั้งแตวัยเด็ก
โดยองคประกอบที่ สํา คั ญที่ ช ว ยใหมนุ ษ ย มีศักยภาพสู ง สุ ดคือการศึก ษา มนุ ษย จ ะพัฒ นาใหดีขึ้น นั้ นอยู ที่ไ ด รับ
การศึกษาเพราะการศึกษาเปนรากฐานของการพัฒนาคุณภาพของมนุษย ดังคํากลาวที่วา “การศึกษาพัฒนาคน
คนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติ”
จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตและทัศนคติของประชาชนตําบลทาชางอําเภอวิเศษ
ชัยชาญ จังหวัดอางทองที่มีตอแผนองคการบริหารสวนตําบลเนื่องจากสะทอนถึงปญหาเกี่ยวคุณภาพชีวิตและ
ทัศนคติของประชาชนเปนอยางไร มีแนวทางในการปองกัน แกไขสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตและทัศนคติที่
ดี สามารถพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมไทยใหเจริญ ดานคุณภาพชีวิตของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลทา
ชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทองไดมีการสงเริมสงเสริมดานการศึกษา คุณภาพชีวิตที่มีมาตรฐาน โดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง เชน จัดใหมีมาตรฐานการเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดการเกี่ยวกับเรื่องศูนย
เรียนรูชุมชน จัดตั้งศูนยสงเสริมใหแก เด็ก เยาวชน และประชาชน ใหมีพื้นที่หรือสถานที่เลนกีฬา ออกกําลังกาย
จัดใหมีการสงเคราะห แกผูยากไร ผูพิการ หรือผูทุพพลภาพ ผูสูงอายุ ผูปวยเอดส รวมทั้งผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี จัดใหมีการสงเสริมอาชีพแกกลุมแมบ าน และเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนภูมิปญญาชาวบาน ใหสามารถ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



พึ่งพาตนเองได สนับสนุนใหเกษตรกรใชปุยอินทรีย และสารชีวภาพในการทําการเกษตรเพื่อเปนการลดตนทุน
รักษาสุขภาพและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
สวนดานทัศนคติของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทองไดมี
สง เสริม ด า นการบริการและบุ คลากรใหมีป ระสิท ธิ ภ าพในการทํ า งาน ส ง เสริมใหมี การคมนาคมที่ มี ม าตรฐาน
ปรับปรุงระบบบริการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เชน กอสรางถนน ทางเดิน ทางเทา สะพาน และราง
ระบายน้ํา ขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุมทั่วถึง ขยายระบบสงน้ําประปา ปรับปรุง ซอมแซมและกอสราง
ถนนใหเชื่อมโยงทุกชุมชนสงเสริมดานศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น เชน อนุรักษสงเสริมประเพณีทองถิ่น
และรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม เชิดชูสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สวนเศรษฐกิจและการทองเที่ยว เชน การสนับสนุนใหชุมชนมีรายไดจากการทํา
เกษตรกรรม คหกรรม และการทองเที่ยว สงเสริม OTOPในชุมชนใหสามารถสรางรายไดใหชุมชนเขมแข็งและ
สามารถพัฒนาชุมชนใหเปนสถานที่ทองเที่ยวในอําเภอและจังหวัด

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบลทาชาง ที่ไดรับจากแผนพัฒนาขององคการบริหาร สวนตําบล
2. เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชน ที่มีตอแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1. ปจจัยสวนบุคคล
-เพศ
2. อายุ อาชีพการศึกษา รายได
3.
คุณภาพชีวิตของประชาชน
- รางกาย จิตใจและสังคม
- สิ่งแวดลอม

แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล

ทัศนคติของประชาชน
- บริการและบุคลากร
- สาธารณูปโภค
- ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
- เศรษฐกิจและการทองเที่ยว
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบลทาชาง ที่ไดรับจากแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
2. ทราบทัศนคติของประชาชน ที่มีตอแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนทั้งหมดในตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง
จํานวน 6 หมูบาน รวมประชากรทั้งหมด 4,000 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก ประชากรที่สุมทําแบบสอบถามในตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง
จํานวน 364 คน โดยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane,1973,p.125)
โดยการสุมกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ หรือยินดีตอบแบบสอบถาม จํานวน 364 คน
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยคําถามระบุเพศ อายุ อาชีพการศึกษา
และรายได ใชสถิติเชิงพรรณนา ทําตารางแจงความถี่และหาคาขอมูลเปนรอยละ (Percentage)
2. การวิเคราะหขอมูลความเห็นของคุณภาพชีวิตและทัศนคติของประชาชนในตําบลทาชางอําเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอางทองที่มีตอแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ใชการคํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และใชสถิติทดสอบสมมติฐานโดยใชการ ทดสอบ (F-test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA)

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาคุณภาพชีวิตและทัศนคติของประชาชนในตําบลทาชางอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง
ที่มีตอแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสรุปผลไดดังนี้
1. คุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบลทาชางอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทองที่มีตอแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล โดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานที่มีคาเฉลี่ยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก ดานจิตใจและสังคม ดานรางกาย ดานสิ่งแวดลอม ตามลําดับ
1.1 ดานรางกายโดยรวมและรายขออยูในระดับดี เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก
สถานที่ในการออกกําลังกายมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบถวนสถานที่ใหบริการการตรวจรางกายมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกครบถวน ประชาชนไดรับการสงเสริมการออกกําลังกายจากองคการบริหารสวนตําบลตามลําดับ สวนอันดับ
สุดทาย ไดแกองคการบริหารสวนตําบลมีการตรวจรางกายประจําปใหกับประชาชาชน
1.2 ดานจิตใจและสังคมโดยรวมและรายขออยูในระดับดี เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย
ไดแกประชาชนรวมกันรณรงคตอตานยาเสพติด ประชาชนมีการเขารวมกิจกรรมประจําปขององคการบริหารสวน
ตําบล องคการบริหารสวนตําบลเสนอแผนพัฒนาประชาชนใหฟงเปนอยางดี ตามลําดับ สวนอันดับสุดทาย ไดแก
ประชาชนรวมกันรณรงคตอตานอบายมุข
1.3 ดานสิ่งแวดลอมโดยรวมอยูในระดับดี เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก องคการ
บริหารสวนตําบลมีการขุดลอกคูคลอง การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การรณรงครักษาสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนตามลําดับ สวนอันดับสุดทายไดแก การใชสารเคมีทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ
2. ทัศนคติของประชาชนในตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ที่มีตอแผนพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบล โดยรวมและรายดานอยูในระดับดี
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โดยเรีย งลํ า ดั บ ค า เฉลี่ ย จากมากไปหาน อ ย ได แ ก ด า นสาธารณู ป โภค ด า นการบริการ ด า นการศึก ษา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม และดานเศรษฐกิจซึ่งแตละดาน พบวา
2.1 ดานการบริการโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณารายขอโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย อยูในระดับดี ไดแกมีเทคโนโลยีทันสมัยเพียงพอตอการใหบริการ มีสถานที่สะอาด สะดวก พรอมใหบริการ
และมีเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการตามลําดับ สวนอันดับสุดทาย อยูในระดับดีไดแก การใหบริการองคการ
บริหารสวนตําบลสะดวก และรวดเร็ว
2.2 ดานสาธารณูปโภค โดยรวมอยูในระดับดี โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก
จัดการพัฒนาเสนทางคมนาคมใหมีถนนมากยิ่งขึ้น จัดการระบบจราจรไมใหติดขัด จัดการพัฒนาทํานุบํารุงไฟฟา
และประปา ตามลําดับ สวนอันดับสุดทายคือจัดการระบบขยะไมใหตกคาง
2.3 ดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมโดยรวมอยูในระดับดี โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย ไดแก รณรงคปลูกจิตสํานึกในการรักบานเกิด มอบสนับสนุนเงินผูดอยโอกาสในการศึกษา ตามลําดับ สวน
อันดับสุดทาย อยูในระดับดีไ ดแก สนับสนุนเผยแพรพระพุทธศาสนา
2.4 ดานเศรษฐกิจโดยรวมอยูในระดับดี โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ใหการ
สนับสนุนเทศกาลประเพณีตาง ๆ ยกระดับสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน พัฒนาสถานที่ทองเที่ยวในชุมชนเปนแหลง
สําคัญของจังหวัดตามลําดับ สวนอันดับสุดทาย อยูในระดับดีไดแก สงเสริมการสรางรายไดใหชุมชนเขมแข็ง
3. ผลการการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง
ที่มีตอแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ปรากฏผลดังนี้
3.1 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อางทอง ที่มีตอแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามเพศ โดยรวมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณารายดานพบวาประชาชนเพศหญิงและเพศชายในตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อางทอง มีคุณภาพชีวิตแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 ไดแก ดานรางกาย และดาน
สิ่งแวดลอม โดยที่ประชาชนเพศชายมีคุณภาพชีวิตดานรางกายและดานสิ่งแวดลอมมากกวาประชาชนเพศหญิง
3.2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อางทอง ที่มีตอแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามอายุโดยรวมและรายดาน คือ ต่ํากวา 5 ป ตั้งแต
5 ป ถึง 10 ป และมากกวา 10 ป โดยรวมและรายดานทุกดาน มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
3.3 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อางทอง ที่มีตอแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามอาชีพโดยรวมและรายดาน คือ เกษตรกรรม
พนักงานบริษัท รับจางทั่วไป นักเรียนนักศึกษา ขาราชการรัฐสาหกิจ และอื่น ๆ โดยรวมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานรางกายมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ
นัยสําคัญ .05 สวนดานจิตใจและสังคม และ ดานสิ่งแวดลอมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
3.4 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อางทอง ที่มีตอแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามระดับ การศึกษาโดยรวมและรายดาน คือ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช./ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรี และอื่น ๆ โดยรวมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานรางกายมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 สวนดานจิตใจและสังคม และ ดานสิ่งแวดลอมแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ
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3.5 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อางทอง ที่มีตอแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามรายไดตอเดือน โดยรวมและรายดาน คือ
ต่ํากวา 10,000 บาท 10,000 – 20,000 บาท 20,000 – 30,000 บาท 30,000 – 40,000 บาท 40,000 – 50,000
บาท และมากกวา 50,000 บาทโดยรวมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายดานพบวา
ดานรางกายและดานจิตใจและสังคม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 สวน
ดานสิ่งแวดลอมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
4. ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนในตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ที่มีตอ
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ปรากฏผลดังนี้
4.1 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนในตําบลทาชา ง อํา เภอวิเศษชัยชาญ จังหวั ด
อางทอง ที่มีตอแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามเพศ โดยรวมมีความแตกตางอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายดานพบวาประชาชนเพศหญิงและเพศชายในตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอางทอง มีคุณภาพชีวิตแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 ไดแก ดานบริการและ
บุคลากรโดยที่ประชาชนเพศชายมีทัศนคติดานบริการและบุคลากรมากกวาประชาชนเพศหญิง
4.2 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนในตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง
ที่มีตอแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามอายุโดยรวมและรายดาน คือ ต่ํากวา 5 ป ตั้งแต 5 ป
ถึง 10 ป และมากกวา 10 ป โดยรวมและรายดานทุกดาน มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
4.3 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนในตําบลทาชา ง อํา เภอวิเศษชัยชาญ จังหวั ด
อางทอง ที่มีตอแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามอาชีพโดยรวมและ
รายดาน คือ เกษตรกรรม พนักงานบริษัท รับจางทั่วไป นักเรียนนักศึกษา ขาราชการรัฐสาหกิจ และอื่น ๆ โดยรวม
มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
4.4 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนในตําบลทาชา ง อํา เภอวิเศษชัยชาญ จังหวั ด
อางทอง ที่มีตอแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามระดับการศึ กษาโดยรวมและรายดาน คือ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช./ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรี และอื่น ๆ โดยรวมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานบริการและ
บุคลากร ดานสาธารณูปโภค ดานการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม และดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยวแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
4.5 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติ ของประชาชนในตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อางทอง ที่มีตอแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามรายไดตอเดือน โดยรวมและรายดาน คือ
ต่ํากวา 10,000 บาท 10,000 – 20,000 บาท 20,000 – 30,000 บาท 30,000 – 40,000 บาท 40,000 – 50,000 บาท
และมากกวา 50,000 บาทโดยรวมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายดานพบวาดาน
เศรษฐกิจและการทองเที่ยว มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 สวน ดานบริการ
และบุคลากร ดานสาธารณูปโภค ดานการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
5. ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตและทัศนคติของประชาชนใน ตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอางทอง ที่มีตอแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโดยรวมและรายดานโดยรวมมีความสัมพันธเชิงบวก
ในระดับนอย (r = .006)
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อภิปรายผล
1.คุ ณภาพชีวิ ต ของประชาชนในตํา บลทา ช างอํา เภอวิ เศษชัย ชาญ จั ง หวั ด อางทองที่ มี ตอแผนพั ฒ นา
องคการบริหารสวนตําบล มีคุณภาพชีวิตทั้ง 3 ดาน คือ ดานรางกาย ดานจิตใจสังคม และดานสิ่งแวดลอม โดยรวม
อยูในระดับดีเพื่อพิจารณาเปนราย ดานพบวาคุณภาพชีวิต ทางสังคมและดานจิตใจ อยูในระดับดีซึ่ง สอดคลองกับ
แนวคิดคุณภาพชีวิต หมายถึง คุณภาพในดานสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง และศาสนา ซึ่งเปนคา
เทียบเคียงไมมีกฎเกณฑตายตัวแนนอน กลาวคือ ทุกคนหรือทุกประเทศอาจจะกําหนดมาตรฐานตางๆ กันไปตาม
ความตองการ และความตองการคุณภาพชีวิตนี้ยอมจะเปลี่ยนแปลงไปไดตามกาลเวลาและกาลเทศะ (ศิริ ฮามสุโพธ
2543 : 56)
คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตของบุคคลที่สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับสังคมไดอยางเหมาะสม ไมเปนภาระ
และไมกอใหเกิดปญหาแกสังคม เปนชีวิตที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ และสามารถดํารงชีวิตที่ชอบธรรมสอดคลอง
กับสภาพแวดลอม และคานิยมสังคม ตลอดจนแสดงหาสิ่งที่ตนปรารถนาใหไดมาอยางถูกตองภายใตเครื่องมือและ
ทรัพยากรที่มีอยู คุณภาพชีวิตแบงเปน 3 ประการ คือ
1. ทางดานรางกาย คือ บุคคลจะตองมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ อันเปน
ผลตอบสนองมาจากปจจัยพื้นฐานฯ
2. ทางดานจิตใจ คือ บุคคลจะตองมีสภาวะจิตใจที่สมบูรณราเริงแจมใส ไมวิตกกังวล มีความรูสึกพึงพอใจ
ในชีวิตตนเองครอบครัว และสังคมสิ่งแวดลอม มีความปลอดภัยในชีวิตฯ
3. ทางดานสังคม คือ บุคคลสามารถดํารงชีวิตภายใตบรรทัดฐาน และคานิยมของสังคมในฐานะเปน
สมาชิกของสังคมไดอยางปกติสุขฯ (ศิริ ฮามสุโพธิ์ 2543 : 57)
แนวคิดทฤษฎีของคอนโด (A.K. Kondo I Uneseo, 1985 : 66 อางถึงในวิภาพร มาพบ สุข, 2550 : 29)
ที่กลาววา “คุณภาพชีวิตที่ดีสงผลตอความเปนอยูอยางมีความสุขทางดานจิตใจ อารมณ ซึ่งประกอบดวย ความรัก
ความเป น เพื่ อ น ความสั ม พั น ธ ที่ ดี ความมั่ น คงในความรู สึ ก นึ ก คิด ซึ่ ง ส ง ผลต อ สติ ป ญ ญาและการเรี ย นรู ที่ มี
ประสิทธิภาพไดสูงขึ้น ” และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ กนกวรรณ ทองตา ลึง (2552 : บทคัดยอ) และนิพนธ
คันธเสวี(2553 : 6-7) ไดจําแนกองคประกอบของการมีคุณภาพชีวิตไว5 ประการ คือ 1) ดานรางกาย 2) ดาน
อารมณ 3) สภาพแวดลอมทางกายภาพ 4) สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม 5) ดานความคิดและจิตใจ คุณภาพชีวิต
สวนดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับที่ดี สอดคลองกับคุณภาพชีวิต (Quality of life) ในแงของสิ่งแวดลอมนั้น หมายถึง
การศึกษาความเปนอยูของมนุษยที่เกี่ยวของกับสถานภาพทางการศึกษา อนามัย และเศรษฐกิจ ตามลักษณะของ
สิ่งแวดลอมทางชีวกายภาพ เชื้อชาติ วัฒนธรรม และวิธีการเลี้ยงดู โดยที่คุณภาพชีวิตนั้นขึ้นอยูกับสภาพทั่วไปของ
สิ่งแวดลอมทางชีวกายภาพ บุคคลอยูในที่ทรัพยากรสิ่งแวดลอมที่อุดมสมบูรณยอมจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวา บุคคลที่
อยูในที่ขาดแคลนทรัพยากรสิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิตตองขึ้นอยูกับความพึงพอใจ ซึ่งมีความแตกตางไปแตละบุคคล
อีกดวย (เกษม จันทรแกว 2540 : 28-29) เมื่อพิจารณาผลการการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบล
ทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ที่มีตอแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ปรากฏผลวาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ที่มีตอแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบล จําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ การศึกษาและรายไดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. ทัศนคติของประชาชนในตําบลทาชางอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทองที่มีตอแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตํา บล ซึ่ งมีทัศนคติ 4 ดาน คื อ ดานบริการและบุค ลากร ดานสาธารณูป โภค ด านศึกษา ศิลปะ
วัฒนธรรม และดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยวโดยรวมอยูในระดับดี ซึ่งสอดคลองกับคํากลา วของ สรอยตระกูล
(ติวยานนท) อรรถมานะ (2541) ใหความหมายของทัศนคติไววา เปนผลผสมผสานระหวางความนึกคิด ความเชื่อ
ความคิดเห็น ความรู และความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด คนใดคนหนึ่ง หรือกับสถานการณใดสถานการณ
หนึ่ง ซึ่งออกมาในทางประเมินคา อาจเปน ไปในทางยอมรับหรือปฏิเสธก็ได และความรูสึกเหลานี้มีแนวโนมที่จะ
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กอใหเกิดพฤติกรรมหนึ่งขึ้น เมื่อพิจารณาผลการการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนในตําบลทาชาง อําเภอวิเศษ
ชัยชาญ จังหวัดอางทอง ที่มีตอแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ปรากฏผลวาทัศนคติของประชาชนใน
ตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ที่มีตอแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามเพศ
อายุ อาชีพ การศึกษาและรายไดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
การวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตและทัศนคติของประชาชนในตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง
ที่มีตอแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล มีขอเสนอแนะดังนี้
1. จากผลการวิจัยการศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัย ชาญ จังหวัด
อางทองที่มีตอแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งทางองคการบริหารสวนตําบลทาชาง ยังขาดทรัพยากร
ในการชวยเหลือประชาชน เชนการตรวจรางกายประจําปไมเพียงพอตอการใหบริการประชาชนหรือการเขาไป
ตรวจสอบสภาพแวดลอมภายในชุมชนเกี่ยวกับมลพิษทางเจาหนาที่มีไ มเพียงพอในการไปตรวจสอบ สงผลกระทบ
ตอสุขภาพประชาชน และขาดการใหความรูความเขาใจในเรื่องการดําเนินชีวิต
2. จากผลการวิจัยทัศนคติของประชาชนในตําบลทา ชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด อางทองที่มีต อ
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล การจัดการบริการในองคการบริหารสวนตํา บลทาชางยังลาชา ไมรวดเร็ว
ทันใจเนื่องจากบุคลากรไมเพียงพอตอการใหบริการประชาชน และการที่องคการบริหารสวนตําบลทาชางควรมีการ
อบรมปลูกจิตสํานึกใหประชาชนรักบานเกิด พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง เกิดการสรางงาน สรางรายไดเขามาชุมชน
เพื่อใหประชาชนในตําบลทาชาง มีความรู มีงาน มีอาชีพ มีรายไดมั่นคงในแตละครอบครัว พัฒนาตอไปในชุมชน
ตําบล อําเภอ จังหวัดและประเทศสูสากล เพื่อเปนผลดีตอประชาชนและประเทศชาติ
3. จากผลการวิจัยพบวาเจาหนาที่ควรที่จะเขาถึงประชาชนในเมื่อประชาชนทุกคนอยูในเขตการปกครอง
ของตน เจาหนาที่ทุกคนควรชวยเหลือประชาชนอยางเต็มความสามารถเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยองคกรของประชาชนใน ตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง
ที่มีตอแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล จึงควรทําการวิจั ยใหคลอบคลุมทั้งเขตการปกครองเพื่อใหเกิด
ประโยชนตอการสรางคุณภาพชีวิตและทัศนคติเพื่อใหเกิดการพัฒนาในทองที่เกิดประสิทธิผล และทราบความ
ตองการที่แทจริงของประชาชนในเขตพื้นที่
2. ควรมีการศึกษาปจจัยในดานคุณภาพชีวิตอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อศึกษาความเกี่ยวข องกับและทัศนคติของ
ประชาชน
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ควรใชวิธีอื่นเพิ่มเติมดวยนอกจากการใชแบบสอบภาม เชน การสังเกต
การสัมภาษณแบบมีสวนรวมเพื่อจะไดทราบรายละเอียดในเชิงลึก
4. ควรมี การศึ กษาความตองการในการพัฒ นาคุณภาพชีวิ ตและหาแนวทางตอบสนองความต องกา ร
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการสํารวจความคิดเห็นของบุคลกรในแตละสวนงาน
5. ควรมีการศึกษาความตองการในการพัฒนาทัศนคติและแนวทางตอบสนองความตองการการพัฒนา
ทัศนคติ โดยการสํารวจความคิดเห็นของบุคลกรแตละสวนงาน
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การบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาเทศบาลตําบลบานดอน อําเภออูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
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CASE STUDY OF DISTRICT BANDON MUNICIPAL, U-THONG SUPHANBURI

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

ปริยณัฏฐ อุเทศนันทน
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา
เทศบาลตําบลบานดอน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวม 2) เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา เทศบาลตําบลบานดอน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และ 3) เพื่อศึกษาปญหาและ
อุปสรรคของการบริหารงานตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา เทศบาลตําบลบานดอน อําเภออูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรีการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ เปนผูบริหารเทศบาลตําบลบานดอน
ขาราชการ พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป พนักงานจางเหมา ของเทศบาลตําบลบานดอน อําเภออูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวนทั้งสิ้น 70 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ วิ
เคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา T-test และ คา F-test
ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา เทศบาลตําบลบานดอน
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรีในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา เปนรายดาน พบวา มีการบริหารงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตําบลบานดอนในระดับมากที่สุด 5 ดาน คือ ดานความพอประมาณ ดาน
ความมีเหตุผล ดานภูมิคุมกัน ดานเงื่อนไขความรู และดานเงื่อนไขคุณธรรม ดานปญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน
พบว า จํา นวนรอ ยละ 100 ของคํา ตอบทั้ งหมด พบว าไม มี ปญ หาและอุปสรรคในการบริหารงานตามหลั กปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากองคกรมีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรมีการใชชีวิตแบบพอเพียง ใหบริการประชาชนที่
มุงเนนการใหบริการดวยความรวดเร็ว ซื่อสัตย สุจริต และสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของบุคลากรทุกคน เนนการปฏิบัติที่
มีความพอดี มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน และมีความรูคูคุณธรรม
คําสําคัญ : การบริหารงาน / หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / เทศบาลตําบล
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Abstract
The purposes of this thesis were. 1) To learn about the management of sufficiency
economy philosophy in the case of Ban Don Subdistrict Municipality, U Thong District, Suphan
Buri Province. 2) To learn the level of management according to the sufficiency economy
philosophy in the case of Ban Don Subdistrict Municipality, U Thong District, Suphan Buri
Province. And 3) to learn the problems and obstacles of administration according to Sufficiency
Economy Philosophy: A Case Study of Ban Don Subdistrict Municipality, U Thong District,
Suphan Buri Province. The sample group used in the study was the administrators of Ban Don
Subdistrict Municipality, civil servants, employees hired according to the mission. General
employment staff Contractor Of Ban Don Subdistrict Municipality, U Thong District, Suphan Buri
Province A total of 70 people. The tools used in data collection are questionnaires, statistics used
for data analysis, ie percentage, average value Standard deviation t-test F-test.
The findings revealed Administration according to the sufficiency economy
philosophy in the case of Ban Don Subdistrict Municipality, U Thong District, Suphan Buri
Province. Overall, at the highest level, when considered individually At the highest level, 5
aspects : moderation Rationality Immune Knowledge conditions And moral conditions Barriers
Keywords : Administration / Sufficiency Economy Philosophy / Subdistrict Municipality

บทนํา
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไดถูกนอมนําเปนปรัชญานําทางการพัฒนาไวในแผนพัฒนามาอยางตอเนื่อง
จนถึงปจจุบัน เพื่อใหเกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณและมีระบบภูมิคุมกัน
และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเปนเงื่อนไขจําเปนสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนมุงเนนการพัฒนาคนใหมีความเปนคน
ที่สมบูรณ สังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู
รวมกันอยางสมานฉันท ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริ ญเติบโตอยางตอเนื่องมีคุณภาพ มีเสถียรภาพ
มีการกระจายความมั่งคั่งอยางทั่วถึงและเปนธรรม อันเปนการเติบโตที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั้งชุมชน วิถีชีวิตคานิยม ประเพณี และวัฒนธรรม ที่ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”และยึด “วิสัยทัศน
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป” เปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศในแผนพัฒนาฯ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน
เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทย
ป พ.ศ.2579” ที่เปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 20 ป มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปแรกและ
เปาหมายในระดับยอยลงมา ควบคูกับกรอบเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs)
เทศบาลตําบลบานดอน คือ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นมีฐานะเปนนิติบุคคล และการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น โดยเริ่มจากการจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116 (พ.ศ. 2440) โดยมีพระราชกําหนดสุขาภิบาล
กรุงเทพฯ ร.ศ. 116 ในสวนภูมิภาค มีการตราพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลทาฉลอม ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) ขึ้นมี
วิวัฒนาการเรื่อยมา จนถึงป พ.ศ. 2475 ไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ไดมีก ารกระจายอํานาจการปกครองที่
สมบู รณแ บบยิ่งขึ้นโดยมี การจัด ตั้ง เทศบาลขึ้น ในป พ.ศ. 2476 โดยมีการตราพระราชบัญ ญัติจั ดระเบี ยบเทศบาล
พ.ศ. 2476 มีการยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเปนเทศบาลหลายแหง ตอมาไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับ
เทศบาลหลายครั้ง จนในที่สุดไดมีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิม ทั้งหมดขณะนี้
ยังมีผลบังคับใชซึ่งมีการแกไขครั้งสุดทาย โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2543 ปจจุบันแบงสวนราชการ
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ออกเป น 1 สํ า นัก 5 กอง คือ 1) สํ า นั กปลั ด มีหน า ที่ ความรับผิ ดชอบเกี่ย วกั บ งานธุ รการ สารบรรณ การจั ด ทํ า
แผนพัฒนาตําบล การจัดทํารางขอบัญญัติการจัดทําทะเบียนตางๆ ดําเนินตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม รับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางทั้งหมด การบริหารงานบุคคล 2) กองคลัง มีหนาที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานการจาย การรับ การนําสง เงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานจัดเก็บ
ภาษี และดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 3) กองชาง มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ การ
ออกแบบการกอสราง งานซอมบํารุงและงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีหนาที่ความ
รับผิดชอบงานสาธารณสุข เชน งานปองกันโรคติดตอและไมติดตองานสงเสริมสุขภาพ และงานดานสิ่งแวดลอม เชน
การจั ดการขยะ การกํา จัด ผั กตบชวา 5) กองการศึ กษา ศาสนา วั ฒนธรรม กีฬ า และนั น ทนาการ มี หน าที่ ค วาม
รับผิดชอบดานการศึกษา การกีฬาของเยาวชน การทองเที่ยว และ 6) กองสวัสดิการสังคมมีหนาที่ ความรับผิดชอบงาน
สวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานพิทักษสิทธิเด็กและสตรี สงเสริมอาชีพงานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุน
กิจกรรมของเด็กและผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส
จากภาระหนาที่ความรับผิดชอบดังกลาวขางตน ทําใหเจาหนาที่ในกองตางๆ ในหนวยงานตองปฏิบัติงาน
ใกลชิดกับประชาชนอย างมาก ในการใหคําแนะนําใหความชวยเหลื อเหลือ แกไขปญหาความเดือดรอน ตลอดจน
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง เพื่อสนับสนุน วัตถุประสงคทางการปกครองของรัฐในอันที่จะ
รักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชนในประเทศ ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา เทศบาลตําบลบานดอน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการศึกษาความเขาใจในการ
บริหารงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนําผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางประกอบการวางแผนการกําหนด

วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เพื่ อศึ กษาการบริหารงานตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ย ง กรณี ศึกษา เทศบาลตํ า บลบ า นดอน
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวม
2. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา เทศบาลตําบลบานดอน
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
3. เพื่ อ ศึก ษาป ญ หาและอุ ป สรรคของการบริห ารงานตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กรณี ศึ กษา
เทศบาลตําบลบานดอน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษาใชการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรอบแนวคิดในการวิจัยซึ่งประกอบดวยการพัฒนา
ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึง
ความพอประมาณ ความมี เหตุ ผ ล การสรา งภูมิ คุม กัน ที่ ดี ในตั ว ตลอดจนใช ค วามรูค วามรอบคอบ และคุ ณ ธรรม
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา ผูศึกษา ไดประมวลมาเปนกรอบแนวความคิ ด การบริหารงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา: เทศบาลตําบลบานดอน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกําหนดตัวแปร
ตาม คือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “3 หวง 2 เงื่อนไข” และกําหนด เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพในองคกร และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนตัวแปรตน ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. สถานภาพในองคกร
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ตัวแปรตาม
การบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กรณีศึกษาเทศบาลตําบลบานดอน
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในดาน
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. ภูมิคุมกัน
เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้
1. เงื่อนไขความรู
2. เงื่อนไขคุณธรรม

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาเทศบาลตําบลบานดอน อําเภออูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนผูบริหารเทศบาลตําบลบานดอน
ขาราชการ พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป พนักงานจางเหมา ของเทศบาลตําบลบานดอน อําเภออูทอง
จังหวัดสุ พรรณบุรี ซึ่งมีจํา นวนทั้งสิ้ น 70 คน โดยศึกษา เปนผูบริหาร จํานวน 16 คน ขา ราชการ จํานวน 21 คน
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 12 คน พนักงานจางทั่วไป จํานวน 4 คน และพนักงานจางเหมา จํานวน 17 คน รวม
จํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 70 คน ซึ่งเก็บไดจริง จํานวน 70 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมู ลในครั้งนี้เปน
แบบสอบถาม 3 สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 เปนแบบวัดการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา เทศบาลตําบลบานดอน
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
สวนที่ 3 เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค ประโยชน/ขอดีและขอเสนอแนะในการบริหารงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา เทศบาลตําบลบานดอน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผล/สรุปผล
กลุมตัวอยาง จํานวน 70 คน รอยละ 51.14 เปนเพศชาย จํานวน 36 คน และรอยละ 48.6 เปนเพศหญิง
จํานวน 34 คน มีอายุมากที่สุดระหวาง 40 - 49 ป จํานวน 24 คน รอยละ 34.3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด
จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 58.6 มีสถานภาพในองคกรเปนขาราชการ จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 30.0 และมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากที่สุดนอยกวา 10,000 บาท จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 47.1
ผลการศึกษาการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา เทศบาลตําบลบานดอน อําเภออู
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.71) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการบริหารงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตําบลบานดอนในระดับมากที่สุด 5 ดาน คือ ดานความพอประมาณ
( X = 4.69) ดานความมีเหตุผล ( X = 4.68) ดานภูมิคุมกัน ( X = 4.69) ดานเงื่อนไขความรู ( X = 4.69) และดาน
เงื่อนไขคุณธรรม ( X = 4.82)
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ในการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 70 คน มีจํานวน 45 คน ที่ไดตอบคําถามปลายเปด
3 ขอ คือ ปญหาอุปสรรค ประโยชน/ขอดี และขอเสนอแนะในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใน
การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษามีดังนี้
1. ดานปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา เทศบาลตําบล
บานดอน อําเภออูทอง จังหวัดสุ พรรณบุ รี พบวา จํานวนรอยละ 100 ของคําตอบทั้งหมด ตอบว า ไมมีป ญหาและ
อุปสรรคในการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากองคกรมีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรมีการใช
ชีวิตแบบพอเพียง สวนการใหบริการประชาชนมุงเนนการใหบริการดวยความรวดเร็ว ซื่อสัตย สุจริต และสงเสริม
พัฒนาการเรียนรู ของบุคลากรทุกคน เนนการปฏิบัติที่มีความพอดี มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน และมีความรูคูคุณธรรม
2. ดานประโยชน/ขอดีของการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา เทศบาลตําบลบาน
ดอน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา จํานวนรอยละ 72 ของคําตอบทั้ งหมด กลาววา ความพอประมาณ การมี
เหตุผล และภูมิคุมกัน ทําใหการปฏิบัติราชการเปนไปดวยความราบรื่น มีประสิทธิภาพ จํานวนรอยละ 28 ตอบวา
คุณธรรมทําใหการปฏิบัติงานมีความซื่อสัตยสุจริต
3. ดานขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา เทศบาลตําบล
บานดอน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา จํานวนรอยละ 100 ของคําตอบทั้งหมด เสนอวาภูมิคุมกันทําให
สามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองคกร ซึ่งสงผลตอการปฏิบัติงาน
ผลการทดสอบสมมติฐานในครั้งนี้ มีดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพในองคกร รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตาง
กันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาเทศบาลตําบลบานดอน อําเภออูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพในองคกร รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาเทศบาลตําบลบานดอน
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีความคิดเห็นที่ไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 สภาพการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา เทศบาลตําบลบานดอน
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาระดับสภาพการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา
เทศบาลตําบลบานดอน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ขาราชการ พนักงานจา งตาม
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไป และพนักงานจางเหมา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.71) เมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวา มีคาเฉลี่ย ระดับการปฏิบัติงาน ตามการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับมากที่สุด โดย
เทศบาลตําบลบานดอน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีสภาพการบริหารงานงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในด านเงื่ อนไขคุณธรรม ด วยคาเฉลี่ ยสู งสุ ด ( X = 4.82) รองลงมาคื อ ภู มิ คุ มกัน ( X = 4.69) รองลงมาคื อ ความ
พอประมาณ ( X = 4.69) รองลงมาคือ เงื่อนไขความรู ( X = 4.69) และพบวา เทศบาลตําบลบานดอน อําเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี มีการบริหารงานงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดานความมีเหตุผล ดวยคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X = 4.68)
สมมติฐานที่ 3 ระดับการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา เทศบาลตําบลบานดอน
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อยูในระดับมาก
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาระดับสภาพการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา
เทศบาลตําบลบานดอน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ขาราชการ พนักงานจางตาม
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไป และพนักงานจา งเหมา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานความพอประมาณ พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทานสามารถใชเครื่องมือและเทคโนโลยีตางๆไดอยางคุมคา ดวย
คาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.79) ดานความมีเหตุผล พิจารณาเปนรายขอ ทานมีการตรวจสอบความกาวหนา ของแผนงาน/
โครงการอยางสม่ําเสมอ ดวยคาเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.76) ดานภูมิคุมกัน พิจารณาเปนรายขอ ทานมีกิจกรรมเสริมสราง
ความสามัคคีระหวาง อปท.และประชาชน เพื่อความรวมมือในการแกไขปญหาตางๆของชุมชนรวมกัน ดวยคาเฉลี่ย
สูงสุด ( X = 4.81) ดานเงื่อนไขความรู พิ จารณาเปนรายขอ ทานสามารถนําความรูความสามารถมาใชพัฒนาการ
ดําเนินงานของ อปท.อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ และทานมีการใหคําแนะนํา ใหความชวยเหลือบุคลากรเพื่อพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง ดวยคาเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.76) ดานเงื่อนไขคุณธรรม พิจารณาเปนรายขอ ทานดําเนินงานด วยความ
โปรงใส สามารถตรวจสอบได ดวยคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.88)

อภิปรายผล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยขออภิปรายผล ดังตอไปนี้
1. จากผลการศึกษาที่พบวา ระดับสภาพการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา
เทศบาลตําบลบานดอน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ขาราชการ พนักงานจางตาม
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไป และพนักงานจางเหมาโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 อาจเนื่องมาจากสังคมไทยในยุคปจจุบัน ผูบริหาร ขาราชการ พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป และ
พนักงานจางเหมา ตางมีการศึกษา ความรูความสามารถไมแตกตางกัน ดังนั้น การบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงไมแตกตางกัน ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับ วีระศักดิ์ สมยานะ (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การ
ประยุกตใชคุ ณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงเพื่ อการขับ เคลื่อนองคกรปกครองส วนทองถิ่นในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวาคุณธรรมตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการภายในองคกรที่เหมือนกันทั้ง 3 ฝาย ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความ
อดทนและความขยันหมั่นเพียนและความเอื้อเฟอเผื่อแผ ทั้งนี้การวิจัยชี้ใหเห็นวาคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตเปน
คุณธรรมที่มีความจําเปนมากที่สุดสําหรับการบริหารองคกรการเมือง สวนคุณธรรมความอดทนและขยันหมั่นเพียร
เหมาะสมที่จะใชรวมกับการทํางานแบบมีสวนรวมกับภาคประชาชน สําหรับคุณธรรมความเอื้อเฟอเผื่อแผเปนคุณธรรม
ที่ อปท. ตองปฏิบัติโดยคํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชนเปนที่ตั้ง ทั้งนี้ อปท. ที่มีการพัฒนาระดับเขาถึงจะมีการ
ประยุกตใชคุณธรรมทั้ง 3 ประการอยูในระดับมากที่สุด ขวัญกมล ดอนขวา (2558) ไดทําการวิจัยเรื่อง “แบบจําลอง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสรางสรรคมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย” ผลการวิจัยพบวา
องคประกอบดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจในทิศทางตรงกันขาม นั่นหมายถึงประเทศ
ไทยโดยหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ควรสงเสริมและรณรงคใหประชาชนใน ประเทศไทย รวมถึงการประกอบธุรกิจของ
ภาคเอกชนไดรับความรู และทําความเขาใจกับหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางเขมขน เพื่อปองกันปญหา
เศรษฐกิจ จากทั้งภายในและจากตางประเทศ เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจดังกลาวอาจเกิดขึ้นอยางหลีก เลี่ยงไมได ใน
กระแสเศรษฐกิจ โลกาภิวัฒนที่ใหความสําคัญกับเรื่องของการเงินและการลงทุน เพราะเมื่อเกิดปญหาจากเศรษฐกิจ
กระแสโลกาภิวัฒน จะทําใหประชาชนและผูประกอบการภาคเอกชน สามารถดํารงชีวิตและทําธุรกิจตอไปไดดวยความ
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ไมประมาท เพราะมีฐานรากที่มั่นคงที่ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนภูมิคุมกันที่ดีที่สุด อีกทั้งประชาชนและ
ผูประกอบการภาคเอกชนควรดํารงชีวิตและทําธุรกิจดวยความมีเหตุผล มีความพอประมาณ ควบคูกับการใชความรูและ
คุณธรรม เริงชัย ตั้งรุงเรืองอยู (2547 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง “ปญหาการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลใน
เขตพื้นที่กิ่งอําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ” พบวา 1) สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลโดยรวม และจําแนกตามระดับ
การศึกษาพบวา มีปญหาการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลโดยรวมและเปนรายดาน 4 ดาน อยูในระดับปาน
กลาง คือ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานคลังและงบประมาณ ดานโครงสรางและระบบสวนดานการ
บริหารงานพัสดุมีปญหาในการบริหารงานอยูในระดับนอย 2) สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่ปฏิบัติหนาที่เปน
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล พบวา มีปญหาการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลโดยรวมเเละเปน
รายดานอยูในระดับปานกลางมีดานการบริหารงานบุคคล เเละดานการบริหารงานคลังและงบประมาณ และมีปญหาใน
ระดับนอยในดานโครงสรางและระบบงานเเละการบริหารงานพัสดุสวนคณกรรมการบริหารสวนตําบล พบวามีปญหา
โดยรวมเเละดานการบริหารงานบุคคลอยูใน ระดับปานกลาง และมีปญหาระดับนอ ยในดานการบริหารงานหลังและ
งบประมาณและโครงสรางและระบบงานเเละสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล นอกจากนี้ยงั มีปญหาในการบริหารงานอยู
ในระดับปานกลาง ในดานการบริหารงานคลังและงบประมาณดานการบริหารงานบุคคล และโครงสรางและระบบเเละมี
ปญหาอยูในระดับนอยในดานการบริหารงานพัสดุ 3) สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มีระดับการศึกษาประถม ศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตนมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือเทียบเทาอนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเทาพบวา มีปญหาในการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลโดยรวมเเละเปนรายดานไมแตกตางกัน สมาชิกองคการบริหารสวนตํา บลที่มี
ตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบลมีความคิดเห็นกับปญหาในการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลโดยรวมและเปนรายดานทุกดานไมแตกตางกัน
2. จากผลการศึกษาที่ พบว าระดั บสภาพการบริหารงานตามหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณี ศึกษา
เทศบาลตําบลบานดอน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ขาราชการ พนักงานจางตาม
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไป และพนักงานจางเหมา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานความพอประมาณ อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ บุษยา มั่นฤกษ (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การ
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการบริหารจัดการของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลจังหวัด
นครปฐม” จากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารทุกสาขาวิชามีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการ
บริหารจัดการไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากความสามารถในการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการบริหารจัดการอบต.ไมเกี่ยวกับการจบการศึกษาในสาขาวิชาเอกที่แตกตางกัน
เพ็ญพรรณ ชูติวิศุทธ (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี” ผลการวิจัยพบวา ระดับความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา ในแตละดานอยู
ในเกณฑระดับปานกลางจนถึงระดับต่ํา โดยดานภูมิคุมกันในตนที่ดี ดานภาพรวมของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาน
ความรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานความมีเหตุผล พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูความเขาใจอยูในระดับปาน
กลาง สวนดานคุณธรรมและดานความพอประมาณ พบวากลุมตัวอยาง มีความรูความเขาใจในระดับตํ่า ในการประยุกต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการการเรียนการสอนพบวาอาจารยผูสอนนํา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต
ในการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้ง 5 ดาน ไดแก การวางแผนการสอน วิธีการสอน กิจกรรมสนับสนุน สื่อการ
สอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน โดยในดานความพอประมาณ อาจารยผูสอนประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการวางแผนการสอนเนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอยางสมดุล ในดานวิธีการสอน เนนการมีสวนรวมการประยุกต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและสื่อการสอนใชสื่อการเรียนรู จัดกิจกรรม
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สนับสนุนโดยนําของที่ใชแลวมาสรางประโยชนและวัดประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพความเปนจริง ดานความมี
เหตุผล อาจารยผูสอนประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนการสอนโดยศึกษาคนควาจากแหลงการเรียนรู
ตางๆ ส วนดานวิธี การสอน อาจารย ผูสอนไดชี้แ จงใหท ราบถึง วัต ถุประสงคและค นควาด วยตนเอง ใช สื่อการสอน
ประกอบการเรียนรูที่หาไดจากแหลงเรียนรูที่หางายและจัดกิจกรรมที่หลากหลายรวมทั้งมีการวัดและประเมินผลตาม
มาตรฐานของหลักสูตร สวนในดานภูมิคุมกันในตนที่ดี อาจารยผูสอนประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสอดแทรก
คุณธรรมในการดํา รงตน เนนใหนักศึกษาวางแผนอนาคตของตน ในดานวิธีการสอนสอดแทรกและเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม ตามเนื้อหารายวิชา ใชสื่อการสอนประกอบการเรียนการสอน ในดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม
จัดกิจกรรมสนับสนุนโดยการฝกสมาธิและจัดโครงการจิตอาสา รวมทั้งการวัดและประเมินผล เนนดานความรูควบคู
คุณธรรมอยางสมดุล ผลการทดสอบสมมติฐาน ที่พบวาระดับสภาพการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กรณีศึกษา เทศบาลตําบลบานดอน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน
จางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป และพนักงานจางเหมา ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาเทศบาลตําบลบาน
ดอน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ไมแตกตางกัน โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยเทศบาลตําบลบานดอน
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีสภาพการบริหารงานงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดานเงื่อนไขคุณธรรม
ดวยคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ภูมิคุมกัน ความพอประมาณ เงื่อนไขความรู และความมีเหตุผลตามลําดับ เนื่องมาจาก
เทศบาลดังกลาวนี้มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการบริหารงานจนเกิดประโยชนสูงสุดในเกือบทุก ๆ
ดาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วีระศักดิ์ สมยานะ (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการขับเคลื่อนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวาคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับการ
บริหารจัดการภายในองคกรที่เหมือนกันทั้ง 3 ฝาย ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทนและความขยันหมั่นเพียนและ
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ทั้งนี้การวิจัยชี้ใหเห็นวาคุณธรรมความซื่ อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่มีความจําเปนมากที่สุดสําหรับ
การบริหารองคกรการเมือง สวนคุณธรรมความอดทนและขยันหมั่นเพียรเหมาะสมที่จะใชรวมกับการทํางานแบบมีสวน
รวมกับภาคประชาชน สําหรับคุณธรรมความเอื้อเฟอเผื่อแผเปนคุณธรรมที่ อปท. ตองปฏิบัติโดยคํานึงถึงประโยชนสุ ข
ของประชาชนเปนที่ตั้ง ทั้งนี้ อปท. ที่มีการพัฒนาระดับเขาถึงจะมีการประยุกตใชคุณธรรมทั้ง 3 ประการอยูในระดับ
มากที่สุด บุษยา มั่นฤกษ (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการบริหาร
จัดการของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครปฐม” จากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารทุกสาขาวิชามีการนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการบริหารจัดการไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อาจเนื่ องมาจากความสามารถในการนํ า หลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย งมาประยุ กต ใช ในการบริหารจัด การอบต .
ไมเกี่ยวกับการจบการศึกษาในสาขาวิชาเอกที่แตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ทําใหผูศึกษามีประเด็นที่จะเสนอแนะแนวทางแกปกครองสวนทองถิ่นในตําบลอูทอง
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในการสงเสริมใหผูบริหาร มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชฯ
เพื่ อใหเกิด การยอมรับ และความรว มมือในการบริหารจั ดการใหป ระสบความสํ า เร็จ และเกิด ประโยชน สู ง สุ ด และ
สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังตอไปนี้
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1. ควรมี การอบรมดา นความรู และการปฏิ บั ติ งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพี ยงแกผูบ ริหารและ
บุคลากรขององคการ เพื่อความเขาใจในการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางถูกตอง โดยเฉพาะกับกลุม
ผูบริหารที่มีอายุ มีประสบการณการทํางานและประสบการณการทํางานดานการบริหารที่นอย สอดคลองกับคําถาม
ปลายเปดในเรื่องขอเสนอแนะในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการบริหารจัดการที่กลาวถึงมาก
ที่สุด คือ เผยแพรความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหผูบริหาร/บุคลากรขององคกร
2. ควรมีการสงเสริมการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชฯ ในทุกๆดานมากยิ่งขึ้น และทุก
หนวยงานควรมีการศึกษาและทําความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
สําหรับการศึกษาครั้งตอไป ควรมีการเพิ่มประเด็นในการศึกษาดังตอไปนี้
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานขององคกรประเภทอื่นๆ ที่มีการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการบริหารจัดการ เชน องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลนคร เปนตน
2. ในการศึกษาครั้งตอไปควรเพิ่มตัวแปรอื่นๆ ที่นอกเหนือจากตัวแปรในการศึกษาครั้ง นี้ เชน ลักษณะ
บุคลิกภาพหรือจิตลักษณะของกลุมตัวอยางอื่นๆ ดวย
3. ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบอื่นๆ เชน การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงคุณภาพแบบเจาะลึก เพื่อใหเขาใจ
ถึงวิธีการและกระบวนการตางๆในการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประสบความสําเร็จ หรือไดผลดีมี
ประโยชนตอผูปฏิบัติ/องคกร
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจลาออกของขาราชการทหารชั้นประทวน ที่ปฏิบัติงานใน
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4
FACTORS RELATED WITH THE DECISION TO RESIGN OF NONCOMMISSIONED
OFFICERS WHO WORK IN 2nd Infantry Battalion, 4th Infantry Regiment

พ.ต.ชาครีย แกวศรีศุภวงศ

ผูวิจัย

บทคัดยอ
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อทราบความแตกตางของปจจัยดานลักษณะปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอ
การตัดสินใจลาออกจากงานของขาราชการชั้นประทวนที่ปฏิบัติงานใน กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4
และ เพื่ อทราบความสั มพั นธ ระหว างความดา นความชั ด เจนของงาน ความรูสึ กถึงการเมื องภายในหนว ยงาน
ทัศนคติตอการรับราชการ โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ขาราชการทหารชั้น
ประทวนทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในหนวยกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 จํานวน 122 คน ทั้งนี้ใชประชากร
ทั้งหมดในการวิเคราะห จากการวิจัยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูสึกตอการปฏิบัติงานของของขาราชการ
ทหารชั้นประทวนโดยแบงเปน ดานความชัดเจนของงาน ความรูสึกถึงการเมืองภายในหนวยงาน และ ทัศนคติตอ
การรับราชการ เมื่อขาราชการทหารชั้นประทวนมีความรูสึกที่ดีตอ ตัวแปรทั้ง 3 ตัวมาก มีความสัมพันธกันในเชิง
บวกในระดับสูงทั้งสามดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเปนผลในทิศทางตรงกัน ขามกับการตัดสินใจ
ลาออก จะทําใหการตัดสินใจที่จะลาออกจากงานลดลงซึ่งมีผลกับการตัดสินใจลาออกลดลง
ABSTRACT
The objective of this study is to In order to know the differences in the factors of
personal factors affecting the decision to quit the job of non-commissioned civil servants
working in The 2nd Infantry Battalion, 4th Infantry Regiment and to know the relationship
between the clarity of work Feelings of internal politics Attitude towards government
service By using quantitative research methods The population used in the research was all
non-commissioned military officers working in the 2nd Infantry Battalion, 4th Infantry
Regiment. The total population was analyzed. From the research, the level of opinions
about the feelings towards the performance of non-commissioned military officers was
divided into The clarity of the work Feelings of internal politics and attitudes towards
government service When the non-commissioned military officers felt good about all 3
variables There was a high level of positive correlation in all three aspects at a statistical
significance of 0.01, which was in the opposite direction of the decision to resign. Will
make the decision to resign from the job decreases which affects the decision to resign

บทนํา
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 มีบุคคลที่จะเขามารับราชการในหนวยงาน กองพันทหารราบที่ 2
กรมทหารราบที่ 4 ตองผานกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรโดยใชการสอบแขงขันทั้งสิ้น มีเกณฑการวัดผล
ดานความรูที่ชัดเจน และมีการจัดการฝก ศึกษา และ อบรม เพื่อใหไดมาซึ่งขาราชการชั้นประทวนที่มีคุณภาพ และ
พรอมที่จะดําเนินงานในระดับปฏิบัติงาน ทั้งนี้กองทัพบกไดมีอัตราเงินเดือน และ สวัสดิการตางๆ ตามที่กฎหมาย
กําหนดไวทุกอยางซึ่งทางหนวย ทางหนวยงานกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 ก็มีเจาหนาที่ดําเนินการให
คําแนะนําและอํานวยการชวยเหลือดาน การกําลังพลและสวัสดิการอยางถูกตองตามระเบียบทุกประการ
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แตในปจจุบันพบวาขาราชการชั้นประทวนที่ปฏิบัติงาน ในกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 มีการ
ออกจากงานกอนเกษียณอายุราชการ โดยเฉลี่ยปละ 8 นาย คิดเปน รอยละ 7 ของจํานวนผูรับราชการในหนวยงาน
ทั้งหมด (ขอมูลจากเจาหนาที่กําลังพลกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 ในชวง 3 ปที่ผานมา) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากโครงสรางองคกรที่มีความเปนทางการสูงแลวปญหาการลาออกไมควรที่จะเกิดขึ้น ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาถึง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจลาออกของขาราชการทหารชั้นประทวนที่ปฏิบัติงานใน
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาปญหา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสภาพ
ตางๆในการทํางาน เพื่อชวยลดปญหาการลาออกใหนอยลงหรือหมดไป อีกทั้งยังสามารถนําขอมูลเบื้องตนมาปรับ
ใช ใ ห เ ข า กั บ กลยุ ท ธ ก ารพั ฒ นาองค ก รให เ ข ม แข็ ง ด ว ยการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การกองทั พ ให มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อทีจ่ ะนามาสรางความเปนเลิศทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการ
ดานกาลังพล ตามวิสัยทัศนกองทัพบกในป 2560 ใหสามารถแขงขันกับหนวยงานอื่นของรัฐและเอกชนตอไปได
และอาจยังเป นผลประโยชนตอหนวยงานอื่นที่จะนําไปใชขอมูลประกอบการพิจารณาในการพั ฒนาและส รา ง
แรงจูงใจในการทํางานใหแกบุคลากรในองคกรอีกดวยและอาจยังเปนผลประโยชนตอหนวยงานอื่นที่จะนําไปใช
ขอมูลประกอบการพิจารณาในการพัฒนาและสรางแรงจูงใจในการทางานใหแกบุคลากรในองคกรอีกดวยและจะ
เปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน
1. ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslor’s Hierarchy of Needs Theory)
มาสโลว/(Maslow/1954:80-91) ระบุวาบุคคลจะมีความตองการที่เรียงลําดับจากระดับ พื้นฐานมากที่สุด
ไปยังระดับสูงสุด ขอบขายของมาสโลวจะอยูบนพื้นฐานของสมมุติฐานรากฐาน 3 ขอ คือ 1) บุคคล คือ สิ่งมีชีวิตที่มี
ความตองการ ความตองการของบุคคลสามารถมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของพวกเขาได ความตองการที่ยังไมถูก
ตอบสนองเทานั้นสามารถมีอิทธิพลตอพฤติกรรมความตองการที่ถูกตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจ 2) ความ
ตองการของบุคคลจะถูกเรียงลําดับตามความสําคัญ หรือเปนลําดับชั้นจากความตองการพื้นฐาน (เชน อาหารและที่
อยูอาศัย) ไปจนถึงความตองการที่ซับซอน (เชน ความสําเร็จ) และ 3) บุคคลที่จะกาวไปสูความตองการระดับตอไป
เมื่อความตองการระดับต่ําลงมาไดถูกตอบสนองอยางดีแลวเทานั้น นั่นคือ คนงานจะมุงการตอบสนองความตองการ
สภาพแวดล อมการทํา งานที่ป ลอดภัยกอน กอนที่จ ะถูกจูง ใจใหมุงไปสู การตอบสนองความต องการทางสั งคม
Maslow ทําการศึกษาเขาแบงความตองการของมนุษยเปน 5 ลําดับ ลําดับ 1-4 เปนความตองการระดับตน ลําดับ
ที่ 5 เปนความตองการระดับสูง
ลําดับขั้นที่ 1 ความตองการทางสรีระ (Physiological Needs) ซึ่งเปนความตองการทางลําดับต่ําสุด
ความตองการเหลานี้หมายถึงแรงผลักดันทางชีววิทยาพื้นฐาน เชน ความตองการ อาหาร อากาศ น้ํา และที่อยูอาศัย
เพื่อการตอบสนองความตองการเหลานี้ องคกรจะตองใหเงินเดือนอยางเพียงพอแกบุคคลจะรับภาระสภาพการ
ดํารงชีวิตอยูได (เชน อาหารและที่อยูอาศัย)
ลําดับขั้นที่ 2 ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) ความตองการนี้เปนความ ตองการลําดับที่ 2
ซึ่งถูกกระตุนภายหลังจากที่ความตองการทางรางกายถูกตอบสนองแลว ความ ตองการความปลอดภัยจึง หมายถึง
ความตองการสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยปราศจากอันตรายทาง รางกายและจิตใจ หากองคกรสามารถตอบสนอง
ความตองการนี้ไดในหลากหลายแนวทาง เชน การใหประกันชีวิตและสุขภาพ สภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย
กฎและขอบังคับที่ยุติธรรม และ สมควรและการยอมใหมีสภาพแรงงาน เปนตน
ลําดับขั้นที่ 3 ความตองการทางสังคม (Belonging needs) หมายถึง ความตองการที่จะเขารวมและไดรับ
การยอมรับในสังคม ความเปนมิตร และ ความรักจากเพื่อนรวมงาน เชน ความอยากมีเพื่อน มีพวกพอง มีกลุม
มีครอบครัว และมีความรัก เปนตน
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ลําดับขั้นที่ 4 ความตองการเปนที่ยอมรับ ยกยอง และ ใหเกียรติยศชื่อเสียง (Estem needs) เปนความ
ตองการระดับที่ 4 ความตองการเหลานี้ หมายถึง ความตองการของบุคคลที่จะสรางการเคารพตนเองและการ
ชมเชยจากบุคคลอื่น ความตองการชื่อเสียงและการยกยองจากบุคคลอื่นจะเปนความตองการประเภทนี้ เชน
การประกาศ “บุคคลดีเดน” ประจําเดือน ถือเปนตัวอยางของการตอบสนองความตองการเกียรติยศชื่อเสียง
ลําดับขั้นที่ 5 ความตองการความสมหวังของชีวิต (Self-Actualization Needs) ความตองการความ
สมหวังของชีวิตคือ ความตองการระดับสูงสุด เปนความตองการที่จะบรรลุความสมหวังของตนเองดวยการใช
ความสามารถ ทักษะ และ ศักยภาพอยางเต็มที่ บุคคลที่ถูกจูงใจดวย ความตองการความสมหวังของชีวิตจะแสวงหา
งานที่ทาทายความสามารถ
จากขางตนพิจารณาไดวาทฤษฎีนี้มีทัศนะว า ความตองการของมนุษยนั้นเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา และ
จะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของหนวยงาน พรอมทั้งยืนยืนวา ลําดับขั้นของความตองการนี้เปนแรงขับพื้นฐาน
ที่จะจูงใจใหแตละบุคคลเขารวมกิจกรรมของหนวยงาน และไมคิดโยกยายเปลี่ยนงาน แตกลับที่จะมุงใหบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงานในการนําทฤษฎีนี้ไปใชในหนวยงาน จําเปนตองตองคํานึงถึงหลักของการสรางแรงจูงใจ
กลาวคือ ความตองการใดที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเกิดแรงจูงใจของพฤติกรรมอีกตอไป ดังนั้นหาก
จําเปนตองจูงใจดวยความตองการในลําดับขั้นตอไป จึงจะสามารถชักจูงใหเกิดพฤติกรรมได
2. ทฤษฎีปจจัยคูของ Herzberg (Herzberg’s Two Factor Theory)
เฮิรซเบิรก/(Herzberg/1959 : 71-79) และคณะไดทําการศึกษาเพื่อหาคําตอบวา ประสบการณ จากการ
ทํางานแบบใดที่ทําใหบุคคลเหลานั้นเกิดความรูสึกที่ดีหรือไมดีเปนพิเศษ และความรูสึกที่มีตอประสบการณแบบนั้น
เปนไปในทางบวกและทางลบ ซึ่งคําตอบที่ไดจาการศึกษาถูกเรียกวาปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) และปจจัย
ค้ําจุน (Hygiene Factors)
1. ปจจัยจูงใจ (Motivator Factor) เปนองคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ (Satisfiers) เปนตัว
สนับสนุนใหบุคคลทํางานเพิ่มขึ้น เนื่องจากแรงจูงใจภายในที่เกิดจากการทํางานเปนปจจัยที่นําไปสูการพัฒนา
ทัศนคติทางบวกและการจูงใจที่แทจริง ไดแก
1.1 ความสําเร็จในการทํางาน (Achievement) หมายถึง ความสําเร็จสมบูรณของงาน
ความสามารถในการแกปญหา การมองเห็นผลงาน ความชัดเจนของงาน ซึ่งถาไมมีความสําเร็จในการทํางานจะทํา
ใหเกิดความลมเหลวและความไมบรรลุผลของงาน
1.2 การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การยอมรับหรือเห็นดวยกับความสําเร็จจาก
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน จากผูมาขอคําปรึกษา จากบุคคลในหนวยงานหรือ บุคคลทั่วไป ซึ่งถาขาดการ
ยอมรับนับถือจะทําใหเกิดการไมยอมรับ การไดรบั คําตําหนิติเตียนหรือการกลาวโทษ
1.3 ลักษณะงาน (Work It Self) หมายถึง การทํางานเปนชิ้นเปนอันซึ่งเปนการกําหนดเวลา เปน
กิจวัตรหรือยืดหยุนได ไมวาจะเปนงานงายหรืองานยากรวมทั้งสามารถทําใหเกิดโอกาสที่จะนําไปสูการทํางานที่
สมบูรณ หรือสามารถทํางานไดสําเร็จในเวลาอันสั้น
1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การจัดลําดับของงานไดเอง โดยปราศจาก
ผูบังคับบัญชา หรือการทํางานใหม โดยไมตองบอกลวงหนาไมตองมีการควบคุม
1.5 ความกาวหนาในตําแหนงการทํางาน (Advancement) หมายถึง ผลหรือการมองเห็นถึงการ
เปลี่ยน แปลงในสถานภาพของบุคคล หรือตําแหนงในที่ทํางาน การเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น
2. ปจจัยค้ําจุน (Hygiene Factors) เปนตัวที่ปองกันความไมพึงพอใจ เปนแรงจูงใจภายนอกดาน
สุขอนามัยที่เกิดจากสภาวะแวดลอมของการทํางาน เปนตัวที่มีความสัมพันธนอยมากกับปจจัยจูงใจ ไดแก
2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง ผลตอบแทนจากการทํางาน เชน คาจางเงินเดือน หรือสิ่งอื่นๆ
ที่ไดมาจากการปฏิบัติงาน
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2.2 โอกาสกาวหนา (Possibility of Growth) หมายถึง การที่บุคคลมีโอกาสไดรับการแตงตั้ง
โยกยายตําแหนงในหนวยงาน การมีทักษะเพิ่มขึ้นในวิชาชีพ
2.3 ความสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ (Interpersonal Relationship) หมายถึง การพบปะสังสรรค
ของบุคคลกับบุคคลอื่น ไดแก ผูบังคับบัญชาเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ
2.4 สถานภาพ (Status) หมายถึง สถานภาพของบุคคลในสายตาคนอื่นหรือเปนการรับรูจาก
บุคคลอื่น
2.5 การปกครองบังคับบัญชา (supervision) หมายถึง สถานการณที่ผูบังคับบัญชาวิเคราะห
ความสามารถของผูทํางานไดไมวาจะเปนสถานการณที่มีลักษณะอยูในขอบเขตหรือเปนการทํางานอิสระ
2.6 นโยบายและการบริหาร (Policy and Administration) หมายถึง ความสามารถในการ
จัดลําดับเหตุการณตางๆ ของการทํางานซึ่งสะทอนใหเห็นนโยบายทั้งหมด ของหนวยงาน ตลอดจนความสามารถใน
การบริหารงานใหสอดคลองกับนโยบายนั้น
2.7 สภาพแวดลอมในการทํางาน (Working Condition) หมายถึง สภาพที่เหมาะสมในการ
ทํางาน ปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย หรือความสะดวกสบายในการทํางานสภาพความเปนอยู (Personal Life) คือ
สถานการณของบุคคลที่ทําใหมีความสุขในชวงเวลาที่ไมทํางาน ซึ่งทําใหบุคคลมีความรูสึกที่ดีตองานของเขา
2.8 ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน (Job Security) หมายถึง ความรูสึกปลอดภัยวาจะได
ทํางานในตําแหนงและสถานที่นั้นนานยั่งยืน
สรุป ทฤษฎีจูงใจและค้ําจุนของเฮอรซเบิรก ประกอบดวย 2 ปจจัย คือ ปจจัยจูงใจซึ่งเปนสิ่งจูงใจให
ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงานที่จะปฏิบัติเพื่อใหมีประสิทธิภาพ สวนปจจัยค้ําจุนแมมิไดเปนสิ่งจูงใจในการ
ทํางาน แตถาขาดหรือไมมีปจจัยเหลานี้จะกอใหเกิดความไมพึงพอใจแกผูที่ทํางานซึ่งมีหนาที่ปองกันหรือค้ําจุนไมให
บุคคลเกิดการทอถอยไมอยากทํางาน อันจะสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานได เมื่อปจจัยเหลานี้ขาดหายไป
หรือเลวลงในระดับผูปฏิบัติงานไมสามารถจะยอมรับได เมื่อนั้นความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานก็จะตามมา
อยางไรก็ตามในดานกลับกัน เมื่อสภาวะแวดลอมรอบงานเหมาะสมแลวก็จะรูสึ กพึงพอใจ แตก็ไมไดหมายความวา
จะมีเจตคติในทางบวกมากนัก
ทฤษฎีนี้ เนนอธิบายและใหความสําคัญกับปจจัย 2 ประการ ไดแก ตัวกระตุน (motivators) และ
การบํารุงรักษา (hygiene) ซึ่ง 2 ปจจัยดังกลาวนี้มีอิทธิพลตอความสําเร็จของ งานเปนอยางยิ่ง ซึ่งผูบริหารองคการ
ควรพิจารณาเพื่อนําไปใชประโยชนในการบริหารคน และ บริหารงาน
3. ทฤษฎีแรงจูงใจดานความสําเร็จของ McClelland (McClelland’s Need Achievement Theory)
ทฤษฎีนี้เนนอธิบายการจูงใจของบุคคลที่กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งความตองการความสําเร็จมิไดหวัง
รางวัลตอบแทนจากการกระทําของเขา ซึ่งความตองการความสําเร็จนี้ในแงของการทํางานหมายถึงความตองการที่
จะทํางานใหดีที่สุดและทําใหสําเร็จผลตามที่ตั้งใจไว เมื่อตนทําอะไรสําเร็จไดก็จะเปนแรงกระตุนใหทํางานอื่นสําเร็จ
ตอไป หากองคการใดที่มีพนักงานที่แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จํานวนมากก็จะเจริญรุงเรืองและเติบโตเร็ว
แมคเคลแลนด/(McClelland/อางอิงมาจากพิทยา/บวรวัฒนา/ 2544: 32) ไดสรุปคุณลักษณะของคนที่มีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์สูงมีความตองการ 3 ประการที่ไดจากแบบทดสอบTAT ซึ่งเขาเชื่อวาเปนสิ่งสําคัญในการที่จะเขาใจถึง
พฤติกรรมของบุคคลไดดังนี้
1. ความตองการความสําเร็จ (Need for Achievement (nAch) เปนความตองการที่จะทําสิ่งตางๆให
เต็มที่และดีที่สุดเพื่อความสําเร็จ จากการวิจัยของ McClelland พบวา บุคคลที่ตองการความสําเร็จ (nAch)
สูง จะมีลักษณะชอบการแขงขัน ชอบงานที่ทาทาย และตองการไดรับขอมูลปอนกลับเพื่อประเมินผลงานของ
ตนเอง มีความชํานาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง และกลาที่จะเผชิญกับความลมเหลว
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2. ความตองการความผูกพัน(Need for Affiliation (nAff)) เปนความตองการการยอมรับจากบุคคลอื่น
ต องการเป น ส ว นหนึ่ ง ของกลุ ม ต องการสั ม พั น ธภาพที่ ดี ต อบุ ค คลอื่น บุ ค คลที่ ต อ งการความผู กพั น สู ง จะชอบ
สถานการณการรวมมือมากกวาสถานการณการแขงขัน โดยจะพยายามสรางและรักษาความสัมพันธอันดีกับผูอื่น
3. ความตองการอํานาจ (Need for Power (nPower)) เปนความตองการอํานาจเพื่อมีอิทธิพลเหนือผูอื่น
บุคคลที่มีความตองการอํานาจสูงจะแสวงหาวิถีทางเพื่อทําใหตนมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น ตองการใหผูอื่นยอมรับ
หรือยกยอง ตองการความเปนผูนํา ตองการทํางานใหเหนือกวาบุคคลอื่น และจะกังวลเรื่องอํานาจมากกวาการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาพบวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมักตองการจะทํางานในลักษณะ 3 ประการ ดังนี้
1. งานที่เปดโอกาสใหเขารับผิดชอบเฉพาะสวนของเขา และเขามีอิสระที่จะตัดสินใจและแกปญหาดวย
ตนเอง
2. ตองการงานที่มีระดับยากงายพอดี ไมงายหรือยากจนเกินไปกวาความสามารถของเขา
3. ตองการงานที่มีความแนนอนและตอเนื่องซึ่งสรางผลงานไดและทําใหเขามีความ กาวหนา ในงานเพื่อจะ
พิสูจนตนเองถึงความสามารถของเขาไดนอกจากงานในลักษณะดังกลาวแลวแมคเคลแลนดไดพบวาปจจัยที่สําคัญอีก
ปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพคือสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับงานที่เขาทําดวย
4. ทฤษฎีการจูงใจของ McGregor (McGregor’s Theory X and Theory Y)
แมคเกรเกอร/(McGregor/1960: 33-48) ไดพัฒนา ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ขึ้น และสามารถ สรุป
สาระสําคัญไดดังนี้
ทฤษฎี X มีทัศนะในการมองความเปนมนุษยในแงไมดี สรุปแนวคิดที่สําคัญของทฤษฎีนี้ไดเปน 3 ประการ คือ
1. โดยทั่วไปแลว มนุษยไมชอบทํางาน หากมีโอกาสหลีกเลี่ยงไดก็พยายามหลีกเลี่ยง เพื่อที่จะไมตองเหน็ด
เหนื่อยกับงาน
2. เมื่อมนุษยไมชอบทํางาน และเห็นวาวิธีที่จะทําใหมนุษยทํางานไดนั้นตองใชวิธีบังคับ ควบคุม ขมขู
สั่งการ และ ลงโทษ เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค
3. เห็นวามนุษยสวนใหญชอบเปนผูตามมากวาผูนํา และ พยายามหลีกเลี่ยงความ รับผิดชอบ ไมคอยหวัง
ความกาวหนา ทะเยอทะยานนอย แตสิ่งที่ตองการมากเหนืออยางอื่นคือ ความมั่นคงปลอดภัยจากแนวคิดที่มองวา
มนุษยไมดีดังกลาว จึงเห็นไดวาผูที่เชื่อตามแนวคิดของทฤษฎีนี้ หากจะมอบหมายใหใครทํางานอะไร จึงตองมีหัวหนา
งานคอยควบคุม บังคับบัญชาเพราะเห็นวาถา ไมมีหัวหนาบังคับบัญชาหรือไมมีใครมาชี้นิ้วสั่งการ งานก็มักไมเดิน
การที่มีหัวหนามาบังคับบัญชา ในความหมายของกลุมนี้ คือ การวากลาวและลงโทษ เหตุที่ตองทําดังนี้ โดยมีเหตุผล
วาพื้นฐานของ คนมักเกียจครานและขาดความรับผิดชอบ คือทฤษฎีในกลุมนี้จะมองมนุษยในแงลบเปนสวนใหญ
ทฤษฎี Y มองความเปนมนุษยในแงดี ซึ่งตรงกันขามกับ ทฤษฎี X ซึ่งแนวคิดของ ทฤษฎีนี้ สรุปสาระสําคัญ
ไดดังตอไปนี้
1. โดยธรรมชาติของมนุษยสวนใหญ มีความมานะพยายามทั้งทางจิตใจและรางกาย มนุษยมิไดรังเกียจ
การทํางาน เห็นวางานชวยสนองความตองการของตน และเห็นวาบางครั้งบางคราวที่มนุษยจําตองหลีกเลี่ยงงานนั้น
นาจะเนื่องมาจากลักษณะการควบคุมของหัวหนางาน หรือ อํานาจการควบคุมจากภายนอก
2. การทําใหผลงานบรรลุวัตถุประสงคขององคการ อาจไมจําเปนตองใชการควบคุม และบังคับ การให
โอกาสคนงานไดทํางานในบรรยากาศที่เขาเปนตัวของตัวเอง และยอมรับในวัตถุประสงคของงานได จะสงผลใหงาน
บรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ
3. มนุษยโดยทั่วไปใหความสําคัญกับการทํางานเปนกลุม เปนทีม เปนคณะทํางานอยูแลว ดังตัวอยางที่
บางประเทศ หรือบางทองที่ที่นิยมมารวมกลุมทํางานดวยกันที่เรียกวา “ประเพณีลงแขก” ในสมัยโบราณ
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4. มนุษยมักยึดมั่นกับวัตถุประสงคของงาน เมื่อทํางานสําเร็จตามวัตถุประสงคของ งาน เมื่อทํางานสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของงานแตละอยาง จะเกิดความรูสึกพอใจ สมใจ เกิดความ พยายามในการทํางานมากขึ้นเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคขององคการโดยสวนรวม
5. มนุษยเกิดการเรียนรูจากสถานการณที่เหมาะสม พรอมตอการยอมรับในความรับผิด ชอบของตน และ
พรอมตอการแสวงหาความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ใครก็ตามที่หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ขาดความทะเยอทะยานและ
แสวงหาความมั่นคง ความปลอดภัยอยางเดี ยวนาจะไมใชลักษณะที่แทจริงของเขา การกระทํานั้นๆ นาจะ
เนื่องมาจากอิทธิพลของสิ่งผลักดันบางอยาง
6. บุคคลในองคการแตละคน มักมีคุณลักษณะในตัวดวยกันทั้งนั้นในดานความสามารถทางการคิด ความฉลาด
การสรางจินตนาการ ความคิดสรางสรรค
จะเห็นไดวาทฤษฎี Y ของมนุษยในแงดี จากแนวคิดที่มองมนุษยในแงดีดังกลาว ซึ่ง สอดคลองกับแนวคิดที่
เปนที่นิยมในปจจุบัน นอกจากนั้นทฤษฎี Y นี้ ยังเนนการพัฒนาตนเองของ มนุษยแตละคน มนุษยมักรูจักตนเองดี
และรูขีดความสามารถของตน ผูบังคับบัญชาควรมีความรูสึกนึกคิดที่ดีตอพนักงาน และควรสรางสถานการณที่เอื้อ
ใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึกรับผิดชอบ และมีสวนรวมในการดําเนินงานไปสูเปาหมาย ทั้งที่เปนเปาหมายสวนบุคคล
และเปาหมายขององคกร (Ash./ 1954 : 338)
จากที่กลาวมาขางตนพิจารณาไดวา ทฤษฎีของ Maslow, Herzberg และ McClelland ก็ ตามจะยังคง
มุงเนนในเรื่องของปจจัยที่จะกอใหเกิดแรงจูงใจเพื่อใหเกิดพฤติกรรม หรือ ปองกันการออกจากงานเทานั้น ทฤษฎี
ดังกลาวไมไดเนนในเรื่องของกระบวนการแรงจูงใจหรือมองวาแรงจูงใจเกิดขึ้นไดอยางไร
ผลกระทบของการลาออกของพนักงานตอองคกร
การลาออกเปนพฤติกรรมในระดับองคกร เมื่อพนักงานมีการลาออกกอใหเกิดผลกระทบตอองคกรหลายๆ
ดานดังนี้ (สกาวรัตน อินทุสมิต./ 2543:22-24 )
1. คาใชจายในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน เมื่อมีพนักงานลาออกองคกรจําเปนตองมีการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลอื่นเขามาปฏิบัติหนาที่แทนตําแหนงที่วาง ฉะนั้นกระบวนการในการสรรหาคัดเลือกจนถึงขั้นสุดทาย
คือตกลงจางงานนั้น ตองใชกําลังงานและคาใชจายจํานวนมาก
2. คาใชจายในการฝกอบรมและพัฒนา เนื่องจากพนักงานใหม ที่เขามาทํางานในองคกรจะไมสามารถ
ปฏิบัติงานไดทันที และไมสามารถปฏิบัติงานไดดีเทาพนักงานเกาคนอื่น ๆ พนักงานใหมตองผานการเรียนรูงานกอน
เพราะการฝกอบรมและพัฒนาบุคคลมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มความสามารถของบุคคลใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุ
เปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นพนักงานใหมยังตองการเวลาชวงหนึ่งสําหรับการปรับตัวให
เขากับสภาพการทํางาน ซึ่งเปนการสูญเสียขององคกรอยางหนึ่งนอกเหนือจากคาใชจายในการฝกอบรมพัฒนา
ทักษะตาง ๆ
3. ความวุนวายยุงเหยิงในการปฏิบัติงาน การลาออกของพนักงานจะก อใหเกิดคาใชจายแกองคกรในรูป
ของความวุนวายยุงเหยิงในการปฏิบัติงานทําใหขั้นตอนการทํางานเสียระบบขาดความตอเนื่อง และนับถึงผลผลิตที่
สุ ญ เสี ย ไปจนกว า จะมี พ นั ก งานใหม เ ข า มารั บ หน า ที่ แ ทน หน ว ยงานต า งๆพนั ก งานจะทํ า งานร ว มกั น มี ก าร
ประสานงานเมื่อพนักงานคนใดคนหนึ่งลาออกยอมสงผลกระทบตอหนวยงานในความรับผิดชอบบุคคลอื่น และทํา
ใหประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมลดลง
4. การทําใหสมาชิกคนอื่น ๆ ในองคกรเสียขวัญ การลาออกของพนักงานที่เปนที่รูจักหรือพนักงานที่มี
ตําแหนงสูงมีความสําคัญในองคกรจะสงผลใหบุคคลอื่น ๆ เกิดความไมแนใจที่จะทํางานตอไป ขวัญเสีย มีทัศนคติที่
ไมดีตอองคกร และเริ่มหาหนทางที่จะไปทํางานในองคกรอื่น
5. เกิดภาพพจนที่ไมดีกับองคกร องคกรที่มีการลาออกของพนักงานในอัตราสูงจะทําใหภาพพจนของ
องคกรในสายตาสาธารณะชนเสียไป
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6. ลดคุณภาพการติดตอสื่อสารและความเปนอันหนึ่งอั นเดียวกันของกลุม เมื่อมีการลาออกปริมาณการ
ติดตอสื่อสารในหนวยงานจะมีมากขึ้นเพื่อสอนงาน และฝกพนักงานใหมเขามาปฏิบัติงานในองคกร แตคุณภาพของ
การสื่อสารจะลดลงเพราะพนักงานใหมไมสามารถจะรับ-สงขาวสารขอมูลไดอยางถูกตองชัดเจน
นอกจากนี้แลว การลาออกยังสงผลติดตามมาอีกนานัปการ ดังที่ เพ็ญศรี วายวานนท. / (2537:70) กลาว
วา เปนการเพิ่มพูนตนทุนขององคกรในประเภทคาใชจายตอไปนี้ คือ
1. ตนทุนการจัดจางคน ไดแก การสิ้นเปลือง และภาระในกระบวนการสรรหา การทดสอบ และสัมภาษณ
เพื่อคัดเลือกคนเขาทดแทนคนที่ออกไป
2. ตนทุนการฝกอบรม ไดแก การเสียเวลาของหัวหนาฝายบุคคลและของตัวผูรับการฝกอบรม
3. ผูเริ่มตนเรียนรูงานใหมโดยปกติจะทํางานไดนอยกวาเงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับ
4. ผูเริ่มทํางานใหมจะมีโอกาสทํางานพลาด หรือทําใหเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุไดมาก และทําให
อัตราการใชวัสดุอยาสิ้นเปลืองสูง
5. ชวงเวลาที่รอการหาคนใหมมาทดแทนคนเกาจะมีผลใหเกิดผลผลิต และ ไมไดใชเครื่องจักร เครื่องมือ
เต็มกําลังคน
6. ตองมีทํางานลวงเวลา เนื่องจากการเขาออกงานมีมาก และกอใหเกิดปญหาการทํางานไมเสร็จทันตาม
กําหนดเวลาที่ลูกคาตองการ
จากที่ไดกลาวมา จะเห็นไดวาการลาออกของพนักงานนั้นสงผลกระทบในแงลบตอบริษัทซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาแก
บริษัทในภายหลังได อาทิเชน คาใชจายในการสมัคร อบรม และพัฒนา เปนตน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลาออก
โมลเดลยและคนอื่นๆ/ (Mowday; et al./ 1981:121-122) กลาววา การที่พนักงานจะมีความตั้งใจที่จะ
คงอยู หรือลาออกจากองคการ เปนผลมาจาก 2 ปจจัยใหญ ๆ คือ
1. ความรูสึกของพนักงานที่มีตองาน (Affective Responses to the Job) สามารถนําไปสูพฤติกรรม
ความตั้งใจที่จะลาออกและกอใหเกิดพฤติกรรมการลาออกได เชน ความพึงพอใจในการทํางานความผูกพันตอ
องคกร (Organizational Commitment) ความผูกพันตองาน เปนตน แตในขณะเดียวกัน ความรูสึกเหลานี้ก็
สามารถชวยลดความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงานไดดวยเชนกัน
2. ปจจัยทีไมเกี่ยวของกับงาน (Non-work) เชน การทดลองงาน ความตองการแรงงาน ความจําเปนใน
ชีวิตสมรส ความผูกพันในครอบครัว การฝกงาน ฯลฯ เปนสิ่งที่สามารถเพิ่ม หรือลดความตั้งใจที่จะลาออก หรือคง
อยูตอในองคการของพนักงานได
วูม ม/(Vroom./1982:327) ได เสนอปจ จัย ที่มี อิท ธิพ ลต อการตัด สิน ใจลาออกของบุค คลไว ในทฤษฏี
องคประกอบและความคาดหวัง (Expectancy and Valence Theory) วา การลาออกของบุคคลนั้น เปนผลมา
จากความแตกตางระหวางพลังที่ตรงขาม 2 อยางคือ ปจจัยเกื้อหนุนใหคงอยู (Forces to remain) และปจจัย
ผลักดันใหลาออก (Forces to leave) โดยอธิบายไววา ความคาดหวังเปนแรงกระตุนใหคนเกิด ความพยายาม
กระทําบางสิ่ง บางอยาง เพื่อใหตนสมหวัง ถาความหวังของบุคคลไมไดรับผลตอบแทนในความเปนจริง ก็จะเกิด
ความไมพึงพอใจซึ่งจะสงผลใหบุคคลลาออกจากงานได ปจจัยที่กอใหเกิดพลังใหบุคคลคงอยู ไดแก ความพึงพอใจ
ในงาน สวนปจจัยที่จะกอใหเกิดพลังที่จะลาออกไปไดแก ความไมพึงพอใจในงาน ซึ่งเปนผลมาจากการที่บุคคลนั้น
ไมไดรับผลตอบแทนตามที่ตนคาดหวังไว จากการเขามาทํางานหรือถือครองตําแหนงนั้น ดังนั้นบุคคลจึงลาออกไป
โดยที่หวังวาจะไดรับผลตอบแทนนั้นในที่อื่นๆ
แนงนอย ศรีวราธนบุลย./ (2531:ไมมีเลขหนา ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการสูญเสียกําลังคนระดับ
มันสมองในราชการพลเรือนและศึกษาภูมิหลังของขาราชการที่ขอลาออกจากราชการในชวงปงบประมาณ 25282530 (1 ตุลาคม 2528-30 กันยายน 2530) รวมทั้งศึกษาถึงปจจัยที่ทําใหขาราชการระดับมันสมองลาออกจาก
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ราชการ ซึ่งเปนการศึกษาเฉพาะขาราชการพลเรือนที่อยูภายใตสังกัดของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน พบวา
เมื่อคิดเฉลี่ยเปนรายปมีผูสําเร็จการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนลาออกจากราชการประมาณปละ 400 คน ในขณะที่
ราชการไมสามารถสรรหากําลังคนประเภทนี้เขารับราชการไดเพียงพอ จึงเปนปญหาสําคัญทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพที่ตองหาทางแกไขโดยเรงดวน สวนการศึกษาทางดานปจจัยทีทําใหขาราชการระดับมันสมองลาออกจาก
ราชการ พบวามี
ปจจัยหลัก 4 ประการ เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้
1) คาตอบแทน ในประเด็นของเงินเดือนที่ไมพอกับคาครองชีพ และ การจัดสวัสดิการทีไมดีพอ การ
กําหนดคาตอบแทนที่ไมเปนธรรม เนืองจากไมไดคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบและผลงานเปนหลัก แตคํานึงถึง
จํานวนปการศึกษามากกวา
2) ผูบังคับบัญชา และการปกครองบังคับบัญชา ในประเด็นของการใชอํานาจหนาที่ที่ไมเปนธรรมของ
ผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาไมมีความรูความสามารถในเกี่ยวกับงานในหนาที่การบริหาร งาน และการปกครอง
บังคับบัญชา
3) โอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน มีความเหลือมลาในการกาวหนาของราชการตางสังกัด
4) การบริหารงานของระบบราชการ ในประเด็นของความไมเปนอิสระในการปฏิบัติงานและในการแสดง
ความคิดเห็น
จากแนวคิด ที่ไ ดผา นการศึ กษาและจากทฤษฏีองคป ระกอบและความคาดหวั ง (Expectancy and
Valence Theory) พบวาปจจัยที่คนพบมาแลววาเปนปจจัยทีมีอิทธิพลตอการลาออกจากการทํางาน ซึ่งเหตุผล
หลัก คือ การที่บุคคลไมไดรับการตอบสนองตามที่ตนคาดหวังไวในด านตางๆ ตามแตบุคคลนั้นจะคาดหวังจากการ
ทํางาน จึงเปนผลใหบุคคลลาออกจากการทํางานเพื่อหวังวาการลาออกจะชวยทําใหบุคคลไดรับการตอบสนอง
ตามที่ตนไดตั้งความหวังไว ซึ่งเหตุการณลักษณะนี้สามารถเกิดขึ้นไดกับบุคคลในทุก ๆ องคกร เชนเดียวกันกับกอง
พันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4
การลาออกนั้นโดยเมื่อพิจารณาแบบกวางๆหรือมองเปนภาพรวม พบวา จะแบงไดเปน 2 ลักษณะใหญๆ
คือ ปจจัยที่เกี่ยวของกับงานและไมเกี่ยวของกับงาน ซึ่งแลวแตผูทําการวิจัยแตละทานวา ไดใหความสําคัญกับปจจัย
ในเรื่องใดที่มากกวากัน และ ปจจัยในเรื่องใดที่นาจะสงผลตอการลาออกที่สัมพันธกับหนวยงานหรือประชากรที่ทา น
เหลานั้นกําลังศึกษามากที่สุดอยาง เชน การวิจัยในครั้งนี้ มุงไปที่ ปจจัยดานความชัดของงาน ดานการเมืองภายใน
องคกร และดานทัศนคติตอการรับราชการ เปนตน สวนปจจัยที่ไมเกี่ ยวของกับงาน เชน ปจจัยทางดาน
สิ่งแวดลอมภายนอก ปจจัยทางเศรษฐกิจ ในดานนี้ผูวิจัยไมไดนํามาใชเปนปจจัย
ในยุคปจจุบันการใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารมีความทันสมัยมากขึ้น ทําใหการสงขาวสารและการรับ
ทาบขอมูลทําไดอยางรวดเร็วและมีความแมนยํามากขึ้น ทําใหบุคคลมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนขาวสาร ประสบการณ
แนวความคิด ดังนั้นจึงไมแปลกที่จะมีการพูดคุยกันในเรื่องชีวิตของการทํางานทั้งบุคคลที่อยูในสาขาวิชาชีพเดียวกัน
หรือตางสาขา จากจุดนี้การเปรียบเทียบระหวางบุคคลจึงเกิดขึ้นโดยทั่วไปบุคคลจะรับรูไดวาหากเปรียบเทียบแล ว
ตนเองดอยกวาบุคคลอื่น ความรูสึกไมสบายใจ ความคับของใจ และความตองการเพื่อใหทัดเทียมกับบุคคลอื่น
ยอมจะเกิดขึ้น ทางออกหนึ่งเพื่อใหไดมาซึ่งความทัดเทียมกับบุคคลอื่นในเรื่องชีวิตการทํางาน คือ การลาออกจาก
งานที่ตนทําอยูในปจจุบันเพื่อแสวงหาสิ่งที่คิดวาดีกวาใหกับตนเอง ซึ่งการลาออกอาจจะไมเกิดขึ้นในทันทีทันใด แต
จะเปนจุดเริ่มของความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของบุคคล
การเปรียบเทียบกับตลาดแรงงานเปนอีกปจจัยหนึ่ง ที่ทําใหเกิดความตองการที่จะลาออกจากงาน แตอาจ
เกิดภายหลังจากที่บุคคลเกิดความไมพอใจในงาน เพราะงานไมสามารถตอบสนองความตองการของบุคคลในรูปแบบ
ตาง ๆ ไดการเปรียบเทียบกับตลาดแรงงงานบุคคลจะมีการเปรียบเทียบกัน ในหลายรูปแบบที่เกี่ยวกับความไมพอใจ
ของตน อันไดแก คาจาง สวัสดิการ โบนัส สถานที่ตั้งขององคกร กฏระเบียบขอบังคับ ความกาวหนาในวิชาชีพ ความ
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มัน คงขององคกร เพราะการที่บุคคลจะตัดสินใจลาออกจากทีหนึ่งไปอีกทีหนึ่ง บุคคลจะตองมีการเปรียบเทียบถึง
ผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับตัวบุคคลเองใหดีเสียกอนจึงจะทําการตัดสินใจลงไป (มนิศรา โอมะคุปต. /2535: 69)
แฮรเรล (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน./ 2535:132; วรารัตน รงคปราณี. 2532: 56-57; อางอิงมาจาก Harrell./
1984 : unpaged) ไดใหความสําคัญกับรายไดหรือคาจางที่บุคคลไดรับจากการทํางาน กลาววา บุคคลจะมีความพึง
พอใจในการทํางานทีสูงขึ้นเมื่ออัตราคาจางสูงขึ้น จึงเกิดการแขงขันการจางบุคคลที่มีความสามารถเขามาทํางานโดย
การตั้งอัตราเงินเดือนที่สูงกวาบริษัทอื่นเพื่อเปนแรงกระตุนใหคนเขามาทํางานกับบริษัทของตน สําหรับในกรณีกรม
พลาธิการทหารเรือเปนหนวยงานในภาครัฐ คาจาง หรือคาตอบแทนที่ไดรับเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเอกชน พบวา
อยูในอัตราที่นอยกวา หรือแมแตเทียบกับหนวยงานรัฐวิสาหกิ จก็ยังอยูในอัตราที่นอยกวาเชนเดียวกัน เนื่องดวย
ความรูสึกหรือความตองการที่แตกตางกันของแตละบุคคลความพอใจในเรื่องคาจางที่ไดรับยอมมีความแตกตางกัน
อีกทั้งการสรางกลไกการแขงขันทางตลาดในเรื่องอัตราคาจางดวยแลว ยอมปฏิเสธไมไดวานี่ เปนอีกปจจัย หนึ่งที่มี
อิทธิพลตอความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของบุคคล
นอกจากในเรื่องของคาจางแลว ยังมีการเปรียบเทียบในเรื่องของสวัสดิการและโบนัส ที่ไดรับเพิ่มเติมเขามา
ซึ่งจะเปนกลไกหนึ่งที่บุคคลใชในการพิจารณาหรือตัดสินใจที่เกี่ยวกับความตั้งใจที่จะลาออก (ธีรวุฒิ บุณยโสภณ./
2528: 45) กลาวคือ โรงงานอุตสาหกรรมที่จัดสวัสดิการและโบนัส ใหแกพนักงานที่นอยเกินไปอาจจะไมสามารถ
รักษาลูกจางไวได โรงงานอุตสาหกรรมทั่ว ไปจึงพยายามจัดสวัสดิการและโบนัส ที่เหมาะสมใหกับพนักงานของตน
เพื่อเปนการธํารงรักษาพนักงานไว สวัสดิการและโบนัสเปนสวนที่มีความสําคัญเพราะพนักงานจะมีความพึงพอใจใน
การทํางานสูงขึ้น เมื่อไดรับสวัสดิการในการทํางานดีขึ้น ผูบริหารควรใหความใจใสในเรื่องนี้ (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน./
2535: 132; อางอิงมาจาก/ วรารัตน/ รงคปราณี./ 2532: 56-57) สําหรับประเทศไทยนั้นโรงงานอุตสาหกรรมจะ
จัดสวัสดิการพื้นฐานใหกับพนักงานทุกคนตามที่กฎหมายบังคับเหมือนกันในทุกๆโรงงานตามมาตรฐานการทํางานที่ดี
(GMP) แตอาจจะมีความแตกตางที่เพิ่มเติมเขาไปในรายละเอียดใหกับพนักงานของโรงงาน เชน โบนัส เพื่อเปนแรง
กระตุนในการทํางานและเครื่องอํานวยความสะดวกในการใชชีวิต และไดรับความรูสึกวาไดรับการเอาใจใสจาก
ผูบริหาร ซึ่งจะกอใหเกิดความรูสึกเปนสุขในการทํางานไดรับ อภิสิทธิ์ที่เหนือกวา และอาจเปนเหตุผลประการหนึ่งที่
จะชวยใหโรงงานสามารถรักษาบุคลากรที่มีความสามารถใหอยูกับโรงงานตอไปไดสถานที่ตั้งขององคกร ในปจจุบัน
แมวาการคมนาคมจะมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นก็ตาม แตหากสถานที่ตั้งขององคกรที่ทํางานอยูนั้นมีระยะทาง
ที่ไกลจากที่พักทําใหการเดินทางเปนไปดวยความยากลําบาก และก็ใหเกิดคาใชจายทีเพิ่มขึ้นบุคคลยอมมีความไม
สะดวกที่จะทํางานในองคกรนั้น และถามีสถานที่ทํางานที่ใกลที่พักมากกวาบุคคลยอมจะเลือกสถานที่ที่ ใกลมากกวา
กฎระเบียบขอบังคับ กฎระเบียบขอบังคับเปนอีกเรื่องที่บุคคลใหการพิจารณาในการเลือกเขาทํางานกับ
องคกรอีกประการหนึ่ง ไดแก เรื่อง วันลา วันหยุด เวลาเขา-ออกงานความกาวหนาในวิชาชีพนั้นเปนปจจัยที่สําคัญ
ในชีวิตการทํางาน เพราะทุกคนตางก็หวังความกาวหนาในการทํางานของตนเพราะธรรมชาติของคนทุกคนนั้น ตาง
ก็มีเปาหมายสวนตัวที่อยากเติบโตกาวหนา และเกงทํางาน ฟริคแมน (ธงชัย สันติวงษ./ 2537: 74; อางอิงจาก
Feldman.n.d./1983) เมื่อโอกาสไมมีขึ้นในเวลาอันเหมาะสม ก็จะทําใหพนักงานที่ทํางานเกงลาออกจากงานไปใน
ที่สุดหากเปนพนักงานใหมที่เขามา และไดรับมอบหมายใหทํางานงายๆ และมองไมเห็นชองทางในการเติบโต
กาวหนาหรือใชความรูที่ร่ําเรียนมา แรงจูงใจในการทํางานก็จะทําการลาออกจากงานก็เกิดขึ้น เพราะงานที่ทําไมได
มีความหมายพนักงานที่ทนอยูตอแมจะทํางานไมเกงพอใชได นานไปก็จะหมดกําลังใจทํางาน ขาดความมั่นใจ ไร
ความคิดริเริ่ม และไมสามารถตามทันโลกได (ทัศนา พุฒตาล./ 2537: 107-108) จะเห็นไดวาเหตุการณเชนนี้
เกิดขึ้นในทุกสถานที่ที่ทํางาน การบริหารงานจึงเปนเรื่องสําคัญที่จะชวยลดโอกาสเกิดเหตุการณทีไมพึงประสงคดังที่
กลาวมา ในองคการเภสัชกรรมถาจะกลาวถึงในเรื่องความกาวหนาของขาราชการชัน้ ประทวนที่ทํางานอยู ตองกลาว
วาเนืองจากองคกรยังคงมีวัฒนธรรมการทํางานของคนไทยอยูมาก ดังนั้น ลําดับความอาวุโสจึงเปนเรื่องที่สําคัญใน
เรื่องนี้ ดังนั้น พนักงานที่เขามาใหมหรือทํางานอยูในชวง 0-5 ปแรกและรูสึกวาความสามารถหรือศักยภาพของตน
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ไมไดรับการพัฒนา หรือสงเสริมใหมีความกาวหนาเทาที่บุคคลเหลานี้ตองการ บุคคลจึงมีความตองการที่จะแสวงหา
โอกาสตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการที่มีอยูของตน ใหไดความคิดในเรื่องความตั้งใจที่จะ ลาออกจึงเกิดขึ้น
ความมั่นคงขององคกร องคกรที่อยูรอดและเจริญเติบโตจะเปนเครื่องบงชี้ความมั่นคงขององคกรและคนในองคกร
เมื่อบุคคลเขาเปนสมาชิกในองคกรยอมปรารถนาที่จะไดรับความมั่นคงในตําแหนงหนาที่ และความมั่นคงนี้ก็อยูบน
รากฐานของความเปนระบบองคกรใดที่ไมมีหลักประกันความมั่นคงในตําแหนงหนาที่จะทําใหคนเกิดความหวั่นไหว
สั่นคลอน และมุงแสวงหาความมั่นคงจากหนวยงานอื่น ภาพพจนขององคกรก็จะเปนหลักประกันความมั่นคงไดวิธี
หนึ่ง และเปนสิ่งที่มีคุณคาที่ดึงดูดคนดีคนเกงไวกับองคกร แตตองใชเวลาและความพยายามอยางมากในการสราง
ภาพพจนที่ดีขององคกร (วสันต มวงแกว./ 2533: 45)

สรุป
จากการศึกษา จากการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูสึกตอการปฏิบัติงานของของขาราชการ
ทหารชั้นประทวนโดยแบงเปน ดานความชัดเจนของงาน ความรูสึกถึงการเมืองภายในหนวยงาน และ ทัศนคติตอ
การรับราชการ ทั้งนี้ความรูสึกตอการปฏิบัติงานจะมีผลโดยตรงในทิศทางตรงกันขามกับการตั ดสินใจลาออก พบวา
คาเฉลี่ยโดยรวมของความรูสึกตอการปฏิบัติงานอยูในระดับ ดี สรุปไดวา สาเหตุของการลาออกจากงานสวนใหญมี
ปจจัยมาจากเรื่อง รายไดเพียงพอ การปกครองบังคับบัญชา และการบริหารงานไมเหมาะสม จึงเปนที่มาของปจจัย
ในงานวิจัยที่ไดดําเนินการในครั้งนี้ ซึ่งไดคาดวาปจจัย ไดแก ความชัดเจนของงาน ความรูสึกถึงการเมืองในองคกร
และ ทัศนคติตอการรับราชการ เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการลาออกจากงานของขาราชการทหารชั้นประทวนที่
ปฏิบัติงานในกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 ซึ่งเปนปจจัยที่กอใหเกิดความไมพอใจและสงผลใหเกิดความ
ตั้งใจที่จะลาออกหรือมีความตั้งใจที่จะแสวงหางานใหมเพื่อตอบสนองความตองการของขาราชการกลุมดังกลาว
หากตองการที่จะรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและความชํานาญใหมีความตั้งใจที่จะทํางานนั้น จะตอง
สรางขวัญและกําลังใจที่ทําใหบุคลากรเหลานั้นมีทัศนคติที่ดีตองาน ตอหนวยงาน ตอสภาพแวดลอมการทํางาน ตอ
เพื่อนรวมงาน ตอผูบังคับบัญชา รวมทั้งจะตองเกิดความมั่นใจวาการทํางานนั้นจะสามารถสนองความตองการของ
พวกเขาได หากผูปฏิบัติงานมีความรูสึก และทัศนคติที่ไมดีตองาน ตอหนวยงาน ตอสภาพแวดลอมการทํางาน ตอ
เพื่อนรวมงาน และผูบังคับ บัญชาแลว พวกเขาจะเกิดความเบื่อหนายตอสภาพการปฏิบัติงานที่พบอยู ทําใหกระทบ
กระเทือนตอการปฏิบัติงานเปนอันมาก ผูบริหารองคการหรือหนวยงานจึงจําเปนตองที่จะตองสรางขวัญและ
กําลังใจ รวมทั้งปจจัยในดานสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่บุคลากรในตําเหนงตางๆพึงจะไดเพื่อทําใหบุคลากรเกิดเกิด
ความรูสึกที่ดีอันนํามาซึ่งความพึงพอใจในการทํางาน

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรวิจัยในเรื่องเดียวกันนี้ โดยวิจัยจากกลุมประชากร ที่เปนขาราชการทหารชั้นประทวนที่สังกัดหนวย
อื่นของกองทัพบก เพราะปญหาการลาออกของขาราชการทหารชั้นประทวนถือเปนหนึ่งในปญหาของกองทัพ บก
และ เพื่อทราบถึงความตองการหรือความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหนวยงานที่มีสภาพแวดลอมแตกตางจาก
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 เชน หนวยกองพันทหารราบ เปนตน ทั้งนี้จะเปนการเอื้อประโยชนตอการ
บริหารงานดานบุคคลของกองทัพบกตอไป
2. ควรศึกษาในเรื่องเดียวกันนี้ แตอยากใหเจาะจงในเรื่องที่มีคาเฉลี่ยของความรูสึกตอการปฏิบัติงานใน
ระดับปานกลางและต่ํา ทั้งนี้เพื่อจะไดทราบถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสิ นใจลาออกจากงานของขาราชการชั้น
ประทวนที่ปฏิบัติงานในกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 และ ทราบถึงความตองการหรือความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานไดชัดเจนมากขึ้น เพราะคาเฉลี่ยที่ออกมาในภาพรวม อยูในเกณฑดี ทั้ง 3 ดาน
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3. ควรมีการศึกษาปจจัยดานอื่นๆ ที่จะสงผลถึงความไมพึงพอใจในการทํางานและจะกลายมาเปนปจจัยที่
มีผลตอการตัดสินในลาออกจากหนวยงานของขาราชการทหารชั้นประทวนใหกวางขวางยิ่งขึ้น
4. จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา กลุมตัวอยางอาจมีการปดบังขอมูลที่แทจริงอันเนื่องมาจาก
ความกลัวที่จะมีผลกระทบตอการรับราชการ เพราะฉะนั้นในการทําการวิจัยในรูปแบบนี้ครั้งตอไปควรมีการแจงใหผู
บังคับหนวยทราบและจัดทําแบบไมเปนทางการใหไดขอมูลที่เปนจริงที่สุด
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กระบวนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
THE ROCESS OF PERSONNEL DEVELOPMENT OF BAN KEW SUBDISTRICT
ADMINISTRATION ORGANIZATION, MAE TA DISTRICT, LAMPANG PROVINCE

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

พรพรรณ เชงรุง
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงศ สุขสม
ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องกระบวนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว นี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง จํานวน 5
ดาน ซึ่งประกอบดวย 1) ศึกษาปญหาและสํารวจความตองการ 2) กําหนดจุดมุงหมายการพัฒนา 3) การวาง
แผนพัฒนาบุคลากร 4) การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร และ5) การติดตามและประเมินผล
ผลการวิจัยพบวา
องคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง มีการศึกษาปญหาและสํารวจความ
ตองการ โดยวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา ซึ่งวิเคราะหถึงจุดแข็ง และจุดออนของบุคลากร
ในการองคการ ซึ่งใชเทคนิค SWOT ANALYSIS เปนเครื่องมือในการกําหนดมุงหมายการพัฒนาองคกรซึ่ง บุคลากร
สวนใหญมีสมรรถนะดานความคิด มุงที่จะเปนคนดี มีจิต สํานึกที่ดีในการพัฒนาพัฒนาตัวเองเพื่อใหรูวิธีคิดอยางมี
ระบบ ซึ่ ง บุ ค ลากรมี ค วามเขา ใจและตระหนั กในการรูคุ ณ ค า ของตั วเองและผู อื่น โดยยึ ด หลั กการพั ฒ นาตาม
แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบ า นกิ่ ว โดยได มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลขององค ก ร
เพื่อรายงานตอผูบังคับบัญชาตอไป
คําสําคัญ : กระบวนการ / พัฒนา / บุคลากร
Abstract
Research development of The Process of Personnel Development of Ban
KewSubdistrict Administration Organization, Mae Ta District, Lampang Province Aims
tostudyProcess of Personnel Development of Ban KewSubdistrict Administration
Organization, Mae Ta District, Lampang Province5 areas, consisting of 1) studying problems
and exploring needs 2) determining development objectives 3) personnel development planning
4) personnel development activities and 5) monitoring and evaluationThis research is
Subdistrict Administrative Organization Bankew, Mae Ta District, Lampang
Province has studied problems and explored needs. By analyzing the potential to evaluate the
development status Which analyzes the strengths And weaknesses of personnel in the
organization Which uses the SWOT ANALYSIS technique as a tool for determining the
development objectives of the organization Which most personnel have competencies in
thinking Aim to be a good person, have a good consciousness in developing and developing
to know how to think systematically Which personnel have understanding and awareness in
knowing the value of themselves and others By adhering to the development principles
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according to the personnel development plan of Ban Kio Subdistrict Administration
Organization By monitoring and evaluating the organization To report to the supervisor later
Keywords : Process/ develop /personnel

บทนํา
การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนเรื่องของการใหไดมาซึ่งบุคลากร การพัฒนาบุคลากรการบํารุงรักษา
บุคลากรและการใหบุคลากรพนจากงาน กระบวนการพัฒนาความรูและสรางขวัญกําลังจะแกบุคลากรในองคกร
หากสามารถทําใหบุคลากรอุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานใหกับองคกรแลวก็จะเปน แรงผลักดันใหกับองคกร
และจะทําใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายขององคกรนั้นๆ
การบริหารงานองคกรที่ถือวาเปนเรื่องที่สําคัญและยุงยากที่สุด คือการบริหารงานบุคลากรในองคกร
เพราะตามหลักทั่วไปในการบริหารงานแมวาจะมีงบประมาณใหอยา งเพี ย งพอตอการจัด การองคกร และการ
บริหารงานขององคกรแตถาบุคลากร พนักงานภายในองคกรปฏิบัติงานไมดี ไมมีความรูความสามารถ ขาดความ
ซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่ และไมประพฤติอยูในระเบียบวินัยอันดีแลวก็เปนการยากที่การบริหารงานขององคกรจะ
บรรลุผลสําเร็จ ตัวชี้วัดความสําเร็จอยางยั่งยืนขององคกรนั้นอยูที่ “คุณภาพของคน” ในองคกรนั้นๆ (ติน ปรัชญาพฤกษ,
2534 : 25)
องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยงานราชการสวนทองถิ่นอีกหนวยงานหนึ่ง ซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคล
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,2552 : 10-29)และตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด14
มาตรา 250 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่และอํานาจดูแลจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ใหแกประชาชนในทองถิ่น โดยการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรใหเปนหนาที่และ
อํานาจโดยเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบหรือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงาน
หลักในการดําเนินการใดใหเปนไปตมที่กฎหมายบัญญัติซึ่งตองสอดคลองกับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และกฎหมายตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการปฏิบัติหนาที่และอํานาจ ตลอดจนงบประมาณและ
บุคลากรที่เกี่ยวกับหนาที่และอํานาจดังกลาวของสวนราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีหนาที่ในการแกไขปญหา และพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมและปฏิบัติงาน
อื่นๆ ตามที่ราชการสวนกลางมอบหมาย อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลถูกกําหนดไว ซึ่งภารกิจบาง
ภารกิจตองใชเทคนิค ทักษะ และความรู ความสามารถในการบริหารจัดการ ตองอาศัยความรวมมือรวมใจกันจาก
บุคลากรในองคกร
ดวยเหตุนี้องคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว จึงใหความสําคัญและตระหนักถึงความสําคัญตอการพัฒนา
บุคลากร เพื่อใหบุคลากรขององคกร สามารถปฏิบัติงานตามเปาหมาย ภารกิจ นโยบายขององค การบริหารสวน
ตําบลและไดรับการพัฒนาใหมีความรู ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของมี ความสามารถ มีทักษะ
มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานมีความมั่นคงกาวหนาในหนาที่การงานและการดํารงชีวิตซึ่งจะสงผลใหการปฏิบัติ
ราชการมี ประสิ ทธิภ าพประสิ ทธิ ผลในการพัฒ นาท องถิ่น เพื่อใหองคกรมี การบริหารงานบุคคลเชิงกลยุท ธบ น
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเกิดผลสัมฤทธิ์ในภารกิจขององคกรและเพื่อประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่
ตําบลบานกิ่ว
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วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ศึกษาปญหาและสํารวจความตองการ
2. กําหนดจุดมุงหมายการพัฒนา
3. การวางแผนพัฒนาบุคลากร
4. การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
5. การติดตามและประเมินผล

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
จากการประมวลแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดศึกษาถึงปจจัยที่จะสามารถนําไปสู
กระบวนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง โดยได กําหนดกรอบ
ในการศึกษา ดังนี้
1. ศึกษาปญหาและสํารวจความตองการ
(1) การสํารวจความตองการในการพัฒนาของบุคลากร
(2) วิเคราะหความตองการในการพัฒนาบุคลากร
(3) จัดลําดับความสําคัญของความตองการในการพัฒนาบุคลากร
2. การกําหนดจุดมุงหมายการพัฒนา
(1) การกําหนดกลุมเปาหมายในการพัฒนา
(2) ผลที่คาดวาจะไดรับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการพัฒนาบุคลากร
(3) เปาหมายในการพัฒนาบุคลากรมีความสอดคลองกับงานที่บุคลากรปฏิบัติอยู
3. การวางแผนพัฒนาบุคลากร
(1) กําหนดวัตถุประสงคเปาหมาย ขั้นตอนในการดําเนินการพัฒนาบุคลากรและแผนการดําเนินงานในแต
ละขั้นตอน
(2) กําหนดระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากร
(3) กําหนดเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร
(4) กําหนดวิธีการพัฒนาบุคลากรวิธีใดบาง เพื่อแกไขปญหาของหนวยงาน โดยหนวยงานเปนผูกําหนด
(5) จัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนาบุคลากร
(6) บุคลากรสามารถเขารับการพัฒนาตามแผนที่วางไว
(7) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทุกป
4. การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
(1) ดําเนินการพัฒนาบุคลากร
(2) งบประมาณเพื่อใชในการพัฒนาบุคลากร มีความพอเพียงตอจํานวนบุคลากร
(3) เลือกวิธีที่เหมาะสมในการพัฒนาบุคลากร
5. การติดตามและประเมินผล
(1) มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนา หลังจากไดทําการพัฒนาบุคลากรแลว
(2) เกณฑที่ใชติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
(3) บุคลากรเมื่อไดรับการพัฒนาแลวสามารถปฏิบัติงานในหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
(4) การติดตามและประเมิ นผลการพัฒ นาบุ คลากรโดยใชวิ ธีต างๆ หลั งจากบุ คลากรไดป ฏิบัติ ตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
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ผูวิจัยไดกาํ หนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ไดดังนี้
1. ศึกษาปญหาและสํารวจความตองการ
2. การกําหนดจุดมุงหมายการพัฒนา
3. การวางแผนพัฒนาบุคคล
4. การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
5. การติดตามและประเมินผล

กระบวนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลบานกิ่ว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยเรื่องกระบวนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขต
ของการวิจัยไวดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษาในครั้งนี้มุงศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว อําเภอแมทะ
จังหวัดลําปาง โดยมุงศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ ดังตอไปนี้
(1) ศึกษาปญหาและความตองการ
(2) การกําหนดจุดมุงหมายการพัฒนา
(3) การวางแผนพัฒนาบุคลากร
(4) การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
(5) การติดตามและประเมินผล
2. กลุมประชากรที่จะศึกษา
กลุมเปาหมายหรือกลุมตัวอยางที่จะศึกษานั้น ผูวิจัย ไดเลือกกลุมบุคคล ดังนี้
1. นายกองคการบริหารสวนตําบล
2. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
3. หัวหนาสํานักปลัด
4. ผูอํานายการกองชาง
5. ผูอํานวยการกองคลัง
6. พนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง

ผล/สรุปผล
ผลการศึกษาการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานกิ่วสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้
1. การศึกษาปญหาและสํารวจความตองการขององคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว โดยวิเคราะหศักยภาพ
เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา โดยจะวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอม
ภายนอกที่มีผลตอการพัฒนา รวมทั้งวิเคราะหถึงจุดแข็ง จุดออนของบุคลากรในองคการ ซึ่งจะใชเทคนิค Swot
analysis เปนเครื่องมือ มีบุคลากรนอย จึงทําใหบุคลากรไมไดรับการพัฒนาบุคลากรเทาที่ควร สอดคลองกับ ธงชัย
สมบูรณ (2549) ไดอธิบาย กระบวนการพัฒนาบุคลากร คือ การประเมินความตองการในการพัฒนาบุคลากร
เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการพัฒนาบุ คลากรที่จะชวยใหไดขอมูลที่ถูกตองในการจัดลําดับความสําคัญ ตาม
ความตองการในการพัฒนาบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากชองระหวางความคาดหวังที่

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



องค ก ารต อ งการให เ กิ ด ขึ้ น กั บ สิ่ ง ที่ เ ป น จริ ง ซึ่ ง จะต อ งอาศั ย การพั ฒ นาบุ ค ลากรในการป ด ช อ งว า งดั ง กล า ว
กระบวนการในการประเมินความตองการในการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย การสํารวจและวิเคราะหความ
ตองการในการพัฒนาบุคลากร และงานวิจัยของ สิริลักษมณ ทองลิ่ม (2553)ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พบวา ศึกษาและสํารวจ
ความตองการ พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.82 ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรทุก ๆ ระดับในการ
พัฒนาตนเอง มีโครงสรางและภารกิจหนาที่ในการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน คือ มีการสํารวจความตองการในการ
พัฒนาบุคลากรดานการศึกษา มีการวิเคราะหความตองการในการพัฒนาบุคลากรเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดลําดับความสําคัญของสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาอยางเหมาะสม และมี
การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม
2. การกําหนดจุดมุงหมายการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว ไดกําหนดกลุมเปาหมายในเรื่อง
ของการพัฒนาไวอยางชัดเจน เชน เรื่องของการเขารับการฝกอบรม “โครงการสงเสริมความรูดานกฎหมายเกี่ยวกับ
การตรวจสอบพัสดุและควบคุมงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2561” นั้น ไดมีการ
กําหนดกลุมเปาหมายของผูที่เขารับการฝกอบรมไดแก ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบงานนั้นๆ
การฝกอบรมนั้นก็แบงตามสวนงาน ซึ่งสวนงานขององคการบริหารสวนตําบลบานกิ่วมีดวยกัน 3 สวนงาน
ประกอบดวย สํานักปลัด กองคลัง และกองชาง โดยในแตละสวนงานนั้นเจาหนาที่จะระบุถึงความตองการที่จะ
พัฒนาวา โดยบุคลากรทุกคนจะไดรับการพั ฒนาทั้งในเรื่องของการฝกอบรม การศึกษาดูงาน ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
งบประมาณของทางองคการบริหารสวนตําบลบานกิ่วดวย เชน สํานักปลัด ซึ่งประกอบดวยหัวหนาสํานักปลัด นัก
จัดการงานทั่ วไป นักวิเคราะหน โยบายและแผน นักทรัพยากรบุ คคล นักพัฒ นาชุม ชน นั กวิ ชาการศึกษา เจ า
พนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งในแตละตําแหนงจะตองไดรับการพัฒนาในเรื่องของการฝกอบรม
ประจําตําแหนงของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น โดยเจาหนาที่ที่ยังไมไดรับการฝกอบรมก็ทําเรื่องขอมายัง
หัวหนางานซึ่งก็คือ หัวหนาสํานักปลัด หากพนักงานสังกัดสํานักปลัด ผูอํานวยการกองคลังหากพนักงานสังกัดกอง
คลังผูอํานวยการกองชางหากพนักงานสังกัดกองชาง เสนอปลัดองคการบริหารส วนตําบลบานกิ่ว เพื่อจัดสรร
งบประมาณในดานการฝกอบรมลงไปในขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว โดยงบประมาณในเรื่อง
ของการฝกอบรมนั้นจะถูกแบงตามสวนงานและตามสถานะทางการคลังขององคการบริหารสวนตําบลบานกิ่วดวย
3. การวางแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว มีการกําหนดวัตถุประสงคในการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรมีสมรรถนะดานความคิด มุงที่จะเปนคนดี มีจิตสํานึกในการพัฒนาตัวเองเพื่อใหรูวิธี
คิดอยางมีระบบ ดานมนุษย มุงที่จะเขาใจและตระหนักในการรูคุณคาของตัวเองและผูอื่น ดานงาน มุงที่จะเปนคน
เกง มีทักษะในการบริหารและปฏิบัติงานภายใตแผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมปกครองทองถิ่นในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรของกระทรวง ไดกําหนดการพัฒนาบุคลากร 5 ดาน ได แก ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดาน
ความรูและทั กษะเฉพาะงานในแต ละตําแหนง ดา นการบริหาร ดา นคุณ สมบัติส วนตั ว และด านศี ลธรรม บาง
หลักสูตรไมสอดรับกับความตองการของผูเขารับการพัฒนาบุคลากร ทฤษฎีที่ใชสอดคลองกับทฤษฎีของ สมพงษ
เกษมสิน (2517) กลาวเพิ่ม เติมวา บุคคลยังมีบทบาทสําคัญในขั้นตอนของการบริหารซึ่งประกอบดวยขั้นตอน 5
ประการ คือ การวางแผนการจัดองคการ การจัดการเกี่ยวกับคนการประสานงาน และการควบคุมงาน ในบรรดา
องคประกอบเหลานี้ การจัดการเกี่ยวกับบุคคลโดยเฉพาะการสรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถมาปฏิบั ติงาน
และบํารุงรักษาดูแลใหบุคคลเหลานั้น ไดใชความรูความสามารถอยางเหมาะสมเต็มที่ นับวาเปนสิ่งสําคัญที่สุด การ
จัดการเกี่ยวกับคนนั้นเปนเรื่องยุงยากซับซอน เพราะคนมีชีวิตจิตใจมีความรูสึก มีปญหา และความตองการแตกตาง
กันไป แตถาสามารถจัดการเกี่ยวกับบุคคลใหดําเนินไปดวยความเรียบรอยแลว ปญหาอื่นๆ ก็แทบจะหมดไปทีเดียว
ดังนั้น การบริหารเกี่ยวกับบุคคลในองคการจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง และสอดคลองกับงานวิจัยของภัทราวรรณ ศรี
โพธิ์นอย (2551) ไดศึกษาสภาพและปญหาการพัฒนาบุคลากรของสหกรณออมทรัพยในจังหวัดลพบุรี พบวา โดย
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ภาพรวมสภาพการวางแผนการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.16 โดยมีการจัดทําแผนกลยุทธ
ระยะยาวเกิดกวา 5 ปรองลงมาคือการคํานึงถึงภาระงานของสหกรณเปนปจจัยสําคัญในการวางแผนการพัฒนา
บุคลากรและมีการกําหนดโครงการ รวมถึงงบประมาณตามแผน
4. การดําเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของการดําเนินการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
บานกิ่ว เลือกวิธีพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม จากการความจําเปนในการพัฒนามาพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย
และเรื่องที่บุคลากรจําเปนตองไดรับการพัฒนา โดยเลือกวิธีที่เหมาะสม คือ การฝกอบรม นอกจากการฝกอบรมแลว
ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา การสอนงาน การใหคําปรึกษา เปนตน สอดคลองกับ เกรียงศักดิ์
เขียวยิ่ง (2550) กระบวนการในการพัฒนาบุคลากร ขั้นตอนที่สี่ การดําเนินงานตามกําหนดการ หรือโปรแกรมที่ได
วางเอาไวแลว (Actual Program) ซึ่งจะเปนขั้นตอนในการดําเนินการพัฒนาตามขั้นตอนตางๆ ที่ไดกําหนดไว
ลวงหนาแลว และสอดคลองกับงานวิจัยของ สิริลักษมณ ทองลิ่ม(2553) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พบวา ภาพรวมสภาพการ
ดําเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.77โดยภาพรวมวิธีการพัฒนาบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลที่มีวิธีการพัฒนาบุคลากรเรื่องการจัดฝกอบรมใหพนักงานอยางสม่ําเสมอ มีการจัดการ
เรียนรูดานขอมู ลขาวสารตางๆ ในสํานักงานเพื่อใหพนักงานเรียนรูอยางสม่ํา เสมอและมีการพัฒนาบุคลากรที่
เหมาะสมสําหรับพนักงานอยางชัดเจน มีการกําหนดผูรับผิดชอบการดําเนินงานตามหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ การ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดําเนินการในการพัฒนาบุคลากร และมีการจัดระบบการ
เก็บรวบรวมขอมูลในการพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ
5. การติดตามและประเมินผลขององคการบริหารสวนตําบลบานกิ่วมีการรายงานผลการพัฒนาไปยัง
หัวหนางานและผูบริหารโดยการทําบันทึกขอความเพื่อชี้แจงรายละเอียดในสิ่งที่ไดรับจากการพัฒนาวาเปนอยางไร
และสามารถนําเอาสิ่งที่ไดจากการพัฒนามาปรับใชกับองคการอยางไร ไมมีการจัดทําเครื่องมือในการประเมินผล
แตมีสังเกตจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย ตามภารกิจหนาที่ ที่รับผิดชอบ มีการพัฒนาด านความคิดสรางสรรค
สอดคลองกับธงชัย สมบูรณ (2549) ไดอธิบาย กระบวนการพัฒนาบุ คลากร ในขั้นตอนสุดทายคือ การติดตามและ
ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร เปนการตอบคําถามในเบื้องตนวาจะใชอะไรเปนเกณฑในการประเมิน เพื่อที่จะทํา
ใหทราบวาการพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิผลหรือไม ประกอบดวย การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรมหรือผลการปฏิบัติงาน การประเมิน
ผลลัพธของหนวยงาน และสอดคลองกับงานวิจัยของภัทราวรรณ ศรีโพธิ์นอย (2551) ไดศึกษาสภาพและปญหาการ
พัฒนาบุคลากรของสหกรณออมทรัพยในจังหวัดลพบุรี พบวา ในภาพรวมสภาพการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย3.003 โดยมีการประเมินผลระหวางการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร
รองลงมาคือนําผลจากการประเมินการพัฒนาบุคลากร ไปใชในการปรับปรุงแผนงานและโครงการพัฒนาบุคลากรใน
ปตอไป และรูปแบบการประเมินผลจะใชแบบติดตามตรวจสอบแลวจึงประเมินผล

สรุป
กระบวนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง จะเห็นไดวา
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกรนั้นสามารถทําไดดวยหลายวิธีขึ้นอยูกับบริบทขององคการวามีความพรอมใน
การพัฒนามากนอยเพียงใด การพัฒนาอาจเกิดไดดวยการศึกษา การฝกอบรม หรือการแลกเปลี่ยนประสบการณใน
การทํางานระหวางองคกรตองใชคนใหถูกกับงาน ใชคนใหถูกเวลา และใชคนใหถูกกับสถานที่ ดังนั้น การใชคนให
ถูกกับงานจึงถือเปนเรื่องสําคัญ เพราะจะสามารถดึงเอาศักยภาพที่มีอยูในตนเองออกมาใชไดอยางเต็มที่ ผูบริหารจึง
จําเปนจะตองมีกลวิธีในการจัดการสรรคนใหเหมาะสมกับงานซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งในการที่จะนําพา
องคกรไปสู ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการบริหารและการทํ า งานได อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง สอดคล อ งกับ ความเห็น ที่ ว า
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การพัฒนาศักยภาพ ก็คือ การพัฒนาบุคลากรในเรื่องความสามารถ แตในเบื้องตนของการพัฒนาก็จําเปนจะตอง
ตรวจสอบขีดความสามารถของบุคลากรกอนวามีมากนอยเพียงใด มีความเหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบหรือไม
เรื่องความเหมาะสมระหวางคนกับงานเปนเรื่องสําคัญ ความสามารถของมนุษยสามารถพัฒนาไดอยางไมมีขีดจํากัด
ก็จริงอยู แตมนุษยทุกคนลวนแลวแตมี ความสามารถตางกัน เมื่อความสามารถตางกันก็เปนผลดีตอภาระงานที่
ตางกัน ตองใชคนใหถูกกับงานสวน โอกาสในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนั้นมีมากมายหลายวิธีขึ้นอยูกับบริบท
ภายในองคกรวามีความพรอมและความเหมาะสมมากเพียงใดในการพัฒนา องคกรตองมีรูปแบบในการพัฒนาที่
ชัดเจนและมีการติดตามประเมินผลอยางใกลชิด ในเบื้องตนตองจําแนกบุคลากรในองคกรตามระดับศักยภาพการ
ทํางานเพื่อที่ จะได รูวาจะจัดโปรแกรมการพัฒนาอยางไร หรือจะพั ฒนาด วยวิธี ใด โดยตองยึดตัว บุคลากรเป น
ศูนยกลางในการพัฒนา จัดระบบการพัฒนาใหเหมาะสมมีความสอดคลองกับพื้ นที่ปฏิบัติการอยู จัดชวงเวลาหรือ
สถานที่ในการอบรมพัฒนาใหเหมาะสม มีงบประมาณที่เพียงพอ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตองดําเนินการอยู
เป น ประจํ า กํา หนดขอบเขตระยะเวลาใหชั ด เจนและต องได รั บ ความร ว มมื อจากบุ ค ลากรเป น อย า งดี มี การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันตลอดเวลา นอกจากนี้ปญหาการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คือ ความไมสอดคลองลงตัวระหวาง
งานกับคน ปญหาเรื่องเจตคติตอองคกร การไมมีจิตสาธารณะ และวิสัยทัศนการทํางานที่ไมชัดเจนของบุคลากร
ดังนั้น ปญหาการพัฒนาคน ก็คือ ศักยภาพที่ไมเพียงพอตอการทํางานและการไมพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพ
ตนเองเพื่อใหเทียบเทากับภาระงานที่ตนรับผิดชอบ แตปญหายอมมีหนทางแกไขและจะตองยึดตัวบุคลากรเปน
ศูนยกลาง กลาวคือ จะตองนําเอาหลักการจัดการทรัพยากรมนุษยมาใชแบบเขมงวด เริ่มตั้งแตการสรรหา การ
คัดเลือก การฝกอบรม และการธํารงรักษา องคกรตองคัดเลือกเอาบุคลากรที่ มีศักยภาพตรงตอภาระงานเขามา
ทํางาน มีระบบการคัดเลือกอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยยึดแนวทางตามพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตองปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม และตองจัดสรรคนใหเขากับงานตามความเหมาะสม

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งนี้
จากการศึกษาเรื่องกระบวนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว อําเภอแมทะ
จังหวัดลําปาง มีขอเสนอแนะดังนี้
เชิงปฏิบัติการ
1. ควรอนุมัติใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรเดิมอีกครั้ง ในกรณีที่บุคลากรยังไมสามารถนํา
ความรูที่ไดรับจากการพัฒนามาสูการปฏิบัติได
2. ควรมีการวิเคราะหถึงความจําเปนของการพัฒนาบุคลากรในองคกร
3. ควรจะวิเคราะหในศักยภาพของบุคคลากรในองคกรรวมกับแผนพัฒนาสามป
เชิงนโยบาย
1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาบุคลากรใหพอเพียงกับความตองการพัฒนาบุคลากร
2. ควรมีการรับโอน(ยาย)บุคลากรในองคกร
เชิงการศึกษา
ควรมีเครื่องมือในการติดตามประเมินผลที่ชัดเจนตามแผนที่กําหนด
ขอเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอปญหาการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว
อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
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2. ควรเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลบานกิ่วกับองคการบริหาร
สว นตํ า บลอื่น ภายในอําเภอแมท ะ เพื่ อใหไ ด ขอเปรียบเที ย บความแตกต า ง ระหว า งหน ว ยงาน ใช เป น ขอมู ล
ประกอบการแกไขปญหาการบริหารงานบุคคลตอไป
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การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
PUBLIC PARTICPATION IN MAKING LOCAL DEVELOPMENT PLANS OF
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรค การมีสวนรวมของประชาชน
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตและ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชนจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต เปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิด
เห็น ใน 4 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมในการเสนอปญหา ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ดานการมีสวนรวม
ในผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล กลุมตัวอยางไดจากการสุมจากประชากร โดย
กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ตามตารางของเครจซี่และมอรแกนไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 384 คน แลวทํา
การสุมใหกระจายไปตามพื้นที่เขตในเทศบาล และเขตนอกเทศบาล อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตามสัดสวนโดย
วิธีสุมอยางงาย ดวยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ แบบ
ตรวจสอบรายการ แบบมาตราสวนประมาณคากําหนดน้ําหนักคะแนน 5 ระดับ ตามปจจัยทั้งหมด 4 ดาน และแบบ
ปลายเปด ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ .97สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวน
จังหวัดภูเก็ต ดานการมีสวนรวมในการเสนอปญหา ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ดานการมีสวนรวมใน
ผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับ ที่มาก ( X =3.66,SD=0.63) ผล
การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหาร
สวนจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นกับการมีสวน
รวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต โดยรวมไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : การมีสวนรวมของประชาชน , แผนพัฒนาทองถิ่น , องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
Abstract
The purpose of the research was to study Public participation in Making Local
Development Plans of Phuket Provincial Administration Organization This Independent Study
Quantitative research is a survey was conducted. in four aspects i.e. decision Making
Operation benefit, and evaluation. The sample consisted of 384 informants who were
purposively selected from the population in the target Area via Krejcie & Morgan’s table.
Moreover, they were proportionally gathered form villages by using simple random
sampling. The study tool was a questionnaire with three parts i.e. checklist, five-rating scale
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and open-ended questions with the reliability of .97the basic statistics employed in this
study were percentage, mean and standard deviation.
The result of this research shows that: The result of this research shows that: study
Public participation in Making Local Development Plans of Phuket Provincial Administration
Organization in decision making Participation in practice Participation in the benefits. And
the participation in the evaluation. The overall level is much (X = 3.66, SD = 0.63). The
analysis of personal factors not correlated in the operation of the Public participation in
Making Local Development Plans of Phuket Provincial Administration Organization
Classified by personal factors in gender. It was found that the overall are not different.
Key Word(s) : Public Participation , Local Development Plan , Phuket Provincial
Administration Organization

บทนํา
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 หมวด 14 ว า ด ว ยการปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ไดบัญญัติไวในมาตรา 249- 254 ใหรัฐตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ในการ
จัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น (ราชกิจจานุเบกษา,2560) ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พุทธศักราช 2534 และแกไขเพิ่มเติม ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการสวนกลาง
สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น มาตรา 70 กําหนดใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น ที่ประกอบดวย องคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และทองถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกําหนด (ราชกิจจานุเบกษา,2534) ดังนั้น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลาย ยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งแสดงวา องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวยังไดเนนการกระจาย
อํา นาจสู ท อ งถิ่ น จึ ง มี ผ ลทํ า ใหบ ทบาทอํ า นาจหน า ที่ ข ององคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เพิ่ ม มากขึ้น การจั ด ทํ า
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง และมีผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลว
ในการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย องคการบริหารสวนจังหวัด เปนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ที่ ไดรับการประกาศจั ดตั้งขึ้นภายหลังที่ได ยกเลิกพระราชบั ญญัติระเบี ยบบริหารราชการส วนจังหวั ด
พุทธศักราช 2498 เปนพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พุทธศักราช 2540 (ราชกิจจานุเบกษา,2540) มี
อํา นาจหน าที่ จั ดบริการสาธารณะ ตามมาตรา 45 (1) - (9) แหงพระราชบั ญญั ติองค การบริหารสวนจั งหวั ด
พุทธศักราช 2540 , มาตรา 17 (1) - (29) และมาตรา 24 (1) - (13) แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช 2542 ประกาศ กฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พุทธศักราช 2540 (ราชกิจจานุเบกษา,2541) และประกาศ
ของคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีอํานาจหนาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
กระบวนการพัฒนารูปแบบการบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด จากอดีตจนถึงปจจุบัน นับวาไดรับ
การพัฒนาทุก ๆ ดานอยางตอเนื่อง ซึ่งไดดําเนินการตามภารกิจ ตามอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
ใหกับประชาชนในทองถิ่น โดยกลไกการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
และสวนราชการทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
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หากพิจารณาในประเด็นของการมีสวนรวมของประชาชน นับวาเปนเจตนารมณของระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช 2548 แกไขเพิ่มเติม ที่มุงใหองคกร
ปกครองส ว นท องถิ่น ทุ กแหง ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตรก ารพั ฒ นาและแผนพั ฒ นาท อ งถิ่น โดยอาศั ย
กระบวนการมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัด ตองดําเนินการใหเปนไป ตามนัย
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช 2548 (ราช
กิจจานุเบกษา,2548) ซึ่งกําหนดวา การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองสอดคลองกับระเบียบ
วาดวย การประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เริ่มตั้งแตกระบวนการรับฟง
ปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น การคัดเลือกปญหาที่ตรงตามความตองการของประชาชนใน
ท อ งถิ่ น การจั ด ทํ า โครงการที่ เ หมาะสมสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของประชาชน ตลอดจน การวิ เ คราะห
สังเคราะห ระบบงบประมาณที่เหมาะสมกับสถานการณการคลังอีกดวย
การศึกษาครั้ง นี้เป นการศึกษาการมี สวนรวมของประชาชนในการมี สวนรวมในการจั ดทํา แผนพัฒนา
ทองถิ่น ขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต เพื่อจะทราบวาประชาชนเขาไปมีสวนร วมในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นอยางไรบาง ปญหาและอุปสรรคการมีสวนรวมของประชาชนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นมีอยางไร และ
แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนมีอยางไร เปนประเด็นที่มีความนาสนใจศึกษา โดยผูศึกษาไดใชแบบ
กรอบแนวคิดมีดวยกัน 4 ประเด็น ดังนี้ รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติ และรวมประเมินผล การจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นนั้นจะไมสามารถประสบความสําเร็จได หากไมไดรับความรวมมือจากผูเกี่ยวของทุกฝายและ
ประชาชนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับปญหานี้โดยตรง การใหความสําคัญกับประเด็นการมีสวนรวมของประชาชนจะทําให
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นประสบผลสําเร็จและใหไดวางแผน โครงการพัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนาทองถิ่นมี
คุณภาพ สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง
ฉะนั้น จึงเปนเหตุผลที่ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งผูวิจัยพิจารณาแลววาจะเปนคําตอบที่จะสามารถใชแกไข
ปญหาในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวน
จังหวัดภูเก็ต
2. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรค การมีสวนรวมของประชาชน จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการ
บริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา การมีสวนรวมของประชาชนจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหาร
สวนจังหวัดภูเก็ต

กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย
การศึกษาวิจัย การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัด
ภูเก็ต ใหเกิดประสิทธิภาพ สามารถกําหนดกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย โดยมีจุดมุงหมายนําแผนพัฒนาทองถิ่นไป
ปฏิบัติไดตรงกับวัตถุประสงค ใหตอบสนองความตองการประชาชนได อยางแทจริงและยั่งยืน ซึ่งมีตัวแปรอิสระ
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประกอบอาชีพ โดยตัวแปรตาม การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ดังนี้ การมีสวนรวมในการเสนอปญหา การมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติการ การมีสวนรวมในผลประโยชนดังแสดงในภาพประกอบดังนี้
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ตัวแปรอิสระ
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ประกอบอาชีพ

ตัวแปรตาม
การมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่
1. การมีสวนรวมในการเสนอปญหา
2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ
3. การมีสวนรวมในผลประโยชน
4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
องคก ารบริ หารส ว นจั ง หวั ด ภู เก็ ต เพื่ อ ศึก ษาสภาพป ญ หาและอุ ป สรรค การมี ส ว นร ว มของประชาชน จั ด ทํ า
แผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต เปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น ใน 4
ด า น คือ ด า นการมี ส ว นร ว มในการเสนอป ญ หา ด า นการมี ส ว นรว มในการปฏิ บั ติ การ ด า นการมี ส ว นร ว มใน
ผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการติด ตามและประเมินผล กลุมตัวอยางไดจากการสุมจากประชากร โดย
กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ตามตารางของเครจซี่และมอรแกน ไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 384 คน แลวทํา
การสุมใหกระจายไปตามพื้นที่เขตในเทศบาล และเขตนอกเทศบาล อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตามสัดสวนโดย
วิธีสุมอยางงาย ดวยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม มี 3 ลักษณะ คือ แบบ
ตรวจสอบรายการ แบบมาตราสวนประมาณคากําหนดน้ําหนักคะแนน 5 ระดับ ตามปจจัยทั้งหมด 4 ดาน และแบบ
ปลายเปด ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ .97 สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. จากผลการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จทางสถิติรูปทางสถิติพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
เพศหญิง คิดเปนรอยละ 55.70 สวนใหญอยูในชวงอายุ 18 – 19 ป คิดเปนรอยละ 32.80 และสวนใหญกลุ ม
ตัวอยางประกอบอาชีพ เปนนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 29.90
2. จากการวิจัย เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวน
จังหวัดภูเก็ต ในดาน 4 ดาน ไดแก ดานการมีสวนรวมในการเสนอปญหา ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ดาน
การมีสวนรวมในผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล ผลการวิจัยพบวาการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดย
เรียงลําดับไดดังนี้ ดานการมีสวนรวมในการเสนอปญหา ดานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล ดานการมี
สวนรวมในผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดานตางๆ ดังนี้
2.1 ดานการมีสวนรวมในการเสนอปญหา พบวาการมีสวนรวมในการเสนอปญหา ที่มากที่สุดคือ
การไดรวมคิดและเสนอแนวทางการพัฒนา เพื่อแกไขและลดปญหาของทองถิ่น อยูในระดับมาก รองลงมาคือการได
เขารวมประชุมเพื่อเสนอปญหาพัฒนาทองถิ่นอยูในระดับมากเชนเดียวกัน แตมีคาเฉลี่ยที่ตางกันโดยเรียงลําดับ คือ
การเขารวมประชุมเสนอโครงการและแผนงานทานไดเขาประชุมมากนอยเพียงใด ความตองการของประชาชนไดรับ
จากการจัดทําเปนโครงการหรือบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ปญหาของทานที่
เสนอไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น และไดเขารวมประชุมเพื่อเสนอความตองการของทองถิ่น
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2.2 ดานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล พบวาการมีสวนรวมในการติดตามและ
ประเมินผล ที่มากที่สุดคือ การมีสวนรวมในการรับรูเนื้อหาสาระของรางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
หลังจากที่ผานการเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแลวมากนอยเพียงใด อยูในระดับมาก รองลงมาคือ
การมีสวนรวมในการรับฟงถายทอดสด การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ภูเก็ตมากนอยเพียงใด อยูใน
ระดับ มากเชน เดีย วกัน สํา หรับ การมีสวนรว มที่มี คาเฉลี่ย ที่เท ากัน คือ การมีสวนรว มในการรับรูขอมู ลขา วสาร
กิจกรรม โครงการ งบประมาณตางๆ จากทางองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตดําเนินการวาประสบผลสําเร็จมาก
นอยเพียงใด และการมีสวนรวมในการใหขอมูลแกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตในดานความสําเร็จของกิจกรรม
โครงการที่ดําเนินการภายในเขตอําเภอเมืองภูเก็ตมากนอยเพียงใด ทั้งสองอยูในระดับมาก และการมีการสวนรวมที่
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การมีสวนรวมในติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นมากนอย
เพียงใด
2.3 ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน พบวาการมีสวนรวมในผลประโยชน มากที่สุดคือ การมี
สวนรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ในการจัดทําแผนและโครงการดานงานพัฒนาสังคม เชน เบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ ผูพิการ เปนตน รองลงมาของการมีสวนรวมที่มีคาเฉลี่ยที่เทากันทั้งหมด คือ การมีสวนรวมกับองคการ
บริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ในการจัดทําแผนและโครงการดานงานพัฒนาเศรษฐกิจ เชน สงเสริมอาชีพ เปนตน การมี
สวนรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ในการจัดทําแผนและโครงการดานงานพัฒนาการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เชน กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ อบรมคุณธรรมจริยธรรม เปนตน การทานมีสวนรวมกับองคการบริหาร
สวนจังหวัดภูเก็ต ในการจัดทําแผนและโครงการดานงานพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เชน โรงพยาบาล อบจ.
ภูเก็ต เปนตน และการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ในการจัดทําแผนและโครงการดานงานพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานเชน ถนน ไฟฟา แหลงน้ํา เปนตน อยูในระดับมากเชนเดียวกัน
2.4 ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ พบวาการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ มากที่สุดคือ
การไดมีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรสวนตัวเพื่อใหโครงการบรรลุผล เชน บริจาคเงิน สิ่งของ เปนตน รองลงมาของ
การมีสวนรวมที่มีคาเฉลี่ยที่เทากันทั้งหมด คือ การไดเขารวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่
อาศัยการบริหารสวนทองถิ่นและไดนําไปดําเนินการในทองถิ่นใหบรรลุตามเปาหมาย การไดมีสวนรวมในการ
พิจารณาโครงการเพื่ออนุมัติ และการไดมีสวนรวมประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุผลสําเร็จ เชน ประชาชนในทองถิ่นและหนวยงานตาง ๆ อยูในระดับมากเชนเดียวกัน และการมีการสวนรวม
ในการปฏิบัติการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การไดมีสวนรวมในการดําเนินการตามโครงการและติดตามผลงานอยูใน
ระดับมากเชนกัน
3. การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวน
จังหวัดภูเก็ต
สมมติฐานการวิจัย การศึกษาครั้งนี้กําหนดเปาหมายมุงเนนถึงระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ไดตั้งสมมติฐานการวิจัยไดดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามที่มี
เพศตางกัน มีความคิดเห็นกับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
แตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยของเพศที่มีการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต พบวา
3.1 ดานการมีสวนรวมในการเสนอปญหา เพศตางกัน ไมมีความสัมพันธตอความคิดเห็นกับการมี
สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
3.2 ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ เพศตางกัน ไมมีความสัมพันธตอความคิดเห็นกับการมี
สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
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3.3 ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน เพศตางกัน ไมมีความสัมพันธตอความคิดเห็นกับการมี
สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
3.4 ดานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล เพศตางกัน ไมมีความสัมพันธตอความ
คิดเห็นกับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง การมี สวนรวมของประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสว น
จังหวัดภูเก็ต ทําใหทราบถึงระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวน
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งผูวิจัยพบประเด็นที่นาสนใจ อันจะเปนขอมูลใหองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต นําไปปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตในอนาคต ซึ่งสามารถอภิปรายผล ไดดังนี้
1. จากการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัด
ภูเก็ตทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย ดานการมีสวนรวมในการเสนอปญหา ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ดานการมี
สวนรวมในผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยที่
ออกมาเปนเชนนี้แสดงใหเห็นวา ประชาชนยังไมใหความสนใจในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และสวน
รวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเทาที่ควรไดแก ดานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล พบวาการมี
สวนรวมในการติดตามและประเมินผลอยูในระดับที่มาก ทั้งนี้ เปนเพราะในการประชุมหรือการทําประชาคมในแต
ละครั้งมีประชาชนเขารวมคอนขางมากนัก ทําใหการเสนอปญหาความตองการ การเรียงลําดับความสําคัญ และการ
ตัดสินใจเลือกปญหาเปนของผูนําชุมชนหรือประชาชนเพียงบางกลุม ประชาชนสวนใหญขาดโอกาสรวมเสนอปญหา
ที่ตรงกับความตองการอยางแทจริง ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงานที่อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เปนเพราะ
ประชาชนยั ง ไมเห็น ความสํ า คัญ และประโยชนในการจั ด ทํ า แผนเท าที่ ควรประกอบกับ ประชาชนในพื้ น ที่ บ าง
สวนประกอบอาชีพคาขาย รับจาง ทํางานเอกชน จําเปนตองทํามาหากิน เพื่อเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัว
และเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพมากกวา จึงไมไดเขารวมในการประชาคม ทําใหขาดโอกาสที่จะรวม
แสดงความคิดเห็น ขาดการมีสวนรวมในการดําเนินโครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ดานการมี
สวนรวมในการประเมินผลที่อยูในระดับมาก ทั้งนี้ อาจจะเปนเพราะประชาชนยังไมเขาใจวาการประเมินหรือการ
ดําเนินการขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ตนมีหนาที่ที่จะตองติดตามประเมินผล และยังไมเห็นความสําคัญ
ในขั้นตอนและกระบวนการในการประเมินผลแผนงานโครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตเทาที่ควร
การมีสวนรวมในการประเมินผลยังมีนอยกวาควรจะเปน ประกอบกับการประชาสัมพันธและการชี้แจงแนวทางการ
มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ความสําคัญและประโยชนของการจัดทําแผนใหประชาชนทราบยังไม
ทั่วถึง ประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่และการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และ
ไมเห็นความสําคัญและประโยชนของการจัดทําแผน สําหรับดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนที่อยูระดับมาก
ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ยังไมเขาใจวาจะไดรับผลประโยชนจากแผนงานหรือโครงการพัฒนาอยางไรที่
เทศบาลไดดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาในดานตางๆ ยังไมครอบคลุมและทั่วถึงทุกชุมชน ซึ่งผลการวิจัย
สอดคลองกับงานวิจัยของปญญา แกนดี (2558) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นของเทศบาลตําบลแคนดง อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย ใน 4 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน และดานการมีสวนรวมในการ
ประเมินผล พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
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2. เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
2.1 จากผลการวิจัย ดานการมีสวนรวมในการเสนอปญหา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ทั้งนี้ แสดงใหเห็นวาประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในดานการมีสวนรวมในการเสนอปญหาไมมากเทาที่ควร การ
ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น การเสนอปญหาความตองการและแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
สภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นในหมูบาน มีการจัดลําดับความสําคัญของปญหาที่ตรงกับความตองการของประชาชน
วิเคราะหขอมูลเพื่อหาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นรวมกับผูนําชุม ชน หนวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ตัดสินใจ
เลือกแผนงานหรือโครงการที่เหมาะสมในการแกไขปญหาและกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่นยังมีไมมากนัก
ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของธีรพิชญ บันลือทรัพย (2554) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่น ขององค ก ารบริหารส ว นตํ า บลบ า นซบ อํา เภอสั ง ขระ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร และงานวิ จั ย
ของศุภวัฒน พิกุลศรี (2554) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล
ตําบลนิคมคําสรอย อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการมีนวมรวมใน
การตัดสินใจอยูในระดับมาก
2.2 จากผลการวิจัย ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ทั้งนี้ แสดงใหเห็นวาประชาชนบางสวนไดใหความสําคัญตอกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตไมมากนัก
เชน มีสวนรวมในการนําโครงการไปสูการปฏิบัติ การแสดงความคิดเห็นตอแผนพัฒนาทองถิ่น ขณะดําเนินโครงการ
การวางแผนและรวมกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถิ่น เมื่อโครงการเกิดปญหา ใหความรวมมือดําเนินโครงการ
พัฒนาตามแผนยุทธศาสตรที่วางไวมีสวนรวมในการคัดเลือกตัวแทนชุมชน เปนคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาทองถิ่น เชน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รวมถึงการรวมเปนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
หรือกิจกรรมตางๆ ในการดําเนินการจัดทําแผน ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการจัดทําแผน มี
สวนรวมในการดําเนินโครงการตามแผนการดําเนินงาน หรือตามระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนด และมีสวน
รวมในการใหความรวมมือตอหนวยงานและองคกรตางๆ ที่เขามามีสวนรวมในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทอ
ถิ่น ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของสมยศ ลอยประโคน (2558) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลจระเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมยพบวา ดานการ
มีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
2.3 จากผลการวิจัย ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตมีการวางแผนพัฒนาทองถิ่นโดยคํานึงถึงความตองการ
ของประชาชนในพื้ น ที่ ใหไ ด รับ บริ การที่ ดี ขึ้น ตามสมควร โดยประชาชนได รั บ ผลประโยชน จ ากโครงการด า น
โครงสรางพื้นฐานโครงการดานการพั ฒนาสังคมและการสงเสริมคุณภาพชีวิต โครงการดานการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โครงการดานการบริหารจัดการและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และโครงการดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
และโครงการรวมกลุมอาชีพ รวมทั้งมีสวนรวมในการใชทรัพยากรที่มีอยูตามโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นอยาง
คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดไดรับผลประโยชนจากการแกไขปญหาความตองการของประชาชนที่เกิดขึ้นในหมูบาน
สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของกฤษฎากรณ ยู ง ทอง (2555) ได ศึ กษาการมี ส ว นรว มของประชาชนในการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณและงานวิจัยของนรีกานต พุทธเมฆ (2555)
ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น กรณีศึกษาของเทศบาลตําบลบานต๊ํา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา พบวา ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
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2.4 จากผลการวิจัย ดานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล พบวา โดยภาพรวมอยูใน
ระดั บ มาก ทั้ ง นี้แ สดงใหเห็น ว าประชาชนในพื้น ที่ อ งค การบริหารส ว นจั ง หวั ดภู เก็ต ใหค วามสํา คั ญ ในด า นการ
ประเมินผลนอย เนื่องจากประชาชนยังไมเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนในการประเมินผลการติดตาม แผนงานหรือ
โครงการตามแผนพัฒนาการติดตามผลการดําเนินงานหรือโครงการตามระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไว การ
มีสวนรวมในการควบคุม การตรวจสอบแผนงานหรือโครงการการดํา เนิน การแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน การมีสวนรวมเสนอชื่อกรรมการติดตามตรวจสอบ รวมทําสรุปผลการดําเนินงาน จัดทํารายงานเสนอผล
การดําเนินงานตอองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตยังมีนอย ซึ่งเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ที่จะ
สงเสริมใหเกิดการประเมินผลใหมากกวานี้ เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการบริหารงาน ผลการวิจัยสอดคลองกับ
งานวิจัยของเพ็ญประภา สถิตรัมย (2554) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของ
เทศบาลตําบลโนนดินแดง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย พบวาดานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล
อยูในระดับมาก

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
การมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะที่คนพบไดจากผลการวิจัย ดังนี้
1. ดานการมีสวนรวมในการเสนอปญหา ควรมีการสรางกระบวนการสรุปประเด็นที่สามารถนําเสนอความ
ตองการของชุมชนใหไดรับการบรรจุในโครงการหรือกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
2. ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในการเขารวมประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพระคิดวาจะทําใหความรูความเขาใจในการจัดทํา
แผนพัฒนาและใหประชาชนไดรวม ปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการหรือ กิจกรรมที่ องคการบริหารสวน
จังหวัดภูเก็ตจัดทําขึ้นซึ่งเปนแนวทางในการปฏิบัติที่ประชาชนสามารถเขาไปเสนอความตองการตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติการในโครงการกิจกรรมตางๆ ไดดียิ่งขึ้น
3. ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ควรใหประชาชนในพื้นที่รวมจัดทํา
แผนงานพัฒนาทองถิ่น โครงการที่เกี่ยงของไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม
4. ดานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ควรมีการเปดโอกาสให
ประชาชนรวมควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามแผนติดตามและประเมินผลเพื่อประโยชนตอการดําเนินงานตอไป
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่อื่นๆ
2. ควรมีการวิจัยถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นวามี
ปจจัยใดบางที่มีผลกระทบตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาขององคก ารบริหารสวนจังหวัด
ภูเก็ต และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
3. ควรวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ควบคูไป
ดวย เพื่อเจาะลึกถึงสาเหตุการแกไข และปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จของการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ
4. ควรศึกษาตัวชี้วัดการมีสวนรวมของประชาชน กับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวน
จังหวัดภูเก็ต เพื่อที่จะทราบไดวาปจจัยใดบาง ที่จะเปนแรงจูงใจใหประชาชนเขามามีสวนรวมไดบาง
5. ควรศึกษาตัวชี้วัดการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อทราบระดับสําเร็จตามนโยบายขององคการบริหาร
สวนจังหวัดภูเก็ต ในการสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตอไป
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



6. ควรศึกษาปญหา อุปสรรค ถึงการมีสวนรวมของประชาชนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพราะจะ
ทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรคที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน
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บทคัดยอ
การวิจัยดังกลาวนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับวินัยจราจรของประชาชน
วัตถุประสงคที่สอง เพื่อศึกษาถึงการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจจราจรที่มีผลตอการปฏิบัติตามกฎจราจรของ
ประชาชน วัตถุประสงคที่สามเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลทําใหประชาชนเขาใจ และยอมรับมาตรการการบังคับใชกฎหมาย
และการปฏิบัติงานของเจาหนาทีต่ ํารวจจราจรและวัตถุประสงคทสี่ ี่เพื่อนําผลลัพธที่ไดจากงานวิจัยไปเปนแนวทางพัฒนา
และแกไข ปญหาการจราจรที่เกิดขึ้นในปจจุบันและในอนาคต ตลอดจนลดปญหาความขัดแยงระหวางประชาชนผู ใชรถ
ใชถนนกับเจาหนาที่ตํารวจจราจรผูบังคับใชกฎหมาย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ประชาชนผูมาใชบริการแจงเหตุ
ดานการจราจรและติดตอเกี่ยวกับคดีจราจร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลบางเขน กรุงเทพมหานคร
จํานวน 200 คน คาสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐานโดยใชโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson correlation
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยตางๆที่ผูวิจัย ไดกําหนดขึ้น มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัย กลาวคือ
ผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคัญตอปจจัยตางๆที่มีผลตอความเขาใจของประชาชนตอการบังคับใชกฎหมายจราจร
และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจจราจรเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการกลัวถูกลงโทษ ดานการ
รับรูความยุติธรรมเชิงตอบแทน ดานความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ตํารวจจราจร และ
ดานการรับรูความยุติธรรมตามขั้นตอน ซึ่งจากลําดับความสําคัญจะเห็น วา การกลัวถูกลงโทษ มีผลตอ ความรู ทัศนคติ
พฤติกรรมเกี่ยวกับวินัยจราจรของประชาชนมากที่สุด เพราะหากประชาชนไมมีความรูดานการขับขี่และกฎจราจร
มีทัศนคติในดานลบตอกฎจราจรรวมถึง พฤติกรรมการขับที่ชอบฝาฝนกฎหมายเมื่อเจาหนาที่ตํารวจจราจรพบก็จะถูก
จับกุม ตองเสียทั้งเงินคาปรับ เสียทั้งเวลา ในบางกรณีโทษอาจถึงจําคุก ดังนั้นเพื่อมิใหตองถูกเจาหนาที่ตํารวจจราจร
จับกุมประชาชนจึงจําตองศึกษากฎจราจรใหเขาใจ ปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด และเลิกพฤติกรรมที่ชอบฝาฝน
กฎหมาย ลําดับตอมา ดานการรับรูความยุติธรรมเชิงตอบแทนเชน ในเรื่องของประสิทธิภาพในปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ตํารวจจราจรไมวาจะเปนในดานของการอํานวยการจราจร การใหบริการแกประชาชนทุกคนอยางเทาเทียม ไมเลือก
ปฏิบัติ ในดานความเชื่อมั่นในการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ตํารวจจราจร เชนในเรื่องของการบังคับใชกฎหมาย
อยางเครงครัดดวยความเสมอภาค และเปนธรรม การแจงขอกลาวหาและเหตุผลใหแกผูถูกจับอยางชัดเจน ในดานการ
รับรูความยุติธรรมตามขั้นตอนเชน การไมปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายอยางเครงครัดของตํารวจจราจรเพื่อรักษา
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ความเปนระเบียบเรียบรอยของการจราจรในบางครั้งก็เปนสิ่งจําเปน โดยผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคัญตามลําดับ
ใกลเคียงกัน ซึ่งปจจัยที่กลาวมานี้ลวนมีผลตอการปฏิบัติตามกฎจราจรของประชาชน อีกทั้งยังเปนปจจัยสําคัญที่มีผลทําให
ประชาชน เขาใจและยอมรับมาตรการการบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจจราจรอีกดวย
คําสําคัญ : ความเขาใจของประชาชน/การบังคับใชกฎหมายจราจร/การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจจราจร/
สถานีตํารวจนครบาลบางเขน
Abstract
Such research aims. In order to study the knowledge, attitudes and behaviors about traffic
discipline of the people. The second objective To study the functioning of the traffic police have to
follow the rules of the public. The third objective was to study the factors that affect the public
perception. And the measures taken to enforce the law and the work of traffic police officers and
the fourth objective to bring the results of research into the development and revision. Traffic
problems that occur now and in the future. As well as reduce conflicts between people who use the
road to traffic police officers, law enforcement samples used in the research was that people who
come to notify us about the traffic and the traffic. Area Police Stations Bang. Bangkok 200 person.
The statistics used for data analysis were percentage, arithmetic. And standard deviation To test the
hypothesis by using the correlation coefficient Pearson correlation.
The research found that Various factors that the researcher has determined Is
consistent with research objectives That is, respondents have given importance to various
factors that affect the understanding of traffic law enforcement and the work of traffic police
officers in descending order as follows: In fear of being punished In recognition of justice in
return Confidence in the efficiency of law enforcement of traffic police officers And the
perception of justice according to the steps. From priority, you will see that The fear of being
punished affects the knowledge, attitude, and behavior about the traffic discipline of the
people. Because if people do not have knowledge of driving and traffic rules Have a negative
attitude towards traffic rules, including Driving behavior that violates the law when traffic
police officers are found to be arrested. Must pay both fines and penalties, in some cases the
penalty may be imprisoned Therefore, in order not to be caught by traffic police officers.
People therefore need to study traffic rules to understand Strictly follow traffic rules And
abstaining from behaving like violating the law. Later, in terms of perception of justice in
return, such as In terms of efficiency in the performance of traffic police officers, whether in
terms of traffic management Providing services to all people equally Not discriminate In the
confidence in the enforcement of traffic police officers For example, in the matter of enforcing
laws strictly with equality and fairness, clearly notifying allegations and reasons for the
arrested person. In the perception of justice by steps such as Failure to comply with strict legal
procedures of traffic police in order to maintain orderly traffic is sometimes necessary. The
respondents gave priority to the same order. Which all of these factors affect the compliance
with public traffic rules It is also an important factor affecting the people. Understand and
accept the law enforcement measures and the work of traffic police officers as well
Keywords : Public understanding / Traffic law enforcement / The performance of traffic
police officers / Bangkhen Police Station
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บทนํา
ปญหาการจราจรภายในกรุงเทพมหานคร นับเปนปญหาหนึ่งที่รัฐบาลและกรุงเทพมหานคร ไดพยายามศึกษา
ปญหา และหาวิธีการแกไขอยางยั่งยืนมาหลายยุคหลายสมัย ทั้งการกอสรางระบบขนสงมวลชน อาทิเชน รถไฟฟาบีที
เอส และรถไฟฟาใตดินเอ็มอารที หรือ การพัฒนาระบบขนสงรูปแบบใหม ตลอดจนการสรางถนนหนทางเพิ่มขึ้น การ
สรางอุโมงคทางลอด หรือสะพานขามแยกตางๆ แตถึงกระนั้น ก็ยังไมมีวิธีการใดที่สามารถแกไขปญหาไดอยางชัดเจน ซึ่ง
เกิดจากหลายๆ ปจจัย อาทิเชน
1) ปญหาความไมสมดุลกันของโครงสรางระบบการขนสงที่มุงใชถนนมากเกินไป
2) โครงสรางระบบการขนสงสาธารณะที่ขาดประสิทธิภาพ
3) ปญหาความแออัดของการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
4) ปญหาดานกฎหมายและความหยอนยานในการบังคับควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
5) ปญหาการขาดวินัยจราจรของประชาชนผูใชรถใชถนน
โดยจากการประเมิ น ของกองบั ญ ชาการตํ า รวจนครบาลเมื่ อ ป 2557พบว า ป ญ หาการจราจรภายใน
กรุงเทพมหานครจะมีแนวโนมรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เปนผลเนื่องจากความตองการในการเดินทางของประชาชนนั้นมีมาก
ขึ้นนั่นเอง (กองบัญชาการตํารวจนครบาล. “แผนงานการพัฒนาและแกไขปญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร” 2557)
ภาครัฐตระหนักถึงปญหาในขอนี้เชนกันหากแตการแกปญหาที่ผานมาจากอดีตจนปจจุบันยังไมสามารถทําให
ผูใชรถใชถนนหลุดพนจากสภาพปญหาดังกลาวได ในทางหนึ่งสิ่งที่รัฐบาลไดทําเพื่อแกปญหาการจราจรอาจเปนการไป
เพิ่มปญหาในเรื่องเดิม ใหรุนแรงยิ่งขึ้นและกอใหเกิดปญหาใหมเพิ่มเขามาอีกดวย กลาวคือ ที่ผานมาการแกปญหา
การจราจรจะเปนการเขาไปจัดการกับสภาพปญหาเฉพาะหนา คือการเห็นวาปริมาณรถมาก จึงเกิดวิธีแกดวยการสราง
ถนนเพิ่ม สรางทางเพิ่ม เราจะเห็นการกอสรางอยูตลอดเวลาไมวาจะเปน ทางดวน สะพานขามแยก หรืออุโมงค เปนตน
ผูวิจัยมิไดปฏิเสธวาการกระทําเหลานั้นเปนสิ่งที่เปลาประโยชน หากแตถากระทําอยางขาดการพิจารณาอยางรอบดาน
วิธีแบบนั้นจะกลายเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุที่ไมจบสิ้น ตองตามแกกันไปเรื่อยๆ มีความเรื้อรัง อีกทั้งยังทําให
ประชาชนผูที่ใชรถใชถนนไมตระหนักถึงความสําคัญ ของปญหา คือยังตองการมีรถ และใชรถตอไป อีกทั้งยังละเลยการ
ปฏิบั ติตามกฎจราจรอยา งเครงครัด เพราะอย างไรก็ต ามภาครัฐคงจะตามมาแกปญ หา ผู วิจั ยมองวา แนวทางการ
แกปญหาที่ผานมาเปนการแกปญหาแบบที่เขาไปจัดการกับการตอบสนองความตองการในการเดินทาง (Supply Side
Consideration) กลาวคือ เปนการเขาไปจัดการกับองคประกอบเสริมที่ชวยอํานวยความสะดวกเมื่อมีความตองการ
เดินทาง เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณในการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางอยางไมรูจบ
ปญหาการจราจรคับคั่งในเขตกรุงเทพฯ ใชจะมีแตเรื่องปริมาณรถเพียงอย างเดียว ยังมีเรื่องของกฎ ระเบียบ
การฝาฝนกฎหมาย และวินัยจราจรของประชาชนอยูดวย ซึ่งทําใหรถที่ควรจะเลื่อนไหลกลายเปนอัมพาตเชนปจจุบัน
ตํารวจนครบาลไดใหความสําคัญในแงการบังคับใชกฎหมายมากกวา รถแท็กซี่ รถเมล รถตูหรือรถบริการสาธารณะอื่นๆ
ที่จอดแชอยูตามปายรถ ตามหนาหางสรรพสินคาใหญๆ การขับขี่ที่ไรมารยาทปาดหนา แซงในที่ฉุกเฉินเหลานี้ลวนยัง
ไมไดรับการแกไข แมตํารวจนครบาลจะใชเทคโนโลยีเขามาชวย แตดวยพฤติกรรม นิสัย ของผูขับขี่ก็ไมไดเกรงกลัว
ตํารวจสวนใหญไมใหความสนใจหรือจับกุมอยางจริงจัง จนบมเพาะนิสัยการละเมิดกฎหมายมาอยางยาวนาน ซึ่งในการ
แกปญหาคงใชตํารวจอยางเดียวไมได ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของตองลงมารวมรับผิดชอบ ที่สําคัญรัฐบาลตองเปนเจาภาพ
ใหญบูรณาการทั้งคนทั้งระบบ
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ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะที่เปนขาราชการตํารวจ ปฏิบัติหนาที่ตําแหนงรองสารวัตรจราจร สถานีตํารวจนครบาล
บางเขน มีความคาดหวังและตั้งคําถามอยูในใจเสมอวาจะทําอยางไรที่จะใหประชาชนผูใชรถใชถนน มีวินัยจราจร
มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคมโดยการปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัดและทําอยางไรที่จะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางความรูสึกนึกคิดในเชิงบวก ตอมาตรการในการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ตํารวจจราจร ตลอดจน
การสรางความเชื่อมั่นตอประชาชนในการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ตํารวจจราจรวาเปนไปดวยความเสมอภาค
และเที่ยงธรรม
ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัย จึงทําการศึกษาถึงทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนผูใชรถใชถนน เกี่ยวกับ
วินัยจราจรของประชาชนและการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ตํารวจจราจร ตลอดจนปจจัยที่มีผลทําใหประชาชนมี
วินัยจราจรและเชื่อฟงกฎหมาย เพื่อนําผลที่ไดจากการสํารวจนี้ ไปเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาปรับปรุงมาตรการใน
การบังคับใชกฎหมายใหสอดคลองกับพฤติกรรมของประชาชน ตลอดจนการรณรงคเพื่อสงเสริมใหประชาชนมีวินัย
จราจรและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอยางเครงครัด อันจะเปนสวนหนึ่งของการแกไขปญหาการจราจรไดอยางยั่งยืน

วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เพื่อศึกษา ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับวินัยจราจรของประชาชน
2. เพื่อศึกษาถึงการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจจราจรที่มีผลตอการปฏิบัติตามกฎจราจรของประชาชน
3. เพื่ อศึ ก ษา ป จ จั ย ที่ มี ผ ลทํ า ใหป ระชาชนเขา ใจ และยอมรับ มาตรการการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายและการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจจราจร
4. เพื่อนําผลลัพธที่ไดจากงานวิจัยไปเปนแนวทางพัฒนาและแกไข ปญหาการจราจรที่เกิดขึ้นในปจจุบันและใน
อนาคต ตลอดจนลดปญหาความขัดแยงระหวางประชาชนผูใชรถใชถนนกับเจาหนาที่ตํารวจจราจรผูบังคับใชกฎหมาย

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เกี่ยวของกับ “ความเขาใจของประชาชนตอการบังคับใชกฎหมายจราจรและการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ตํารวจจราจร : กรณีศึกษาสถานีตํารวจนครบาลบางเขน.” โดยการกําหนดตัวแปรในการศึกษาวิจัย ดังนี้
1. ตัวแปรตน คือปจจัยสวนบุคคล ไดแก
- เพศ
- อาชีพ
- อายุ
- รายได
- การศึกษา
- สถานภาพ
2. ตั ว แปรตาม คือ ความเขา ใจของประชาชนที่ มี ต อการบัง คั บ ใชกฎหมายจราจรและการปฏิ บั ติ งานของ
เจาหนาที่ตํารวจจราจร ในการที่จะการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชนใน 5 ดาน ไดแก
- พฤติกรรม ความเชื่อ ทัศนคติของประชาชนที่มีตอกฎหมายจราจร
- การกลัวการถูกลงโทษ
- ความเชื่อมั่นในการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ตํารวจจราจร
- การรับรูความยุติธรรมตามขั้นตอน ที่เจาหนาที่ตํารวจจราจรปฏิบัติตอประชาชน
- การรับรูความยุติธรรมในแงของผลที่ไดรับจากการปฏิบัติของเจาหนาที่ตํารวจจราจร
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ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล

ความเขาใจของประชาชนตอการบังคับใช
กฎหมายและการปฏิบัตงิ านของเจาหนาที่
ตํารวจจราจร ในการทีป่ ระชาชนจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายใน 5 ดาน
1. พฤติกรรม ความเชื่อ ทัศนคติของ
ประชาชน ที่มีตอกฎหมาย
2. การกลัวถูกลงโทษ
3. ความเชื่อมั่นในการบังคับใชกฎหมายของ
เจาหนาที่ตาํ รวจจราจร
4. การรับรูความยุติธรรมตามขัน้ ตอน
5. การรับรูความยุติธรรมเชิงตอบแทน

- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได
- สถานภาพ

ภาพที่ 1. กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
ในศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สรางขึ้นในการเก็บรวบรวมขอมูล ลักษณะเปน
แบบสอบถามปลายปด (Close Ended) ซึ่งไดกําหนดคําตอบหลายคําตอบใหผูตอบไดเลือกตอบขอที่ตองการมากที่สุด
ประเด็นคําถามกําหนดตามเนื้อหาที่ครอบคลุมประเด็นการศึกษา โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ประชาชนผูมาใช
บริการแจงเหตุดานการจราจรและติดตอเกี่ยวกับคดีจราจร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลบางเขน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 200 คน โดยสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใชโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson correlation

ผล/สรุปผล
ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
กลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 200 คน สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ46 ปขึ้นไปมีสถาน
แยกกันอยู มีการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีอาชีพรับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดที่ 10,001 - 20,000 บาท
ตอนที่ 2 วิเคราะหคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความเขาใจของ
ประชาชนตอการบังคับใชกฎหมายจราจรและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจจราจรศึกษาเฉพาะกรณี สถานีตํารวจ
นครบาลบางเขน
ขอมูลเกี่ยวกับความเขาใจของประชาชนตอการบังคับใชกฎหมายจราจรและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ
จราจรศึกษาเฉพาะกรณี สถานีตํารวจนครบาลบางเขนดานพฤติกรรม ความเชื่อโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย ( X =3.65)
ขอมูลเกี่ยวกับความเขาใจของประชาชนตอการบังคับใชกฎหมายจราจรและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ
จราจรศึกษาเฉพาะกรณี สถานีตํารวจนครบาลบางเขนดานการกลัวถูกลงโทษโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย ( X =3.88)
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ขอมูลเกี่ยวกับความเขาใจของประชาชนตอการบังคับใชกฎหมายจราจรและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ
จราจรศึกษาเฉพาะกรณี สถานีตํารวจนครบาลบางเขนดาน ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย
( X =3.67)
ขอมูลเกี่ยวกับความเขาใจของประชาชนตอการบังคับใชกฎหมายจราจรและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ตํารวจจราจรศึกษาเฉพาะกรณี สถานีตํารวจนครบาลบางเขนดาน การรับรูความยุติธรรมตามขั้นตอนโดยรวมอยูใน
ระดับเห็นดวย ( X =3.62)
ขอมูลเกี่ยวกับความเขาใจของประชาชนตอการบังคับใชก ฎหมายจราจรและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ตํารวจจราจรศึกษาเฉพาะกรณี สถานีตํารวจนครบาลบางเขนการรับรูความยุติธรรมเชิงตอบแทนโดยรวมอยูในระดับ
เห็นดวย ( X =3.68)
ตอนที่ 3 สมมติฐาน : วิเคราะหความสัมพันธระหวาง “ปจจัยสวนบุคคลของประชาชนมีความสัมพันธตอการ
ปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชนใน 5 ดาน ไดแก ดานพฤติกรรม ความเชื่อ ดานการกลัวถูกลงโทษ ดานความเชื่อมั่น
ในประสิทธิภาพ ดานการรับรูความยุติธรรมตามขั้นตอน และการรับรูความยุติธรรมเชิงตอบแทน”
ปจจัยสวนบุคคลของประชาชนมีความสัมพันธตอความเขาใจตอการบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจจราจร ในดานเพศ ไดแก บทลงโทษตามกฎหมายทําใหคนเกรงกลัว ที่จะถูกลงโทษ หากไมปฏิบัติตาม
กฎจราจร จึงเปนการยับยั้งพฤติกรรมที่ฝาฝน กฎจราจรของประชาชน (Sig.=0.00) กฎจราจรหากไมมีโทษสําหรับ
ผูฝาฝน ประชาชนยอมไมสนใจที่จะปฏิบัติตาม (Sig.=0.00) และประชาชนมักจะรูสึกวาไดรับผลตามที่พวกตนคาดหวัง
วาจะไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจจราจร (Sig.=0.02) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และในสวนขอ
อื่นๆไมมีความสัมพันธ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ปจจัยสวนบุคคลของประชาชนมีความสัมพันธตอความเขาใจตอการบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจจราจร ในดานอายุ ไดแก บทลงโทษตามกฎหมายทําใหคนเกรงกลัว ที่จะถูกลงโทษ หากไมปฏิบัติตาม
กฎจราจร จึงเปนการยับยั้งพฤติกรรมที่ฝาฝน กฎจราจรของประชาชน (Sig.=0.00) กฎจราจรหากไมมีโทษสําหรับ
ผูฝาฝน ประชาชนยอมไมสนใจที่จะปฏิบัติตาม (Sig.=0.00) และประชาชนมักจะรูสึกวาไดรับผลตามที่พวกตนคาดหวัง
วาจะไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจจราจร (Sig.=0.02) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และในสวนขอ
อื่นๆไมมีความสัมพันธ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ปจจัยสวนบุคคลของประชาชนมีความสัมพันธตอความเขาใจตอการบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจจราจร ในดานสถานภาพ ไดแก บทลงโทษตามกฎหมายทําใหคนเกรงกลัว ที่จะถูกลงโทษ หากไมปฏิบัติ
ตามกฎจราจร จึงเปนการยับยั้งพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎจราจรของประชาชน (Sig.=0.00) กฎจราจรหากไมมีโทษสําหรับ
ผูฝาฝน ประชาชนยอมไมสนใจที่จะปฏิบัติตาม (Sig.=0.00) และประชาชนมักจะรูสึกวาไดรับผลตามที่พวกตนคาดหวัง
วาจะไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจจราจร (Sig.=0.02) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และในสวนขอ
อื่นๆไมมีความสัมพันธ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ปจจัยสวนบุคคลของประชาชนมีความสัมพันธตอความเขาใจตอการบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจจราจร ในดานระดับการศึกษา ไดแก บทลงโทษตามกฎหมายทําใหคนเกรงกลัว ที่จะถูกลงโทษ หากไม
ปฏิบัติตามกฎจราจร จึงเปนการยับยั้งพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎจราจรของประชาชน (Sig.=0.00) กฎจราจรหากไมมีโทษ
สําหรับผูฝาฝน ประชาชนยอมไมสนใจที่จะปฏิบัติตาม (Sig.=0.00) และประชาชนมักจะรูสึกวาไดรับผลตามที่พวกตน
คาดหวังวาจะไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจจราจร (Sig.=0.02) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และใน
สวนขออื่นๆไมมีความสัมพันธ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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ปจจัยสวนบุคคลของประชาชนมีความสัมพันธตอความเขาใจต อการบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจจราจร ในดานอาชีพ ไดแก บทลงโทษตามกฎหมายทําใหคนเกรงกลัว ที่จะถูกลงโทษ หากไมปฏิบัติตาม
กฎจราจร จึงเปนการยับยั้งพฤติกรรมที่ฝาฝน กฎจราจรของประชาชน (Sig.=0.00) กฎจราจรหากไมมีโทษสําหรับ
ผูฝาฝน ประชาชนยอมไมสนใจที่จะปฏิบัติตาม (Sig.=0.00) และประชาชนมักจะรูสึกวาไดรับผลตามที่พวกตนคาดหวัง
วาจะไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจจราจร (Sig.=0.02) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และในสวนขอ
อื่นๆไมมีความสัมพันธ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ปจจัยสวนบุคคลของประชาชนมีความสัมพันธตอความเขาใจตอการบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจจราจร ในดานดานรายไดตอเดือน ไดแก บทลงโทษตามกฎหมายทําใหคนเกรงกลัว ที่จะถูกลงโทษ หาก
ไมปฏิบัติตามกฎจราจร จึงเปนการยับยั้งพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎจราจรของประชาชน (Sig.=0.00) กฎจราจรหากไมมีโทษ
สําหรับผูฝาฝน ประชาชนยอมไมสนใจที่จะปฏิบัติตาม (Sig.=0.00) และประชาชนมักจะรูสึกวาไดรับผลตามที่พวกตน
คาดหวังวาจะไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจจราจร (Sig.=0.02) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และใน
สวนขออื่นๆไมมีความสัมพันธ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05

อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัย พบวา เพศชาย จะมีความเขาใจตอการบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ตํารวจจราจร นอยกวาเพศหญิง ในหัวขอ บทลงโทษตามกฎหมายทําใหคนเกรงกลัว ที่จะถูกลงโทษ หากไมปฏิบัติตาม
กฎจราจร จึงเปนการยับยั้งพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎจราจรของประชาชน กฎจราจรหากไมมีโทษสําหรับผูฝาฝน ประชาชน
ยอมไมสนใจที่จะปฏิบัติตาม และประชาชนมักจะรูสึกวาไดรับผลตามที่พวกตนคาดหวังวาจะไดรับจากการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาที่ตํารวจจราจร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และในสวนขออื่นๆไมมีความสัมพันธ ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 นั่นแสดงใหเห็นวา เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชัยรพ จุณณวัฒน (2540,
บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการฝาฝนกฎจราจรของผูขับขี่รถจักรยานยนตรับจางในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวา ผูขับขี่รถจักรยานยนตรับจางเพศหญิง จะมีการฝาฝนกฎจราจรนอยกวาเพศชาย
2. จากผลการวิจัย พบวา ผูมีอายุนอยกวา จะมีความเขาใจตอการบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจจราจร นอยกวาผูที่มีอายุมาก ในหัวขอ บทลงโทษตามกฎหมายทําใหคนเกรงกลัว ที่จะถูกลงโทษ หาก
ไมปฏิบัติตามกฎจราจร จึงเปนการยับยั้งพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎจราจรของประชาชนกฎจราจรหากไมมีโทษสําหรับ
ผูฝาฝน ประชาชนยอมไมสนใจที่จะปฏิบัติตาม และประชาชนมักจะรูสึกวาไดรับผลตามที่พวกตนคาดหวังวาจะไดรับ
จากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจจราจรที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และในสวนขออื่นๆไมมีความสัมพันธ
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 นั่นแสดงใหเห็นวา เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกฤตพงศ
โรจนรุงศศิธร (2549) การศึกษาเรื่อง “สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจรของผูขับขี่ยวดยานในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบัง จังหวัดชลบุรี” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจรของผูขับขี่ยวดยานใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จั งหวัดชลบุรี และเพื่อเปรียบเทียบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจรของผูขับขี่ยวดยาน
ของผูขับขี่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ผลจากการศึกษา พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุจราจรของผูขับขี่ยวดยานในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อยูในระดับมาก โดยแยกและเรียงระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดกันอุบัติเหตุจราจร ดังนี้คือ ดานสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากผูขับขี่อยูในระดับ
มาก พบวา อุบัติ เหตุ ที่เกิดจากความประมาทของผู ขับขี่มีมากที่ สุด ดา นลักษณะการขับ ขี่ที่เปน สาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุ อยูในระดับมากที่สุด ไดแก เกิดจากขับรถในขณะมึนเมาสุรา มีมากที่สุด ดานการขับขี่ระหวางผูขับขี่ดวย
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กันเองเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และในดาน การกระทําผิดกฎหมายจราจรของผูขับขี่เอง พบวา มีการกระทํา
ผิดอยูในระดับนอย ไดแก ไมยอม เนื่องจากรถคันอื่นเห็นแกตัวทานจึงไมยอมใหรถขับผานไป และคิดวาเจาหนาที่ตํารวจ
ไมเห็นมีมากที่สุด ในสวนของการเปรียบเทียบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจรของผูขับขี่ยวดยานของผูขับขี่ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จําแนกตามขอมูลทั่วไปและประสบการณในการขับขี่ยวดยาน พบวา อายุ ประเภทรถที่ใชขับขี่
และการประสบอุบัติเหตุ มีผลตอสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจรของผูขับขี่ยวดยานในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
สวนตัวแปรดานเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ประเภทใบอนุญาต ประสบการณในการขับขี่รถ ความเร็วในการขับขี่
ชวงเวลาในการขับขี่ และ การกระทํา ผิดกฎหมายจราจร พบวาไมมีผลตอสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจรของผูขับขี่
ยวดยาน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ที่ระดับนัยสําคัญ .05
3. จากผลการวิ จั ย พบว า สถานภาพของประชาชน จะมี ความเข า ใจต อ การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายและการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจจราจรไดไมแตกตางกั น ในหัวขอ บทลงโทษตามกฎหมายทําใหคนเกรงกลัว ที่จะถูก
ลงโทษ หากไมปฏิบัติตามกฎจราจร จึงเปนการยับยั้งพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎจราจรของประชาชนกฎจราจรหากไมมีโทษ
สําหรับผูฝาฝน ประชาชนยอมไมสนใจที่จะปฏิบัติตาม และประชาชนมักจะรูสึกวาไดรับผลตามที่พวกตนคาดหวังวาจะ
ได รับ จากการปฏิบัติ หน า ที่ ของเจ า หน า ที่ ตํ า รวจจราจรที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คัญ ทางสถิติ .05 และในส ว นขออื่น ๆไม มี
ความสัมพันธ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 นั่นแสดงใหเห็นวา เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อาภาพรรณ คงสงค (2543, บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยบางประการที่มีผลตอการปฏิบัติตามกฎจราจรของ
เยาวชน ในสถานศึกษาเขตเทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกนพบวา เยาวชน ปฏิบัติตามกฎจราจรในระดับปาน
กลาง คิดเปนรอยละ 54.18 ไมปฏิบัติตามกฎจราจรรอยละ 51.40 ที่จะนําไปสูอุบัติเหตุในดานการซอนทาย ผูโดยสาร
เกิน1คน การใชเบรกกะทันหัน การขับขี่รถยอนศร หรือในชองทางเดินรถและขับขี่ดวยความเร็วมากกวา 80 กม./ชม.
4. จากผลการวิจัย พบวา ผูมีระดับการศึกษาสูง จะมีความเขาใจตอการบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ตํารวจจราจร มากกวาผูมีระดับการศึกษาน อย ในหัวขอ บทลงโทษตามกฎหมายทําใหคนเกรงกลัว ที่จะ
ถูกลงโทษ หากไมปฏิบัติตามกฎจราจร จึงเปนการยับยั้งพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎจราจรของประชาชนกฎจราจรหากไมมี
โทษสําหรับผูฝาฝน ประชาชนยอมไม สนใจที่จะปฏิบัติตาม และประชาชนมักจะรูสึกวาไดรับผลตามที่พวกตนคาดหวัง
วาจะไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจจราจร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และในสวนขออื่นๆไมมี
ความสัมพันธ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 นั่นแสดงใหเห็นวา เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของสุ ม าดา ฬาพานิ ช (2540, บทคัด ย อ ) ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี อิท ธิ พ ลต อพฤติกรรมการฝ า ฝ น กฎจราจรของผู ขับ ขี่
รถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูมีการศึกษานอยจะมีพฤติกรรมการฝาฝนกฎจราจรมากกวาผูมีระดับ
การศึกษาสูง
5. จากผลการวิจัย พบวา ผูมีอาชีพลูกจาง/พนักงานบริษัท จะมีความเขาใจตอการบังคับใชกฎหมายและการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจจราจร มากกวาในทุกอาชีพ ในหัวขอ บทลงโทษตามกฎหมายทําใหคนเกรงกลัว ที่จะถูก
ลงโทษ หากไมปฏิบัติตามกฎจราจร จึงเปนการยับยั้งพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎจราจรของประชาชนกฎจราจรหากไมมีโทษ
สําหรับผูฝาฝน ประชาชนยอมไมสนใจที่จะปฏิบัติตาม และประชาชนมักจะรูสึกวาไดรับผลตามที่พวกตนคาดหวังวาจะ
ได รับ จากการปฏิบัติ หนา ที่ของเจา หนา ที่ตํ า รวจจราจรที่ระดั บ นัย สํา คั ญทางสถิติ .05 และในสว นขออื่น ๆ ไม มี
ความสัมพันธ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 นั่นแสดงใหเห็นวา เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของกัณวี ร กนิษ ฐพงศ (2553) ซึ่งพบวากลุม ของผูขับขี่ที่มีอาชีพรับ จาง/ทํ างานบริษัท มีแนวโนม ที่จะขับ รถฝาฝ น
สัญญาณไฟจราจรนอยกวา ผูขับขี่ที่มีอาชีพเกษตรกร ทําธุรกิจสวนตัว รับราชการ/ทํางานรัฐวิสาหกิจ และนักเรียน/
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นักศึกษา แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ จันทรวิโรจน (2528: 54) พบวาผูที่ประสบอุบัติเหตุจราจรมากที่สุด
คือ อาชีพ รับจางรองลงมาคือนักเรียนนักศึกษา
6. จากผลการวิจัย พบวา ผูมีรายไดมาก จะมีความเขาใจตอการบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจจราจร มากกวาผูมีรายไดนอย ในหัวขอ บทลงโทษตามกฎหมายทําใหคนเกรงกลัว ที่จะถูกลงโทษ หาก
ไมปฏิบัติตามกฎจราจร จึงเปนการยับยั้งพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎจราจรของประชาชนกฎจราจรหากไมมีโทษสําหรับ
ผูฝาฝน ประชาชนยอมไมสนใจที่จะปฏิบัติตาม และประชาชนมักจะรูสึกวาไดรับผลตามที่พวกตนคาดหวั งวาจะไดรับ
จากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจจราจรที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และในสวนขออื่นๆไมมีความสัมพันธ
ที่ร ะดั บ นั ยสํ า คั ญ ทางสถิติ .05 ซึ่ ง สอดคล อ งกับ งานวิ จั ยของวสั นต บุ ญ หนุ น(2546) ได ศึ กษาวิ จั ยเรื่องป จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชหมวกนิรภัยในการปองกันอุบัติเหตุในกลุมผูขับขี่รถจักรยานยนตรับจางในเขตบางนา
กรุงเทพมหานคร ไดทําการศึกษาพบวา ตัวแปรที่สามารถรวมกันทํานายการใชหมวกนิรภัยในกลุมผูขับขี่รถจักรยานยนต
รับจางมี 6 ตัว ไดแก แรงสนับสนุนทางสังคม ทัศนคติตอการใชหมวกนิรภัย รายไดเฉลี่ยตอเดือน ความเชื่ออํานาจในตน
ในการใชหมวกนิรภัย ระยะเวลาในการทํางาน ความรูเกี่ยวกับการใชหมวกนิรภัย ตัวแปรทั้ง 6 ตัวดังกลาวสามารถ
รวมกันทํานายความแปรปรวนของพฤติกรรมการใชหมวกนิรภัยในกลุมผูขับขี่รถจักรยานยนตรับจางไดรอยละ 66.2 ตัว
แปรทํานายที่ดีที่สุด คือแรงสนับสนุนทางสังคม เปนตัวแปรที่ทํานายอํานาจสูงสุดคือรอยละ 40.4

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงขอเสนอแนะออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ขอเสนอแนะที่ไดจาก
การวิจัย และสวนที่ 2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. สื่อที่ใชในการประชาสัมพันธควรมีเนื้อหาที่เขาใจงาย ประชาสัมพันธตามสื่อ โทรทัศน สื่อวิทยุ หรือตาม
โซเชียลมีเดียเนื้อหาในการประชาสัมพันธจะตองกะทัดรัดและชัดเจนเขาใจงาย
2. ตํารวจจราจรควรเขมงวดกวดขันวินัยจราจรอยางสม่ําเสมอในเรื่องการใชกฎหมาย ไมใชทําเฉพาะวันหยุด
และควรมีการกวดขันวินัยจราจรอยูตลอดเวลา
3. ตํารวจจราจรควรรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ควรมีตูหรือกลองแสดงความคิดเห็นใหผูใช รถใชถนนได
แสดงความคิดเห็น เพื่อใชในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการใชกฎหมายจราจรที่ถูกตองตอไป
4. ขอความรวมมือจากสถานศึกษาในการเขาไปใหความรูดานการจราจรแกเด็กนักเรียนในเรื่องกฎจราจรมากขึ้น
และจัดกิจกรรมประสานงานกับทางเจาหนาที่เขาไปมีสวนรวมเพื่อเคาเขาใจที่ดีขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการขยายขอบเขตงานวิจัยใหกวา งขึ้นโดยการเพิ่มขอบเขตงานวิจัยไปยังประชาชนทั่วประเทศ เพื่อ
นําผลงานวิจัยไปศึกษาเพิ่มเติมและพัฒนาตอไป
2. ควรเพิ่มทําแบบสอบถามที่เก็บขอมูลเชิงตัวเลขทางสถิติ เพื่อหาความสัมพันธความแตกตางของตัวแปรทาง
สถิติไดซับซอนเพิ่มขึ้น หรือใชวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูลอื่นๆ
3. ควรมีการศึกษากลุมประชนที่เขาใจในกฎหมายและไมเขาใจในกฎหมาย เพื่อศึกษาดูวาเพราะเหตุใดจึง
เขาใจเรื่องกฎหมายจราจรและไมเขาใจในกฎหมายจราจร
4. ควรทําการศึกษาเชิงคุณภาพถึงพฤติกรรมของประชากรที่เขาใจการบังคับใชกฎหมายจราจร เพื่อนําขอมูล
เชิงลึกมาใชในการสื่อสารสาธารณะ และเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย
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ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของขาราชการในสังกัด
สํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม
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IRRIGATION OFFICE 1 CHIANG MAI

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

รัตนา มหาวรรณ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ วรภัทรถิระกุล
ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องความสัมพันธร ะหวางคุณภาพชีวิตในการทํางาน กับ ความผูกพั นของบุคลากรในองคกรของ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของขาราชการในสังกัดสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม 2) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของขาราชการใน
สังกัดสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอ
องคกรของขาราชการในสังกัดสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ขาราชการในสังกัด
สํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม จํานวน 172 คน เครื่องมือที่ ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา
1. คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการในสังกัดสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม ในภาพรวม พบวา
มีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.39
2. ความผูกพันตอองคกรของขาราชการในสังกัดสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม ในภาพรวม พบวา
มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.63
3. ความสั ม พั น ธ ระหว า งคุณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งานกับ ความผู กพั น ต อ องค ก รของขา ราชการในสั ง กั ด
สํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม มีความสัมพันธกันในเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกๆ ดาน
มีคาอยูระหวาง 0.281 ถึง 0.764
คําสําคัญ : คุณภาพชีวิตในการทํางาน, ความผูกพันของบุคลากรในองคกร, สํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม
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Abstract
The study was conducted with three objectives; 1) to examine the level of working
Life of employees working in Royal Irrigation Office 1 Chiang Mai, 2) to study the level of the
organizational commitment of employees working in Royal Irrigation Office 1 Chiang Mai,
and 3) to explore the relationships between working life and the organizational commitment
among employees working in Royal Irrigation Office 1 Chiang Mai the population of 172
employees working in Royal Irrigation Office 1 Chiang Mai. The data were collected by
questionnaire as the instrument. The statistics employed for data analysis were frequency,
percentage, mean, standard deviation, and Pearson correlation coefficient. The summary of the
study showed that;
1. The working life of employees working in Royal Irrigation Office 1 Chiang Mai
showed that the operation was rated as the moderate level with the mean of 3.39.
2. The organizational commitment of employees working in Royal Irrigation Office 1
Chiang Mai was at the moderate level with the mean of 3.63.
3. The correlation coefficient quality of working life and the organizational
commitment among employees working in Royal Irrigation Office 1 Chiang Mai was between
0.281 to 0.764.
Keywords : Quality of Working Life, The Organizational Commitment Among Employees,
Royal Irrigation Office 1 Chiang Mai

บทนํา
คุณภาพชีวิตในการทํางาน เปนคําที่มีความหมายกวางครอบคลุมทุกดานที่เกี่ยวของกับชีวิตในการทํางาน
ของแตละบุคคลและสภาพแวดลอมในการทํางานภายในองคกร แตมีเปาหมายสําคัญรวมกันอยูที่การลดความตึงเครียด
ทางจิตใจ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในงานที่ทํา ซึ่งถือเปนกลไกสําคัญในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานใน
องคกร สวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานเพื่อรองรับสถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น ถือเปนการลงทุนใน
ระยะยาวที่ผูบริหารองคกรที่ประสบความสําเร็จทุกคนตองใหความสําคัญและใสใจ แตปจจุบันผูบริหารกลับไมไดให
ความสนใจตอการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรเทาที่ควรนักกลับมุงเนนที่นโยบายระยะสั้นตางๆ ที่เนนเห็นผลในระยะ
สัน้ ปญหาที่สําคัญมีอยูวาแลวเราจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานเพื่อรองรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงใน
อนาคตและมุงสูความสําเร็จนั้นไดอยางไร เพราะฉะนั้นสิ่งที่เปนตัวชวยหรือตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตนั้นมีอยูมากมาย สิ่งหนึ่ง
ที่เราไมสามารถละเลยที่จะนึกถึงนั่นคือ ปจจัย 4 อันไดแก อาหาร เครื่องนุมหมยารักษาโรคและที่อยูอาศัย ซึ่งนับเปน
ปจจัยพื้นฐานเบื้องตนในการดํารงชีวิตที่สําคัญ ซึ่งมนุษยทุกคนจะขาดเสียมิได สวนตัวชี้วัดอื่น ๆ นั้น จากประเด็นใน
เรื่องนิยามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน เพื่อจะเชื่อมโยงคุณภาพชีวิตกับการวัดเขาดวยกัน พบวา การวัดคุณภาพ
ชีวิตควรมีองคประกอบของดัชนีคุณภาพชีวิต ซึ่งเปนตัวชี้วัดทางสังคมที่สําคัญจําแนกเปนสองประเภทหลัก ไดแก
ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัย และตัวชี้วัดทางสังคมเชิงอัตวิสัย คือ 1) ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัย (Objective
Well-being) เกี่ยวของกับกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจ มุงไปที่วัตถุ รายไดของชาติหรือครัวเรือนและสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ ตัวอยางของตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัย ไดแก อัตราการอานออกเขียนได อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
ประเภทของที่อยูอาศัย และคาครองชีพ ผูวางนโยบายมักใชตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัยวัดคุ ณภาพชีวิตของระดับ
ครัวเรือน ชุมชน เมือง และประเทศ การประเมินตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัยมักจะเกี่ยวพันกับการใชสถิติ 2) ตัวชี้วัด
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ทางสังคมเชิงอัตวิสัย (Subjective Well-being) เกี่ยวของกับการวัดความพึงพอใจ ความรูสึก ทัศนคติ และความเขาใจ
ในระดับบุคคล ซึ่งดูเหมือนเปนสิ่งที่จับตองไมได เนื่องจากมีความยากในการกําหนด และวัดตัวชี้วัดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อ
วัดความสุขและความพึงพอใจของมนุษย แนวคิดของตัวชี้วัดทางสังคมเชิงอัตวิสัยสัมพันธกับความเขาใจและทัศนคติใน
เรื่องของชีวิตที่เปนสุขทั้งดานครอบครัวเพื่อนฝูง และมาตรฐานความเปนอยู ชี้ใหเห็นวา การประเมินเชิงอัตวิสัยอยูบน
พื้นฐานของการรายงานความเขาใจ ความรูสึก และการตอบสนองของบุคคล อยางไรก็ดีหลังจากไดทราบเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตแลว ยังมีทักษะที่จําเปนอยางอื่นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานสําหรับอนาคตอีก
เรามาดูกันกอนวาอะไรคือปจจัยชี้นําที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตออนาคตการทํางานและสงผลตอทักษะที่จําเปนใน
การทํางานบาง มีหนวยงานอิสระแหงหนึ่งของตางประเทศชื่อ The Institute for the Future (IFTF) ไดศึกษาวิจัย
อยางเปนระบบถึงทักษะในการทํางานที่จําเปนสําหรับอนาคตในป 2020 ไว ซึ่งก็นาจะเปนจุดเริ่มตนสําหรับพวกเราใน
การพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยมีปจจัยที่จะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญอยู 6 ประการดวยกันคือ 1) คนจะมีอายุยืนมากขึ้น ซึ่งเปนปรากฏการณที่จะเกิดขึ้นทั่วโลก และจะ
สงผลตอการทํางานและการเรียนรูของคน 2) เครื่องมือและระบบในการทํางานที่เปนอัจฉริยะมากขึ้น โดยเราจะมี
เครื่องมือในการทํางานในรูปแบบใหมๆ ในรูปแบบที่เราไมเคยเห็นมากอน (หลักฐานที่ชัดเจนคือการถือกําเนิดของ
Tablet) 3) Computational World ที่เราจะมีขอมูลในเรื่องตางๆ มากขึ้น ทําใหการตัดสินใจในเรื่องตางๆ เปลี่ยนไป
ในอีกรูปแบบหนึ่ง 4) สื่อในรูปแบบใหมๆ ที่จะทําใหการสื่อสารของเราเปลี่ยนไป การรับรูในสื่อตางๆ อาจจะมากกวา
เพียงแคตัวอักษรและรูปภาพแบบในปจจุบัน 5) โครงสรางองคกรและรูปแบบการทํางานใหมๆ อันเกิดจาก Social
Technology ทําใหเกิดรูปแบบการผลิตและการดําเนินงานใหมๆ 6) โลกที่เชื่อมตอกันมากขึ้น ซึ่งจะสงผลตอรูปแบบ
การทํางานขององคกร(อางในภาคิน วาณิชชอบ, 2560)
สํานักงานชลประทานที่ 1 เปนหนวยงานในกรมชลประทานที่มีความสําคัญหนวยงานหนึ่ง เปนหน วยงานที่
ขับเคลื่อนภารกิจหลักของกรมชลประทาน มีขาราชการในสังกัดจํานวน 172 คน ขาราชการสวนใหญปฏิบัติงานใน
องคกรมาเปนเวลายาวนาน แตปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากบุคลากรที่มีอายุการทํางานในองคกรนอยจะมีการขอโอน/
ยายไปตางหนวยงานบอยครั้ง จึงมีผลใหการทํางานไมมีความตอเนื่อง งานมีความลาชา จากที่กลาวมาขางตน ทําให
ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันของบุคลากรในองคกรของ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานชลประทานที่1 เชียงใหม เพื่อที่จะไดทราบถึงปญหา และสามารถนําปจจัยตาง ๆ มาใชเพื่อ
ประโยชนในการเสริมสรางความผูกพันของบุคลากรในองคกร ทั้งนี้จะเปนแนวทางในการแกไขปญหา การวางแผน
ปรับปรุง และสรางความผูกพัน สรางความสัมพันธอันดี และยังเปนการยกระดับการทํางานของขาราชการในกรม
ชลประทานตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการในสังกัดสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม
2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของขาราชการในสังกัดสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของขาราชการใน
สังกัดสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม
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กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดเรื่อง แนวคิดคุณภาพชีวิตในการทํางานของ วอลตัน (นวรัตน ณ วันจันทร.
2548 : 11-14 ; อางอิงจาก Walton. 1974. “Improving the Quality of Work Life,” Harvard Business
Review. pp. 12-16) และแนวคิดความผูกพันตอองคของ บุชคานัน (Buchanan II, B. 1974 : 533, พอรตเตอร
(Porter. 1974 : 604) สเตียร อาร เอ็ม (Steers, R.M. 1977 : 46 ; อางใน ตรัยภัทร คําชนะ. 2554) มากําหนดเปน
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย

ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ตําแหนง
5. ประสบการณในการทํางาน
6. รายไดตอเดือน

คุณภาพชีวิตในการทํางาน
1. ผลตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ
2. สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัย
และสงเสริมสุขภาพ
3. ความกาวหนาและมั่นคงในงาน
4. โอกาสในการใชและพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคคล
5. การทํางานรวมกันและความสัมพันธ
กับบุคคลอื่น
6. สิทธิสวนบุคคลในสถานทีท่ ํางาน
7. จังหวะชีวิตหรือความสมดุลระหวางชีวติ กับ
การทํางานโดยสวนรวม
8. ความเปนประโยชนตอสังคม

ความผูกพันตอองคกร
1. ดานการแสดงตน
2. ดานความตองการการมีสว นรวม
3. ดานความภักดีตอองคกร
4. ดานความเชื่อมั่น และยอมรับเปาหมายและ
คานิยมขององคกร
5. ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายาม
เพื่อประโยชนขององคกร
6. ดานความภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งของ
องคกร
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของขาราชการในสังกัด
สํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม เปน การวิ จัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้ ขา ราชการในสังกัด
สํานักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน จํานวน 172 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรกําหนดขนาด
ตัวอยาง ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 120 คน แตงานวิจัยชิ้นนี้ใชประชาการทั้งหมดในการศึกษาคือ 172 คน เครื่องมือที่ใช
รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ(Percentage)
คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s
Correlation Coefficient)

ผล/สรุปผล
ผูต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เปน เพศชาย คิ ดเป น รอยละ 80.8 และเป น เพศหญิ ง คิ ด เปน รอ ยละ 19.2
มีระหวาง 35-39 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 19.8 รองลงมามีอายุระหวาง 40-44 ป คิดเปนรอยละ 18.6 มีอายุระหวาง
30-34 ป คิดเปนรอยละ 15.1 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มากที่สุ ด คิดเปนรอยละ 52.9 รองลงมามีการศึกษา
อยู ในระดับ ปวส. หรือ อนุ ป ริญ ญา คิด เป น รอยละ 20.9 มีการศึกษาอยู ในระดั บ ปริญ ญาโท คิด เปน รอยละ 20.4
มีประสบการณในการทํางาน 26 ปขึ้นไป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 24.4 รองลงมามีประสบการณในการทํางานระหวาง
5-10 ป คิดเปนร อยละ 20.4 มีประสบการณในการทํางานต่ํากวา 5 ป คิดเปนรอยละ 17.4 มีประสบการณในการ
ทํางาน 15-20 ป คิดเปนรอยละ 16.3 มีรายไดตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.6
รองลงมามีรายไดตอเดือนระหวาง 40,001-50,000 บาท คิดเปนรอยละ 23.8 มี รายไดตอเดือนระหวาง 30,00140,000 บาท คิดเปนรอยละ 19.2
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของขาราชการในสังกัดสํานักงาน
ชลประทานที่ 1 เชียงใหม ขอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ดังนี้
1. คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการในสังกัดสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม ในภาพรวม พบวา
มีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.39 และเมื่อพิจารณารายดานปรากฏผลดังนี้
ดานผลตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ มีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ดานสภาพการ
ทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ มีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับมาก ดานความกาวหนาและมั่นคง
ในงาน มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งานอยู ใ นระดั บ มากและระดั บ ปานกลาง ด า นโอกาสในการใช แ ละพั ฒ นาขี ด
ความสามารถของบุคคล มีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับ
บุคคลอื่น มีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับมาก ดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทาํ งาน มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
อยูในระดับมากและระดับปานกลาง ดานจังหวะชีวิตหรือความสมดุลระหวางชีวิ ตกับการทํางานโดยสวนรวม มีคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานอยูในระดับมากและระดับปานกลาง และดานความเปนประโยชนตอสังคม มีคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานอยูในระดับมากและระดับปานกลาง
2. ความผูกพันตอองคกรของขาราชการในสังกัดสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม ในภาพรวม พบวา
มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.63 และเมื่อพิจารณารายดานปรากฏผลดังนี้
ดานการแสดงตน มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมากและระดับปานกลาง ดานความตองการการมีสวน
รวม มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก ดานความภักดีตอองคกร มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก ดาน
ความเชื่อมั่น และยอมรับเปาหมาย และคานิยมขององคกร มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมากและระดับปานกลาง
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ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามเพื่อประโยชนขององคกร มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก และดาน
ความภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งขององคกร มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมากและระดับปานกลาง
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของขาราชการในสังกัดสํานักงาน
ชลประทานที่ 1 เชียงใหม มีความสัมพันธกันในเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01ทุกๆ ดาน มีคาอยู
ระหวาง 0.281 ถึง 0.764

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของขาราชการใน
สังกัดสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม มีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.39
ซึ่งสอดคลองการการศึกษาของเหยา หลาน (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองคกรและคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพยาบาลในโรงพยาบาลระดั บ ตติ ย ภูมิ มณฑลยู น นาน ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจี น ผลการศึ ก ษาพบว า
1) คะแนนเฉลี่ ย โดยรวมของคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานอยู ในระดั บ ปานกลาง 2) ลั ก ษณะของวั ฒ นธรรมองค กรใน
4 องคประกอบ ไดแก การแขงขัน การมุงเนนผลการปฏิบัติงาน ความมั่นคง และความรับผิดชอบตอสังคมมีความโดด
เดน สวนวัฒนธรรมองคกรในอีก 3 องคประกอบ ไดแก ดานการสนับสนุน นวัตกรรม และการเนนการใหรางวัลมีความ
โดดเดนนอยกวา อยางไรก็ตาม การทํางานมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยเปนอยางยิ่ง ซึ่งถือวาการทํางานเปนสวนหนึ่งของ
ชีวิตที่ปฏิบัติมากกวากิจกรรมใดๆ และในอนาคตอันใกลมนุษยจําเปนตองใชเวลาของชีวิตเกี่ยวของกับการทํางานเพิ่มขึ้น
ไปอีก คุณภาพชีวิตของการทํางานมีความสําคัญยิ่งในการทํางาน เพราะคนเปนทรัพยากรที่สําคัญ ในปจจุบันคนเรา
ทํางานเพื่อใหดํารงชีวิตอยูไดและตอบสนองความตองการพื้นฐาน ดังนั้นสถานที่ทํางานตองมีความเหมาะสมคือ ทําให
เกิดความสุข ความมั่นคง หากเกิดความรูสึกที่ดีตองาน จะสงผลดีตอทั้งตัวบุคคลและองคกร โดยบุคคลที่ใชชีวิตการ
ทํางานอยูกับสิ่งที่ตนพอใจ ทําใหมีสภาพจิตใจและอารมณที่ดี ซึ่งสงผลใหทํางานดีไปดวย เพราะฉะนั้นแตละองคกรตอง
ศึกษาและหาหนทางใหสอดคลองกับความตองการระหวางองคกรและพนักงาน เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายสูงสุด
เหตุการณการประทวงนายจางที่เกิดขึ้นตามขาวสวนใหญเกิดเพราะผูใชแรงงานถูกลิดรอนสิทธิ์ คุณภาพชีวิตการทํางาน
ต่ําลง สงผลใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงทั้งการผลิตที่ตองหยุดชะงักลง การสงออกไมเปนไปตามเปาหมาย
องคกรเสียรายไดมหาศาล พนักงานขาดรายได สงผลตอสังคมและประเทศชาติดวย และผูคนสวนใหญใชเวลาเกือบ
ทั้งหมดไปกับการทํางาน ฉะนั้นการทํางานถือเปนสิ่งที่สําคัญในชีวิต การทํางานอยางมีความสุขถือเปนปจจัยที่ชวยทําให
งานประสบความสําเร็จ การทํางานนอกจากจะนํารายไดมาสูตัวเราแลว ในฐานะที่เปนนักศึกษากิจกรรมบําบัดก็จะมอง
ถึงเรื่องการจัดการเวลาในชีวิตอยางเหมาะสมและความสุขรว มดวย ในอนาคตขางหนาเราตองทํางานรวมกับผูอื่นซึ่งมี
บทบาทแตกตางกันไป การที่จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเราจะตองเริ่มจากการบริหารเวลาในชีวิตอยางสมดุล ซึ่งก็
คือเราตองรูจักแบงเวลา ไมเอาเวลาไปทําบางสิ่งบางอยางมากเกินไป ควรมีทั้งเวลาทํางาน พักผอน การมีส วนรวมกับ
ผูอื่นและการดูแลตนเอง ถาหากเราสามารถจัดการเวลาในชีวิตไดอยางสมดุลแลว เราก็จะมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่
ดี ดังนั้นองคกรแตละองคกรควรคํานึงถึงความสมดุลในการทํางานของพนักงานและแรงงานดวย เพราะนอกจากจะทํา
ใหงานมีป ระสิ ทธิภาพแล ว ก็จะเกิดความรักความสามัคคี ในองคกร ซึ่ง เปน สวนสําคัญ ของความสําเร็จขององคกร
ซึ่งคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการในสังกัดสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม สามารถอภิปรายผลตาม
ประเด็น รายขอ ดังนี้
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1. ดานผลตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ มีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปานกลางทุกข อ ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาคาตอบแทนที่ไดรับยังไมเหมาะสมกับปริมาณงานที่ทําอยูในปจจุบัน และความพึงพอใจตอผลการ
พิจารณาเงินคาตอบแทน หรือเงินเดือนครั้งลาสุด ยังมีความพึงพอใจในระดับที่ไมเหมาะสม ประกอบกับคาตอบแทนที่
ไดรับปจจุบันยังไมเพียงพอกับคาใชจายตอสภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพในปจจุบัน นอกจากนี้ยังไมมีเงินออมเพื่อ
อนาคตจากคาตอบแทนที่ไดรับในปจจุบัน
2. ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ มีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับมาก
และระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสํานักงานชลประทานที่ 1 เชี ยงใหม จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพไม
เพียงพอหรือไมเหมาะสมตามวัน เวลา สถานที่หรือกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพไมเหมาะสมกับเพศ อายุ และปจจัยสวน
บุคลดานอื่น และสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม จัดใหมีกิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปหรือทานมีการตรวจสุขภาพ
ประจําปดวยตนเองที่โรงพยาบาล ยังไมสอดคลองกับความตองการตรวจสุขภาพใหครบทุกดานหรือจัดใหมีการตรวจ
สุขภาพตามความเสี่ยงจากการทํางานตามหนาที่ตาง ๆ หรือตามความเสี่ยงตาง ๆ ที่บุคลากรอาจไดรับสิ่งคุกคามตอ
สุขภาพจากการทํางานั้น ๆ
3. ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
สํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ดีและความกาวหนาในงานที่รับผิดชอบ และจัดใหมี
วัส ดุ อุป กรณ ที่ เพีย งพอ หรือมี ความทั น สมั ยเพื่ อส ง เสริม สนั บสนุ น งานใหสํ า เร็จ อย า งรวดเร็ว ถูกต อง สม บู รณ ที่
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่หรือแผนกตาง ๆ ในองคกร อยางไรก็ตามมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับ
ปานกลาง คือ การไดรับการสนับสนุนที่เอื้อตอการพัฒนาความรู ความชํานาญใหปฏิบัติงาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
สํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม ยังใหการสนับสนุนที่เอื้อตอการพัฒนาความรู ความชํานาญใหปฏิบัติงานไมเพียงพอ
4. ดานโอกาสในการใชและพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล มีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปาน
กลางทุ กขอ ทั้ งนี้ อาจเป นเพราะว า สํา นักงานชลประทานที่ 1 เชีย งใหม มีการมอบหมายงานที่ สง ผลใหพั ฒ นาขีด
ความสามารถของบุคลากรยังไมเหมาะสมเทาที่ควร และการมอบหมายใหปฏิบัติงานที่ใชความรูความสามารถทําใหมี
โอกาสกาวหนาในหนาที่การงานในระดับที่สูง ยังไมเหมาะสมเทาที่ควร ดวย นอกจากนี้ความพึงพอใจตอระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่สํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม ใชอยูในปจจุบันบุคลากรในสังกัดยังไมมีความพึงพอใจ
เทาที่ควร มากไปกวานี้ยังไมมีความกาวหนาในหนาที่หรือตําแหนงที่ไดรับมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับหนวยงานอื่น
5. ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอื่น มีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับมากทุกขอ
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม มีการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน มีการทํางาน
รวมกันภายในหนวยงานเพื่อประโยชนสวนรวม มีการทํางานรวมกับผูอื่นไดแมจะมีความขัดแยงกัน มีสวนรวมในการ
ทํ า งานของหน ว ยงานนอกเหนื อ จากงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ที่ เ หมาะสมครบถ ว น อั น อาจส ง ผลต อ การดํ า เนิ น งานที่ มี
ประสิทธิภาพขององคกรตอไป
6. ดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางาน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับมากและระดับปานกลาง
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม ใหความสําคัญหรือเคารพตองานในหนาที่เพื่อนรวมงาน
รวมทั้งใหเสรีภาพและความริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงานในหนาที่ของบุคลากร แตอยางไรก็ตามบุคลากรยังมีโอกาส
ไดแสดงความคิดเห็นในการทํางานตอผูบังคับบัญชาโดยไมมีผลตอหนาที่การงานที่ไมเพียงพอ รวมทั้งกา รไดรับความ
เสมอภาคในความกาวหนาในหนาที่การงาน และมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นสวนตัวตอผูบังคับบัญชาโดยไมมีผลตอ
หนาที่การงาน ไมเพียงพอและไมเหมาะสมเชนกัน
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7. ดานจังหวะชีวิตหรือความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานโดยสวนรวม มีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูใน
ระดับมากและระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม มีการแบงหรือจัดสรรเวลาใน
การทํางานอยางเหมาะสม มีปรับการทํางานกับการดําเนินชีวิตในครอบครัวใหไมเปนปญหาอุปสรรคตอกัน รวมทั้งมี
เวลาอยูกับ ครอบครัว อยา งเหมาะสม แตอยางไรก็ตามการมี เวลาสํ า หรับทํ ากิจกรรมอื่นๆ เชน การออกกําลัง กาย
นันทนาการตางๆ ยังไมเพียงพอ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาภาระงานของบุคลากรมรมากหรือสํานักงานชลประทานที่ 1
เชียงใหม มีกิจกรรมการออกกําลังกายและนันทนาการยังไมเพียงพอกับความตองการของบุคคลากร
8. ดานความเปนประโยชนตอสังคม มีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับมากและระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวาสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม มีการสนับสนุนการดําเนินงานที่เปนประโยชนตอชุมชน สังคม มีการเขา
รวมกิจกรรมตางๆ ในชุมชน มีการดําเนินสําเร็จลุลวงไปดวยดี รวมทั้งการเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนในชุมชน
ทั้งโดยตรงและโดยออม แตอยางไรก็ตามสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม มีการประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมที่
ไดลงทําในพื้นที่หรือชุมชน สังคม และจัดทําโครงการหรือกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่ที่เปนประโยชนตอ
สังคม ยังไมเพียงพอและเหมาะสมกับบริบทของแตละพื้นที่ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม
ศึกษาขอมูลการดําเนินงานไมครอบคลุมทุกดานที่ใชเปนขอมูลดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการตางๆ
สวนของความผูกพันตอองคกรของขาราชการในสังกัดสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.63 ซึ่งสอดคลองการการศึกษาของ ถนอมพรรณ เพิ่มพูน (2554) ไดทําการศึกษาเรื่องความ
ผูกพันตอองคกรของบุคลากรกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ผลการวิจัยพบวาบุคลากรของกรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน มีความผูกพันตอองคกรในระดับ พิศิษฐ มอญไข (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
เชียงใหม มีความผูกพันตอองคกรในภาพรวมอยูในระดับมาก สุภาพร กิตตินันทะศิลป (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความ
ผูกพั นต อองคกรของบุคลากรสํานั กงานเศรษฐกิจการเกษตร ผลการศึกษาพบวา ความผูกพันตอองคกรของบุ คลากร
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรอยูในระดับมาก สุนทร พิกุลหอม (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบวา ความ
ผูกพันตอองคกรของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ทั้งสาม
ดานมีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก อิสราภรณ สุวรรณนัง (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวา พนักงานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ความผูกพันตอองคกร อยูในระดับมาก ซึ่งความผูกพันตอองคกรจะเปรียบเสมือน
ตัวกระตุนใหบุคคลในองคกรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความผูกพันตองาน เพราะงานคือหนทางที่เขาสามารถทํา
ประโยชนใหกับองคกรบรรลุเปาหมายไดสําเร็จ สามารถทํานายการเขาออกของบุคคลากรได สามารถกําหนดแนวทางการ
พัฒนา จัดทําแผนงานระยะยาวได มีการกําหนดเปาหมายขององคกรถึงความสําเร็จ เปนตัวชี้วัดที่ดีมีประสิทธิภาพ ความ
ผูกพันจะกอใหเกิดประโยชน คือ พนักงานมีความผูกพันตอจุดหมาย เห็นคุณคาขององคกรก็จะทําใหทํางานไดดี ก็จะ
ปรารถนาที่จะอยูกับองคกรไมคิดจะยายงานชวยเหลืองานตามภาระหนาที่ของตนอยางเต็มความสามารถ พนักงานมีความ
เต็มใจใชความสามารถ ศากยะภาพของตัวทุมไปใหกับงาน ทําใหการออกจากงานนอยลง มีผลงานดีขึ้น งานจะบรรลุ
เปาหมายตามที่องคกรตั้งไว การขาดงานหรือการหยุดงานจะนอยลง พนักงานมาทํางานตรงเวลา องคกรตองมองเห็นคุณคา
ของสมาชิกมากกวาที่จะมองที่ตัวบุคคล แลวคอย ๆ สรางความประทับใจ สรางแรงจูงใจ จนกอใหเกิดความผูกพัน ความมี
ใจใหแกหนวยงาน ไมวาหนวยงานใดจะเกิดปญหาอะไรขึ้นมา คนที่จะเขามาชวยแกไขบางทีไมเฉพาะผูบริหาร อาจจะเปน
สมาชิกในองคกรนั้น ๆ เอง โดยสามารถอภิปรายผลตามประเด็น ความเปนองคกรสมรรถนะสูงรายขอ ดังนี้
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1. ดานการแสดงตน มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมากและระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
สํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบุคลากรของสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม สามารถ
ปรับตัวใหเขากับเพื่อนรวมงานไดเปนอยางดีและจะแกขอกลาวหาใหกับสํา นักงานชลประทานที่ 1 ทันทีหากมีผูอื่น
กลาวหาหรือกลาวใหเสียหายแกสํานักงานชลประทานที่ นอกจากนี้ยังมีอุดมการณของสํานักงานชลประทานที่ 1 และ
ของตนเองเปนแนวทางเดียวกัน มีคาเฉลี่ย และเห็นดวยกับเปาหมายของสํานักงานชลประทานที่ 1 และของตนเองเปน
แนวทางเดียวกัน แตอยางไรก็ตามบุคลากรปฏิเสธที่จะลาออกหรือเปลี่ยนงาน ไมวาจะไดรับตําแหนง คาตอบแทน และ
สวัสดิการที่เพิ่มมากขึ้นจากหนวยงานอื่น
2. ดานความตองการการมีสวนรวม มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมากทุกขอ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
บุคลากรของสํ า นั กงานชลประทานที่ 1 เชี ยงใหม ตั้ ง ใจทํ า งานอย า งดี ที่ สุ ดเพื่ อประโยชน แ ละสรา งชื่อเสี ยงใหกับ
สํานักงานชลประทานที่ 1 และมีการทุมเทความสามารถอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงานเพื่อใหสํานักงานชลประทานที่ 1
บรรลุเปาหมายที่วางไว นอกจากนี้ยังมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ถึงแม วาจะเปนงานที่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบ และมีความยินดีที่จะใชเวลาสวนตัวทํางานใหสํานักงานชลประทานที่ 1 แมวาจะไมไดรับผลตอบแทน
นอกจากนี้มีสวนรวมในกําหนดเปาหมาย การปฏิบัติงาน การไดรับประโยชนจากผลการปฏิบัติงานนั้น ตลอดจนมีสวน
รวมในการประเมินผลการดําเนินงานนั้นของสํานักงานชลประทานที่ 1
3. ดานความภักดีตอองคกร มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมากทุกขอ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบุคลากร
ของสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม จะปฏิบัติงานกับสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม นี้ตอไป และยังตัดสินใจ
ถูกตองและรูสึกเปนเกี ยรติอยางยิ่งที่ไดทํางานกับสํานักงานชลประทานที่ 1 นี้ เพราะเชื่อวาองคกรจะนําทานไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว และจะทํางานในสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม นี้ตอไป เพราะทานเชื่อมั่นวา
ทานจะมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนา นอกจากนี้มักพูดถึงคุณงามความดีของสํานักงานชลประทานที่ 1
เชียงใหม ใหผูอื่นฟงเสมอ รวมทั้งมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปทํางานอื่นที่ไดรับแมวาสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม
จะไมมีตําแหนงบรรจุ หรือคาตอบแทนสูงกวา แตทานยังคงเลือกที่จะทํางานในสํานักงานชลประทานที่ 1 นี้ตอไป
4. ดานความเชื่อมั่น และยอมรับเปาหมาย และคานิยมขององคกร มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก
และระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบุคลากรของสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหมมีความผูกพันตอองคกรอยู
ในระดับมากคือ รูสึกภาคภูมิใจและมีความสุขที่ปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายของสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม
รวมทั้งยอมรับและยินดีปฏิบัติตามนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจคานิยม และเปาหมายของสํานักงานชลประทานที่ และ
รูสึกวานโยบายวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และเปาหมายของสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม สามารถนําไปไปปฏิบัติ
ใหบรรลุได จริง กับทานรูสึกวาเปาหมายและแนวทางการบริหารของสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม สรางแรง
บันดาลใจในการทํางานใหแกทานไดเปนอยางดี แตมีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับปานกลาง คือ มักเชิญชวนเพื่อน
หรือบุคคลภายนอกที่รูจักใหมาทํางานรวมกันที่แหงนี้
5. ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามเพื่อประโยชนขององคกร มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับ
มากทุกขอ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบุคลากรของสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม เต็มใจที่จะทุมเทและอุทิศตนเองใน
การปรับปรุงพัฒนางาน และนําความรูใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อ ความกาวหนาของสํานักงานชลประทานที่ 1
และการทุมเทความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณในการทํางานอยางเต็มที่ ไมยอทอ แมวาจะมีปญหา
อุปสรรค ขอจํากัด หรือคาตอบแทนที่ไดรับจะนอยก็ตาม นอกจากนี้หากเกิดความเสียหายหรือปญหาขึ้นในสํานักงาน
ชลประทานที่ 1 บุคคลากรยินดีที่จะชวยแกปญหาและรวมรับผิดชอบอยางสุดความสามารถ และทุมเทความพยายามที่
จะทํางานใหดีที่สุดแมวารางวัลหรือผลตอบแทนจะไดนอยหรือไมไดเลยก็ตาม นอกจากนี้ยังเต็มใจที่จะทํางานลวงเวลา
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แมจะไมไดรับคาตอบแทนหากงานนั้นยังไมเสร็จ
6. ดานความภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งขององคกร มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมากและระดับปานกลาง
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบุคลากรของสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม คือรูสึกภูมิใจเมื่อมีคนกลาวยกยอง ชมเชย
สํานักงานชลประทานที่ 1 ของทาน และภูมิใจที่จะบอกใครๆ วาเปนบุคลากรของสํานักงานชลประทานที่ 1 รวมทั้งมี
ความภาคภูมิใจเสมอที่เปนสวนหนึ่งของสํานักงานชลประทานที่ 1 ไดรับการยกยองชมเชย หรือรางวัลตางๆ จาก
หนวยงานที่เหนือขึ้นและหนวยงานภายนอก และมั่นใจวาจะทํางานในสํานักงานชลประทานที่ 1 นี้ตลอดไปจนกวาจะ
เกษียณอายุราชการ โดยไมโอนยาย หรือลาออก แตมีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับปานกลาง คือมั่นใจวาจะทํางาน
ในสํานักงานชลประทานที่ 1 นี้ตลอดไปจนกวาจะเกษียณอายุราชการ โดยไมโอนยาย หรือลาออก
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของขาราชการในสังกัดสํานักงาน
ชลประทานที่ 1 เชียงใหม มีความสัมพันธกันในเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01ทุกๆ ดาน มีคาอยู
ระหวาง 0.281 ถึง 0.764
จากการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของขาราชการใน
สังกัดสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม มีคาความสัมพันธระหวางปจจัยความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานกับความผูกพันตอองคกรของขาราชการในสังกัดสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม มีความสัมพันธกันในเชิง
บวก ดั งนั้ นความผู กพั นต อองคกรเป นสิ่ งที่ มีค วามสํ าคัญตอการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํา งานของพนั ก งานความมี
ประสิทธิผลขององคการ และสามารถความผูกพันองคกรสามารถใชทํานายอัตราการเขาออกจากงานไดดีกวาความพึง
พอใจ ผูปฏิบัติงานที่มีความผูกพันตอองคกรสูงจะปฏิบัติงานไดดีกวาผูที่มีความผูกพันตอองคกรต่ํา (ธันยพร ลาภทิพ
มนต, 2556) นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยอีกหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญของความผูกพันตอองคกรชวยเสริมสราง
กําลังใจใหแกพนักงานใหความรวมมือในการปฏิบัติงานเพื่อองคกร สรางแรงศรัทธาและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน
ใหแกพนักงาน ทําใหพนักงานมีความรูสึกที่ดีตอองคกร สรางความสามัคคีและการทํางานเปนทีม สรางความจงรักภักดี
และเสียสละเพื่อองคกร รวมถึงเปนการสรางมาตรฐานในการทํางาน สรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมทีดีในการ
ทํางาน ลดขอขัดแยงตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางปฏิบัติงาน ซึ่งความผูกพันองคกรเปนความรูสึกเหมือนเปนเจาของ
องคกรรวมกันของสมาชิกสงเปนแรงผลักใหสมาชิกปฏิบัติงานในองคกรอยางเต็มที

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ผู บ ริ ห ารควรพิ จ ารณาปริ ม าณงานที่ ทํ า อยู ใ นป จ จุ บั น และความพึ ง พอใจต อ ผลการพิ จ ารณาเงิ น
คาตอบแทน ใหเมาะสมกับคาตอบแทนที่ไดรับปจจุบันเพียงพอกับคาใชจายตอสภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพใน
ปจจุบัน เพื่อใหบุคลากรของหนวยงานมีเงินออมเพื่ออนาคตจากคาตอบแทนที่ไดรับในปจจุบัน เพื่อเพิ่มขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน
2. ผูบริหารควรจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพใหเพียงพอหรือเหมาะสมตามวัน เวลา สถานที่หรือกิจกรรม
การสงเสริมสุขภาพใหเหมาะสมกับเพศ อายุ และปจจัยสวนบุคลดานอื่น
3. ผูบริหารทุกระดับควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ดีและความกาวหนาในงานที่รับผิดชอบ และจัดใหมี
วัสดุอุปกรณ ที่เพียงพอ หรือมีความทันสมัย เพื่อสงเสริม สนับสนุ นงานใหง านสําเร็จ อยางรวดเร็ว ถูกต อง สมบูรณ
ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรและประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร
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4. ผูบริหารทุกระดับควรมีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับขีดความสามารถของบุคลากร รวมทั้งสงเสริม
สนับสนุนความกาวหนาในหนาที่หรือตําแหนงที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มขวัญและกําลังใจในการทํางานของบุคลากร สงเสริม
สนั บ สนุ น การสรา งสั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ เพื่ อนรว มงาน เพื่ อประโยชน ส ว นรวมของหน ว ยงานอัน อาจส ง ผลต อ การ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพขององคกรตอไป
5. ผูบริหารทุกระดับของสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม ควรใหความสําคัญหรือเคารพตองานในหนาที่
เพื่อนรวมงาน รวมทั้งใหเสรีภาพและความริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงานในหนาที่ของบุคลากร และควรโอกาสได
แสดงความคิดเห็นในการทํางานตอผูบังคับบัญชา รวมทั้งความเสมอภาคในความกาวหนาในหนาที่การงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรและพัฒนางานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
6. ผูบริหารทุกระดับ ควรมีการสนับสนุนการดําเนินงานที่เปนประโยชนตอชุมชน สังคม รวมทั้งการเขารวม
กิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนในชุมชน ทั้งโดยตรงและโดยออม เพื่อสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนอันอาจ
สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานของหนวยงาน ควรมีการสงเสริมสนับสนุนการสรางอุดมการณ
ใหบุคลากรเปน แนวทางเดียวกัน เพื่อเปนนํ าหนึ่ง ใจเดียวของคนองค กร อันอาจสง ผลต อประสิทธิ ภาพของงานใน
หนวยงาน
7. ผู บริหารทุก ระดับ ของสํา นักงานชลประทานที่ 1 เชี ยงใหม ควรสง เสริมสนับ สนุน ความตั้ งใจทํ างาน
เพื่อประโยชนและสรางชื่อเสียงใหกับสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม อันอาจสงผลตอภาพลักษณที่ดียิ่งขึ้นไปของ
หนวยงาน
8. ผูบริหารทุกระดับของสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม ควรมีการสงเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพทั้ง
ทางดานรางาย จิตใจ ความรู ความสามารถ ใหครอบคลุม อันอาจสงผลตอความเต็มใจที่จะทุมเทและอุทิศตนเองในการ
ปรับปรุงพัฒนางาน และนําความรูใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อความกาวหนาของหนวยงาน อีกทั้ง ควรมีการ
เสริมสรางแรงจูงใจในการทํางานรวมทั้งการสงเสริมสนับสนุนความผูกพันตอองคกรใหกับบุคลการกรของหนวยงาน
อันอาจสงผลตอความรูสึก ความภูมิใจที่เปนสวนหนึ่งขององคกร อันอาจสงผลตอโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนา
ของหนวยงานและบุคลากรตอไป
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของขาราชการ
ในสังกัดสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม ในเชิงคุณภาพ เพื่อใหสามารถทราบขอมูลในเชิงลึก และนํามาเปรียบเทียบ
กับผลการศึกษาในครั้งนี้
2. ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
3. ควรทําการศึกษาปจจัยสูความสําเร็จองคกรสมรรถนะสูงของสํานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม
4. ควรทําการศึกษาการพัฒนารูปแบบความผูกพันตอองคกรของขาราชการของสํานักงานชลประทานที่ 1
เชียงใหม
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ความพึงพอใจของแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมารตอการทํางาน ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
THE DEPENDENCE OF MIGRANT WORKERS OF MYANMAR NATIONALITY
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมารตอการทํางานในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมารตอการทํางานในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานตางดาวประเทศพมาในเขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แรงงาน
ตางดาวประเทศเมียนมารที่ทํางานอยูในเขตพื้นที่บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวนรวม 628 คน สถิติที่ใชในการ
วิจัยประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t – test และคา F – test ผลการวิจัยพบวา
ผูตอบแบบสอบถามแรงงานตางดาวโดยสวนใหญ พบวาเปนเพศชาย จํานวน 344 คนคิดเปนรอยละ 54.80
และเปนเพศหญิงมีจํานวน 284 คนคิดเปนรอยละ 45.20 มีอายุอยูระหวาง 31 – 40 ปมีจํานวน 280 คนคิดเปนรอยละ
44.60 รองลงมาคือ มีอายุอยูระหวาง 18 – 30 ปมีจํานวน 265 คนคิดเปนรอยละ 42.20 อายุอยู ระหวาง 41 – 50 ป
มีจํานวน 83 คนคิดเปนรอยละ 13.20 และนอยที่สุดคือมีอายุ 51 – 60 ปไมมีกลุมอายุนี้คิดเปนรอยละ 0 ระดับความ
พึงพอใจของแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมารตอการทํางานในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ทั้ง 7 ดานไดแกดาน
ครอบครัว ดานการสนับสนุน ทางสังคม ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม ดานสิทธิและความเปนธรรม ดานสุขภาพ
อนามัย ดานมีงานทําและรายได และดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสวนบุคคล แสดงดวยคาเฉลี่ยและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมอยูในระดับนอย ( X = 2.32, SD = 0.294) เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา ทั้ง 7 ดาน
อยูระดับนอย ทั้งหมด แตเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม ( X = 2.42, SD =
0.283) และนอยสุด ไดแก ดานครอบครัว ( X = 2.01, SD = 0.299)
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ / แรงงานตางดาว / การทํางาน
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Abstract
Research Satisfaction of foreign migrant workers in Myanmar to work in Bang Khun
Thian District Bangkok 1) to study the level of satisfaction of foreign workers in Myanmar to
work in Bang Khun Thian District Bangkok 2) to study the relationship between management
and quality of work life of foreign workers in Myanmar in Bang Khun Thian District Bangkok Is
a quantitative research Population and sample group used in this research are Myanmar migrant
workers working in Bang Khun Thian area. The total number of 628 people in Bangkok, the
statistics used in the research were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.
Most respondents of foreign workers It was found that male was 344 persons,
representing 54.80 percent and female was 284 persons, equivalent to 45.20 percent, aged
between 31-40 years, with 280 persons, representing 44.60 percent, followed by the age
between 18 - 30 years, there are 265 people, accounting for 42.20 percent, aged between
41 - 50 years, with 83 people, accounting for 13.20 percent, and the least is aged 51 - 60 years
old. There is no age group, this is 0 percent. Satisfaction level Of foreign workers Meinmar's
work in Bang Khun Thian Bangkok, 7 areas including family Social support Residential and
environmental aspects Rights and fairness Health With work and income And safety in life and
personal property Shown by the average and standard deviation of the overall picture at a low
level ( X = 2.32, SD = 0.294). When classified in each aspect, it was found that all 7 sides were
at all low levels, but in descending order, namely the address side Living and environment
( X = 2.42, SD = 0.283) and least, including family ( X = 2.01, SD = 0.299)
Keywords : Satisfaction / Foreign workers / work

บทนํา
ในระยะ 10 ปที่ผานมาปญหาจากการหลบหนีเขาเมืองอยางผิดกฎหมาย ไดกลายเปนปญหาสําคัญของ
สังคมไทยในดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งในประเด็นหลั งนี้กระทบตอความเปนอยูของคนไทยเปน
อันมากจากการที่ประเทศไทยไดใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงขาติเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศตั้งแต
พ.ศ.2505 มาจนถึงปจจุบันไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในรูปการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและกิจการดานการ
บริการเพิ่มมากขึ้นอยางเปนรูปธรรม ทั้งยังทําใหเกิดการเคลื่อนยายของแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเขาสูสังคมเมือง
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใหญ ๆ ของแตละภาคซึ่งมีความตองการ
แรงงานดังกลาวเปนจํานวนมากและปรากฏการจายอัตราคาจางสูงกวาในภาคเกษตรกรรมขณะเดียวกันถึงแมวาตลาด
ของประเทศจะมีความตองการแรงงานจํานวนมาก เพื่อสนองตอบความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ขางตน แตการที่แรงงานจํานวนมากเดินทางไปขายแรงงานในตางประเทศ จึงทําใหประเทศไทยประสบปญหาขาดแคลน
แรงงานภายในประเทศ โดยเฉพาะแรงงานประเภทไรฝ มือในหลายสาขา งานบางประเภทคนไทยไมนิยมทํา เช น
งานดานประมงทางทะเล และอุตสาหกรรมที่ตอเนื่องกับประมงทะเล จึงทําใหภาคเอกชนและผูประกอบการไดหา
ทางออกโดยการจางแรงงานตางชาติผิดกฎหมายที่ลักลอบเขามาหางานทําในประเทศไทย ซึ่งสวนใหญจะเปนแรงงาน
ประเภทไรฝ มื อ ที่ มี ค วามอดทนและอัต ราค า แรงถูก ประกอบด ว ยแรงงานสั ญ ชาติ พ ม า ลาว กัม พู ช า บั ง คลาเทศ
ปากีสถาน จีน ซึ่งในจํานวนนี้แรงงานสัญชาติพมามีจํานวนมากที่สุดนอกเหนือจากปจจัยดานเศรษฐกิจแลว อาจกลาวได
วาแรงงานพมาที่หลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายนั้น ยังลักลอบเขามาโดยเหตุผลดานความปลอดภัยในชีวิต และ
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ทรัพยสินที่เกิดจากปญหาการสูรบระหวางรัฐบาลพมาและกอองกําลังชนกลุมนอย ทําใหมีจํานวนผูหลบหนีภัยจากการ
เขามาสูรบอาศัยอยูในประเทศไทยเปนจํานวนมาก
แรงงานตางดาวที่เขาไทยโดยผิดกฎหมายและถูกกฎหมายมาขออนุญาตทํางานเปนจํานวนสูงถึง 1,950,650 คน
การที่เกิดเหตุการณเชนนี้อาจมาจากสาเหตุสําคัญหลายประการ ดังนี้
1. การเดินทางเขาออกประเทศไทยคอนขางสะดวกและไมตองเสียคาใชจายมากเพราะมีพรมแดนติดตอกันกับ
ประเทศของแรงงานตางดาวดังนั้นแรงงานตางดาวชาวพมา ชาวลาว ชาวกัมพูชา และชาวเวีย ดนามจึงสามารถเดินทาง
โดยรถยนตโดยสาร โดยเรือขามแมน้ําหรือโดยการเดินขามเขตแดนเขามาทํางานในไทยไดโดยสะดวกและอาจจะสะดวก
กวาเดินทางภายในประเทศของแรงงานตางดาวเสียอีก
2. ความตองการแรงงาน (Demand) ในประเทศของแรงงานตางดาวเองอาจจะอยูในระดับต่ํากวาปริมาณ
ความตองการทํางาน (Supply) ของผูใชแรงงานในประเทศนั้นๆ จึงทําใหผูใชแรงงานในประเทศดังกลาวตองการเขามา
หางานทําในประเทศไทย
3. ความเปนอยูโดยทั่วไป ระบบสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีและการนับถือศาสนาของประชาชนในประเทศ
ไทยไมไดมีความแตกตางไปจากความเปนอยูขนบธรรมเนียมประเพณีและการนับถือศาสนาของแรงงานตางดาวที่มาจาก
เมียนมารร กัมพูชา ลาวเวียดนาม และรวมทั้งฟลิปปนส เทาใดนักจึงเปนสาเหตุหนึง่ ที่ทําใหแรงงานตางดาวจากประเทศ
ดังกลาวตองการเขามาทํางานในไทยเพราะมีความรูสึกกลมกลืนหรือสามารถปรับตัวเขากับสังคมไทยไดโดยงาย
4. ถาคาเงินบาทแข็งคาขึ้นหรือมีคาสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับคาเงินสกุลอื่นๆ ในกลุมอาเซียนก็อาจจะเปน
ปจจัยสําคัญที่จะกระตุนใหแรงงานตางดาวมีความตองการที่จะเขามาทํางานในประเทศไทยมากขึ้นเพราะเมื่อแรงงาน
ตางดาวนําคาแรงงานที่ไดรับเปนเงินบาทไปแลกเปนเงินสกุลของประเทศตนก็จะไดรับจํานวนเงินเพิ่มมากขึ้น
5. นโยบายของรัฐบาลไทยที่กําหนดคาแรงขั้นต่ําวันละ 310 บาทไดกลายเปนสิ่งจูงใจใหแรงงานตางดาว
ตองการที่จะเขามาทํางานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพราะมุงหวังที่จะไดรับคาแรงงานที่สูงกวาคาแรงงานในประเทศ
ของตนเอง
ดวยเหตุนี้จึงปรากฏวา มีแรงงานตางดาวไดมายื่นขออนุญาตทํางานในป 2554 เปนจํานวนมากถึง 1,950,650 คน
แตเนื่องจากไดเกิดปญหาตางๆ ที่บั่นทอนกําลังขวัญในการลงทุนหรือการขยายกิจการของภาคธุรกิจใหลดลงซึ่งไดแก
ปญหาความไมสงบทางการเมืองในไทยตั้งแตป 2545 – 2560 ปญหาการคอรรัปชันที่แพรขยายในรูปแบบตางๆ และ
รวมทั้งคาแรงงานขั้นต่ําวันละ 310 บาทของรัฐบาลปญหาเหลานี้ไดสงผลทําใหความตองการแรงงาน (Demand) ของ
ภาคธุรกิจเอกชนลดต่ําลงดวยเชนกัน (เมื่อตนทุนคาแรงสูงขึ้นภาคธุรกิจจึงไมกลาลงทุนและอาจมีบางสวนปดกิ จการลง
จึงทําให GDP=0.1%) จึงนาเชื่อไดวาในชวงป 2560 อาจมีแรงงานตางดาวบางสวนไดกลายเปนแรงงานสวนเกิน นั่น
หมายถึงในชวงเวลาดังกลาว จะมีแรงงานตางดาวทีไ่ ดรับอนุญาตใหทํางานในไทยจํานวนหนึ่งตองวางงานหรือไมมีงานทํา
นั่นเอง ดังนั้นผูวิจัยจึงอยากทราบถึง “ความพึงพอใจของแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมารตอการทํางานในเขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร”วาเปนอยางไรและมีผลอยางไรตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน ซึ่งเปนคําที่มีความหมาย
กวางครอบคลุมไปในทุกดานที่เกี่ยวของกับชีวิตในการทํางาน ของแตละบุคคลและสภาพแวดลอมในการทํางานภายใน
องคกร ซึ่งถือเปนกลไกสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในสถานที่ทํางานจึงไดทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้และหวังที่
จะเปนประโยชนตอผูใครศึกษาตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมารตอการทํางานในเขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานตางดาวประเทศ
พมาในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยกําหนดขอบเขตดานเนื้อหาโดยมุงศึกษาเฉพาะ “ความพึงพอใจของแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมารตอ
การทํางานในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ในดาน 1) การพัฒนาคุณภาพแรงงานตางดาว ดานมีงานทําและรายได
2) การพัฒนาคุณภาพแรงงานตางดาว ดานครอบครัว 3) การพัฒนาคุณภาพแรงงานตางดาว ดานสุขภาพอนามั ย
4) การพัฒนาคุณภาพแรงงานตางดาว ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (สวนบุคคล) 5) การพัฒนาคุณภาพ
แรงงานตางดาว ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม 6) การพัฒนาคุณภาพแรงงานตางดาว ดานสิทธิและความเปนธรรม
7) การพัฒนาคุณภาพแรงงานตางดาว ดานการสนับสนุนทางสังคม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของแรงงานตางดาว
สัญชาติเมียนมารตอการทํางาน
ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ในดาน
1. ดานครอบครัว
2. ดานการสนับสนุนทางสังคม
3. ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม
4. ดานสิทธิและความเปนธรรม
5. ดานสุขภาพอนามัย
6. ดานมีงานทําและรายได
7. ดานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินสวนบุคคล

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่อ ง ความพึ ง พอใจของแรงงานต า งด า วสั ญ ชาติ เมี ย นมารต อ การทํ า งานในเขตบางขุน เ ที ย น
กรุงเทพมหานคร 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมารตอการทํางานในเขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานตาง
ดาวประเทศพมาในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แรงงานตางดาวประเทศเมียนมารที่ทํางานอยูใน
เขตพื้นที่บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวนรวม 628 คน สถิติที่ใชในการวิจัยประกอบดวย ค ารอยละ คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t – test และคา F – test
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ผล/สรุปผล
1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามแรงงานตางดาวโดยสวนใหญ พบวา
เปนเพศชายมีจํานวน 344 คนคิดเปนรอยละ 54.80 และเปนเพศหญิงมีจํานวน 284 คนคิดเปนรอยละ 45.20 และสวน
อายุของผูตอบแบบสอบถามแรงงานตางดาวโดยสวนใหญพบวาผูตอบแบบสอบถามแรงงานตางดาวโดยสวนใหญมีอายุ
อยูระหวาง 31 – 40 ปมีจํานวน 280 คนคิดเปนรอยละ 44.60 รองลงมาคือ มีอายุอยูระหวาง 18 – 30 ปมีจํานวน 265
คนคิดเปนรอยละ 42.20 อายุอยูระหวาง 41 – 50 ป มีจํานวน 83 คนคิดเปนรอยละ 13.20 และนอยที่สุดคือมีอายุ
51 – 60 ปไมมีกลุมอายุนี้คิดเปนรอยละ 0
2. ความพึงพอใจของแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมารตอการทํางานในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ทั้ง 7 ดานไดแกดานครอบครัว ดานการสนับสนุนทางสังคม ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม ดานสิทธิและความเปนธรรม
ดานสุขภาพอนามัย ดานมีงานทําและรายได และดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสวนบุคคล แสดงดวยคาเฉลี่ย
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมอยูในระดับนอย ( X = 2.32, SD = 0.294) เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา ทั้ง 7
ดาน อยูระดับนอย ทั้งหมด แตเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม ( X = 2.42, SD =
0.283) และนอยสุด ไดแก ดานครอบครัว ( X = 2.01, SD = 0.299) โดยแยกเปนรายดานดังนี้
2.1 ดานครอบครัว โดยภาพรวมอยูในระดับนอย ( X = 2.01, SD = 0.594) เมื่อจําแนกเปนรายขอ
พบวา ทั้ง 5 ขอ อยูระดับนอย ทั้งหมด แตเรียงลําดับดานสูงสุด ไดแก สรางความ Productive ในเวลางาน ( X = 2.45,
SD = 0.526) และนอยสุด ไดแก จัดลําดับความสําคัญระหวางเวลางานและครอบครัว ( X = 1.54, SD = 0.570)
2.2 ดานการสนับสนุนทางสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับนอย ( X = 2.36, SD = 0.264) เมื่อ
จําแนกเปนรายขอพบวา ทั้ง 10 ขอ อยูระดับนอย ทั้งหมด แตเรียงลําดับดานสูงสุด ไดแก ผูบังคับบัญชาเอาใจใสเรื่อง
ความเปนอยูในกาทํางาน ( X = 2.52, SD = 0.660) และนอยสุด ไดแก ผูบังคับบัญชาอธิบายรายละเอียดการทํางานได
ชัดเจนเขาใจ ( X = 2.19, SD = 0.613)
2.3 ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม โดยภาพรวมอยูในระดับนอย ( X = 2.42, SD = 0.283) เมื่อ
จําแนกเปนรายขอพบวา ทั้ง 5 ขอ พบวา อยูระดับนอย ทั้งหมด แตเรียงลําดับดานสูงสุด ไดแก บริษัทมีระบบความ
ปลอดภัยสวนบุคคลอยางดี ( X = 2.58, SD = 0.728 ) และนอยสุด ไดแก บริษัทมีอุปกรณเครื่องมือในการทํางานที่มี
สภาพดีและพรอมใชงาน ( X = 2.31, SD = 0.576)
2.4 ดานสิทธิและความเปนธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับนอย ( X = 2.35, SD = 0.305) เมื่อ
จําแนกเปนรายขอพบวา ทั้ง 5 ขอ พบวา อยูระดับนอย ทั้งหมด แตเรียงลําดับดานสูงสุด ไดแก กิจการของบริษัทมี
ระบบการทํางานที่เปนธรรมในการดําเนินงาน ( X = 2.37, SD = 0.637) และนอยสุด ไดแก ผูบังคับบัญชาใหการ
สนับสนุนและความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน ( X = 2.32, SD = 0.305)
2.5 ดานสุขภาพอนามัย โดยภาพรวมอยูในระดับนอย ( X = 2.36, SD = 0.293) เมื่อจําแนกเปนราย
ขอพบวา ทั้ง 5 ขอ พบวา อยูระดับนอย ทั้งหมด แตเรียงลําดับดานสูงสุด ไดแก บริษัทตระหนักถึ งความสําคัญของ
มาตรการปองกันอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการทํางาน ที่มีตอแรงงานตางดาวหรือบุคคลอื่น ( X = 2.36, SD = 0.625)
และนอยสุด ไดแก บริษัทจะเสริมสรางใหแรงงานตางดาวทุกระดับ มีความรู และมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดวยความ
ปลอดภัย และมีอาชีวอนามัยที่ดี ( X = 2.29, SD = 0.654)
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2.6 ดานมีงานทําและรายได โดยภาพรวมอยูในระดับนอย ( X = 2.36, SD 0.298) เมื่อจําแนกเปน
รายขอพบวา ทั้ ง 5 ขอ พบว า อยูร ะดับ นอย ทั้ งหมด แต เรีย งลํ าดั บ ดา นสู ง สุด เท ากัน 2 ข อ ไดแ ก กิได รับค าจ า ง
เหมาะสมกับความรูความสามารถ ( X = 2.39, SD = 0.631) และบริษัทมีความใสใจในเรื่องความเปนอยูและรายได
สวัสดิการ ( X = 2.39, SD = 0.634) และนอยสุด ไดแก คาจางที่ไดรับเหมาะสมกับหนาที่ ที่รับผิ ดชอบ ( X = 2.30,
SD = 0.639)
2.7 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสวนบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับนอย ( X = 2.36,
SD = 0.313) เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา ทั้ง 5 ขอ พบวา อยูระดับนอย ทั้งหมด แตเรียงลําดับดานสูงสุดเท ากัน 2 ขอ
ไดแก งานที่ทําอยูนั้น เอาเปรียบและไมเปนธรรม ( X = 2.37, SD = 0.627) และบุคคลภายนอกใหเกียรติทานในฐานะ
แรงงานตางดาวของบริษัท ( X = 2.37, SD = 0.650) และนอยสุด ไดแก งานในปจจุบันมีความมั่นคง ( X = 2.31, SD
= 0.661)
3. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ขนาดและกลุมการจางแรงงานตางดาวมีผลตอการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพแรงงาน
ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครแตกตางกันผลการทดสอบดวยคาสถิติ F – test ดวยวิธีการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาแรงงานตางดาวที่มีขนาดและกลุมการจาง
แรงงานตางดาว ตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพแรงงานในเขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมแตกตางกันจึงยอมรับสมมติฐานเมื่อพิจารณาเป นรายดานพบวาแรงงานตางดาวที่มีอายุ
ตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพแรงงานในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครทุก
ดานแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 2 แรงงานตางดาวประเทศเมียนมา ที่มีเพศตางกันมีการบริหารจัดการเพื่อการพั ฒนาคุณภาพ
แรงงานในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครแตกตางกันผลการทดสอบดวยคาสถิติ F – test ดวยวิธีการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาแรงงานตางดาวที่มีเพศ ตางกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพแรงงานในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมแตกตางกัน
จึงยอมรับสมมติฐานเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาแรงงานตางดาวที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพแรงงานในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครทุกดานแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 3 แรงงานตางดาวประเทศเมียนมา ที่มีอายุตางกันมีการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
แรงงานในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครแตกตางกันผลการทดสอบดวยคาสถิติ F – test ดวยวิธีการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาแรงงานตางดาวที่มีอายุ ตางกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพแรงงานในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมแตกตางกัน
จึงยอมรับสมมติฐานเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาแรงงานตางดาวที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพแรงงานในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครทุกดานแตกตางกันจึงยอมรับสมมติฐาน
ดังนั้นเมื่อทดสอบสมมติฐานทั้ง 3 ขอ ผลการทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจของแรงงานตางดาวสัญชาติ
เมียนมารตอการทํางานในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จึงพบวา ยอมรับสมมติฐานทุกสมมติฐาน
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4. สรุปการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
4.1 อยากใหหนวยงานพัฒนาไปในทิศทางใด เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
แรงงานตางดาวพบวาแรงงานตางดาวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะที่มีตอการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา
คุณภาพแรงงานในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครอยากใหหนวยงานพัฒนาไปในทิศทางใด เพื่อใหเกิดการบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพแรงงานตางดาวมากที่สุด 3 ดานคือ 1) การพัฒนาดานสุขภาพอนามัย ( X = 2.45, SD =
0.526) 2) การพัฒนาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสวนบุคคล ( X = 2.36, SD = 0.264) และ 3) การพัฒนา
ดานมีงานทําและรายได ( X = 2.14, SD = 0.569)
4.2 อยากไดสิ่งจูงใจในการทํางานอยางไร เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
แรงงานตางดาว พบวาแรงงานตางดาวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะที่มีตอการบริหารจัดการเพื่อการพัฒน า
คุณภาพแรงงานในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครอยากไดสิ่งจูงใจในการทํางานอยางไร เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพแรงงานตางดาวมากที่สุด 3 ดานคือ 1) การพัฒนาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสวน
บุคคล ( X = 2.52, SD = 0.528) 2) การพัฒนาดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม ( X = 2.52, SD = 0.528) และ 3) การ
พัฒนาดานการสนับสนุนทางสังคม ( X = 2.36, SD = 0.264)

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาคนควาขอมูลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมารตอการ
ทํ า งานในเขตบางขุ น เที ย น กรุ ง เทพมหานคร คื อ การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพแรงงานในเขต
กรุงเทพมหานคร 7 ดานคือดานครอบครัว ดานการสนับสนุนทางสังคม ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม ดานสิทธิและ
ความเปนธรรม ดานสุขภาพอนามัย ดานมีงานทําและรายได และดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสวนบุคคล
ผลการวิจัยทั้ง 7 ดาน อยูในระดับนอย และเมื่อเปรียบเทียบผลที่ไดกับระดับตามทฤษฎีความรูความเขาใจในงานและ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 5 ระดับ ของออซูเบล (Work knowledge and performance standards 5 levels)
(David p. Ausubel) พบวาความพึงพอใจของแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมารตอการทํางานในเขตบางขุนเทียน
กรุง เทพมหานครโดยภาพรวมน อย ซึ่ งเท ากับระดั บ 2 คือต องซักถามหัวหนางานหรือสมาชิกในที มอยูเสมอถึงจะ
ปฏิบัติงานไดถูกตอง พยายามทําความเขาใจในระบบหรือขั้นตอนการทํางานใหม ๆ มีความรูใ นระบบ ขั้นตอน หรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และพยายามทําความเขาใจ เกี่ยวกับมาตรฐาน/ ขั้นตอนการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ กนกพรรณ รูปขจร (2555) ไดวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของประชาชนชาวเชียงใหมตอนโยบายการผอนผันแรงงานตาง
ดาวชาวพมาที่ผิดกฎหมายทํางานในประเทศไทยกรณีศึกษาเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ” ผลการศึกษาพบวา
“ประชาชนในจังหวัดเชียงใหมตองการใหรัฐบาลกําหนดมาตรการที่เหมาะสมตอการจัดการแรงงานตางดาวที่เขาเมือง
โดยผิดกฎหมายโดยเฉพาะการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงการกําหนดบทลงโทษกับแรงงานที่กระทําความผิด
การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อใหสามารถรองรับแรงงานคนไทยและการขอความชวยเหลือจากประเทศเพื่อนบาน
และสหประชาชาติในการผลักดันใหสรางศูนยใหความชวยเหลือแรงงานตางดาวโดยประชาชนในจังหวัดเชียงใหมรอยละ
70.83 ไมตองการใหรัฐบาลกําหนดนโยบายการผอนผันแรงงานตางดาวชาวพมาที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมายใหทํางานใน
ประเทศไทยเวนแตกลุมนายจางและเจาของธุรกิจเห็นดวยเพียงรอยละ 42.90 แตปจจุบันนโยบายถูกกําหนดขึ้นแลวจึง
ตองการใหผูเกี่ยวของปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดนโยบายอยางเครงครัดโดยคํานึงถึงผลกระทบและประโยชนของ
ประเทศเปนสํา คัญประชาชนในจังหวัดเชียงใหมเห็นวาแรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมายไดสรางผลกระทบ
ใหแกประเทศไทยทั้งดานเศรษฐกิจและดานสังคมนอกจากนี้ยังเห็นวาแรงงานตางดาวยังมีสวนสรางผลกระทบดานความ
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มั่นคงของประเทศอีกดวยจึงเห็นสมควรใหมีการผลักดันแรงงานเหลานี้ ออกนอกราชอาณาจักร” กฤษดา จันทรเจริญ
(2545) ไดวิจัยเรื่อง “ศักยภาพในการนํานโยบายถายโอนงานดานสวัสดิการสังคมไปปฏิบัติขององคการบริหารสวน
ตําบลชั้น 1 ในจังหวัดเชียงใหม ” ผลวิจัยพบวาในการจัดทําหรือการนํานโยบายใดๆ ไปปฏิบัติควรที่จะมีการจัดทํา
โครงการนํารองขึ้นกอนที่จะมีการนํานโยบายหรือโครงการไปปฏิบัติจริงเนื่องจากในการกําหนดนโยบายโดยเฉพาะ
นโยบายที่กําหนดจากเบื้องบน (top-down policy making) ซึ่งผูที่เกี่ยวของในระดับปฏิบัติมักไมคอยมีโอกาสในการ
เสนอขอมูลหรือขอเท็จจริงตางๆ ที่เกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติแกผูที่มีอํานาจในการกําหนดนโยบายมากนักจึงเปนเหตุให
การกําหนดนโยบายบางครั้งอาจไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงเทาที่ควรจึงตองมีการจัดทําโครงการนารองขึ้นมา
และนาผลจากการปฏิบัติงานในโครงการดังกลาวมาวิเคราะหถึงสภาพปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานและนาผลการวิเคราะหที่ไดไปปรับปรุงนโยบายใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้นหากผลการปฏิบัติงานของโครงการนํา
รองเปนไปอยางมีประสิทธิผลก็จะไดมีการจัดทําโครงการนํารองขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ตอไปซึ่งจะเปนผลดีตอการ
ปรับปรุงนโยบายใหสอดคลองกับความเปนจริงมากยิ่งขึ้น จอมขวัญ ขวัญยืน (2549) ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาการจัด
สวัสดิการแรงงานตางดาวกรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร” ผลวิจัยพบวา การทําใหบุคคลผูนั้นดารงชีวิตอยูไดอยางปกติ
สุขและยังคงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมีทั้งสิ้น 4 ดานไดแก 1) บริการสังคมซึ่งประกอบไปดวย 4 บริการที่สําคัญตอการ
ดําเนินชีวิตคือการักษาพยาบาลที่พักอาศัยการศึกษาของเด็กตางดาวและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2) สวัสดิการที่จัดโดยองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) 3) การประกันสังคมและ 4) การสังคมสงเคราะหผลการวิจัยในครั้งนี้
พบวาการจัดบริการสวัสดิการสังคมขั้นต่ําใหแกแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาครมี 2 ระดับคือมีการจัดบริการสังคม
พื้นฐานและมีการใหความชวยเหลือโดยองคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ซึ่งในดานการจัดบริการสังคมทั้ง 4 ดานนั้นพบวา
เงื่อนไขอันเปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญมาจากความไมพรอมของภาครัฐทั้งในเรื่องของนโยบายที่มีความผันผวนสงใน
แตละสมัยสงผลตอการนําแรงงานตางดาวเขาสูระบบการจดทะเบียนและความไมพรอมของทรัพยากรและบุคลากรใน
พื้นที่ประกอบกับปญหาในเรื่องทัศนคติในเชิงลบที่มีตอแรงงานตางดาวทําใหการบริการไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่วาง
ไวและเนื่องจากความไมพรอมของภาครัฐนายจางจึงเปนตัวแปรที่สําคัญที่สุดในการใหสวัสดิการพื้นฐานแกแรงงานตาง
ดาวซึ่งในระยะหลังนายจางไดมีการปรับตัวจากการขูดรีดแรงงานมาเปนการแขงขันกันใหคาจางและสวัสดิการเนื่องจาก
ปญหาการขาดแคลนแรงงานทําใหมีการแยงตัวแรงงานตางดาว ณัฐชานันท วงศมูลิทธิกร (2552) ไดทําการศึกษาวิจัย
เรื่อง “การใชแรงงานตางดาวของผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางในจังหวัดเชียงใหม”ผลการศึกษาพบวา 1) ผูประกอบ
ธุรกิจรับเหมากอสรางมีความคิดเห็นในภาพรวมตอแรงงานตางดาววาแรงงานตางดาวมีคุณสมบัติการเปนลูกจางทีด่ ีทั้ง 9
ดานในระดับมากโดยคุณสมบัติที่แรงงานตางดาวมีมากที่สุดคือคุณสมบัติดานการทํางานเต็มเวลารองมาคือดานความ
อุตสาหะและขยันขันแข็งรองมาคือดานการทํางานเต็มประสิทธิภาพรองมาคือดานความเคารพนายจางรองมาคือดาน
การทํางานตามคาสั่งรองมาคือดานความซื่อสัตยสุจริตรองมาคือดานความจงรัก ภักดีรองมาคือดานการรักษาประโยชน
นายจางและดานความคิดสรางสรรคตามลําดับ 2) ปญหาและอุปสรรคจากการใชแรงงานตางดาวทํางานในสถาน
ประกอบการแยกพิจารณาเปน 5 ดานไดแก ดานความชํานาญในการทํางานปญหาสวนใหญพบ/มีนอย ดานความ
สะดวกในการเคลื่อนยายแรงงานสวนใหญพบ/มี นอย ดานการอยูรวมกันกับชุมชนใกลเคียงสวนใหญไมพบ/ไมมี ดาน
การสื่อสารสวนใหญพบ/มีนอย และดานการกออาชญากรรมสวนใหญไมพบ/ไมมี นฤบาล จิตทยานันท (2545) ไดวิจัย
เรื่อง “ปจจัยที่ทําใหผูประกอบการในจังหวัดเชียงใหมกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานตางดาว” ผลการศึกษาพบวา
“ปจจัยที่มีผลตอการรับแรงงานตางดาวเขามาทํางานในสถานประกอบการคือปจจัยทางดานเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับอัตรา
คาจางแรงงานในการจางแรงงานตางดาวรองลงมาคือปจจัยทางดานกฎหมายควบคุมการใชแรงงานตางดาวที่เกี่ยวของ
กับการผอนผันใหแรงงานตางดาวและปจจัยดานสวัสดิการสังคมในการลดคาใชจายในดานสวัสดิการในการวาจาง
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แรงงานตางดาวปจจัยที่ทําใหผูประกอบการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานตางดาวในดานปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
คือแรงงานตางดาวอดทนในการทํางานมากกวาแรงงานไทยแรงงานไทยที่มีความรูความสามารถตอ งการคาตอบแทนสูง
และแรงงานตางดาวไมเกี่ยงในหนาที่การงานถึงแมวางานนั้นจะมีความเสี่ยงสูงปจจัยที่ทําใหผูประกอบการกระทําผิด
กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานตางดาวในดานปจจัยดานสวัสดิการสังคมคือผูประกอบการสามารถลดภาระในการใหสวัสดิการ
ในดานการจายเงินคาชดเชยหลัง การเลิกจางงานแกแรงงานตางดาวสวนแรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
กอใหเกิดปญหามลพิษปญหาขยะโรคติดตอตลอดจนทําใหสภาพแวดลอมเสียหายซึ่งคาใชจายเหลานี้ทําใหรัฐสิ้นเปลือง
ทั้ ง ในด า นกาลั ง คนและเงิ น งบประมาณแผ น ดิ น ในการจั ด การด า นความมั่ น คงปลอดภั ย และด า นสาธารณสุ ข โดย
ผูประกอบการไมจาเปนตองรับภาระการจายเงินสวัสดิการในเรื่องดังกลาวเกี่ยวของกับการผอนผันใหแรงงานตางดาว
และป จ จั ย ด า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คมในการลดคา ใช จ า ยในด า นสวั ส ดิ ก ารในการว า จ า งแรงงานต า งด า วป จ จั ย ที่ ทํ า ให
ผูประกอบการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานตางดาวในดานปจจัยทางดานเศรษฐกิจคือแรงงานตางดาวอดทนใน
การทํางานมากกวาแรงงานไทยแรงงานไทยที่มีความรูความสามารถตองการคาตอบแทนสูงและแรงงานตางดาวไมเกี่ยง
ในหนาที่การงานถึงแมวางานนั้นจะมีความเสี่ยงสูงปจจัยที่ทําใหผูประกอบการกระทําผิดกฎหมายเกี่ย วกับแรงงานตาง
ดาวในดานปจจัยดานสวัสดิการสังคมคือผูประกอบการสามารถลดภาระในการใหสวัสดิการในดานการจายเงินคาชดเชย
หลังการเลิกจางงานแกแรงงานตางดาวสวนแรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมายกอใหเกิดปญหามลพิษปญหาขยะ
โรคติ ดต อ ตลอดจนทํ าใหสภาพแวดลอมเสี ยหายซึ่ งคาใช จา ยเหล า นี้ทํ าใหรัฐ สิ้น เปลื องทั้ง ในด านกาลั งคนและเงิ น
งบประมาณแผนดินในการจัดการดานความมั่นคงปลอดภัยและดานสาธารณสุขโดยผูประกอบการไมจาเปนตองรับภาระ
การจายเงินสวัสดิการในเรื่องดังกลาวขอเสนอแนะที่จะใชเปนแนวทางสําหรับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการปรับปรุง
กฎหมายควบคุมการใชแรงงานตางดาวคือรัฐควรมีบทลงโทษเด็ดขาดเกี่ยวกับแรงงานตางดาวผิดกฎหมายที่มีสวนในการ
เพิ่มปญหาเกี่ยวกับยาเสพติดรัฐควรจัดตั้งองคกรหรือหนวยงานเฉพาะกิจของทางราชการเพื่อควบคุมดูแลและรับผิดชอบ
ในทุกดานเกี่ยวกับแรงงานตางดา วและเมื่อรัฐบาลมีนโยบายในการผอนผันใหใชแรงงานตางดาวผิดกฎหมายใหทํางาน
ชั่วคราวในประเทศไทยไดควรมีมาตรการเขมงวดในการปองกันปญหาดานสังคมและเศรษฐกิจ ” นิวัฒน ศรีโภค (2545)
ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการยายถิ่นของแรงงานตางดาวสัญชาติพมาในอําเภอเมือ งเชียงใหม” มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยายถิ่นของแรงงานตางดาวสัญชาติพมาและแนวทางแกปญหาแรงงานตางดาวสัญชาติพมาที่
ทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหมซึ่งผลการศึกษาพบวาปจจัยทางดานสังคมที่มีผลทําใหแรงงานตางดาวสัญชาติพมามีความ
ตองการยายถิ่นคือความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นความเปนอิสระและความเมตตาเอื้ออาทรของคนไทยและปจจัยทางดาน
เศรษฐกิจที่มีผลทําใหแรงงานตางดาวสัญชาติพมามีความตองการยายถิ่นคือคาใชจายในการเดินทางระหวางไทยกับพมา
และความกาวหนาทางเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหมดีกวาจังหวัดอื่ น ๆ และโดยรวมแลวสวนใหญแรงงานที่มาทํางานใน
อําเภอเมืองเชียงใหมจะเปนเพศชายสถานภาพโสดและนับถือศาสนาพุทธและยังพบวาไมวาจะเปนปจจัยในดานสังคม
และดานเศรษฐกิจลวนแลวแตเปนปจจัยที่มีผลตอการยายถิ่นของแรงงานตางดาวสัญชาติพมาและเนื่องจากการถูกกดขี่
ขมเหงจากรัฐบาลทหารของพมาความปลอดภัยในทรัพยสินปญหาจากยาเสพติดการเขาออกระหวางพมากับอําเภอเมือง
เชียงใหมกฎหมายตรวจคุมคนตางดาวของไทยและการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวอัตราคาจางแรงงานของอําเภอเมือง
เชียงใหมสวัสดิการการรักษาพยาบาลของแรงงานตางดาวคาแรงขั้นต่ําที่รัฐบาลไทยกําหนดคาใชจายในการดารงชีพและ
คาลวงเวลาที่ไดรับเปนตนทําใหปจจัยเหลานี้เปนสาเหตุใหแรงงานตางดาวสัญชาติพมามีความตองการที่จะอพยพเขามา
อยูในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมจังหวัดเชียงใหมและตามที่ตาง ๆ ในประเทศไทยปญหาความไมสงบสุขภายในประเทศ
พมาความขัดแยงของชนกลุมนอยกลุมตาง ๆ ในประเทศ
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การบริหารจัดการทุกประเภทจําเปนตองอาศัยปจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารจัดการที่สําคัญ ไดแก
บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) และการจัดการ (Management) หรือที่เรียกยอ ๆ วา
4M’s ถือเปนปจจัยพื้นฐานที่ใชในการบริหาร เพราะการบริหารจะประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย ตองอาศัยบุคลากรที่มี
คุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ ตองไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการเพียงพอ ตองมีวัสดุอุปกรณที่เหมาะกับ
ความตองการของแผนงานและโครงการและตองมีระบบการจัดการที่ดีมีประสิท ธิภาพเพื่อใหทรัพยากรที่มีอยูจํากัดให
เกิดประโยชนสูงสุด (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2550), (สมคิด บางโม, 2558) กลาววา ปจจัยในการจัดการที่เปน
มูลเหตุที่สําคัญและผูบริหารทุกคนตองสนใจในงานดานการบริหารจัดการ คือ คน (Man) ทรัพยากรบุคคลที่ถือไดวาเปน
ปจจัยที่สําคัญยิ่งที่จะกอผลสําเร็จในการทํางานใหกับกิจการไดอยางมาก ทั้งนี้ในแงของปริมาณและคุณภาพ เครื่องจักร
(Machine) คือ อุปกรณที่จัดหาและซื้อมาอยางพิถีพิถัน เพื่อใชปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา เงินทุน
(Money) นับเปนปจจัยที่สําคัญที่ใหการสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากรเพื่อหลอเลี้ยงและเอื้ออํานวยใหกิจกรรมของ
องคการดําเนินไปโดยไมติดขัด และ วัสดุสิ่งของ (Material) ถือเปนปจจัยที่มีปริมาณและมูลคาสูงไมตางไปจากปจจัยตัว
อื่น ๆ เพราะวัตถุดิบและสิ่งของเหลานี้จะตองมีการจัดหามาใชดําเนินการผลิต ปจจั ยการบริหารทั้ง 4 ประการนี้เปน
สิ่งจําเปนสําหรับการจัดการเพราะประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการขึ้นอยูกับความสมบูรณและคุณภาพของ
ปจจัยดังกลาวนี้

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
จากการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมารตอการทํางานในเขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานครผูวิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรกําหนดเปนนโยบายเพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดนําไปใชดังตอไปนี้
1. ควรมีการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพแรงงานตางดาวในองคการใหมีโอกาสไปดูงานหรือศึกษา
วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบานที่มีแรงงานตางดาว
2. ควรมีการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพแรงงานตางดาวในองคการใหผูนําในองคกรมีความรูความ
เขาใจกฎหมายแรงงานเพื่อปองกันการทําผิดกฎหมายแรงงานตางดาวทั้งผูประกอบการและแรงงาน
3. ควรมีการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพแรงงานตางดาวในองคการให มีวัฒนธรรมรวมกันระหวาง
แรงงานแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหแรงงานตางดาวเกิดความรักและเขาใจความเปนอยูในแตละประเทศซึ่งเปนเอกลักษณ
ของตนเองและเพื่อนบาน
4. ผูบริหารและบุคลากรควรมีความรูความเขาใจเรื่องกฎหมายแรงงานตางดาวและใหมีการอบรมเรื่องภาษาใน
การสื่อสารเพื่อใหสามารถเขาใจกันไดโดยงายทําใหไมเสียเวลาในการสอนงานและไมเกิดความเขาใจผิดบอยครั้งควรจัด
อบรมพนักงานเรื่องการประพฤติตัวไมเหมาะสมติดกินเที่ยวแลวตื่นสายไมมาทํางานขาดงานเปลี่ยนงานบอยและมี
ระเบียบที่ปฏิบัติรวมกันอยางเปนระเบียบควรรับพนักงานที่มีหนังสือเดินทางและใหทาหนังสือรับรองการเขาทํางานของ
คนตางดาวเพื่อไมใหเกิดปญหามีระเบียบที่แนนอนเรื่องติดเลนการพนันเพราะปองกันปญหาตามมาอีกหลายเรื่องให
พนักงานรูจักรักษาความสะอาดในที่ทํางานทิ้งขยะใหเปนที่เพื่อเปนตนแบบของการนําไปใชในที่อยูอาศัย
5. ควรพัฒนาทักษะเรื่องการทํางานใหมีความคิดสรางสรรคโดยใหรูจักคิดเองเปดโอกาสใหพนักงานไดเสนอ
ความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานโดยการจัดการประชุมใหพนักงานไดเสนอแนวคิดใหรูจักแกปญหาดวยตนเองกอนในงานที่
งายจึงเขาไปแนะนําในภายหลังใหรูจักนําเอาอุปกรณ,วัสดุเหลือใชกลับมาใชซ้ําและวิธีบํารุงรักษาผูประกอบการควรหา
โอกาสนั่งคุยกับพนักงานบอยเพื่อความเปนกันเองและไดทราบขอมูลที่เปนจริง
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6. ควรใหมีการอบรมงานกอนการเขาทํางานอบรมพนักงานใหมีความเขาใจในระเบียบและวัฒนธรรมความ
เปนอยูและหนาที่การเปนพนักงานเรื่องตรงตอเวลาการทํางานใหเอาใจใสตองานทุกขั้นตอนที่ทาเพื่อลดการสูญเสียเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อใหเหมาะสมกับคาแรง
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบตอการพัฒนาองคกรไปสูองคการแหงการเรียนรู เพื่อหา
แนวทางในการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม
2. ควรศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใน
องคกรใหเกิดทักษะในการทํางาน อันจะนามาซึ่งผลการดําเนินงานที่ดี และความมุงมั่นสูความสําเสร็จตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับปจจัยแรงจูงใจและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม 2) เพื่อศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอความคาดหวังในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม จํานวนทั้งสิ้น 300 คน โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ค ารอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัย พบวา ปจจัยแรงจูงใจโดยภาพรวม และรายปจจัยอยูในระดับมาก สวนความคาดหวังในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และรายดานอยูในระดับมาก 2 ดาน
และอยูใ นระดับปานกลาง 1 ดาน
สวนปจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม
ผลการวิจัย พบวา ปจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และองคประกอบดังกลาวยังสงผลตอความคาดหวังในการ
ปฏิบั ติ ง านของบุ คลากรมหาวิ ท ยาลั ย นครพนมได รอ ยละ 49.7 โดยป จ จั ย แรงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์ มี อิท ธิ พ ลสู ง สุ ด
(Beta = .302)
คําสําคัญ : ปจจัยแรงจูงใจ, ความคาดหวังในการปฏิบัติงาน
ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to study the level of motivation factors and
expectations of personnel performance of NakhonPhanom University and 2) to study the
motivation factors that influence personnel performance expectations of NakhonPhanom
University. A sample consisted of 30 staff members of NakhonPhanom University. The tool
for data collection was a questionnaire. Statistics used in data analysis were percentage,
mean, standard deviation, and multiple regression analysis.
Findings of the research found that as a whole and as individuals motivation factors
were at high level, whereas the expectation in working of NakhonPhanom University staffs
overall was at high level and another two factors was at high level while one of them was at
moderated level. The motivation factors influencing the expectations of the performance of
the personnel of NakhonPhanom University found that motivation factors that influence the
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expectations of personnel performance of NakhonPhanom University were significantly
related at the .05 level; and such factors also affected the expectations of personnel
performance of NakhonPhanom University by 49.7 percent, where the achievement
motivation factor had the highest influence (Beta = .302).
Keywords : Motivation Factors, Expectations of Performance

บทนํา
โดยทั่วไปการบริหารงานในองคกรตาง ๆ จําเปนที่จะตองคํานึงถึงองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการดวยกัน
คือ งาน และ คน องคประกอบแรก คือ งาน ภารกิจที่จะตองกระทําใหบรรลุวัตถุประสงค และยังรวมไปถึงการจัด
ระบบงานเพื่อใหสามารถทําตามวัตถุประสงคนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สวนองคประกอบที่ 2
คือ คน ไดแก บุคคลที่มีความรูความสามารถที่เหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอที่ปฏิบัติงานได การที่บุคคลจะ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้นขึ้นอยูกับ องคประกอบหลายอยาง เช น ดานความรู
ความสามารถ จริยธรรมและคุณธรรม นอกจากนั้นยังมีองคประกอบที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งอีกอยางหนึ่งก็ คือ
ความพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร บุคคลที่มีความพอใจและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะมี
ผลการปฏิบัติงานที่ดี และผลการปฏิบัติงานของแต ละบุคคลจะขึ้นอยูกับองคประกอบ 3 ประการ ไดแก ระดับ
แรงจูงใจ ความรูความสามารถ หรือลักษณะสวนบุคคล และความชัดเจนในบทบาทหนาที่ของตน ดังนั้นผูบริหาร
องคกรจะตองรูจักวิธีการการสรางภาวะกระตุนหรือตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให
เกิดขึ้น ซึ่งก็คือการสรางแรงจูงใจใหแกบุคคลในองคกรเพื่อโนมนาวจิตใจของบุคคลใหเกิดความผูกพัน รวมมือรวม
ใจกันปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ ทุมเทความรูความสามารถที่มีอยูใหกับงานในหนาทีอ่ ยางจริงจัง และใหบุคลากรได
ตระหนักถึงคุณคาของตนที่มีตอหนวยงาน และความรับผิดชอบที่ตนเองมีตองานในหนาที่จึงกลาวไดวาแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ของบุคลากรในองคกรมีผลตอความสําเร็จของงานและองคกร หากบุคคลในองคกรไมมีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน มีการขาดงาน ลาออกจากงานอาจกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาไดแตในทางตรงกันขามแลว หาก
บุคคลมีความพึงพอใจและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงยอมจะมีความรูสึกที่ดีตอการปฏิบัติงาน สงผลทําใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ การเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะชวยกอใหเกิดผลประโยชนที่เกื้อกูลตอการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานหลายประการ คือ มีความสนใจ ศรัทธา และเชื่อมั่นหนวยงาน มีความกระตือรือรนใน
การปฏิบัติงาน ใหความรวมมือตอผูบังคับบัญชา มีความเสียสละ และรับมอบงานอยางเต็มความสามารถ ( Steer
and Porter, 1977 อางถึงใน อาติมา โอภาส, 2556) มหาวิทยาลัยนครพนมเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่เกิดจากการ
หลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548ซึ่งประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เลมที่122 ตอนที่ 75 ก เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2548 จึงมีผลใหมหาวิทยาลัยนครพนมไดรับการ
ยกฐานะเปน “มหาวิทยาลัยนครพนม” ตั้งแตวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัตินั้นให
รวมดังนี้1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม 2) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม3) วิทยาลัยเทคนิค
นครพนม4) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม 5) วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม6) วิทยาลัยการอาชีพนาหวา
และ 7) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มาจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยนครพนม และใหมหาวิทยาลัยนครพนม
เปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมายสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
ดําเนินภารกิจภายใตภารกิจเดิมของสถานศึกษาที่นํามาหลอมรวม จัดการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หลักสูตรปริญญาตรีและ
หลักสูตรปริญญาโท ภายใตภารกิจการหลอมรวมสถานศึกษาตาง ๆ เขาดวยกัน ซึ่งแตกตางจากสถาบันอุดมศึกษา
เดิมที่จัดตั้งสถาบันขึ้นมาใหม (กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม, 2558) มหาวิทยาลัย
นครพนม ไดแบงบุคลากรเปนสองสายงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ คือ 1) สายวิชาการ จะทํา หนาที่สอน วิจัย
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และใหบริการทางวิชาการและ2) สายสนับสนุ นจะรับผิดชอบงานดานการสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหาร
บุคลากรเปนสิ่งที่สําคัญขององคกร และในการที่จะใหบุคลากรทุกสายงานสามารถปฏิบัติงานตามภารกิ จตาง ๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพนั้น มีหลายปจจัย เชน ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานหากบุคลากรไมมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ก็จะทําใหงานไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งสงผลเสียตอองคกรได (นวลละออง อุทามนตรี และรัชยา อินทนนท
,2558) ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจคือ สิ่งซึ่งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย อันเกิดจากความตองการ (Needs)
พลังกดดัน (Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามดิ้นรนเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ซึ่ง
อาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรูก็ได แรงจูงใจเกิดจากสิ่งเราทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้น ๆ
เองภายใน ไดแก ความรูสึกตองการ หรือขาดอะไรบางอยาง จึงเปนพลังชักจูง หรือกระตุนใหมนุษยประกอบ
กิจกรรมเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหรือตองการนั้น ส วนภายนอกไดแก สิ่งใดก็ตามที่มาเรงเรา นํ าชองทาง และมา
เสริมสรางความปรารถนาในการประกอบกิจกรรมในตัวมนุษย ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเราภายในหรือภายนอก
แตเพียงอยางเดียว หรือทั้งสองอยางพรอมกันได อาจกลาวไดวา แรงจูงใจทําใหเกิดพฤติกรรมซึ่งเกิดจากความ
ตองการของมนุษย ซึ่งความตองการเปนสิ่งเราภายในที่สําคัญกับการเกิดพฤติกรรม นอกจากนี้ยังมีสิ่งเราอื่น ๆ เชน
การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศที่เปนมิตรการบังคับขูเข็ญการใหรางวัลหรือกําลังใจหรือการทําใหเกิดความ
พอใจ ลวนเปนเหตุจูงใจใหเกิดแรงจูงใจได (ปวีณรัตน สิงหภิวัฒน, 2557) ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ปจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอความคาดหวังในการปฏิบั ติงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เพราะเมื่อมีการ
ปรับเปลี่ยนองคกรอาจสงผลกระทบตอบุคลากรในองคกรซึ่ง อาจทําใหบุคคลากรขาดกําลังใจขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ขาดการเอาใจใสในงาน พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนไป บุคลากรอาจขาดความกระตือรือรน สงผล
ใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง คุณภาพของงานที่ไดก็ลดลงซึ่งผลที่ไดไมเปนไปตามเปาหมายที่องคกรตั้งไว
การที่องคกรจะประสบความสําเร็จและกาวผานวิกฤติและอุปสรรคตางๆ ไปไดอีกทั้งยังดํารงรักษาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานตอไปไดนั้น บุคลากรเปนสวนสําคัญในองคกรสามารถดําเนิน งานตอไปได ดังนั้นการที่จะรักษา
บุคลากรที่มีความรูความสามารถและทุมเทการปฏิบัติงานเพื่อองคกรมีความจงรักภักดีตอองคกรและมีพฤติกรรม
การปฏิบัติงานที่ดีนั้น สิ่งสําคัญที่องคกรตองคํานึงถึง คือบุคลากรทุกคนตองมีความสุขในการปฏิบัติงานซึ่งองคกรจะ
สรางความสุขใหแกบุคลากรไดนั้นตองศึกษากอนวาบุคลากรคาดหวังอะไรในชีวิตการปฏิบัติงาน อะไรที่เปนป จจัย
กําหนดคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรบางซึ่งสิ่งที่บุคลากรคาดหวังและตองการจากองคกรก็คือ การไดปฏิบัติงานใน
องคกรที่มั่นคง การไดรับคาตอบแทนที่ยุติธรรม การไดรับการยอมรับจากคนในองคกร การมีเพื่อนรวมงานที่ดี การ
ไดรับโอกาสในการพัฒนาและมีความกาวหนา การไดรับสวัสดิการที่ดี การมีสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่ดีการ
มีผูบังคับ บัญชาที่ดี การมีป ริมาณงานที่เหมาะสม การไดรับมอบหมายงานที่ มีคุ ณคา เปนตน การศึกษาความ
คาดหวังนี้จึงทําใหทราบถึงปจจัยทีจ่ ะเปนตัวกระตุนและสรางแรงจูงใจใหบุคลากรมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีและ
มีประโยชนตอองคกรอันเปนผลทําใหองคกรมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ (จุฑามาศ ศรีบํารุงเกียรติ, 2555)

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปจจัยแรงจูงใจและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม
2. เพื่อศึ กษาป จจัยแรงจูง ใจที่มี อิทธิพลตอความคาดหวัง ในการปฏิบัติ งานของบุคลากรมหาวิ ทยาลั ย
นครพนม

กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ง นี้ ผู วิ จั ย มุ ง ศึกษาป จ จั ย แรงจู ง ใจที่ มี อิท ธิ พ ลต อความคาดหวั ง ในการปฏิบั ติ ง านบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยนครพนม เปนกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ
คุณลักษณะสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประเภทของบุคลากร
- ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
- หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม
- คาตอบแทน

ตัวแปรตาม
ความคาดหวังในการปฏิบัติงาน
- ความคาดหวั ง เกี่ย วกับ ความพยายามในการ
ปฏิบัติงาน
- ความคาดหวั ง เกี่ย วกับ การปฏิบั ติ ง านกั บ
ผลลัพธ
- ความคาดหวังเกี่ยวกับคุณคาของผลลัพธหรือ
รางวัลที่จะไดรับ

ปจจัยแรงจูงใจ
- แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
- แรงจูงใจใฝสัมพันธ
- แรงจูงใจใฝอํานาจ

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดและ
คนควาขอมูลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับปจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยนครพนม ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการนําเสนอวิธีการดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม จํานวน 1,143 คน
ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชการเปรียบเทียบตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970)
จากการศึกษาของ ธีรวุฒิ เอกะกุล (2543) ยอมรับใหเกิดความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางไดรอยละ 5 ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 291 คนเพื่อความสมบูรณในการเก็บรวบรวมขอมูลจึง
เก็บกลุมตัวอยาง จํานวน 300 คน โดยเลือกวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และการสุม
อยางงาย (Simple Random Sampling)
ขั้นตอนที่ 2 ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยาง
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามเปนขั้นตอน ดังนี้ 1. ทําการศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจาก
เอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 2. สรางแบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นในประเด็นที่ทําการศึกษา
เกี่ยวกับงานวิจัยตาง ๆ 6 ประเด็น ประกอบดวย1) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 2) แรงจูงใจใฝสัมพันธ 3) แรงจูงใจใฝอํานาจ
4) ความคาดหวังเกี่ยวกับความพยายามในการปฏิบัติงาน 5) ความคาดหวังเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับผลลัพธ และ
6) ความคาดหวังเกี่ยวกับคุณคาการผลลัพธหรือรางวัลที่จะไดรับ 3. นําแบบสอบถามฉบับรางที่สรางขึ้นเสร็จแลว
เสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตองและขอเสนอแนะ เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงแกไข
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไข เสนอตอคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกเที่ยงตรงดานเนื้อหา
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อนําขอเสนอแนะกลับมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ เพื่อความถูกตองและสมบูรณ
ในการทําแบบสอบถามใหมีขอความที่เหมาะสมและสามารถนําไปใชไดโดยมีคณะกรรมการและผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5
ทาน 5. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย เพื่อนําผลมาหาคาความ
เชื่อมั่นอีกครั้งกอนจะนําแบบสอบถามไปแจกยังกลุมตัวอยาง 6. เมื่อตรวจสอบคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ผานเกณฑที่กําหนดไว ผูวิจัยจึงดําเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง
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ขั้นตอนที่ 3 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลในการวิ จัยปจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิ พลตอความคาดหวังในการ
ปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม โดยดํ า เนิ น วิ จั ย ตามขั้ น ตอนในการเก็ บ รวบรวมข อมู ล ดั ง นี้
1. นําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครถึงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยดําเนินการ
เก็บขอมูลด วยตนเองและการลงพื้นที่ จริง เพื่อนําแบบสอบถามไปใหแตละคณะ/วิทยาลัย และหนวยงานที่ สังกัด
มหาวิ ทยาลั ยนครพนม จํ านวน 300 ฉบั บ พรอมทั้งชี้ แจงรายละเอียด ความมุ งหมายของการออกแบบสอบถาม
3. ตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อนําแบบสอบถามไปประมวลผล และวิเคราะหขอมูลตอไป
ขั้นตอนที่ 4 ผูวิจัยไดกําหนดคาสถิติในการวิเคราะหขอมูลประกอบไว ดังนี้ 1. เมื่อไดแบบสอบถามกลับมา
ครบแลว ผูวิจั ยทํา การตรวจสอบและคัด เลือกแบบสอบถามฉบั บที่ส มบูรณเท านั้น ไปวิ เคราะหขอมู ล 2. นํ า
แบบสอบถามฉบับที่สมบูรณโดยการลงรหัสใหคะแนนตามน้ําหนักคะแนนแต ละขอและบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อวิเคราะหขอมูล 3. ทําการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยตามเกณฑการใหคะแนน
แบบสอบถามและการแปลความหมายของคะแนนที่กําหนดดวยรายละเอียดตอไปนี้ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบเลือกตอบ สถิติที่ใช คือ คารอยละ คาความถี่ นําเสนอในรูป
ตารางพรอมการบรรยายตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งเกณฑการให
คะแนนแบงเปนแบบมาตราสวน 5 ระดับดังนี้ 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 4 หมายถึง ระดับความ
คิดเห็นมาก 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย1 หมายถึง ระดับความ
คิดเห็นนอยที่สุดและนําคาคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย เพื่อแปลความหมาย โดยเปรียบเทียบตามเกณฑดังนี้
4.51–5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 3.51–4.50 หมายถึง ระดับ ความคิดเห็นมาก 2.51–3.50
หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 1.51–2.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย 1.00–1.50 หมายถึง ระดับ
ความคิดเห็นนอยที่สุด ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะลักษณะของคําตอบเปนคําถามปลายเปด ตอนที่ 4 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับระดับความคาดหวังในการปฏิบัติงาน เกณฑการแปลความหมายคา สัมประสิทธิสหสัมพันธ ประกอบดวย
0.81-1.00 หมายถึง มี อิท ธิพ ลระดั บมากที่ สุด 0.61-0.80 หมายถึง มี อิทธิ พลระดับ มาก 0.41-0.60 หมายถึง
มีอิทธิพลระดับปานกลาง 0.21-0.40 หมายถึง มีความสัมพันธอิทธิพลระดับนอย 0.01-0.20 หมายถึง มีอิทธิพล
ระดับนอยที่สุดและ 0.00 หมายถึง ไมมีอิทธิพล ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะประกอบดวย ความคิดเห็น
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความคาดหวัง
ในการปฏิบั ติงาน และวิเคราะหหาปจจัย แรงจู งใจที่มีอิท ธิพลตอความคาดหวั งในการปฏิบัติง านของบุคลากร
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยการวิเคราะหตัวแปรอิสระหลายตัว และตัวแปรตามตัวเดียวที่มีลักษณะการวัดแบบ
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยใชการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหผลผู ตอบแบบสอบถามเรื่อง ป จจั ยแรงจู งใจที่ มี อิท ธิพ ลต อความคาดหวั งในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 186 คน
คิดเปนรอยละ 62.0 มีอายุระหวาง 31–40 ป จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 37.3 สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 78.3 สวนใหญเปนบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 255 คน คิดเปนรอย
ละ 85.0 สวนใหญปฏิบัติงานระหวาง 1–5 ป จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 56.7 สวนมากปฏิบัติงานสังกัดคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 12.7และมีคาตอบแทนตอเดือนระหวาง 15,001–30,000
บาท จํานวน 234 คน คิดเปนรอยละ 78.0
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จากการวิเคราะหระดับปจจัยแรงจูงใจ และความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
นครพนม ผูวิจัยสามารถสรุปได ดังตารางที่ 1-2
ตารางที่ 1 คา เฉลี่ ยและส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดับ ป จ จั ยแรงจู ง ใจในการปฏิบั ติ ง านของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยนครพนมปจจัยโดยภาพรวม
ระดับความคิดเห็น
ขอที่
ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
S.D.
ความหมาย
xˉ
1 ปจจัยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
3.89 0.41
มาก
2 ปจจัยแรงจูงใจใฝสัมพันธ
3.79 0.51
มาก
3 ปจจัยแรงจูงใจใฝอํานาจ
3.80 0.48
มาก
ภาพรวม
3.83 0.47
มาก
จากตารางที่ 1 พบวา ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ปจจัยโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก (xˉ = 3.83) เมื่อพิจารณารายปจจัย พบวา ทุกปจจัยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากโดยเรียงจากมาก
ไปหานอย คือปจจัยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (xˉ = 3.89) รองลงมาคือ ปจจัยแรงจูงใจใฝอํานาจ (xˉ = 3.80) และปจจัย
แรงจูงใจใฝสัมพันธ (xˉ = 3.79) ตามลําดับ
ตารางที่ 2 คา เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความคาดหวั ง ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยนครพนมโดยภาพรวม
ระดับความคิดเห็น
ขอที่
ความคาดหวังในการปฏิบัติงาน
S.D.
ความหมาย
xˉ
1 ดานความพยายามกับการปฏิบัติงาน
4.20 0.59
มาก
2 ดานการปฏิบัติงานกับผลลัพธ
3.52 0.96
มาก
3 ดานคุณคาของผลลัพธหรือรางวัลที่จะไดรับ
3.46 1.01
ปานกลาง
ภาพรวม
3.72 0.85
มาก
จากตารางที่ 2 พบวา ความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมโดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก (xˉ = 3.72) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอย คือ
ดานความพยายามกับการปฏิบัติงาน (xˉ = 4.20) รองลงมาคือ ดานการปฏิบัติงานกับผลลัพธ (xˉ = 3.52) และมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คือดานคุณคาของผลลัพธหรือรางวัลที่จะไดรับ (xˉ = 3.46) ตามลําดับ
จากการวิเคราะหปจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
นครพนม ผูวิจัยสามารถสรุปได ดังตารางที่ 3-4
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) โดยวิธี Pearson correlation ของปจจัยแรงจูงใจที่
มีอิทธิพลตอความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม
ความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระดับ
มหาวิทยาลัยนครพนม
ตัวแปร
ความสัมพันธ
Pearson correlation
Sig.
ปจจัยแรงจูงใจ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
.455*
.00
ปานกลาง
แรงจูงใจใฝสัมพันธ
.586*
.00
สูง
แรงจูงใจใฝอํานาจ
.665*
.00
สูง
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 3 พบวา การวิเคราะหหาความสัมพันธของปจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอความคาดหวังในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเรียงจากคาสูงไปหาต่ํา
พบวาแรงจูงใจใฝอํานาจมีความสัมพันธกันในระดับสูง (r = .665) แรงจูงใจใฝสัมพันธมีความสัมพันธกันในระดับสูง
(r = .586) และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง (r = .455)
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ อิทธิผลของปจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอความคาดหวังในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม
ตัวแปร
B
S.E.
Beta
t
คาคงที่ (Constant)
.370
.229
1.613*
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (X1)
.389
.094
.302
4.147*
แรงจูงใจใฝสัมพันธ (X2)
NA
NA
NA
NA
แรงจูงใจใฝอํานาจ (X3)
NA
NA
NA
NA
2
2Adj
R = .707; R = .500; R = .497; SEE = .371; F = 139.165*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหสถิติถดถอยพหุคูณ เพื่อพยากรณ ปจจัย แรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอความ
คาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม พบวา ตัวแปรอิสระประกอบดวย ปจจัยแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์มีอิทธิพลตอความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ตามวิธีการ Stepwise โดยมีคาความสัมพั นธ (R) เท ากับ .707 ซึ่งปจจัยแรงจูงใจใฝสั มฤทธิ์ (X1)
มีอิทธิพลสูงสุด (Beta = .302) โดยตัวแปรอิสระนี้มีอํานาจพยากรณการเปลี่ยนแปลงอิทธิผลของระดับความ
คาดหวังในการปฏิบั ติงานของบุคลากรมหาวิท ยาลั ยนครพนมไดรอยละ 49.7 (R2Adj = .497) และเกิดจากตั ว
อิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ รอยละ 50.3 จากผลการวิเคราะหสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังนี้สมการพยากรณ
ในรูปคะแนนดิบ Y = .370 + .389 (X1) และสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน ZY= .302 (X1)

อภิปรายผล
จากการศึกษา ปจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
นครพนม ผูวิจัยสามารถสรุปผลและอภิปรายผล ไดดังนี้
1. ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ปจจัยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
(xˉ = 3.83) เมื่อพิจารณารายปจจัย พบวา ทุกปจจัยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอย คือปจจัย
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (xˉ = 3.89) รองลงมาคือ ปจจัยแรงจูงใจใฝอํานาจ (xˉ = 3.80) และปจจัยแรงจูงใจใฝสัมพันธ
(xˉ = 3.79) แสดงใหเห็ นวาในภาพรวมบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานคอนขางสูง
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปจจัยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ผลการศึกษานี้นับวามีประโยชนตอการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
นครพนม เนื่องจากการจูงใจมีประโยชนตอองคกร โดยชวยใหคนดี มีความสามารถมารวมงานกับองคกรและอยูกับ
องคกรอยา งต อเนื่ อง จนมั่ นใจได วา บุค ลากรจะปฏิบั ติง านอย า งเต็ม กํา ลัง ความสามารถอยา งสรางสรรค เพื่ อ
ประโยชนขององคกรในทุกระยะ สอดคลองกับ ธเนศ เหลืองวิริยะแสง (2550) เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการ
ทํางานของพนักงานบริษัทวิศวกรรมกอสร างนอกชายฝงแหงหนึ่ง พบวา พนักงานบริษัทวิศวกรรมกอสรางนอก
ชายฝ งแหงหนึ่ งมีแรงจู งใจในการทํา งานในภาพรวมอยูในระดับ มาก และความคาดหวั งในการปฏิบั ติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (xˉ = 3.72) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดั บ มาก โดยเรีย งจากมากไปหานอ ย คือ ด านความพยายามกับ การปฏิบั ติ งาน (xˉ = 4.20) รองลงมาคือ
ดานการปฏิบัติงานกับผลลัพธ (xˉ = 3.52) และมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คือดานคุณคาของผลลัพธหรือรางวัล
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ที่จะไดรับ (xˉ = 3.46) แสดงใหเห็นวาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมมี ความพยายามกับการปฏิบัติงานสูงเพื่อให
การทํางานสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว สอดคลองกับ ภุมรินทร ทวิชศรี (2554) เรื่อง ความคาดหวังและความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทพรอคเตอรแอนดแกมเบิลแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด พบวา
ความคาดหวังในการปฏิบัติงานของพนักงานของพนักงานบริษัทพรอคเตอรแอนดแกมเบิลแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศ
ไทย) จํากัด อยูในระดับมาก (xˉ = 3.99) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียงจากมาก
ไปหานอย คือดานความปลอดภัย (xˉ = 4.24) รองลงมาคือ ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (xˉ = 4.00) ดานการ
มอบหมายงาน (xˉ = 4.00) ดานการทํางานเปนทีม (xˉ = 3.97) ดานการบริหารจัดการ (xˉ = 3.96) และดานสถานที่
ทํางาน (xˉ = 3.79)
2. ปจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม พบวา
ปจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปจจัยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีอิทธิพลตอความคาดหวังในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามวิธีการ Stepwise โดยมีคาความสัมพันธ
(R) เทากับ .707 ซึ่งปจจัยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (X1) มีอิทธิพลสูงสุด (Beta = .302) และองคประกอบดังกลาวยัง
สงผลตอความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมไดรอยละ 49.7 (R2Adj = .497) และเกิด
จากอิทธิ พ ลของตั วแปรอื่น ๆ รอยละ 50.3 แสดงใหเห็น วา บุ คลากรมหาวิ ท ยาลั ย นครพนมมีทั ศ นคติแ ละให
ความสําคัญสูงสุดตอความมุงมั่นและตองการจะดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหประสบผลสําเร็จสูงสุด โดยมีความมานะ
พยายาม ขยัน อดทนเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ เพื่อกาวไปสูเปาหมายที่กําหนดไวสอดคลองกับ จุฑามาศ ศรีบํารุง
เกีย รติ (2555) เรื่อง ป จ จัย แรงจู ง ใจที่ มี อิทธิ พ ลตอความคาดหวั ง ในการปฏิบั ติง านของพนักงานบริษั ทท อส ง
ปโตรเลียมจํากัด (แทปไลน) พบวา ปจจัยแรงจูงใจมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับมากกับความคาดหวังในการ
ปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ขอเสนอแนะ
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบปจจัยแรงจูงใจและระดับความความคาดหวังของมหาวิทยาลัยนครพนมกับ
สถาบันอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกัน
2. มหาวิ ท ยาลั ย นครพนมควรดํ า เนิ น งานด า นระบบบริ หารงานบุ ค คลที่ เกี่ ย วขอ งกั บ โอกาสและ
ความกาวหนาในหนาที่การงานของบุคลากรใหมีเสนทางความกาวหนาของอาชีพที่ชัดเจน หากทําไดจะสงเสริมและ
กระตุนใหบุคลากรมีความมุงมั่น ตั้งใจ ริเริ่มสรางสรรค และกระตือรือรนที่จะชนะอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
สงผลดีตอความเจริญกาวหนาของตัวบุคลากรเองและมหาวิทยาลัยในทุกระยะตอไป
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การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
Preparation of budgetary provisions of the Subdistrict Administration Organizations
in Mueang Udon Thani distirct Udon Thani Province
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ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความรู ความเขาใจ ในกระบวนการจัดทํา
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 2) เพื่อศึกษาปญหา สาเหตุปญหา และ
แนวทางแกไขการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ของผูบริหารองคการบริหาร สวนตําบล 3) เพื่อศึกษาความ
คิดเห็น การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายของผูบริหารองคการบริหาร สวนตําบลเปนการวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร ประธานสภา บุคลากรผูปฏิบัติงานในดานการ
จัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีจํานวน 15 แหง
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาประกอบดวยแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent t-test และ F-test (One-way ANOVA) ผลการศึกษา
พบวาบุคลากรองคการบริหาร สวนตําบล โดยรวมและจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ทํางาน และรายได เห็นวามี การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล โดยรวมและ
ทุกดานอยูในระดับมากโดยบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ที่มีเพศ อายุ ระดับ การศึกษา และระยะเวลาในการ
ทํางานตางกัน มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณโดยรวมและทุกดาน ไมแตกตาง แตบุคลากรที่มีเงินเดือน
ตางกัน มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ โดยรวม ดานขั้นการเตรียมงบประมาณ และขั้นการอนุมัติ
งบประมาณตางกัน
โดยสรุปบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีการปฏิบัติในการ
จัดทําขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบล โดยรวมและรายจายอยูในระดับมากบุคลากรที่มีคุณลักษณะ
ประชากรตางกัน สวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดทํา ขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวน
ตําบล ไมแตกตางกัน ซึ่งขอสนเทศที่ไดจะใชเปน ประโยชนในการปรับปรุง การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณของ
องคการบริหารสวนตําบล ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
คําสําคัญ : ขอบัญญัติ / งบประมาณ / องคการบริหารสวนตําบล
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Abstract
Research on the preparation of budgetary provisions of the subdistrict administrative
organizations in MueangUdonThani District, UdonThani ProvinceThe purpose of this
research is to study the knowledge and understanding of the process of making provisions,
budget, expenditures of the subdistrict administrative organization2 To study the problems,
causes, problems and solutions for the preparation of provisions, expenditure budget of the
subdistrict administration organization 3 to study the opinions, the preparation of
provisions, budget, expenditures of the sub-district administrative organizations as
quantitative research, population and samples used. In this research, the administrators, the
chairman of the council, the personnel working in the budgeting of Think of the district
administration in the district, UdonThaniProvince. A total of 15 panels. The instrument
used in the study consisted of a statistical estimation scale questionnaire used to analyze
frequency data, percentage, mean, standard deviation Independent t-test and F-testThe
results of the study showed that the overall subdistrict administrative organization
personnel and classified by gender, age, education level, working period and income saw
that there was a practice regarding budgeting of the overall subdistrict administrative
organization. The aspect is at a high level by the personnel of the subdistrict administrative
organization that has different gender, age, education level and duration of work. There is
practice regarding the overall budget preparation. Each is different and not all personnel
whose salaries have different practices regarding the preparation of the overall budget
process, budget preparation and approval of the budget as well.
In summary, the personnel of the Subdistrict Administrative Organization in Mueang
UdonThani District, UdonThani Province, had the practice of creating a provision for the
budget of the overall subdistrict administrative organization and expenses at a high level. The
implementation of the provision of the budget of the Subdistrict Administration Organization
is not different, which the information will be used as a benefit. To improve the preparation
of the budget provisions of the Tambon Administrative efficiency even further.
Keywords : Canon / Budget / Subdistrict Administration Organization

บทนํา
องคก ารบริ หารส ว นตํ า บลนั บ เป น หน ว ยงานที่ สํ า คั ญ เนื่ องจากเป น หน ว ยงานการปกครองท องถิ่ น
ระดับพื้นฐาน แตดวยเหตุที่ไดจัดตั้งขึ้นอยางรวดเร็ว และมีจํานวนมาก จึงมีปญหาการบริหารงบประมาณ
การเปลี่ยนแปลงกลไกการบริหารราชการสวนทองถิ่น โดยเฉพาะในระดับตําบลทําใหเกิดปญหาความไมพรอม
ตามมา เช น ป ญ หาความไม พ รอ มทางการเมื อ ง ป ญ หาทางเศรษฐกิจ และสั ง คม และป ญ หาทางการบริ หาร
การพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนานั้น งบประมาณ เปนปจจัยสํา คัญเพราะหากทองถิ่นมี รายไดนอย การพัฒนา
ยอม ไมกาวหนา ดังนั้น ทองถิ่นตองพยายามพัฒนาการจัดการและจัดเก็บรายได ใหมากยิ่งขึ้นเพื่อเปนคาใชจายใน
การพัฒนาทองถิ่นดานตาง ๆ การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนตําบล จึงเปนเรื่อง
สําคัญ ที่ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล จะตองมี
ความรูความเขาใจในระเบียบ กฎหมาย เขาใจในระบบงบประมาณ จึงจะทําใหระบบงบประมาณของทองถิ่น
มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจศึกษากระบวนการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายองคการบริหาร สวน
ตําบลในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อใหทราบวาคณะผูบริหารและพนักงานเจาหนาที่มีความรู
ความเขาใจการจัดทํางบประมาณมากนอยเพียงใด ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นพรอมแนวทางแกไข
และความคิดเห็นในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูบริหารและผูรับผิดชอบ
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ในการรวมกันพิจารณา วิเคราะห และทบทวนปรับปรุงการจัดทํางบประมาณใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
เปนไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรู ความเขาใจในกระบวนการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายของผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อศึกษาปญหา สาเหตุปญหา และแนวทางแกไข การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ของ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็น การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ของผูบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลในเขตอําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เรื่อง การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนตําบลในเขต
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีตัวแปรอิสระไดแก ปจจัยสวนบุคคล อาทิ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการปฏิ บัติ ง าน ตั ว แปรด า นการบริหารจั ด การด า นงบประมาณซึ่ ง ตั ว แปรตาม ได แก การจั ด ทํ า
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนตําบล ดังนั้น กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ จึง แสดง
ภาพประกอบ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variabl)
ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
1. ปจจัยสวนบุคคล
-

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ าน
รายได

ตัวแปรดานการบริหารจัดการดานงบประมาณ
- การกระจายอํานาจการ
ปกครองสวนทองถิ่น
- การคลังทองถิ่น
- การบริหารงาน
- การงบประมาณ

การจั ด ทํ า ข อบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ย
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ในเขตอํ า เภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
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วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความรู ความเขาใจในกระบวนการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 2) เพื่อศึกษาปญหา
สาเหตุปญหา และแนวทางแกไข การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็น การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) โดยมุงเนนที่จะศึกษาการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก คณะผูบริหาร พนักงานสวน
ตําบล และประธานสภา บุคลากรผูปฏิบัติงานในดานการจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 15 แหงจํานวน 120 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ในการศึกษา
ประกอบดว ย แบบสอบถามมาตราส ว นประมาณคา สถิติ ที่ ใช ในการวิเคราะหขอมู ลความถี่ รอ ยละ ค าเฉลี่ ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent t-test และ F-test (One-way ANOVA)

ผล/สรุปผล
1. บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี โดยรวมและจําแนก ตามเพศอายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และเงินเดือน เห็นวามีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณขององคการ
บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับไดแกขั้นการบริหารงบประมาณ ( x = 3.96) ขั้นการอนุมัติ
งบประมาณ ( x = 3.95) และขั้นการเตรียมงบประมาณ ( x = 3.91)
2. ขอเสนอแนะของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีสรุปไดดังนี้
ดานที่ 1 ขั้นการเตรียมงบประมาณ
1. ควรมีการจัดเตรียมรางขอบัญญัติงบประมาณไวลวงหนาเพื่อรองรับปงบประมาณของปถัดไปเสมอ
2. ควรมีการจัดเตรียมงบประมาณใหเปนไปตามขั้นตอนและสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ
3. ควรมีการนําโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา 4 ปมาจัดทําขอบัญญัติประจําป
ดานที่ 2 ขั้นการอนุมัติงบประมาณ
1. ควรจํากัดคําในรางขอบัญญัติงบประมาณที่มีคําชี้แจงรายละเอียดปลีกยอยมากๆ ออกไป เพราะจะทํา
ใหเกิดความสับสนในการพิจารณา
2. ควรมี การพิจารณาอนุมัติ งบประมาณของสภาองคการบริหารสวนตําบลโดยยึด ความเหมาะสม
สอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถิ่น และแผนพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลัก
3. ควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชน และสวนราชการตางๆ เขารับฟงการประชุม การพิจารณาราง
ขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลเสมอ
ดานที่ 3 ขั้นการบริหารงบประมาณ
1. บุคลากรควรมีวิสัยทัศนและมีประสบการณในการบริหารงานดานการคลัง และงบประมาณ ของคณะ
ผูบริหาร
2. การอนุมัติงบประมาณควรตองยึดผลประโยชนของชุมชนมาเปนลําดับแรก
3. ควรพิจารณาอนุมัติงบประมาณโดยคํานึงถึงขอมูลในปที่ลวงมาแลวประกอบการพิจารณา ถึงความ
เปนไปไดของงบประมาณปปจจุบัน
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษาการจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัด
อุดรธานี ผูศึกษาอภิปรายตามขอสรุป ดังนี้
1. บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี โดยรวมและจําแนก ตามเพศอายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และเงินเดือน เห็นวามี การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณขององคการ
บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยรวมและทุกดานอยูในระดับมาก ( x = 3.51-4.50)
ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของปกรณ บูรณุปกรณ (2541 : 135) และสอดคลองกับผลงานวิจัยของชลนิภา รัตตเวทิน
(2547 : 117) พบวา บุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบล โดยรวมสวนใหญเห็นวามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การงบประมาณอยูในระดับมาก โดยรวมทั้ง 3 ดาน ดานการจัดทํางบประมาณ ดานบริหารงบประมาณ ดานการ
ควบคุมงบประมาณ และเมื่อจําแนกเปนรายขอสวนใหญ เห็นวามีการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณอยูในระดับมาก
อาจเปนไปไดวา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทํา
งบประมาณทั้ง 3 ดานคลายคลึงกันทั้ง 15 ตําบล เชนขั้นการ เตรียมงบประมาณ มีการชี้แจงรายละเอียดการจัดทํา
งบประมาณใหประชาชนในชุมชนทราบทุกครั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณในแตละดาน มีขอมูลผูเสียภาษี
ถูกตองตรงตามความเปนจริงทําใหเกิดปญหาและขอสงสัยในการจัดเก็บภาษีมี การขอตั้งงบประมาณบางโครงการ
สูงขึ้นกวาปที่ผานมาเนื่องจากตองการนําไปพัฒนาทองถิ่นใหเจริญมากยิ่งขึ้นไป ขั้นการอนุมัติงบประมาณ บุคลากร
มีวิสัยทัศนและมีประสบการณ ในการบริหารงานของคณะผูบริหารการอนุมัติงบประมาณจะยึดผลประโยชนของ
ชุมชนมาเปนลําดับแรก
โดยคํานึงถึงขอมูลในปที่ผานมาแลวนํามาประกอบการพิจารณาถึงความเปนไปไดในงบประมาณปปจจุบัน
จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณของกลุมอาชีพตางๆ โดยตั้งคณะทํางานตรวจสอบความเปนไปไดในการ
อนุมัติอยางละเอียด ขั้นการบริหารงบประมาณ มีการวางแผนในการบริหารงบประมาณอยางเปนระบบ เมื่อใกลสิ้น
ปงบประมาณไดเรงตรวจสอบการใชจายเพื่อที่จะสรุปของบประมาณปถัดไปใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนในชุมชน มีการจัดเก็บรายได ตามงบประมาณรายรับที่กําหนดไว อยางเปนระบบ
2. บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ที่มีความแตกตางกัน
ระหวางเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทํางาน เห็นวามีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ
ขององคการบริหารสว นตํา บลโดยรวมและทุ กดา นไม แ ตกต า งกัน ไม เป นไปตามสมมติ ฐาน ของการศึ กษาซึ่ ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชลนิภา รัตตเวทิน (2547 :117) พบวาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
โดยรวมสวนใหญเห็นวามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการงบประมาณอยูในระดับมากโดยรวมทั้ง 3 ดาน ดานการจัดทํา
งบประมาณ ดานบริหารงบประมาณ ดานการควบคุมงบประมาณและเมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา สวนใหญมี
งบประมาณอยูในระดับมาก บุคลากรที่มีเพศ อายุ และรายได ที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การงบประมาณ
ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีไมแตกตางกัน อาจเปนไปไดวา
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี ไมเลือกปฏิบัติตอภารกิจที่ไดรับมอบหมายและ
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงหลักการพัฒนาตําบลใหมีความเจริญกาวหนา และเปนไปตามความตองการของประชาชนใน
ชุม ชนทุกขั้น ตอน ได แกขั้น การเตรียมงบประมาณ ขั้นการอนุ มัติ งบประมาณ และขั้น การบริหารงบประมาณ
ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคของแผนพัฒนาองคการบริหาร สวนตําบลในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี บุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลที่มีเงินเดือนแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณโดยรวม ดานขั้นการเตรียม
งบประมาณและดานขั้นการอนุมัติงบประมาณแตกตางกัน เปนไปตามสมมติฐานของการศึกษาซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ อารยา เดชภิมล (2546 : 126) พบวาคณะกรรมการบริหารสมาชิกสภาและพนักงานสวนตําบลที่มี
รายไดตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 การมีบุคลากรที่เงินเดือนมากกวา เห็นวามีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณขององคการบริหาร
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สวนตําบลดานขั้นการเตรียมงบประมาณ ดานขั้นการอนุมัติงบประมาณและดานขั้นการบริหารงบประมาณมากกวา
บุ ค ลากรที่ มี เ งิ น เดื อ นน อ ย อาจเป น เพราะว า บุ ค ลากรที่ มี เ งิ น เดื อนน อ ยพึ่ ง เข า มาปฏิ บั ติ ง านไม น าน ยั ง ขาด
ประสบการณในการทํางานและยั งไมเขาใจหลั กการและวัตถุประสงค ของการปฏิบัติ งานที่ชัดเจนเทากับผูที่ มี
เงินเดือนมากซึ่งมีประสบการณในการทํางานสูงจึงทําใหเกิดความแตกตางในการปฏิบัติงาน

ขอเสนอแนะ
ขอคนพบที่ไดจากการศึกษาพบวาการจัดทํา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนตําบล
ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีบางประเด็นที่ควรนํามาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดทํางบประมาณ
ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมืองอุดรธานีใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1.1 ควรมีการจัดเตรียมรางขอบัญญัติงบประมาณไวลวงหนาเพื่อรองรับปงบประมาณ ของปถัดไปเสมอ
1.2 ควรมีการจัดเตรียมงบประมาณใหเปนไปตามขั้นตอนและสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ
1.3 ควรมีการนําโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา 4 ป มาจัดทําขอบัญญัติประจําป
1.4 ควรจํากัดคําในรางขอบัญญัติงบประมาณที่มีคําชี้แจงรายละเอียดปลีกยอยมากๆ ออกไปเพราะจะทํา
ใหเกิดความสับสนในการพิจารณา
1.5 ควรมี การพิ จารณาอนุ มัติ งบประมาณของสภาองคการบริหารส วนตํ าบล โดยยึ ด ความเหมาะสม
สอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถิ่น และแผนพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลัก
1.6 ควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนและสวนราชการตางๆ เขารับฟงการประชุม การพิจารณาราง
ขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลเสมอ
1.7 บุคลากรควรมีวิสัยทัศนและมีประสบการณในการบริหารงานดานการคลัง และงบประมาณของคณะ
ผูบริหาร
1.8 การอนุมัติงบประมาณตองยึดผลประโยชนของชุมชนมาเปนลําดับแรก
1.9 ควรพิจารณาอนุมัติงบประมาณโดยคํานึงถึงขอมูลในปที่ลวงมาแลวประกอบการพิจารณาถึงความ
เปนไปไดของงบประมาณปปจจุบัน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรทําการศึกษาการจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภออื่นๆเพื่อ
เปรียบเทียบการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลทุกภาคสวนนํามาพัฒนาชุมชนตอไป
2.2 ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง
อุดรธานีจังหวัดอุดรธานีและองคกรตางๆ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาความรวมมือในการดําเนินงานของบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมืองอุดรธานีและหนวยงานใหมากขึ้น
2.3 ควรศึกษาขอเสนอแนะของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลอื่นๆ นํามาเปรียบเทียบกับองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี เพื่อจะไดทราบประเด็นปญหาสําคัญที่คลายกันและจะไดนําไปเปน
ขอสรุปในการแกไขขั้นตอไป
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แผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย
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สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงศ สุขสม

บทคัดยอ
วัตถุประสงคการวิจัยเรื่อง แผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย 1) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของ
ประชาชนในแผนพัฒนา 2) เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนา
และ 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 393 ตัวอยาง คํานวณ
จากสูตรของทาโรยามาเน และวิเคราะหขอมูลจากสถิติรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test
ผลการวิจัยพบวาดานการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล การมีสวนรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง
ดานการประเมินโครงการตามแผนพัฒนามีสวนรวมมากที่สุดX = 3.25 รองลงมาคือ ดานการเสนอความรู และ
กิจกรรมที่นํามาจัดในชุมชนตามความเหมาะสมกับปญหาหรือความตองการของคนในชุมชน X = 3.03 และดาน
การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการพัฒนาถึงขั้นตอนการดําเนินงานที่ควรปรับปรุง X = 2.80
ตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการมี สวนรวมของประชาชน พบวา ประชาชนที่ระดับการศึกษาตางกัน
จะมีสวนรวมในแผนพัฒนาแตกตางกันและมีระยะเวลาที่พักอาศัยและมีชื่อในทะเบียนราษฎรตางกัน จะมีระดับการ
มีสวนรวมแตกตางกัน สําหรับ ขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ควรเพิ่มความรวดเร็ว เรงดวนในการ
ทําโครงการตามความตองการของประชาชน และจัดทําโครงการใหความรูแกประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของ
ตนเองอยางตอเนื่อง
คําสําคัญ : การมีสวนรวม / ชุมชนเขมแข็ง
Abstract
The Project objective Research to improve of loei Local Government at loei city
1.) to Learning to be Participation with citizen Inside The Project 2.) to Compare about
necessities of Private to be have Participation of citizen Inside The Project 3.) to Learning
Proposal of Participation to Improve Loei Local Government to research and used
questionnaire it Keep The Detail From 393 example, calculate From TARO YAMANE
Course and analyze detail from percentage record average T - Test & F - Test
The Research is about Participation to follow estimate, all about participation is a
medium level The best one is about the estimate of participation is ( X =3.25) The second
one is about presentation a knowledge and make activity to fixed the problem in the
community is ( X =3.03) and about the proposal to be renovate is ( X =2.80) When compare
about participation of citizen is different about education and different about the name
inside the registration for the proposal and follow the project must to hurry up to make the
project and follow with citizen and make the knowledge project to citizen and consecutive
Key Words : Participation / Strong Community
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บทนํา
เทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยูที่อําเภอเมืองเลย
จั ง หวั ด เลย มี พื้ น ที่ ค รอบคลุ ม ตํ า บลกุด ป อ งทั้ ง ตํ า บลภายในเขตเทศบาลเป น ที่ ตั้ ง ของหน ว ยงานการบริ ห าร
สถานศึกษา สถานพยาบาล และสาธารณสุ ข ตลอดเป น ศู น ย กลางการคมนาคมของจั ง หวั ด มี ป ระชากรในป
พ.ศ. 2560 จํานวน 21,013 คน จัดตั้งใหเปนเทศบาล เมื่อ พ.ศ. 2479 ซึ่งปจจุบันเปนเทศบาลขนาดกลาง จาก
การศึกษาขอมูลสําคัญในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล พบวาการพัฒนาดานการเมืองการบริหารของ
เทศบาล โดยไดจัดตั้งชุมชนยอยขึ้น เพื่อสะดวกตอการบริหาร และมีการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนขึ้นมาเปน
ตัวแทนของชุมชน โดยการเลือกตั้ง เมื่อมีกิจกรรมใดก็จะประสานความรวมมือกันโดยตลอดถือเปนการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการบริหารรวมถึงเสนอปญหาตางๆ นอกจากนี้ในแผนยุทธศาสตร
ของเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย ไดกล าวถึงอํา นาจหนา ที่ของเทศบาลเมืองเลยจัง หวัด เลย ใหสอดคลองตาม
พระราชบั ญ ญั ติกํา หนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํา นาจ ใหแกอ งคการปกครองส วนท อ งถิ่น พ.ศ. 2542
เกี่ ย วกับ การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนอย า งชั ด เจน คื อ ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของราษฎรในแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น
นอกจากนี้แลวเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลยเปนเทศบาลที่ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ซึ่งเห็นไดจากนโยบายที่
นายกเทศมนตรีแถลงตอสภาเทศบาลที่กําหนดให 4 ป ตอไปเปน “4 ป แหงการบริหารจัดการที่ดีตาม หลักธรรมาภิ
บาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอมชุมชนนําเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลยมุงสูเมืองนาอยู ที่ยั่งยืน”
ดังนั้น เมื่อศึกษาขอมูลยอนหลังนับตั้งแตเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม
และหลักธรรมาภิบาลจนประสบผลสําเร็จอยางสูงสุด ซึ่งเห็นไดจากการประกวดองคกรปกครองสว นทองถิ่นที่มี่การ
บริหารจัดการที่ดี นอกจากนี้แลวในการจัดการประเมินทองถิ่นที่มีความเปนเลิศดานความโปรงใส และสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน ซึ่งเปนการจัดประเมินโดยสถาบันพระปกเกลา และใชชื่อรางวัลวา “รางวัลพระปกเกลา ”
เทศบาลเมืองเลยมีความโดดเดนในการรวมกลุมของประชาคมชุมชน และชมรมอยางเขมแข็ง โดยเทศบาลเปนกําลัง
สําคัญในการผลักดันใหเกิดการรวมกลุมของประชาชนอั นสงผลใหการดําเนินการของเทศบาลในแผนยุทธศาสตร
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นไดรับความรวมมือจากประชาชนเปนอยางดี
จากการศึกษาขอมูลขางตนจะเห็นการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตย มีหลักการสําคัญคือเปน
การปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่ อประชาชนประชาชน มี ส ว นรว มในการปกครองซึ่ ง มี ค วาม
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มีแนวนโยบายดานการบริหารและการมีสวนรวม
ของประชาชนอยางชัดเจนสงผลใหเทศบาลเมืองเลยเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความโดดเดน ในลักษณะ
การรวมกลุมของประชาคมสามารถสรางชุมชนใหเข็มแข็งการดําเนินงานของเทศบาลประสพความสําเร็จ
นอกจากความสําเร็จขางตนแลวเนื่องจากในการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่น ยั ง ได กํา หนดใหการมี ส ว นรว มของประชาชนเป น ส วนหนึ่ ง ในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา ท อ งถิ่น เพื่ อ จะได
สนองตอบตอความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจและอยากศึกษาวา ปจจัย
ใดที่ทําใหประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย เขามามีสวนรวมอยางจริงจังในแผนพัฒนา ทองถิ่นของ
เทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลยจนประสบผลสําเร็จดังกลาว

วัตถุประสงคการวิจัย
แผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลยผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลย
จังหวัดเลย
3. เพือ่ ศึกษาขอเสนอแนะแนวเกี่ยวกับการมีสวนรวมในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย
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สมมติฐานการวิจัย
การวิจัยการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการวิจัย ไว
ดังนี้
1. ประชาชนมีอายุตางกัน มีสวนรวมในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลยแตกตางกัน
2. ประชาชนมีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลยแตกตางกัน
3. ประชาชนที่มีระยะเวลาที่พักอาศัยในเขตเทศบาลเมืองเลยตางกัน มีสวนรวมในแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองเลยจังหวัดเลย แตกตางกัน

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
การวิ จัย ผูวิ จัย มุง ศึกษาการมีส วนรวมของประชาชนในแผนพั ฒ นาเทศบาลเมื องเลยจัง หวั ดเลยซึ่ง ใช
แนวความคิด ดังตอไปนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
4. รายได
5. ระยะเวลาที่อยูอาศัย
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย
การมีสวนรวม
1. การมีสวน รวมวางแผน
2. การนํานโยบายไปปฏิบตั ิ
3. การมีสวนรวมรับผลประโยชน
4. การมีสวนรวมติดตาม
ประเมินผล
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
6. การบริหารการพัฒนา
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจัยการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนาเทศบาลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ไวดังนี้
1. ขอบเขตของเนื้อหา
การวิ จัย ครั้ง นี้มุ ง ศึกษาเรื่องการมีส ว นรว มของประชาชนในแผนพั ฒนาเทศบาลเมื อ งเลยจั ง หวั ด เลย
ในองคประกอบดาน ไดแก 1. รวมวางแผน 2. รวมปฏิบัติ/ดําเนินการ 3. รวมรับผลประโยชน 4. รวมติดตาม
ประเมินผล 5. มีสวนรวมในการบริหารการพัฒนา
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2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย
จํานวน 21,013 คน การคํานวณหากลุมตัวอยางใชสูตรของ ทาโรยามาเน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 393 คน
3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนใน
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย ประกอบดวย อายุ อาชีพ และ ระยะเวลาที่พักอาศัยและความรูความ
เขาใจในแผนพัฒนา
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) การมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลย
จังหวัดเลยประกอบดวย 1.รวมวางแผน 2.รวมปฏิบัติ/ดําเนินการ 3.รวมรับผลประโยชน 4.รว มติดตามประเมินผล
รวมการบริหารและการพัฒนา

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เรื่องแผนพัฒนาทองถิ่ นเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย โดยมีขั้นตอน
การศึกษา ดังนี้ 1. สภาพปจจุบันของเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 3. เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล 4. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุ มตั วอยา ง ประชากรประชากรที่ ใช ในการศึ กษาครั้ งนี้ ศึ กษาจากประชากรทั้ ง หมด
ประกอบดวยประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเลยจํานวน 21,013 คน กลุมตัวอยาง ประชากรที่ทําการศึกษาครั้งนี้
คือประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเลย หมูที่ 1 - หมูที่ 8 ที่ทําการสุมกลุมตัวอยางมาจากจํานวนประชากร โดยใช
สูตรการคํานวณของ ทาโรยามาเน (Taro Yamane, 1973 หนา125) จะไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 393 คน
การสรางเครื่องมือวิจัย
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาเพื่อการวิจัยครั้งนี้ ไปทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น ดังนี้
1. การหาคาความเที่ยงตรง โดยนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไปเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อ
ทําการตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรงเชิ งเนื้อหา ของคําถามในแตละขอวาตรงตามจุดหมายของการวิจัยครั้งนี้
หรือไม หลังจากนั้นนํามาแกไขปรับปรุงเพื่อดําเนินการในขั้นตอไป
2. การหาความเชื่อมั่น โดยผูวิจัยจะนําแบบสอบถามไปทําการทดลองใชกับกลุมประชากรที่มีใชกลุม
ตัวอยางที่วิจัย จํานวน 393 คน หลังจากนั้นนํา แบบสอบถามมาวิเคราะหเพื่อหาคาความเชื่อมั่นเปนรายขอและใช
วิธีการหาความสอดคลองภายใน (Internal Consistency Methon) ใชสูตร Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient และ หาคาความเชื่อมั่นรวมโดยใชวิธีการของ Cronbach (บุญเรียง, 2553) โดยมีการ
ปรับปรุงแบบสอบถามขอที่มีคา Item Total Correlation ต่ําเรียบรอยแลว ซึ่งผลการวิเคราะหทําใหไดสัมประสิทธิ์
อัลฟา เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ในการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเปนชวงเวลา ในเดือน มีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2562
2. ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยนําแบบสอบถามไปแจกใหกับประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งใน
เขตเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย จํานวน 393 ชุด และรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณมาตรวจสอบใหคะแนนแลว
นําขอมูลทั้งหมดไปลงในแบบลงรหัส เพื่อมาวิเคราะหขอมูลตอไป
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยนําแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมาทั้งหมดมาวิเคราะหและ
ประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. คารอยละ เพื่อวิเคราะหลักษณะสวนบุคคลของการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
เลย จังหวัดเลย
2. คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
3. คา t-test เพื่อเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคล 2 กลุม ที่มีการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
4. คา F-Test เพื่อเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลมากกวา 2 กลุมที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน
ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย

การวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชากร เทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย ที่เปนกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับ
การศึกษา การเปนสามาชิกกลุมชุมชนและระยะเวลาที่พักอาศัยและมีชื่อในทะเบียนราษฎร ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
สถานภาพของประชาชนผูชําระภาษี
จํานวน (คน)
รอยละ
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
156
43.00
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
138
38.00
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
36
9.90
ปริญญาตรี
32
8.80
สูงกวาปริญญาตรี
1
0.30
รวม
363
100.00
การเปนสมาชิกกลุม
เปน
196
54.00
ไมเปน
167
46.00
รวม
308
100.00
ระยะเวลาที่พักอาศัย
ไมเกิน 5 ป
23
6.3
5 - 10 ป
54
14.9
มากกวา 10 ปขึ้นไป
286
78.8
รวม
363
100
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จากตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา จํานวน
156 คน คิดเปนรอยละ 43.00 รองลงมา อยูในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ
38.00 ระดับปริญญาตรี จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.9 และระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 1 คน คิดเปนรอย
ละ 0.3 ดานการเปนสมาชิกกลุม สวนใหญเปนสมาชิกกลุม จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 54.00 รองลงมา
ไมเปนสมาชิก จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 46.00 สวนระยะเวลาที่พักอาศัย สวนใหญพักอาศัยมากกวา 10 ป
ขึ้นไป จํานวน 286 คน คิดเปนรอยละ 78.8 รองลงมา พักอาศัยอยูในชวง 5 - 10 ป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ
14.9 และ พักอาศัยไมเกิน 5 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 6.3
ตารางที่ 2 แสดงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนา เทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลยจําแนกรายดาน
ประชาชน
(n = 363)
ระดับ
การมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนา
ความคิดเห็น
X SD
1. การมีสวนรวมในดานการวางแผน
3.26 0.33
ปานกลาง
2. การมีสวนรวมในการรวมปฏิบัติตาม
3.13 0.23
ปานกลาง
3. การมีสวนรวมในดานการรับผลประโยชน
3.14 0.19
ปานกลาง
4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล
3.02 0.30
ปานกลาง
เฉลี่ย
3.13 0.26
ปานกลาง
จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับการมีสวนรวมในแผนพัฒนา เทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง X = 3.13 เมื่อพิจาณาเปนราย ดานทุกดานอยูในระดับปานกลาง คือ การมีสวน
รวมในดานการวางแผน X = 3.26การมีสวนรวมในดานการรับผลประโยชน X = 3.14 การมีสวนรวมในการรวม
ปฏิบัติตาม X = 3.13การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล X = 3.02
ตารางที่ 3 แสดงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลยดานการมี
สวนรวมในการวางแผน จําแนกตามรายขอ
ประชาชน
(n = 363)
ระดับ
การมีสวนรวมในการวางแผน
การมีสวนรวม
X SD
1. การเขารวมประชุมเพื่อรวบรวมปญหาความตองการของชุมชน
0.69
ปานกลาง
และจัดลําดับความสําคัญของปญหา
3.35
2. การตอบแบบสอบถามปญหาความตองการในชุมชน
2.99
0.57
ปานกลาง
3. การแสดงความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล
3.37
0.65
ปานกลาง
4. การเสนอความตองการของตัวเองและชุมชน
3.34
0.66
ปานกลาง
รวม
3.26
0.64
ปานกลาง
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จากตารางที่ 3 กลุมตัวอยางมีสวนรวมในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย ดานการมีสวนรวมใน
การวางแผน เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การมีสวนรวมในการวางแผน โดยรวมอยูในระดับปานกลางทั้งหมด การ
แสดงความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล มีสวนรวมมากที่สุด X = 3.37 รองลงมา คือ การเขารวม
ประชุมเพื่อรวบรวมปญหาความตองการของชุมชนและจัดลําดับความสําคัญของปญหา X = 3.35 การเสนอความ
ตองการของตัวเองและชุมชน X = 3.34 และต่ําที่สุด คือ การตอบแบบสอบถามปญหาความตองการในชุมชน
X = 2.99
ตารางที่ 4 แสดงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลยดานการมีสวน
รวมในการปฏิบัติงาน จําแนกตามรายขอ
ประชาชน
(n = 363)
ระดับ
ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
การมีสวนรวม
X SD
1. ทานเสียสละเวลาแรงงานในการเขารวมโครงการ/กิจกรรมตางๆ
3.21
0.80
ปานกลาง
ของเทศบาล
2. ท า นรว มเป นคณะกรรมการในโครงการ/กิจกรรมต างๆ ของ
3.18
0.66
ปานกลาง
เทศบาล
3. ท า นร ว มกิ จ กรรมด า นสาธารณสุ ข เช น การรณรงค ป อ งกั น
โรคติ ด ต อต างๆและการแกไ ขป ญ หายาเสพติ ด ในชุ ม ชนการ
รักษาความสะอาดบานเรือนและทิ้งขยะอยางถูกวิธีเปนตน
3.40
0.77
ปานกลาง
4. ทานไดรวมงานการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ
เชนคณะกรรมการจัดการแขงขัน
3.20
0.68
ปานกลาง
5. ไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเองและกลุมที่ตนสังกัดอยู
3.06
0.75
ปานกลาง
6. ทานรวมในกิจกรรมโครงดานการศึกษาศาสนาและประเพณีที่
เทศบาลจั ด ขึ้น เช น การสอนเสริม ภาษาอั ง กฤษ การส ง บุ ต ร
หลานเรียนคัมภีรอัล กรุอานในชุมชนการจัดงานวันสําคัญทาง
3.17
0.59
ปานกลาง
ศาสนาเปนตน
7. ทานและคนในชุมชนของทานชวยสอดสองดูแลชุมชนและแจง
3.01
0.70
ปานกลาง
เตือนภัยตางๆ
8. ทานและคนในชุมชนของทานชวยเหลืองานพัฒนาของเทศบาล
2.86
0.61
ปานกลาง
รวม
3.13
0.69
ปานกลาง
จากตารางที่ 4 กลุมตัวอยางมีสวนรวมดานการปฏิบัติ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การมีสวนรวมทุกขอ
อยูในระดับปานกลางทั้งหมด การรวมกิจกรรมดานสาธารณสุขเชนการรณรงคปองกันโรคติดตอตางๆและการแกไข
ปญหายาเสพติดในชุ มชนการรักษาความสะอาดบา นเรือนและทิ้ง ขยะอย า งถูกวิธี เปน ตน มีส วนรวมมากที่สุ ด
X = 3.40 รองลงมาคือ เสียสละเวลาแรงงานในการเขารวมโครงการ/กิจกรรมตางๆของเทศบาล X = 3.21 และ
การมีสวนรวมกับคนในชุมชนของทานชวยเหลืองานพัฒนาของเทศบาลมีสวนรวมนอยที่สุด X = 2
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ตารางที่ 5 แสดงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลยดานการสวนรวม
ในการติดตามและประเมินผลจําแนกตามรายขอ
ประชาชน
ระดับ
(n = 363)
ดานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล
การมีสวนรวม
X SD
1. ทานไดใหขอมูลและตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการ
3.25
0.71
ปานกลาง
ตามแผนพัฒนา
2. ทานเสนอความคิดเห็นตอเทศบาลในการดําเนินแผนพัฒนาวา
2.80
0.67
ปานกลาง
ขั้นตอนการดําเนินงานขั้นตอนใดที่ควรปรับปรุง
3. ท า นได ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานโครงการในชุ ม ชนอย า ง
3.02
0.55
ปานกลาง
สม่ําเสมอ
4. ท า นเสนอความรูและกิจกรรมที่ นํา มาจั ด ในชุ มชนว า มี ค วาม
เหมาะสมกับปญหาหรือความตองการของคนในชุมชน
3.03
0.64
ปานกลาง
รวม
3.02
0.64
ปานกลาง
จากตารางที่ 5 กลุมตัวอยางมีสวนรวมในแผนพัฒนาเทศบาลดานการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การมีสวนรวมทุกขออยูในระดับปานกลาง การไดใหขอมูลและตอบแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินโครงการตามแผนพัฒนามีสวนรวมมากที่สุด X = 3.25 รองลงมาคือ การเสนอความรูและกิจกรรมที่นํามา
จัดในชุมชนวามีความเหมาะสมกับปญหาหรือความตองการของคนในชุมชน X = 3.03 การมีสวนรวมนอยที่สุด คือ
เสนอความคิดเห็นตอเทศบาลในการดําเนินแผนพัฒนาวาขั้นตอนการดําเนินงานขั้นตอนใดที่ควรปรับปรุง X = 2.80

สรุปผลกการวิจัย
ผลการวิจัยการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย สามารถสรุปผล ใน
ประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไป กลุมตัวอยางที่ศึกษาจํานวน 393 คน การมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองเลยจังหวัดเลย ในครั้งนี้ ไดแกระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 40.97 ดาน
การเปนสมาชิกกลุม สวนใหญจะเปนสมาชิกกลุม คิดเปนรอยละ 54.00 และระยะเวลาที่พักอาศัย สวนมากพัก
อาศัยมากกวา 10 ป ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 78.8
2. ระดับการมีสวนรวมของประชาชน เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลย
จังหวัดเลย โดยรวมเปนรายดาน 4 ดาน คือ 1.รวมวางแผน 2.รวมปฏิบัติ/ดําเนินการ 3.รวมรับผลประโยชน 4.รวม
ติดตามประเมินผลทุกดานมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
3. การเปรียบเทียบการมีส วนรวมของประชาชนในแผนพัฒนาเทศบาลเมื องเลยจังหวัดเลย โดยการ
ตรวจสอบสมมติฐานพบวา
3.1 ระดับการศึกษา แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของประชาชน ในแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย แตกตางกัน
3.2 การเปนสมาชิกกลุมชุมชนองคกรที่เทศบาลจัดตั้งขึ้นหรื อองคกร ที่ชุมชนรวมกลุมขึ้นเอง
แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลยแตกตางกัน
3.3 ระยะเวลาที่พักอาศัยและมีชื่อในทะเบียนราษฎร แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวน
รวมของประชาชนในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย แตกตางกัน
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูล การมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย ครั้งนี้
พบวามีขอคนพบสําคัญซึ่งควรนํามาเปนประเด็นในการอภิปรายผลดังตอไปนี้
การมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย จากการวิจัยการมีสวนรวมของ
ประชาชนในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ วราพร นิบูร (2550 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนตํา บลมะนังยงในการ
จัดทําแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2549-2551) ขององคการบริหารสวนตําบลมะนังยง อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี ”
ผลการศึกษาพบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ป (2549-2551) ขององคการ
บริหารสวนตําบลมะนังยง อยูในระดับปานกลาง แตขัดแยงผลการศึกษาของฉันทผกาพลภักดี (2554 : บทคัดยอ)
จากผลการวิจัยสรุปไดวาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยราชอําเภอหวยราช
จังหวัดบุรีรัมยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และขัดแยงกับผลการศึกษาของ เรวัตร กนกวิรุฬห (2550 : บทคัดยอ)
ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนใน การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลทาอิฐอําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ผลการศึกษาพบวาการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ในภาพรวมประชาชนมี
สวนรวมในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับนอย
สาเหตุที่ทําใหการมีสวนรวมของประชาชนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากการที่เทศบาลเมือง
เลยประชาชนสวนใหญยังไมมีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนชุมชนและวิทยากรขาดประสบการณสวนใหญใช
วิทยากรกระบวนการที่คัดเลือกจากคนในชุมชน ซึ่งอาจมีความรูและประสบการณยังไมเพี ยงพอตอการขับเคลื่อน
กระบวนการจัด ทํา แผนชุ มชนขั้นตอนและวิธี การวิ เคราะหสถานการณ ชุมชนนั้ นเปน กระบวนการณ วิเคราะห
แยกแยะการหาความสําคัญของขอมูลในมิติตางๆและหาขอสรุปของขอมูลชุมชนซึ่งประชาชนอาจไมมีความรูความ
เขาใจในกระบวนการดังกลาวที่เพียงพอจึงทําใหมีผลตอ การแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นอยางมีสวนรวม
ของประชาชนจึงทําใหการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปน
รายดาน เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย ทั้ง 4 ดานอยูในระดับ
ปานกลาง โดยเรียงลําดับจากคามากไปคานอย ดังนี้
1. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนาเทศบาลดานการวางแผนอยูในระดับปานกลาง สาเหตุ
ที่เปนเชนนี้ อาจเปนเพราะวากระบวนการการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล ยังไดมีการออกแบบสอบถามปญหา
ความตองการของประชาชนทุกครัวเรือนไมทั่วถึงเท าที่ควร สงผลใหการสรุปปญหาความตองการเปนรายครัวและ
ความตองการของแตละชุมชนไมครบถวน ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทําแผนงานพัฒนาของเทศบาล และ
เชิญชวนประชาชนเขามามีสวนรวมในการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนา นอกจากนี้ยังมีการทําประชาคมโดยกลุมตางๆ
เขามารวมยังไมทั่วถึง เพื่อสรุปแผนงาน และเพิ่มเติม
2. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนาเทศบาล ดานการมีสวนรวมในการรวมปฏิบัติตาม อยู
ในระดับปานกลาง สาเหตุที่เปนเชนนี้ อาจเป นเพราะวา ในการจัดทํากิจกรรมตางๆ ของทางเทศบาล เชน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งทางเทศบาลจะจัดงานอยูในระดับไมใหญมากนัก
และการประชาสัมพันธก็อาจจะยังไมทั่วถึง จึงมีผูเขารวมในกิจกรรมดังกลาวมีไมมาก นอกจากนั้นทางการจัดตั้ง
กลุมของทางเทศบาลก็มีไมมากนัก จึงทําใหกรรมการของแตละกลุมไมคอยไดรวมการทํางานกัน
3. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนาเทศบาล ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การไมเดือดรอนในเรื่องน้ําทวมขังเพราะมีคูระบายน้ําที่ดี เปน
กิจกรรมที่อยู ในระดับต่ํา สวนกิจกรรมดานอื่น ๆ อยูในระดั บที่สูงมากทุ กขอคําถาม สาเหตุที่เปนเชนนี้ อาจเปน
เพราะวา ในการวางแผนพัฒนาอาจไมสอดคลองกันในระยะแรกของการวางผังเมือง การจัดทําถนนหนทางไมได
ประสานงานกันกับการวางทอระบายน้ําในเขตตางๆ ภายในชุมชน จึงทําใหมี การกวาดดินและหินลงไปในคูระบาย
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น้ําทําใหทอระบายน้ําอุดตันหรือตื้นเขินทําใหน้ําไหลไมสะดวก เมื่อฝนตกหนักน้ําระบายน้ําลงสูแมน้ําลําคลองไมทัน
จังทําใหเกิดน้ําทวมขัง ซึ่งปญหานี้ทางเทศบาลรับรูและรับทราบมาตลอด และจัดทําการแกไข ซึ่งเปนแผนในระยะ
ยาวของทางเทศบาล เมื่อเปนเชนนี้จึงทําใหระดับการมีสวนรวมดานการรับผลประโยชน จึงอยูในระดับปานกลาง
แตเมื่อพิจารณากิจกรรมดานอื่นๆ เชน การไดรับสวัสดิการสงเคราะหจากการดําเนินงานตามแผน และการไดรับ
การอบรมสัมมนาสงเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นอยูในระดับปานกลาง โดยที่ประชาชนสวนใหญไดรบ
ผลจากการวางแผนพัฒนาคลอบคลุมทุกชุมชนและทุกภาคสวนของการดําเนินงาน
4. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนาเทศบาล ดานการติดตามและประเมินผลอยูในระดับ
ปานกลาง สาเหตุที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาในการติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลไดมีการประเมินความ
พึ ง พอใจในการใหบ ริก ารของเทศบาลเฉพาะโครงการ ทํ า ให การปรั บ ปรุง การทํ า งานของเทศบาลยั ง ไม ดี พ อ
นอกจากนั้นยังไมมีการติดตามประเมินตามหลักธรรมาภิบาลและติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาของเทศบาล
รวมถึงในหลายโครงการยังไมเปดโอกาสใหประชาชนไดเขารวมเปนคณะกรรมการในการจัดทําโครงการกิจกรรม
ตางๆ มากเทาที่ควร จึงทําใหประชาชนมีไมมีความรวมมือในโครงการนั้นๆ อีกทั้งยังประชาชนยังขาดการการตอบ
แบบสอบถามและขอเสนอแนะอยูตลอดเวลาจึงทําใหผลดานการติดตามประเมินผล อยูในระดับปานกลาง

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. เทศบาลจะตองสงเสริมใหประชาชนรวมแสดงความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาเพื่อใหประชาชนเขา
มามี สว นรว มมากขึ้น ในดา นการมีส วนรว มปฏิ บั ติเทศบาลควรส ง เสริม ใหป ระชาชนรวมเปน คณะกรรมการใน
โครงการตางๆและกิจกรรมตางๆของเทศบาลในดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนประชาชนยัง ไมไดรับผล
จากการดําเนินของเทศบาลอยางทั่วถึงเทศบาลควรจะดําเนินการในโครงการกิจกรรมของเทศบาลใหประชาชน
ไดรับผลประโยชนอยางเรงดวนและในดานการมีสวนรวมในการติดตามประเมินเทศบาลตองสงเสริมใหประชาชน
เขามาใหขอมูลและตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการตามแผนพัฒนาใหมากขึ้นเพื่อจะเปนขอมูลที่แทจริงใน
การจัดทําแผนพัฒนาตอไป
2. เทศบาลเมื องเลยจั งหวัด เลยควรสง เสริม และสรางองคค วามรูในการจั ดทํ าแผนพัฒ นาเทศบาล
โดยเฉพาะการสรางความรูความเขาใจในการมีสวนรวมของประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเพราะรูปแบบ
การทําประชาคมเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถเสนอปญหาความตองการของชุมชนและไดความตองการจากประชาชน
สวนใหญเพื่อนําไปกําหนดความตองการ ที่แทจริงจัดทําแผนพัฒนาตอไป

เอกสารอางอิง
เกศินี พรหมตัน. (2550) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ป ของเทศบาลตําบลแมโจ
จังหวัดเชียงใหม. การคนควาแบบอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและ
การปกครอง บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม คณะวารสารศาสตร แ ละสื่ อ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ฉันทผกาพลภักดี (2554) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่ นของเทศบาลตําบลหวย
ราชอําเภอหวยราชจังหวัดบุรีรัมย. วิทยานิพนธ : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย.
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ยุทธพงศ นิคม (2550) การมีสวนรวมของประชาชนตําบลทรายขาวในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 25492551) รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน.
เรวัตร กนกวิรุฬห (2550) การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลทาอิฐ
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. รายงานการศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ
ปกครองทองถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน
วราพร นิบูร (2550) การมีสวนรวมของประชาชนตําบลมะนังยงในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 25492551) ขององคการบริหารสวนตําบลมะนังยง อําเภอยะหริ่งจังหวัดปตตานี.รายงานการศึกษาอิสระ
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของงานทะเบียนราษฎรเทศบาลดอนหัวฬอ
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
Public Opinion on the Quality of Service of the Household Registration Office,
Don Hua District, Amphoe Mueang, Chon Buri

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

สมจิตร ขุมคํา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงศ สุขสม
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

ความเปนมาและความสําคัญของปญหาเทศบาลดอนหัวฬอ
การพั ฒนาระบบราชการไทย มี จุด มุง หมายที่ สํา คัญ คือการพัฒ นาปรับปรุง คุณ ภาพในการใหบ ริการ
ประชาชน ซึ่งรัฐจะตองดูแลใหมีการจัดระบบราชการและงานของรัฐอยางอื่นใหมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ดั งนั้น ขาราชการจึง มีหนาที่ในการดําเนินการใหเปน ไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ผลประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน ระบบการบริการเปนการจัดวางแผนการ
ดําเนินการตาง ๆ ในอันที่จะตอบสนองความตองการของบุคคลที่มารับบริการ โดยจะเนนความตองการของผูมารับ
บริการและความสัมพันธในกระบวนการจัดการบริการของบุ คลากรที่ปฏิบัติงานบริการ สภาพแวดลอมและสิ่ง
อํานวยความสะดวก ซึ่งจะเปนเครื่อง ชี้วัดคุณภาพในความสําเร็จหรือความลมเหลวของการบริการ ดังนั้น การ
บริการจึ ง หมายถึง กิจ กรรมหรือกระบวนการดํ าเนิ น การอยา งใดอย า งหนึ่ ง ของบุ ค คลหรือองคการในอัน ที่ จ ะ
ตอบสนองความต อ งการของบุ ค คลอื่ น ตามที่ ค าดหวั ง และทํ า ให เ กิ ด ความพึ ง พอใจจากผลของการกระทํ า
นั้น (พิพัฒน ศังขะฤกษ, 2550, หนา 1)
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมือ งที่ดี พ.ศ. 2546 ไดบัญญัติใหสวน
ราชการตองถือปฏิบัติ ดังนี้ (ณัฐพัชร ลอประดิษฐพงษ, 2552, หนา 53-54)
1. การรับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวม และประชาชนผูรับบริการเพื่อปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติการใหเหมาะสม (มาตรา 7(4))
2. ใหมาตรการกระจายอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาต การอนุมัติการปฏิบัติราชการ
เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ (มาตรา 27)
3. ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือสวนราชการดวยกันใหสวนราชการแตละแหง
จัดทําแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลาการดําเนินการ และปดประกาศใหประชาชนทราบ (มาตรา 29)
4. เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหสวนราชการรวมกันจัดตั้งศูนยบริการรวมกระทรวง ศูนยบริการ
รวมอําเภอ ศูนยบริการรวมจังหวัด ใหประชาชนสามารถติดตอในเรื่องตาง ๆ ไดในที่เดียวกัน (มาตรา 30-32)
5. ใหสวนราชการทบทวนเพื่อดําเนินการยกเลิก ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ ทั้งนี้ใหคํานึงถึงความ
สะดวก รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสาคัญ (มาตรา 35-36)
6. ในการบริการประชาชนหรือติดตอระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลว
เสร็จของงาน และประกาศใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป พรอมกับจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศ เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหแกประชาชนที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารไดงาย (มาตรา 37)
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นอกจากการปรับปรุงวิ ธีการทํา งาน ซึ่งอาศัย ชองทางตามกฎหมายในการประกาศและบัง คับใหสว น
ราชการต างๆ ดํ าเนิ นการแลว นั้น การส งเสริมอีกดานหนึ่งซึ่ งสํา คัญไม ยิ่งหยอนไปกว ากัน คือ การสง เสริมดา น
จิตใจ วิธีการคิด หรือการหลอหลอมใหเจาหนาที่มองเห็นประชาชนเปนศูนยกลางแหงงานบริการภาครัฐ สราง
จิ ต สํ า นึ กให บ ริการออกมาจากใจ ดั ง นั้ น การปรับ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น ถือเป น อีกภารกิจหนึ่ ง ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กําหนดวัฒนธรรม คานิยมขององคกร เพื่อผลักดันใหบุคลากรพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง และมีทัศนคติการทํางานโดยยึดถือประโยชนของประชาชนเปนเปาหมาย ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน
มีความรับผิดชอบ มีความเปนธรรม โดยกําหนดคานิยมใหมที่พึงประสงคของขาราชการไทยที่เรียกวา
“I AM READY” ซึ่งมาจากคาวา
ทํางานอยางมีศักดิ์ศรี
I = Integrity
ขยัน ตั้งใจ ทํางานเชิงรุก
A = Activeness
มีศีลธรรม คุณธรรม
M = Morality
R = Relevancy
รูทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม
มุงเนนประสิทธิภาพ
E = Efficiency
A = Accountability มีความรับผิดชอบตอผลงานสังคม
มีใจและการกระทําที่เปนประชาธิปไตย มีสวนรวมโปรงใส
D = Democracy
Y = Yield
มีผลงาน มุงเนนผลงาน
นอกจากนี้ ยังใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามแนวทาง
ของพระราชกฤษฎีกานี้โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน (มาตรา 52)
กระแสการเปลี่ ย นแปลงของโลกทํ า ใหทุ กหน ว ยงานทั้ ง ภาครัฐ และเอกชนจะต อ งกา วไปสู ค วามเป น
สากล เพราะความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศไดเจริญรุดหนาไป
อยางรวดเร็ว และเปนที่ยอมรับวาในการปรับปรุงการใหบริการทั้งภาครัฐและเอกชนตองอาศัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาชวย เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว
ความถูกตองแมนยํา ที่สาคัญคือสามารถลดขั้นตอนความยุงยากตาง ๆ ลงได อีกทั้งเปนการรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม และในอนาคตขางหนาการแขงขันในดานการบริการจะเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดและจะยิ่งทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการเพื่อใหมีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบันจึงเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง
เทศบาลตําบลดอนหัวฬอ ไดเห็นความสําคัญของการใหบริการแกประชาชนเปนอยางยิ่ง จึงไดปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการใหบริการขึ้น เชน การจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชที่ทันสมัย นําระบบคอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศมาใชในการปฏิบัติ งานและใชในการใหบริการแกประชาชนทั้งนี้เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ
รัฐ เปนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวก ความรวดเร็วและสามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดตรงตามเปาหมาย
สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลดอนหัวฬอ งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานที่
ใหบริการประชาชนอยางใกลชิด งานที่จะตองพบปะ พูดคุยกับประชาชนโดยตรงและยังไดพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการโดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการใหบริการ เชน ระบบการจัดเก็บฐานขอมูล ซึ่งจะชวยใหขอมูลมี
ความถูกตอง แมนยํา มากขึ้น ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี ดวยเหตุนี้ทําใหผูวิจัย
มีความสนใจที่จะศึกษาวาระดับคุณภาพการใหบริการของงานทะเบียนราษฎรอยูในระดับใด และประชาชนที่มารับ
บริการมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางไร เพื่อจะไดนําผลของการศึกษาวิจัยนาเสนอตอนายกเทศมนตรี และนาย
ทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลดอนหัวฬอ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ของงานทะเบียนราษฎรใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของงานทะเบียนราษฎร เทศบาล
ตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของงานทะเบียนราษฎรเทศบาล
ตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
สมมติฐานการวิจัย
1. ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของงานทะเบียนราษฎร เทศบาล
ตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แตกตางกัน
2. ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของงานทะเบียนราษฎร เทศบาล
ตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แตกตางกัน
3. ประชาชนที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารของงานทะเบี ย น
ราษฎร เทศบาลตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แตกตางกัน
4. ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของงานทะเบียนราษฎร เทศบาล
ตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แตกตางกัน
5. ประชาชนที่มีรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของงานทะเบียนราษฎร เทศบาล
ตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แตกตางกัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของงานทะเบียนราษฎร เทศบาลตําบล
ดอนหัวฬอ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้ผูศึกษาไดนําแนวคิดของ ชุติมา บานไร (2551) มาเปนตัวแปร
อิสระ ไดแกเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และไดนําโมเดล SERVQUAL ของซีเทมลพาราสุรามาน และเบอรี่
(Zeithaml, Parasuraman, & Berry, 1990 อา งถึ ง ใน บงกช สงหะ, 2550, หน า 18-19) ซึ่ ง ระบุ ด า นหรื อมิ ติ ที่
สําคัญตาง ๆ ที่กอใหเกิดผลรวมในการรับรูของลูกคาวาเปนการบริการที่มีคุณภาพไว 5 ดาน ที่เรียกวา RATER คือ ดาน
ความเชื่อถือไววางใจ ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ ดานความเปนรูปธรรม ดานความเขาใจและเห็นอกเห็น
ใจในผูรับบริการดานการตอบสนองตอผูรับบริการ มาเปนตัวแปรตามในการศึกษาครั้งนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายไดตอเดือน

ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มีต อคุ ณ ภาพการ
ใหบริการ ของงานทะเบียนราษฎร เทศบาลตําบล
ดอนหัวฬอ
1. ดานความเชื่อถือไววางใจ (Reliability)
2. ดานการใหความมั่นใจแกผูรบั บริการ
(Assurance)
3. ดานความเปนรูปธรรม (Tangibles)
4. ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ
(Empathy)
5. ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ
(Responsiveness)
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1. ทําใหทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของงานทะเบียนราษฎร เทศบาล
ตําบลดอนหัวฬอ
2. ผลการศึกษาที่ไดจะสามารถนําไปเปนขอมูลในเบื้องตนใหกับเทศบาลตําบลดอนหัวฬอใชเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรใหดีขึ้นเพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจมากขึ้น
และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดตรงตามเปาหมายมากขึ้น
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา : การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพการ
ใหบริการของงานทะเบียนราษฎร เทศบาลตําบลดอนหัวฬอ
สําหรับตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ความคิดเห็นดานความเชื่อถือไววางใจได ดานการใหความมั่นใจ
แกผูรับบริการ ดานความเปนรูปธรรม ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ
ขอบเขตดานพื้นที่ : การวิจัยครั้งนี้ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ประชาชนที่มารับบริการของงานทะเบียน
ราษฎร จํานวน 7,772 คน (ขอมูลจากงานทะเบียนราษฎร ป 2560)
ขอบเขตดานระยะเวลา : ในการวิจัยครั้งนี้ทาการวิจัยในชวงระหวางวันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ ๔
มีนาคม 2560 รวมระยะเวลา 2 เดือน
นิยามศัพทเฉพาะ
ความคิ ด เห็น หมายถึง การแสดงออกด า นความรูสึ กของบุ ค คลที่ มี ต อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง เป น ผลมาจาก
ความรู การรับรู ประสบการณที่บุคคลนั้นไดรับมา โดยจะแสดงออกมาทางการพูดลักษณะทาทาง หรือไมแสดงออก
เลยก็ได ซึ่งความคิดเห็นนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลาและสภาพแวดลอม
ประชาชน หมายถึง ผูที่มารับบริการของงานทะเบียนราษฎร เทศบาลตําบลดอนหัวฬอ
เจาหนาที่ หมายถึง เจาหนาที่ผูใหบริการงานทะเบียนราษฎร เทศบาลตําบลดอนหัวฬอ
การใหบริการ หมายถึง การใหบริการงานทะเบียนราษฎร เทศบาลตําบลดอนหัวฬอ
คุณภาพการใหบริการ หมายถึง โมเดล SERVQUAL ของซีเทมล พาราสุรามาน และเบอรรี่ (Zeithaml,
Parasuraman, & Berry, 1990 อ า งถึ ง ใน บงกช สิ ง หะ 2550, หน า 18-19) ซึ่ ง ระบุ ด า นหรื อมิ ติ ที่ สํ า คั ญ ต า งๆ ที่
กอใหเกิดผลรวมในการรับรูของลูกคา วาเปนการบริการที่มีคุณภาพไว 5 ดาน ที่เรียกวา RATER คือ ดานความเชื่อถือ
ไว ว างใจ ด านการให ความมั่ นใจแก ผู รั บบริ การ ด านความเป น รู ป ธรรม ด านความเข า ใจและเห็ นอกเห็ นใจใน
ผูรับบริการ ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ
ความเชื่ อถือไว ว างใจได (Reliability) หมายถึง เจา หน า ที่ ใหบ ริการได อย างถูกต อ งแม นยํ า เจ า หน า ที่
ใหบริการเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด เจาหนาที่ไมเรียกรองผลประโยชนตอบแทน มีระบบขั้นตอนการใหบริการ
ที่ชัดเจน และมีระบบการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว
การใหความมั่นใจแกผูรับบริการ (Assurance) หมายถึง เจาหนาที่มีทักษะความรูสามารถตอบขอซักถาม
ของประชาชนได อ ย า งถู ก ต อ ง เจ า หน า ที่ แ ต ง กายสุ ภ าพเรี ย บร อ ย เจ า หน า ที่ ใ ห บ ริ ก ารอย า งเสมอภาคเท า
เทียม เจาหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําที่ดี และเจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพ ออนโยน
ความเปนรูปธรรม (Tangibles) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเห็น ไดแกมีเครื่องมือ และ
อุปกรณที่พรอมสําหรับใหบริการแกประชาชน สถานที่ใหบริการกวางขวางไมคับแคบ สามารถรองรับประชาชนได
อยางเพียงพอ สถานที่ใหบริการมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย มีบอรดประชาสัมพันธที่แสดงใหทราบถึง
ระยะเวลา คาธรรมเนียม และหลักฐานในการขอรับบริการมีเครื่องดื่ม หนังสือพิมพ สาหรับบริการประชาชน
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ความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ (Empathy) หมายถึง เจาหนาที่มีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการ เจาหนาที่สนใจไตถามความตองการของประชาชน และเจาหนาที่ใหความชวยเหลือตามที่ประชาชนรอง
ขออยางรวดเร็ว
การตอบสนองตอผูรับบริการ (Responsiveness) หมายถึง เจาหนาที่มีความพรอมในการใหบริการแก
ประชาชน เจาหนาที่ไมปฏิเสธกอนที่จะพยายามทําตามความตองการของประชาชนเจาหนาที่สามารถแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นไดอยา งทัน ทว งที เจ า หน าที่ มีความตรงต อเวลาในการใหบ ริการและเจ าหน าที่ ใหบริการอย างตอเนื่ อง
ตลอดเวลาที่เปดทาการ
งานทะเบียนราษฎร หมายถึง งานทะเบียนขอมูลที่เกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูของประชาชน ตั้งแตเกิด
จนตาย ซึ่งเปนเอกสารทางกฎหมายที่เปนประโยชนในการรักษาสิทธิและหนาที่ของราษฎร ซึ่งจะตองเก็บรักษาไว
ตลอดไปเพื่อเปนประโยชนในการอางสิทธิตาง ๆ ตามกฎหมาย

แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น
เรืองเวทย แสงรัตนา (2522, หนา 20 อางถึงใน เสาวลักษณ วรสุข 2551, หนา 28) ไดใหความหมายของ
ความคิด เห็น ไว ว า เป น การแสดงออกทางด า นความรูสึ กต อสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ด ว ยการพู ด หรื อเขีย น โดยอาศั ย พื้ น
ฐานความรู ประสบการณและสภาพแวดลอม การแสดงความคิดเห็นอาจไดรับการยอมรับ ปฏิเสธจากคนอื่นก็ได
พัชนี กรกวิน (2526, หนา 78 อางถึงใน เสาวลักษณ วรสุข 2551, หนา 28) ไดใหความหมายของความ
คิดเห็นไววา เปนสวนหนึ่งของทัศนคติ ซึ่งความรูสึก ความคิด ความเชื่อตอสิ่งแวดลอมในลักษณะที่ชอบหรือไมชอบ
จีรพรรณ กาญจนะจิตรา (2538, หนา 14 อางถึงใน ชุติมา บานไร, 2551, หนา 8) ไดกลาววา ความคิดเห็นเปน
ความเชื่อหรือความคิดเห็นของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งความคิดเห็นของบุคคลจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ
ประสบการณและความรูที่เขาไดรับ
ศรีสมบูรณ แยมกลม (2538, หนา 47 อางถึงใน อัศวประกาญจน สนิทจันทร 2551, หนา 8) สรุปความ
คิดเห็นวาเปนการแสดงออกทางความรูสึกหรือความเชื่อมั่นตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งซึ่งอาจ
เกิดจากการประเมินผลสิ่งนั้นหรือเหตุการณนั้น โดยมีอารมณประสบการณและสภาพแวดลอมในขณะนั้นเปน
พื้น ฐานของการแสดงออก ซึ่ง อาจจะถูกต อ งหรือไม ถูก ต อ งก็อ าจจะได รับ การยอมรับ หรือปฏิเสธจากคนอื่น ก็
ได ความคิดเห็นนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลา การแสดงความคิดเห็นอาจทาดวยคําพูดหรือการเขียนก็ได
ณุสิรินทร ขันธะทิม (2544, หนา 9 อางถึงใน ชุติมา บานไร 2551, หนา 9) ไดสรุปวาความคิดเห็น คือ
ความรู สึ ก ของบุ ค คลแต ล ะบุ ค คลที่ มี ต อ สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใด ซึ่ ง อาจเป น บุ คคล กลุ ม คนหรือ สถานการณ ในช ว งเวลา
หนึ่งๆ ความคิดเห็นจึงไมถาวรและมีการเปลี่ยนแปลงไดงาย
โฟสเตอร (1952, หนา 119 อางถึงใน ชุติมา บานไร 2551, หนา 11) ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับความ
คิดเห็นวามีมูลเหตุ 2 ประการ คือ
1. ประสบการณที่บุคคลมีตอสิ่งของบุคคล หมูคณะ เรื่องราวตางๆ หรือสถานการณความคิดเห็นเกิดขึ้นใน
ตัว ของบุ คคลจากการได พ บเห็น คุน เคย อาจถือไดว า เป น ประสบการณ ต รงและจาการได ยิ น ได ฟ ง ได เห็น รูป
ถาย หรือจากหนังสือ โดยไมไดพบเห็นของจริงถือวาเปนประสบการณทางออม
2. ระบบคานิยมและการตัดสินคานิยม เนื่องจากกลุมชนแตละกลุมมีคานิยมและการตัดสินคานิยมไม
เหมือนกัน คนแตละกลุมจึงมีความคิดเห็นสิ่งเดียวกันแตกตางกัน
จากแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยสรุปไดวา ความคิดเห็นคือความรูสึกของ แตละบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวย
การพู ด หรื อ การเขี ย น ซึ่ ง แต ล ะบุ ค คลจะมี ค วามรู สึ ก ที่ แ ตกต า งกั น ออกไปขึ้ น อยู ป ระสบการณ กั บ ความรู
สภาพแวดลอม คานิยม และสถานการณในขณะนั้นเปนพื้นฐาน ซึ่งอาจจะถูกหรือผิด หรืออาจจะไดรับการยอมรับ
หรือปฏิเสธจากคนอื่นก็ได ซึ่งความคิดเห็นนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลาและสภาพแวดลอม
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การวัดความคิดเห็น
พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ (2531, หนา 3 อางถึงใน ชุติมา บานไร 2551, หนา 13) ไดเขียนในเอกสารบรรยาย
ของคณะ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการวัดทัศนคติกลาวถึง การสรางมาตรวัดทัศนคติ
หรือความคิดเห็นมีอยูดวยกันหลายวิธี แตวิธีที่แพรหลายมี 4 วิธี คือ
1. วิธีเธอรสโตน (Thurston’s Scale) เปนวิธีสรางมาตรวัดออกเปนปริมาณแลวเปรียบเทียบกับตําแหนง
กับตําแหนงความคิดเห็นทัศนคติไปในทางเดียวกันและเสมือนวาเปน Scale ที่มีชวงหางกัน (Equalappearing
Intervals)
2. วิธีกัตตแมน (Guttman’s Scale) เปนวิธีวัดทัศนคติหรือความคิดเห็นในแนวเดียวกันและสามารถจัด
อันดับขอความทัศนคติสูงต่ําแบบเปรียบเทียบกันและกันได จากอันดับต่ําสุดถึงสูงสุดไดและแสดงถึงการสะสมของ
ขอแสดงความคิดเห็น
3. วิธีจําแนกแบบ S-D Scale (Semantic Differential Scale) เปนวิธีวัดทัศนคติหรือความคิดเห็น โดย
อาศัยคูคําคุณศัพทที่มีความหมายตรงกันขาม (Bipolar Adjective) เชน ดี เลว ขยัน ขี้เกียจ เปนตน
4. วิธีวัดแบบลิเคิรท (Likert’s scale) เปนวิธีสรางมาตรวัดทัศนคติที่นิยมแพรหลายเพราะเปนวิธีการสราง
มาตรวัดที่งาย ประหยัดเวลา ผูตอบสามารถแสดงทัศนคติในทางชื่นชอบหรือไมชอบโดยจัดอันดับความชื่นชอบ ซึ่ง
อาจมี คํ า ตอบให เ ลื อ ก 5 หรื อ 4 คํ า ตอบ และให ค ะแนนเป น 5,4,3,2,1 หรื อ +2,+1,0,-1,-2 ตามลํ า ดั บ การให
คะแนน Positive หรือทาง Negative
นาคม สุ ว รรณจั ก ร (2541, หน า 19 อ า งถึ ง ใน ชุ ติ ม าบ า นไร 2551, หน า 13) กล า วว า การวั ด ความ
คิดเห็น โดยทั่วไปจะตองมีสวนประกอบ 3 อยาง คือ บุคคลที่จะถูกวัด สิ่งเรา และการตอบสนอง ซึ่งผลที่ไดรับจะ
ออกมาเปนระดับสูงต่ําหรือมากนอย วิธีวัดความคิดเห็นสวนใหญจะใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ โดยผูตอบจะ
เลือกคําตอบตามแบบสอบถาม
วินัดดา ศรีประเสริฐ (2542, หนา 37 อางถึงใน ชุติมาบานไร 2551, หนา 13) การวัดความ คิดเห็น ทัศนคติ
แรงจูงใจ และคานิยมไดมีการสรางแบบทดสอบสําหรับวัดสิ่งตางๆ ดังกลาว แตก็ยังไมสามารถแยกจากกันไดอยาง
เด็ดขาดเพราะมีบางสวนที่ซ้ําซอนกันอยู การวัดความคิดเห็นสวนใหญแลวยังไมมีการแบงแยกออกจากทัศนคติอยาง
ชัดเจน และมีบอยครั้งที่ คําสองคําใชสลั บกัน แต อยา งไรก็ตามการสํารวจความคิด เห็น มักจะเปนการถามสิ่ง ที่
เฉพาะเจาะจง
มอรแกน และคิง (Morgan & King, 1971 อางถึงใน ชุติมา บานไร, 2551 หนา 14) เสนอวา การที่จะให
ใครก็ตามออกความเห็นควรถามกันตอหนา ถาจะใชแบบสอบถามสําหรับวัดความคิดเห็นจะตองระบุใหผูตอบตอบ
วา “เห็นดวย” หรือ “ไมเห็นดวย” กับขอความที่กําหนดใหแบบสอบถามประเภทนี้นิยมสรางตามแนวคิดของ
ลิเคอรท ซึ่งจะแบงความคิดเห็นเปนระดับ ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
เบสท (Best, 1977, อางถึงใน ชุติมา บานไร 2551, หนา 14) เสนอแนะวา วิธีที่งายที่สุดในการบอกความ
คิดเห็น คือ การแสดงใหเห็นถึงจํานวนรอยละของคําตอบในแตละขอความ เพราะจะทําใหเห็นวา ความคิดเห็นจะ
ออกมาในลักษณะเชนไร และสามารถทําตามขอคิดเห็นเหลานั้นได
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สรุปผลการวิจัย
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชากรผูตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบวา ประชาชนที่มาติด ตองานทะเบียนราษฎร เทศบาลตํา บลดอนหัวฬอ อํา เภอเมือง
เปนกลุมตัวอยางที่เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป การศึกษาระดับประถมศึกษา สวนใหญมี
อาชีพรับจาง/เกษตรกร จํานวน 127 คน และมีรายไดอยูระหวาง 5,000-10,000 บาท
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการใหบริการของงาน
ทะเบียนราษฎร เทศบาลตําบลดอนหัวฬอ
ผลการศึกษา พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของงานทะเบียนราษฎร เทศบาล
ตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดาน
ความเชื่อถือไววางใจ อยูในระดับดีมากเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ อยูใน
ระดับดีมาก ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ อยูในระดับดีมาก ดานความเปนรูปธรรม อยูในระดับดี และอันดับ
สุดทายคือ ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการอยูในระดับดี
1. ดานความเชื่อถือไววางใจ ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา เจาหนาที่ไม
เรียกรองผลประโยชนตอบแทน อยูในระดับดีมาก เปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือมีระบบขั้นตอนการใหบริการที่
ชัดเจน อยูในระดับดีมาก เจาหนาที่ใหบริการไดอยางถูกตองแมนยําอยูในระดับดีมาก มีระบบการใหบริการแบบ
เบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว อยูในระดับดีมาก และอันดับสุดทาย คือ เจาหนาที่ใหบริการเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กาหนด อยูในระดับดี
2. ดา นการใหค วามมั่ นใจแกผู รับ บริการ ในภาพรวมอยู ในระดั บ ดี ม าก เมื่ อพิ จ ารณาเป น รายขอแล ว
พบวา เจาหนาที่แตงกายสุภาพเรียบรอยอยูในระดับดีมากเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือเจาหนาที่ใหคําปรึกษา
แนะนําที่ดี อยูในระดับดีมาก เจาหนาที่ใหบริการอยางเสมอภาคเทาเทียมอยูในระดับดีมาก เจาหนาที่มีทักษะ
ความรู สามารถตอบขอซั กถามของประชาชนได อย า งถูก ต องอยู ใ นระดั บ ดี และอั น ดั บ สุ ด ท า ยคื อ เจ า หน า ที่
ใหบริการดวยความสุภาพ ออนโยน อยูในระดับดี
3. ดานความเปนรูปธรรม ในภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาความพรอมของ
เครื่องมือและอุปกรณในการใหบริการอยูในระดับดีมาก เปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือสถานที่ใหบริการมีความ
สะอาดเป น ระเบี ย บเรีย บรอย อยู ใ นระดั บ ดี ม าก มี บ อรด ประชาสั ม พั น ธ ที่ แ สดงใหท ราบถึง ขั้น ตอนในการรั บ
บริการ อยูในระดับดีมาก มีเครื่องดื่ม หนังสือพิมพ สําหรับ
บริการประชาชน อยูในระดับดี และอันดับสุดทายคือ สถานที่ใหบริการกวางขวาง ไมคับแคบสามารถ
รองรับประชาชนไดอยางเพียงพอ อยูในระดับดี
4. ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ ในภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว
พบวา เจาหนาที่สนใจไตถามความตองการของประชาชน อยูในระดับดีเปนอันดับหนึ่ง รองลงมา เจาหนาที่ใหความ
ชวยเหลือตามที่ประชาชนรองขออยางรวดเร็ว อยูในระดับดี และอันดับสุดทายคือ เจาหนาที่มีความกระตือรือรนใน
การใหบริการ อยูในระดับดี
5. ด า นการตอบสนองต อ ผู รั บ บริ ก าร ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ ดี ม าก เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ
พบว า เจ า หนา ที่ ใหบ ริการอย า งต อเนื่ อ งตลอดเวลาที่ เป ด ทํา การ อยู ในระดั บ ดี ม าก เป น อัน ดั บ หนึ่ ง รองลงมา
คือ เจาหนาที่มีความพรอมในการใหบริการแกประชาชน อยูในระดับดีมาก เจาหนาที่มีความตรงตอเวลาในการ
ใหบริการ อยูในระดับดี เจาหนาที่ไมปฏิเสธกอนที่จะพยายามทําตามความตองการของประชาชน อยูในระดับ
ดี และอันดับสุดทายคือ เจาหนาที่สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที อยูในระดับดี
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สวนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของงาน
ทะเบียนราษฎร พบวา
1. ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของงานทะเบียนราษฎร เทศบาล
ตําบลดอนหัวฬอ ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
2. ประชาชนที่มีอายุ ตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของงานทะเบียนราษฎร เทศบาล
ตําบลดอนหัวฬอ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยผูที่มีอายุระหวาง31-40 ป มีความเห็นตอ
คุณภาพการใหบริการแตกตางกับผูที่มีอายุระหวาง 41-50 ป จึงเปนการยอมรับสมมติฐาน
3. ประชาชนที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารของงานทะเบี ย น
ราษฎร เทศบาลตําบลดอนหัวฬอ ไมแตกตางกัน จึงเปนการปฏิเสธสมมติฐาน
4. ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของงานทะเบียนราษฎร เทศบาล
ตําบลดอนหัวฬอ ไมแตกตางกัน จึงเปนการปฏิเสธสมมติฐาน
5. ประชาชนที่มีรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของงานทะเบียนราษฎร เทศบาล
ตําบลดอนหัวฬอ ไมแตกตางกัน จึงเปนการปฏิเสธสมมติฐาน

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัย พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของงานทะเบียนราษฎร เทศบาล
ตําบลดอนหัวฬอ ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก เนื่องจากประชาชนมีความเชื่อถือไววางใจการทํางานของเจาหนาที่ผู
ใหบริการ การใหบริการถูกตอง แมนยํา มีความสะดวกและรวดเร็วในการขอรับบริการ
1. ดานความเชื่อถือไววางใจ ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก ทั้งนี้เปนเพราะวาเจาหนาที่ใหบริการดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายและไมเรียกรองผลประโยชนตอบแทนจากประชาชนผูมารับ
บริการ ทําใหประชาชนเชื่อถือไววางใจเจาหนาที่ผูใหบริการ อีกทั้งเอกสารที่ไดรับมีความถูกตอง แมนยํา ทําใหไม
เสียเวลาในการแกไข ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของชุติมา บานไร (2551) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต อการใหบ ริการของที่ว าการอําเภอท าใหม จัง หวัดจั นทบุ รี พบวา ในดา นความเชื่ อมั่น ไววางใจ
ประชาชนมีความเห็นตอการใหบริการอยูในระดับดี คือ เจาหนาที่ใหบริการดวยความซื่อสัตยสุจริตไมเรียกรอง
ผลประโยชนตอบแทน เจาหนาที่ใหบริการดวยความถูกตองแมนยําครบถวน ไมผิดพลาด
2. ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก ทั้งนี้เปนเพราะวาเจาหนาที่แตงกาย
สุภาพเรียบรอย และใหคําปรึกษาแนะนาชวยใหปญหาตาง ๆ คลี่คลายไปในทางที่ดี ผูรับบริการไมตองกังวลสงสัย
อีกตอไป นอกจากนั้นเจาหนาที่ยังใหบริการแกคนทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพอยางเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ ทํา
ใหประชาชนมีความมั่นใจในตัวเจาหนาที่ผูใหบริการมากขึ้น ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของสุพร นวลตรี
ฉ า (2546) ศึ ก ษาเรื่ อ งป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ความพึ ง พอใจของประชาชนในการให บ ริ ก ารด า นงานทะเบี ย น
ราษฎร สํานักงานทะเบียนทองถิ่น เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี พบวา ในดานเจาหนาที่ ประชาชนผูใชบริการ
งานทะเบียนและบัตรประชาชน มีการรับรูเกี่ยวกับเจาหนาที่ผูใหบริการในระดับคอนขางมาก คือเจาหนาที่ให
คําปรึกษาแนะนําที่ดี พูดจาสุภาพ ออนนอม และเปนกันเอง
3. ดานความเปนรูปธรรม ในภาพรวมอยูในระดับดี ทั้งนี้เปนเพราะวางานทะเบียนราษฎร มีเครื่องมือและ
อุปกรณที่พรอมสําหรับการใหบริการ ทําใหการบริการมีความรวดเร็วไมติดขัด อุปกรณที่ชํารุดเสียหายไดรับการ
ซ อ มแซมให อ ยู ใ นสภาพพร อ มใช ง านได ทั น ที นอกจากนั้ น ยั ง มี บ อร ด ประชาสั ม พั น ธ ที่ แ สดงให ท ราบถึ ง
ระยะเวลา คาธรรมเนียม และหลักฐานในการขอรับบริการ เพื่อใหประชาชนที่มารับบริการไดจัดเตรียม เอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ใหพรอม เมื่อไดรับบริการแลวจะไดไมเสียเวลาในการจัดเตรียมเอกสารอีกซึ่งมีความสอดคลองกับ
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ผลการศึกษาของรัชนี พิทักษญาติ (2546) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการงานทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักทะเบียนอําเภอเมืองชลบุรี พบวา ดานความรวดเร็วใน
การใหบริการ ประชาชนสวนใหญพึงพอใจมาก คือ อุปกรณเครื่องมือที่ใหบริการมีความทันสมัย มีปายประชาสัมพันธ
บอกขั้นตอนและหลักฐานที่ใชประกอบในการขอรับบริการ
4. ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ ในภาพรวมอยูในระดับดี ทั้งนี้เปนเพราะวาเจาหนาที่
ดูแลใสใจประชาชนที่มารับบริการและใหความชวยเหลือตามที่ประชาชนรองขออยางรวดเร็ว ทําใหประชาชนเกิด
ความรูสึกวาเจาหนาที่มีความสนใจ และใสใจในการใหบริการไมทอดทิ้งใหผูรับบริการตองแกไขปญหาตามลําพัง ซึ่ง
มีค วามสอดคล องกับ ผลการศึกษาของชุ ติ มาบ า นไร (2551) ศึก ษาเรื่องความคิด เห็น ของประชาชนที่ มี ตอการ
ใหบริการของที่ ว าการอําเภอท าใหม จั งหวั ดจั นทบุ รี พบว า ในด านความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผู รับบริการ
ประชาชนมี ค วามเห็ น ต อ การให บ ริ ก ารอยู ใ นระดั บ ดี คื อ เจ า หน า ที่ ดู แ ลสนใจไต ถ ามความต อ งการของ
ประชาชน และเจาหนาที่มีความกระตือรือรนในการใหบริการ
5. ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ ในภาพรวมอยูในระดับดี ทั้งนี้เปนเพราะวาเจาหนาที่ใหบริการอยาง
ตอเนื่องไมติดขัด ไมหยุดชะงัก หรือทําใหผูรับบริการตองรอนานเจาหนาที่มีความพรอมในการใหบริการ สามารถ
ใหบริการแกประชาชนไดทันที ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของรัชนี พิทักษญาติ (2546) ศึกษาเรื่องความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณี
สํานักทะเบียนอําเภอเมืองชลบุรี พบวา ดานความรวดเร็วในการใหบริการ ประชาชนสวนใหญพึงพอใจมาก คือ การ
บริการมีความตอเนื่องไมหยุดชะงัก และระยะเวลาที่ใหบริการจนแลวเสร็จมีความเหมาะสมการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นโดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา
1. ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของงานทะเบียนราษฎร เทศบาล
ตําบลดอนหัวฬอไมแตกตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ไมวาผูมารับบริการจะเปนเพศชายหรือเพศหญิง ตางก็ไดรับ
การบริการจากเจาหนาที่ผูใหบริการอยางเสมอภาคและเทาเทียมกันซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของอัศวประ
กาญจน สนิทจันทร (2551) ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาล
เมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทรกลุมตัวอยางคือประชาชนที่มาใชบริการเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร จํานวน 400 คน
พบวา ประชาชนที่มี เพศตางกันมี ความเห็นตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลเมืองสุริน ทรจั งหวั ด
สุรินทร ไมแตกตางกัน
2. ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของงานทะเบียนราษฎร เทศบาล
ตําบลดอนหัวฬอ แตกตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชาชนที่มาติดตอราชการที่มีอายุระหวาง 41-50 ป อาจจะ
เปนผูที่ไมมีความรูดานการติดตองานทะเบียนราษฎรมากนัก เจาหนาที่จึงใหคําปรึกษาแนะนํา และสนใจไตถาม
ความตองการมากกวาผูที่มีอายุ 31- 40 ป จึงทําใหความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของงานทะเบียนราษฎร มี
ความแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของพิพัฒน ศังขะฤกษ (2550) ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของ
ประชาชนผู รั บ บริก ารต อ การบริ การประชาชนด า นทะเบี ย นและบั ต ร ของสํ า นั ก ทะเบี ย นอํา เภอด า นมะขาม
เตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี กลุมตัวอยางคือประชาชน ที่มารับบริการดานทะเบียนและบัตร ของสํานักงานทะเบียน
อําเภอดานมะขามเตี้ย จํานวน 392 คนพบวาอายุที่แตกตางกันมีระดับความพึงพอใจตอการบริ การประชาชนดาน
ทะเบียนและบัตร ของสํานักทะเบียนอําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกัน
3. ประชาชนที่ มี ก ารศึ ก ษาต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารของงานทะเบี ย น
ราษฎร เทศบาลตําบลดอนหัวฬอ ไมแตกตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ไมวาผูมารับบริการจะ มีระดับการศึกษา
ระดับใดก็ตาม ก็ไดรับการบริการจากเจาหนาที่ผูใหบริการอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึ ก ษาของสุ พ ร นวลตรีฉ า (2546) ซึ่ ง ศึก ษาวิ จั ยเรื่ อ งป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ความพึ ง พอใจของประชาชนในการ
ใหบ ริการดา นงานทะเบียนราษฎร สํานั กงานทะเบี ยนท องถิ่นเทศบาลเมื องขลุง จั งหวั ดจัน ทบุรี กลุม ตัวอยา ง
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



คือ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขลุงที่มาใชบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน จํานวน 354 คน
พบวา ความพึงพอใจในกิจกรรมบริการดานงานทะเบี ยนราษฎรของสํ านักงานทะเบียนทองถิ่น เทศบาลเมือง
ขลุง จังหวัดจันทบุรี ไมมีความสัมพันธกับวุฒิการศึกษา
4. ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของงานทะเบียนราษฎร เทศบาล
ตําบลดอนหัวฬอ ไมแตกตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ไมวาผูมารับบริการจะมีอาชีพอะไร ตางก็ไดรับการบริการ
อยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ บงกช สิงหะ (2550) ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่องความเห็น
ของประชาชนต อคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตํา บลบอทอง อําเภอบอทอง จังหวั ดชลบุรี กลุ มตัว อยา ง
คือ ประชาชนผูมาใชบริการเทศบาลตําบลบอทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี จํานวน 363 คน พบวา ประชาชนที่
มีอาชีพ
ตางกันมีความเห็นตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลบอทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรีไม
แตกตางกัน
5. ประชาชนที่มีรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของงานทะเบียนราษฎร เทศบาลตําบล
ดอนหัวฬอ ไมแตกตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ไมวาผูมารับบริการจะมีรายไดเทาใด ตางก็ไดรับการบริการอยาง
เสมอภาคและเทาเทียมกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ บงกช สิงหะ (2550) ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่องความเห็นของ
ประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลบอทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี กลุมตัวอยางคือ ประชาชน
ผูมาใชบริการเทศบาลตําบลบอทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี จํานวน 363 คน พบวา ประชาชนที่มีรายไดตางกันมี
ความเห็นตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลบอทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี ไมแตกตางกัน
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ปญหาการใหบริการเกี่ยวกับสิทธิผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลหนองคลา อําเภอไทรงาม
จังหวัดกําแพงเพชร
Service problems concerning elderly rights of Nong Khla Subdistrict Administration
Organization, Sai Ngam District, Kamphaeng Phet Province

สมลักษณ รอดภัย
ดร.รัษฎากร วินิจกุล

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปญหาการใหบริการเกี่ยวกับสิทธิผูสูงอายุขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองคลา อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูสูงอายุในเขตองคการ
บริหารส ว นตํ า บลหนองคล า อํา เภอไทรงาม จั ง หวั ด กํา แพงเพชร จํ า นวน 234 คน เครื่องมื อที่ ใช ในการวิ จั ย
เปนแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ
ผลการวิจัยพบวาขอมูลปญหาการใหบริการเกี่ยวกับสิทธิผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบล หนองคลา
อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การบริการทางดานการสงเสริมอาชีพ รองลงมาไดแก การบริการทางดานการศึกษา และการ
บริการทางดานการมีสวนรวม
คําสําคัญ : (1) การใหบริการ (2) สิทธิ (3) ผูสูงอายุ
Abstract
This research is aimed at To study the problems of service regarding elderly rights
of Nong Khla Subdistrict Administration Organization, Sai Ngam District, Kamphaeng
Phet Province Sample The research instruments were the elderly in Nong Khla Subdistrict
Administrative Organization District, Sai Ngam District, Kamphaeng Phet Province. The
research instruments were 234 people. Is a questionnaire And interview form.
The results of the research showed that the information about service problems
concerning elderly rights of Nong Khla Subdistrict Administration Organization, Sai Ngam
District, Kamphaeng Phet Province In the overall picture, the average is at a high level.
When considering each aspect Found that the highest mean value was the career promotion
service Followed by Educational Services And participation services
Keywords : (1) Providing services (2) Rights (3) Elderly

บทนํา
ผูสูงอายุเปนทรัพยากรที่มีคาของชาติ เนื่องจากเปนผูมี ประสบการณ ทําประโยชนใหกับสังคม ปจจุบัน
ผูสูงอายุเปนกลุมประชากรที่ไดรับความสนใจนอย เมื่อเทียบกับประชากรกลุมอื่นๆ ขณะที่จํานวนประชากรผูสูงอายุ
ของประเทศมีแนวโนมสูงขึ้นอยูตลอดเวลา และสภาพสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม คือการ
หลั่งไหลแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเขาสูสังคมอุ ตสาหกรรมในตัวเมือง เกิดการยายถิ่นของสมาชิกในครอบครัว
ซึ่งสงผลกระทบตอโครงสรางของครอบครัวและสังคม
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การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรผูสูงอายุในประเทศไทย จากสถิติพบวา จํานวนประชากรผูสูงอายุ
เพิ่มขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 6.1 ในป พ.ศ. 2533 เปนรอยละ 7.6 ในป พ.ศ.2543 และคาดการณวาจะเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 15.3 ในป 2563 หรือคิดเปนจํานวนประชากรสูงอายุ 10.8 ลานคน (อรวรรณ แผนคง, 2552, หนา 4)
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้สงผลกระทบตอระบบตางๆ ของประเทศยางมาก ซึ่งปญหาของผูสูงอายุ คือ ปญหาทาง
เศรษฐกิจ ไดแก ความยากจน รายไดนอย ไมมีรายได ตองเผชิญกับภาวะยากไร รองลงมา คือ ปญหาดานสุขภาพ
อนามัย ผูสูงอายุในชนบทจํานวนไมนอยมีปญหาดานการแพทยและการสาธารณสุข ผูสูงอายุมีปญหาดานรายไดไม
เพียงพอตอคาใชจายในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว เปนปญหาสําคัญกับผูสูงอายุในเขตชนบท
สวัสดิการทางสังคมที่รัฐจัดใหกับผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 โดยกําหนดแนวนโยบาย
การดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริมและสนับสนุนที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ โดยเฉพาะการกําหนดใหมี
การสรางระบบการดูแลผูสูงอายุในชุมชน การสงเสริมกองทุนผูสูงอายุเพื่อใหเกิดประโยชนตอการดําเนินกิจ กรรม
ของผูสูงอายุในชุมชนมากขึ้น การดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุที่ผานมาจนถึงปจจุบัน มีบริการที่
สําคัญที่เปน ที่รูจักของผูสูงอายุเขตชนบท ไดแก บริการรักษาพยาบาลฟรีสําหรับผูสูงอายุ โครงการประกันสุขภาพ
ถวนหนา บริการหนวยแพทยเคลื่อนที่ บริการสถานสงเคราะห บริการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ศูนยบริการผูสูงอายุในวัด
โดยชุมชน บริการชมรมผูสูงอายุ บริการลดหยอนคาโดยสารรถไฟ เปนตน ปญหาอุปสรรคที่สําคัญของการจัดบริการ
สวัสดิการสังคมผูสูงอายุในเขตชนบทประกอบดวย บริการที่มีอยูไมสามารถตอบสนองความตองการของผูสูงอายุในเขต
ชนบทได เชน บริการสถานสงเคราะหที่ผูสูงอายุในชนบทไมตองการ และบริการที่ผูสูงอายุในเขตชนบทตองการแตรัฐก็
ไมสามารถจัดใหไดอยางเหมาะสมเพียงพอ ทั่วถึง และเปนธรรม (ทรายทอง มีสําราญ, 2551, หนา 3)
องคการบริหารสวนตําบลหนองคลา อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร เปนอีกหนึ่งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีภาระหนาที่ ที่จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารส วนตําบล พ.ศ. 2537
และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ซึ่งจากกฎหมายเหลา นี้ ทํ าใหองคการบริหารส วนตํา บลมีภารกิจ มากมายหลายอยา ง แตภารกิจ หนึ่ งที่ ควรให
ความสําคัญและดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐานที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดไว คือ งานสังคม
สงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับกลุมผูสูงอายุที่ มี
แนวโนมจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจากการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมที่ผานมา องคการบริหารสวนตําบล
หนองคลา มีการดําเนินงานในแตละดานนอยมาก ที่เห็นไดชัดเจน ไดแก การจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหกับ
ผูสูงอายุ การจัดกิจกรรมรดน้ําขอพรผูสูงอายุ การซอมแซมและสรางที่อยูอาศัยใหกับผูสูงอายุที่มีความยากจน การ
สงเคราะหเครื่องนุงหมใหตามความจําเปนและเหมาะสม และการจัดสถานที่พักรอและหองน้ํา เพื่อ อํานวยความ
สะดวกแกผูสูงอายุ จะเห็นไดวา องคการบริหารสวนตําบลหนองคลา มีการดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุบางสวน ยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังไมไดมีการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานในการสงเคราะหผูสูงอายุ
ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดกําหนดไว ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปญหาเกี่ยวกับสิทธิผูสูงอายุ
วาองคการบริหารสวนตําบลหนองคลา มีการดําเนินงานเปนอยางไร สิ่งที่ผูสูงอายุตองการใหองคการบริหารสวน
ตําบลหนองคลาดําเนินการเพิ่มเติมคือเรื่องใด และมีปญหาจากการดําเนินงานอยางไร เพื่อจะไดนําผลการศึกษามา
สรุปเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานดานสิทธิผูสูงอายุ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคลา ใหมี
ประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาปญหาการใหบริการเกี่ยวกับสิทธิผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลหนองคลา อําเภอไทรงาม
จังหวัดกําแพงเพชร
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กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
การศึกษาปญหาการใหบริการเกี่ยวกับสิทธิผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลหนองคลา อําเภอไทรงาม
จังหวัดกําแพงเพชร ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปญหาการใหบริการเกี่ยวกับสิทธิผูสูงอายุ
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคลา ดังนี้
1. การบริการดานการแพทยและการสาธารณสุข
2. การบริการดานการศึกษา
3. การบริการดานการสงเสริมอาชีพ
4. การบริการดานการมีสวนรวม
5. การบริการดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ตัวแปรตาม
แนวทางการใหบริการเกี่ยวกับสิทธิ
ผูสูงอายุ ขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองคลา

รูปภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการทําวิจัย

วิธีการวิจัย
การศึกษาปญหาการใหบริการเกี่ยวกับสิทธิผูสูงอายุ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคลา อําเภอไทรงาม
จังหวัดกําแพงเพชร ตัวแปรที่ศึกษาคือ ปญหาการใหบริการเกี่ยวกับสิทธิผูสูงอายุ ไดแก บริการทางการแพทยและ
การสาธารณสุข บริการดานการศึกษา บริการดานการสงเสริมอาชีพ บริการดานการมีสวนรวม และบริการดานการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพ กลุมตัวอยาง ไดแก ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่อาศัยและมี
ทะเบียนบานอยูในเขตตําบลหนองคลา อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 234 คน โดยใชสูตรของเครจซี่
และมอรแกน (Krejeie & Morgan, 1970, หนา 608 - 609) ในการกําหนดกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก แบบสอบถาม สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ
กําหนดคําตอบใหเลือกตอบ (Check List) เพื่อสอบถามสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สอบถาม
เกี่ยวกับปญหาการใหบริการ เกี่ยวกับสิทธิผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลหนองคลา อําเภอไทรงาม จังหวัด
กําแพงเพชร ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ บริการดานทางการแพทยและการสาธารณสุข บริการดานการศึกษา
บริการดานการสงเสริมอาชีพ บริการดานการมีสวนรวม และบริการดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ ขอเสนอแนะจาก
ผูทรงคุณวุฒิ สําหรับขอคําถามที่มีคา OIC ที่มีคาระหวาง 0.6 - 1.0 (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) 7. นําแบบสอบถาม
ที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน (Try Out) เพื่อหาคาความเที่ยงตรงของ
ขอคําถาม โดยคํานวณหาคา สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค คาสัมประสิทธิ์ที่ดีควรมีคา
ตั้งแต 0.7 ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) 8. นําแบบสอบถามมาปรับปรุง แกไขแลวจัดพิมพแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณแลวนําไปเก็บรวบรวมขอมูลตอไป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ตอนที่ 4 เปน
แบบสอบถาม เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนะการใหบริการเกี่ยวกับสิทธิผูสูงอายุ ขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองคลา อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร
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ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ศึกษาปญหาการใหบริการเกี่ยวกับสิทธิผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลหนองคลา อําเภอไทรงาม
จังหวัดกําแพงเพชร ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิง รอยละ 55.13 มีอายุ 60-69 ป รอยละ 53.41 ระดับการศึกษาประถมศึกษา รอยละ 57.69 สวนใหญไมไดประกอบ
อาชีพ รอยละ 32.91 สวนใหญมีรายไดอื่นนอกจากเบี้ยยังชีพ 1,001-5,000 บาท รอยละ 36.32 มีสถานภาพสมรส คิด
เป นรอยละ 66.67 และส วนใหญ มีลั กษณะการอยูอาศัยแบบอยูกับคูสมรส คิ ดเปนรอยละ 62.82 ผลการศึกษาการ
ใหบริการเกี่ยวกับสิทธิผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลหนองคลา อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร ในภาพรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การบริการทางดานการสงเสริม
อาชีพ รองลงมาไดแก การบริการทางดานการศึกษา และการบริการทางดานการมีสวนรวม สรุปไดดังนี้
1. การบริการดานการแพทยและสาธารณสุข พบวา ปญหาการใหบริการเกี่ยวกับสิทธิผูสูงอายุขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองคลา อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การประชาสัมพันธ ดานการดูแล
รักษาสุขภาพของผูสูงอายุ รองลงมาไดแก การไดรับการเยี่ยมบานผูสูงอายุ การใหคําปรึกษาแนะนําการดูแลสุขภาพของ
เจาหนาที่สาธารณสุขยังไมทั่วถึง และการจัดบริการการแพทยทางเลือกในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุมีไมเพียงพอ
2. การบริการดานการศึกษา พบวา ปญหาการใหบริการเกี่ยวกับสิทธิผูสูงอายุขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองคลา อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การบริการใหคําปรึกษา
แนะนําดานสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุไมทั่วถึง รองลงมาไดแก ผูสูงอายุขาดการมีสวนรวมใน
กิจกรรมดานการสง เสริ มความมั่ นคงในการดํารงชีวิ ตเกี่ยวกับการฝ กทั กษะในการประกอบอาชี พ และการ
ประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของผูสูงอายุโดยการเผยแพรทางหอกระจายขาว ปายประกาศ หรือ
โปสเตอรมีนอยและไมทั่วถึง
3. การบริการดานการสงเสริมอาชีพ พบวา ปญหาการใหบริการเกี่ยวกับสิทธิผูสูงอายุขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองคลา อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การรวมกลุมอาชีพผูสูงอายุเพื่อประกอบกิจกรรมสงเสริมรายไดในชุมชนมี
นอย รองลงมาไดแก การสงเสริมใหเกิดอาชีพแกผูสูงอายุเพื่อเปนรายไดเ สริมในการดําเนินชีวิตไมทั่วถึง และการ
ประชาสัมพันธดานการสงเสริมอาชีพไมทั่วถึง
4. การบริการดานการมีสวนรวม พบวา ปญหาการใหบริการเกี่ยวกับสิทธิผูสูงอายุขององคการบริหารสว น
ตําบลหนองคลา อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขาดการสงเสริมใหเกิดการทํา
กิจกรรมรวมกันของกลุมผูสูงอายุ เชน ชมรมผูสูงอายุและผูสูงอายุไมมีโอกาสไดเสนอปญหาและความตองการใน
การจัดประชุมประชาคมหมูบาน รองลงมาไดแก การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมออกกําลังกายของผูสูงอายุใน
ชุมชนยังมีนอยและไมตรงกับความตองการของผูสูงอายุ และขาดการอํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุในการเขารวม
กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีตางๆ เพื่อบําเพ็ญกุศลและรักษาประเพณีอันดีงาม
5. การบริการดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ พบวา ปญหาการใหบริการเกี่ยวกับสิทธิผูสูงอายุขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองคลา อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก กระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการใหบริการผูสูงอายุไมเปนระบบ รองลงมาไดแก การตรวจสอบรายชื่อผูสูงอายุขาดความความสะดวก
และการติดตอขอขึ้นทะเบียนการสงเคราะหผูสูงอายุมีความยุงยากซับซอน
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อภิปรายผล
การศึกษาปญหาการใหบริการเกี่ยวกับสิทธิผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลหนองคลา อําเภอไทรงาม
จังหวัดกําแพงเพชร ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่อยูในระดับปญหา
มากที่สุด คือ การบริการดานการสงเสริมอาชีพ และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในแต
ละดาน ไดแก การประชาสัมพันธดานการดูแลรักษาสุขภาพของผูสูงอายุ การบริการใหคําปรึกษา แนะนําดานสิทธิ
ประโยชนตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุไมทั่วถึง การรวมกลุมอาชีพผูสูงอายุเพื่อประกอบกิจกรรมสงเสริมรายไดใน
ชุมชนมีนอย ขาดการสงเสริมใหเกิดการทํากิจกรรมรวมกันของกลุมผูสูงอายุ และกระบวนการหรือขั้นตอนในการ
ใหบริการผูสูงอายุไมเปนระบบ ทั้งนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะหนวยงานที่อยูใกลชิดกับประชาชนสวน
ใหญของประเทศ ซึ่งมีฐานะยากจนและรับทราบถึ งปญหาความตองการตางๆ ของประชาชนในพื้นที่เปนอยางดี
จึงมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน ซึ่งเปนภารกิจหนาที่ที่สําคัญประการหนึ่งขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ภารกิจสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนมีเปาหมายสําคัญ เพื่ อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในทองถิ่นโดยการเพิ่มรายได ลดรายจายและเพิ่มศักยภาพของชุมชนใหมีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองได มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลองกับผลการวิจัยของ
อภิญญา เวชยชัย (2550) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาโครงการกองทุนสงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุและครอบครัวในชุมชน
โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผลการศึกษาพบวา ปญหาของผูสูงอายุคือ ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกั บโครงการเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุ และความโปรงใสในกระบวนการดําเนินงานและขาดระบบสนับสนุนดานระบบขอมูลข าวสาร และ
สอดคลองกับงานวิจัยของศศิพัฒน ยอดเพชร (2542) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดบริการสวัสดิการสําหรับ
ผูสูงอายุ พบปญหาตางๆ ของผูสูงอายุคือ ปญหาทางดานรางกายอันเนื่องมาจากสภาพ รางกายเสื่อมอวัยวะตางๆ
ดํา เนิ นไปไมป กติ ทํา ใหเกิดภาวการณ เจ็ บป วยหรือมี โรคแทรกซ อนและกอใหเกิด ปญ หาทางจิ ตตามมา ป ญหา
เศรษฐกิจและสังคมเปนปญหาหนึ่งที่ผูสูงอายุตองเผชิญ ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงจากหนาที่ การงานอาชีพ และ
สถานภาพทางสังคม กอใหเกิดปญหาการขาดรายได และถูกทอดทิ้งและการไมยอมรับความสามารถและปญหา
อื่นๆ ตามมาอีกหลายประการ

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
ควรจัดใหมีศูนยบริการชุมชนเอนกประสงคแกผูสูงอายุ ที่สามารถใหผูสูงอายุไดใชเปนสถานที่รวมกลุมกัน
เพื่อทํากิจกรรมในการพัฒนาตนเองใหเปนสถานที่จัดกิจกรรมทางสังคมสําหรับผูสูงอายุในพื้นที่
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาวิจัยถึงวิธีการรวมกลุมและการสงเสริมสวัสดิการใหแกผูสูงอายุในรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมกับ
คุณลักษณะของกลุมผูสูงอายุ เชน การรวมกลุมดานการแพทยและสาธารณสุข ดานการปกครองอาชีพหรือรายได
เสริมดานกิจกรรมทางสังคมและศาสนา เปนตน และศึกษาการรวมกลุมดังกล าวนั้นกอใหเกิดผลกระทบอยางไรกั บ
ชุมชน
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การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะภายในเขตเทศบาลเมืองลําพูน
People participation in garbage management in Lamphun municipality area.

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา
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ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะและเปรียบเทียบการ
มีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะภายในเขตเทศบาลเมืองลําพูน ลักษณะการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research Method) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลําพูน
จํานวน 390 คน เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก
T - test และ F - test (One - way ANOVA) ผลการวิจัยพบวา
1. การมีสวนรวมในการรับรูสภาพปญหาและรวมวางแผนอยูในระดับปานกลาง การมี สวนรวมในการทํา
กิจกรรมการจัดการขยะอยูในระดับมาก การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนอยูในระดับมาก การมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง และการมีสวนรวมในการจัดการขยะภาพรวม
4 ดานอยูในระดับมาก เมื่อจํา แนกรายดาน พบวา กลุมตัวอยางมี สวนรวมสูงสุดในการทํากิจกรรมการจัดการขยะ
รองลงมาการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน การมีสวนรวมในการรับรูสภาพปญหาและรวมวางแผน และการมี
สวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน ตามลําดับ
2. การวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะ
ภายในเขตเทศบาลเมืองลําพูน พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และบทบาทใน
ชุมชนที่แตกตางกันมีผลตอการมีสว นรวมในการจัดการขยะของประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองลําพูนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะ
Abstract
The purpose of research were to study of people participation in garbage
management in Lamphun Municipality area and to study the factors affecting the
participation of people in garbage management in Lamphun Municipality area. A
characteristic of research was the quantitative research. The study of samples were 390
people in Lamphun Municipality area. Instrument for collecting data were a questionnaire.
The analysis of the general information by using descriptive statistics were analyzed to
prove the hypothesis. By using the testing T - test , F - test (One - way ANOVA) findings.
1. The study of people participation in garbage management. The highest was the
participation situation condition and planning , followed by respectively. The participation
on project and sharing , benefiting , monitoring and evaluation.
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2. Factors affecting significant with people participation in garbage management in
Lamphun municipality area were sex , age , levels of education , occupation , number of
members in household and roles in the community at 0.05 level
Keyword : Participation , Management , Waste

บทนํา
การพัฒนาของประเทศไทยที่ผานมาไดเนนการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
เปนสําคัญ ในการเรงการพัฒนาดังกลาวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม เกิดการขยายตัว
ของเมือง การดํารงชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีการปลอยมลพิษสูสิ่ งแวดลอมมากขึ้น รวมถึงการ
ใชทรัพยากรตางๆ ทําใหเกิดปญหาทางดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปญหาเรื่องขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมากขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ดังนั้นรัฐบาลจึงไดกําหนดนโยบายการบริหารจัดการขยะในชุมชนของภาครัฐภายใต Road Map ตามแผน
แมบ ทการบริหารจัดการขยะมู ลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559 – 2564) และแผน “ประเทศไทยไรขยะ”
ตามแนวทาง “ประชารัฐ” โดยใชหลักการ 3Rs คือ การใชนอย ใชซ้ํา และนํากลับมาใชใหม ซึ่งการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการดังกลาว ไดยึดหลักความรับผิดชอบและหลักการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยของหนวยงานที่
เกี่ยวของ รวมทั้งประชาชน ทุกคนในฐานะผูมีสวนไดสวนเสียในการผลิตและการจัดการขยะ ซึ่งสอดคลองกับ
มาตรการที่กําหนดไวในทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ให
ความสําคัญกับการ คัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใชใหมตามกระบวนการจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
อีกทั้งองคการสหประชาชาติไดกําหนดเปา หมายการพัฒนา โดยอาศัยกรอบความคิดที่ มองการพัฒนาทั้งดา น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ใหมีความเชื่อมโยงกันเรียกวา “เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ”หรือ“Sustainable
Development Goals (SDGs)” ดังนั้น การบริหารจัดการขยะของประเทศไทยจึงสอดคลองตามเปาหมายของ
SDGs ที่ 11 และ 12
เทศบาลเมืองลํ าพูน ปจ จุบัน มีการเจริญ เติบ โตของเมืองมากขึ้น เนื่องจากอยู ติดกับเมื องเชีย งใหมใน
ระยะทางเพียง 30 กิโลเมตร มีการอพยพยายถิ่นของประชากรเขามาอยูอาศัยเปนจํานวนมาก องคประกอบของ
เมืองประกอบไปดวยที่พักอาศัย สถานประกอบกิจการ รานคา โรงแรม สถานที่ราชการ สถานศึกษา ตลาดสดขนาด
ใหญที่เปนแหลงกระจายสินคา อีกทั้งมีพื้นที่ใกลกับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสงผล
ใหเกิดปญหาขยะ ซึ่งในแตละวันมีปริมาณขยะเกิดขึ้นถึง 16 – 18 ตันตอวัน อีกทั้งภายในเขตเทศบาลเมืองลําพูนยัง
เปนพื้น ที่ในการจัดงานประเพณีและเทศกาลต างๆ ส งผลใหเกิดขยะจากการจั ดงานอยางหลีกเลี่ ยงไมไ ด ในป
พ.ศ. 2557 – 2560 เทศบาลเมืองลําพูนมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น จํานวน 6,086.71 , 5,729.22 , 6,081.06 และ
6,476.9 ตันตอป ตามลําดับ ทําใหเทศบาลฯตองสูญเสียงบประมาณไปกับการบริหารจัดการขยะดังกลาว หาก
เทศบาลสามารถลดภาระคาใชจายในการบริหารจัดการขยะก็จะสามารถนํางบประมาณในสวนนี้ไปพัฒนาในดาน
อื่นๆที่จําเปนได จากขอมูลสถานการณขยะมูลฝอยในประเทศไทย ปพ.ศ. 2559 โดยกรมควบคุมมลพิษไดจัดลําดับ
จังหวัดที่มีวิกฤตปญหาดานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จากมากไปนอย) โดยพิจารณาจากปจจัยดานรอยละของ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ ถูกนําไปกําจัดแบบไมถูกตอง เทียบกับ ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกเก็ บขนนําไปกําจัดรอยละ
ปริมาณขยะ มูลฝอยที่ไมไดรับการบริการเก็บขน เทียบกับ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น และรอยละปริมาณขยะมูล
ฝอยตกคางในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ไมถูกตองเทียบกับผลรวมปริมาณขยะมูลฝอยตกคางในสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอยที่ไมถูกตองในจังหวัดที่มีคาสูงสุด ซึ่งพบวาจังหวัดลําพูนอยูในลําดับที่ 58 จากทั้งหมด 77 จังหวัด คาคะแนน
ความวิกฤตคิดเปนรอยละ 21.04 ดังนั้น ผูศึกษาวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการขยะภายในเขตเทศบาลเมืองลําพูน และเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะภายใน
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เขตเทศบาลเมืองลําพูน เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยมาวางแผนการสงเสริมการมี สวนรวมของประชาชนใน
การจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น นําไปสูผลสําเร็จและความยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะภายในเขตเทศบาลเมืองลําพูน
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะภายในเขตเทศบาลเมืองลําพูน

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดสวนบุคคลตอเดือน จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว บทบาทในชุมชน ความรูความเขาใจในการจัดการขยะของประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองลําพูนสงผล
ตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะ โดยการมีสวนรวมแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก การมีสวนรวมใน
การรับรูสภาพปญหาและรวมวางแผน การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการจัดการขยะ การมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชน การมีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน
สมมติฐานการวิจัย
ประชาชนที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะภายใน
เขตเทศบาลเมืองลําพูนแตกตางกัน

วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ประชากร คือ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลําพูน จํานวน
12,196 คน กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป ที่พักอาศัยและประกอบอาชีพอยูในเขตเทศบาล
เมืองลําพูน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรการคํานวณของทาโรยามาเน (Yamane, 1967) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 390 คน ทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบบังเอิญ
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยรายละเอียดเนื้อหา
แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลและความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขยะที่มีผลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการขยะภายในเขตเทศบาลเมืองลําพูน โดยแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูล
สวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดสวนบุคคลตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว บทบาทใน
ชุมชน สวนที่ 2 ความรูความเขาใจในการจัดการขยะ และสวนที่ 3 การมีสวนรวมในการจัดการขยะของประชาชน
แบงเปน 4 ดาน ไดแก การมีสวนรวมในการรับรูสภาพปญหาและรวมวางแผน การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการ
จัดการขยะ การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน การมีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน
3. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสราง
แบบสอบถาม แลวนําเครื่องมือแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา
(Content Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหา
คาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคา IOC ตั้งแต 0.67–1.00
4. เก็บรวบรวมขอมูล
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5. วิเคราะหขอมูลและทําการประมวลผลแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป (IBM SPSS
Statistics 24) วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาคาความถี่ (Frequency) รอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Average) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวัดระดับความรู ใชเกณฑใน
การแบงระดับชั้นคะแนนแบบเกณฑอางอิงตามหลักการของบลูม (Bloom , 1971) การมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการขยะ กําหนดวิธีการแปลคะแนนจากแบบสอบถาม โดยอางอิงเกณฑการวัดของเบสท (Best. , 1981)
สถิติ ที่ ใช ในการวิ เคราะหข อมู ล วิ เคราะห เปรี ยบเที ยบระหว างป จจั ยส วนบุ คคลกับการมี ส วนร วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะภายในเขตเทศบาลเมืองลําพูน โดยใชสถิติ T - test และ F - test (One-way ANOVA)

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 70.00 มีอายุในชวงระหวาง 61 – 70 ป รอยละ 36.90 จบ
การศึกษาในระดับประถมปลายหรือต่ํากวา รอยละ 31.80 มีอาชีพเปนแมบานพอบาน รอยละ 31.80 มีรายไดเฉลี่ย
ต่ํากวา 3,000 บาท/คน/เดือน รอยละ 33.30 มีสมาชิกในครอบครัว 3 - 4 คน รอยละ 48.70 และกลุมตัวอยางที่
ตอบแบบสอบถามเปนกลุมประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยูในชุมชน รอยละ 31.00 ในสวนความรูความเขาใจในการ
จัดการขยะ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีคาเฉลี่ยความรูความเขาใจในการจัดการขยะ รอยละ 87.97 เมื่อจําแนก
ตามระดับความรูความเขาใจในการจัดการขยะ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรู ความเขาใจในระดับมาก รอย
ละ 93.60 รองลงมาในระดับปานกลาง รอยละ 5.60 และในระดับนอย รอยละ 0.80
2. การมีสวนรวมในการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลําพูน เมื่อจําแนกรายดาน พบวา
การมีสวนรวมในการรับรูสภาพปญหาและรวมวางแผนอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.37 การมี สวนรวมในการ
ทํากิจกรรมการจัดการขยะอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.85 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 3.79 การมีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานอยูในระดับ ปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.04
และการมีสวนรวมในการจัดการขยะภาพรวม 4 ดานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.52 เมื่อจําแนกรายดาน พบวา
กลุมตัวอยางมีสวนรวมสูงสุดในการทํากิจกรรมการจัดการขยะ รองลงมาการมี สวนรวมในการรับผลประโยชน การ
มีส ว นรวมในการรับ รูสภาพป ญ หาและรว มวางแผน และการมีส ว นรวมในการตรวจสอบและประเมิน ผลการ
ดําเนินงาน ตามลําดับ
3. การวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะ
ภายในเขตเทศบาลเมืองลําพูน พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว บทบาทใน
ชุมชนที่แตกตางกันมีผลตอการมีสวนรวมในการจัดการขยะของประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองลําพูน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผล
การวิ จั ย เรื่อ งการมี ส ว นร ว มของประชาชนในการจั ด การขยะภายในเขตเทศบาลเมื องลํ า พู น พบว า
ประชาชนที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยสวนบุคคลตอเดือน
และบทบาทในชุมชน มีสวนรวมในการจัดการขยะภายในเขตเทศบาลเมืองลําพูน แตกต างกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
ประชาชนที่มีเพศและอายุตางกัน มีสวนรวมในการทํากิจกรรมการจัดการขยะ และการรับผลประโยชน
แตกตางกันนั้น มีความสอดคลองกับผลการศึกษาของจรรยา ปานพรม ซึ่งพบวาปจจัยสวนบุคคลในเรื่องเพศและ
อายุที่แตกตางกันมีผลตอการมีสวนรวมในการคัดแยกขยะที่แตกตางกัน และมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ
รุงกิจ บูรณเจริญ , 2549 อางในจรรยา ปานพรม , 2549 ซึ่งกลาววา นักเรียนที่มีเพศและอายุตางกัน มีพฤติกรรม
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การจัดการขยะฐานศูนยที่แตกตางกัน เนื่องจากจากเพศสามารถแบงแยกพฤติกรรมในการที่จะเลือกปฏิบัติหรือไม
ปฏิบัติในการจัดการขยะทั้งในเชิงสรางสรรคและทํา ลาย ประกอบกับเพศหญิงเปนเพศที่มีความใสใจในการรักษา
ความสะอาดมากกวาเพศชาย ดวยบรรทัดฐานทางสังคมที่วา เพศหญิงยอมมีความเปนกุลสตรี จึงมีพฤติกรรมที่
ออนโยน และรักความสะอาดมากกวาเพศชาย ซึ่งแตกตางจากผลการศึกษาของชวลิต เกตุมงคลสิทธิ , 2548 ได
ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนในการดูแลสิ่งแวดลอม : ศึกษากรณีชุมชนในเขตราษฎรบูรณะ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน การไดรับ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ไมมีผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชน
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีส วนรวมในการรับรูสภาพปญ หาและรวมวางแผน การทํ า
กิจกรรมการจัดการขยะ การรับผลประโยชน การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน และการมีสวนรวมใน
การจัดการขยะในภาพรวม 4 ดานแตกตางกัน สอดคลองกับผลการศึกษาของจรรยา ปานพรหม , 2549 ซึ่งพบวา
ปจจัยสงเสริมที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการคัดแยกขยะมูลฝอย คือ ความรูความเขาใจความหมายของ
การคัดแยกขยะ สอดคลองกับงานวิจัยของฒาศิลา เนียมมณี และเกศสิริ ปนธุระ อางในจรรยา ปานพรหม , 2549
ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบวา ระดับ
ความรูความเขาใจในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากผูที่ไดรับการศึกษาในระดับที่สูงจะไดรับการเรียนการสอนวาขยะ
แตละชนิดควรมีการคัดแยกอยางไร มีการจัดเก็บอยางไร และสามารถนํากลับไปใชประโยชนอยางอื่นไดหรือไม ขยะ
มูลฝอยชนิดใดที่จะตองคัดแยก เพื่อใหงายตอการเก็บขนและการกําจัด สอดคลองกับผลการศึกษาของธรรมจรรย
ตุลยธํารง , 2546 ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนในการจั ดการสิ่งแวดลอม : กรณีศึกษา
เทศบาลภายในเขตอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา คณะกรรมการชุมชนในพื้นที่
ศึกษามีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีปจจัยหลักที่สงผลตอการมีสวนรวมดังกลาว ไดแก การไดรับการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การไดรับขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม และผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ซึ่งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่เชื่อถือไดวาจะมีผลตอกระบวนการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม
ประชาชนที่มีอาชีพและรายไดเฉลี่ยสวนบุคคลตอเดือนแตกตางกัน มีสวนรวมในการทํากิจกรรมการ
จัดการขยะ และการรับผลประโยชนแตกตางกัน สอดคลองกับผลการศึกษาของพิศิพร ทัศนา และคณะ , 2558 ได
ศึ กษาเรื่ องการมี ส ว นรว มของประชาชนในการจั ด การขยะมู ล ฝอยในเขตพื้ น ที่ เทศบาลนครพิ ษ ณุ โ ลก พบว า
ประชาชนที่มี เพศ อายุ อาชีพ และระยะเวลาในการอยูอาศัยอยูในชุมชนที่แตกตางกัน มีสวนรวมในการจัดการขยะ
มูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลกแตกตางกัน สําหรับระดับการศึกษา รายได และจํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนแตกตางกัน มีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลกไม
แตกตางกัน
ประชาชนที่มีบทบาทในชุมชนตางกันมีสวนรวมในการรับรูสภาพปญหาและรวมวางแผนการทํากิจกรรม
การจัดการขยะ การรับผลประโยชน และการมีสวนรวมในการจัดการขยะในภาพรวม 4 ดานแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับผลการศึกษาของชวลิต เกตุมงคลสิทธิ , 2548 ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการชุมชนในการดูแลสิ่งแวดลอม : ศึกษากรณีชุมชนในเขตราษฎรบูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา
ระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนในการดูแลสิ่งแวดลอมอยูในระดับสูง ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการชุมชน คือ ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การมีสวนรวมในการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลําพูน เมื่อจําแนกรายดานทั้ง 4 ดาน
สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
การมี ส ว นรว มของประชาชนในการรั บ รูส ภาพป ญ หาและรว มวางแผนอยู ใ นระดั บ ปานกลาง ซึ่ ง ผล
การศึกษาของพิศิพร ทัศนาและคณะ , 2558 พบวา ดานการมีสวนรวมวางแผนและตัดสินใจอยูในระดับ ปานกลาง
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยสูงสุดคือประชาชนมีสวนรวมในการสรางความเขมแข็งในชุมชนเพื่อใหเกิด
ความรวมมือในการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะประชาชนตระหนักถึงปญหาขยะ มูลฝอยที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนของตนเองทั้งในปจจุบันและในอนาคต ตองการมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินการในการจัดการขยะมูลฝอย
ภายในชุมชนของตนเอง สําหรับดานการมีสวนรวมรับรูสถานการณและสภาพปญหาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ไดมีการประชาสัมพันธการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนทราบอยูเสมอ
ทั้งนี้อาจเปนเพราะประชาชนตองการใหมีการประชาสัมพันธการบริหารจัดการของทางเทศบาลใหมากขึ้นและ
ตองการเขามามีบทบาทในการมีสวนรวมรับรูสถานการณและสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ซึ่งแตกตางจากผล
การศึกษาของดวงใจ ปนตามูล , 2555 ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยใน
องคการบริหารสวนตําบลบานโสก พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมในดานการวางแผนการจัดการขยะมูล
ฝอยอยูในระดับนอย ซึ่งเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลบานโสก ไมมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดเวที
ประชาคมในชุมชน เพื่อวิเคราะหปญหาและใหความเห็น ซึ่งอาจมาจากเหตุผลหลายประการ อาทิ การขาดการ
วางแผนในการรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนรวมมือ การไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายในการใหขอมูล
ขาวสารแกประชาชน การขาดจิตสํานึกของประชาชนในการรวมแกไขปญหาขยะ เปนตน และแตกตางจากผล
การศึกษาของไพลิน สุขเกษม , 2556 ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร
ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลงไมมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นตอโครงการหรือนโยบายในการจัดการ มูลฝอยของเทศบาล ซึ่งเทศบาลตําบลเมืองแกลงไดเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจรสวนใหญใน 2 ขั้นตอนเทานั้น ไดแก ขั้นตอนการ
ปองกันการเกิดของเสีย และขั้นตอนการนํากลับมาใชใหม/การหมักทําปุย โดยมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสารจาก
ทางเทศบาลเปนหลักและการมีสวนรวมในการปฏิบัติ มีทั้งเขารวมกับเทศบาลและเขารวมกับซาเลงรับซื้อของเกา
การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการจัดการขยะอยูในระดับมาก ซึ่งแตกตา งจากผลการศึกษาของพิศิพร
ทัศนาและคณะ , 2558 พบวา ดานการมีสวนรวมทํากิจกรรมโครงการอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีสวนรวมในการใหความรวมมือในการคัดแยกและลดการสรางขยะในครัวเรือนใหมี
ปริมาณ ทั้งนี้อาจเปนเพราะประชาชนสวนใหญไมสามารถทราบถึงปญหาและสาเหตุในการจัดการขยะมูลฝอยที่
แทจริง จึงทําใหประชาชนตระหนักถึงการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมโครงการกับทางเทศบาล และแตกตางจากผล
การศึกษาของกุลวดี เถนวอง , 2554 พบวา การมีสวนรวมของคนในชุมชนกับโครงการหรือกิจกรรมตางๆในชุมชน
มีสวนรวมนอยมาก สาเหตุสําคัญเพราะขาดการประชาสัมพันธและประสานงานจากหนวยงานทองถิ่น หัวหนา
ชุมชน นิติหมูบาน ทําใหขาดความเขาใจและการรับรู การยอมรับของคนในชุมชนตอการจัดการขยะมูลฝอยของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองสาม โดยสวนใหญมีความรูในหลักการจัดการขยะอยางถูกวิธี แตไมสามารถทําตาม
หลักการได เพราะเมื่อแยกขยะแลว รถขยะนําขยะไปเทรวมกัน สําหรับแนวทางการจัดการขยะที่กองไวเปนจํานวน
มากที่คนในชุมชนยอมรับมี 2 วิธี คือ (1) แยกขยะเปนขยะสด ซึ่งนําไปทําปุยใหเกษตรกร และขยะแหงใหนําไปเผา
ในกระบวนการที่ถูกวิธี (2) จัดหาบริษัทที่นําเทคโนโลยีสะอาดมาเผาขยะทั้งหมดที่มีอยู แตตองไมกระทบกับความ
เปนอยูของชาวบาน
การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนอยูใ นระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของปภาวรินทร นาจาปา
, 2557 ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลคลองใหญ อําเภอ
คลองใหญ จังหวัดตราด พบวา ดานการมีสวนรวมในผลประโยชนอยูในระดับมาก โดยประชาชนใหความสําคัญใน
การมีสวนรวมเปนอันดับแรก รองลงมา คือ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการอยูในระดับมาก ดานการมีสวนรวม
ในการตัดสินใจอยูในระดับมาก และอันดับสุดทาย คือ ดานการมีสวนรวมในการประเมินผลอยูใ นระดับนอย ซึ่ง
แตกตางจากผลการศึกษาของวงษประกาย เจริญเพ็ง , 2559 ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนตอการจัดการ
ขยะในองคการบริหารสวนตําบลบานปา อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี พบวา ดานการมีสวนรวมในการรับ
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ผลประโยชนอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีคาเฉลี่ยเรียงจากสูงไปหาต่ํา คือ ประชาชน
เลือกใชผลิตภัณฑชนิดเติมหรือใชถุงผาแทนถุงพลาสติก ชวยทําใหลดคาใชจายในครัวเรือนและลดปริมาณการเกิด
ขยะ รองลงมา คือ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นจาการนําขยะที่คัดแยกไปขาย และประชาชนนําสิ่งของกลับมาใชซ้ําทํา
ใหชุมชนสะอาดมากขึ้น ตามลําดับ
การมีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับผล
การศึกษาของพิศิพร ทัศนาและคณะ , 2558 พบวา ดานการมีสวนรวมตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการนําผลของการประเมินผลไปแกไข เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการขยะมูลฝอยอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้อาจเปนเพราะประชาชนสวนใหญยัง
ไมสามารถรับรูถึงผลการดําเนินงานที่ทางเทศบาลไดจัดทําขึ้น ทั้งนี้ทางเทศบาลไมมีการสรางแรงจูงใจในการชักชวน
ใหประชาชนเขามามีบทบาทในการประเมินผลการดําเนินงาน จึงทําใหการทํางานไมสามารถบรรลุเปาหมายได และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของ วงษประกาย เจริญเพ็ง , 2559 พบวา ดานการรวมติดตามประเมินผลอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยเรียงจากสูงไปหาต่ํา คือ ประชาชนมีสวนรวมประเมินผล
โครงการ/กิจกรรมการจัดการขยะขององคการบริหารสวนตําบล รองลงมา คือ วัสดุ อุปกรณตางๆ ในหองนวด แผน
ไทยเปนของที่เหมาะสมกับการนวดแผนไทย และประชาชนมีสวนรวมในการประเมินแผนพัฒนาการจัดการขยะมูล
ฝอยขององคการบริหารสวนตําบล ตามลําดับ
การมีสวนรวมในการจัดการขยะภาพรวมทั้ง 4 ดานอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกรายดาน พบวา กลุม
ตัวอยา งมี สวนรวมสู งสุ ดในการทํา กิจกรรมการจัด การขยะอยูในระดั บมาก รองลงมาการมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชนอยูในระดับมาก การมีสวนรวมในการรับรูสภาพปญหาและรวมวางแผนอยูในระดับปานกลาง และการ
มีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ เมื่อจําแนกรายขอ
พบวา ขอที่กลุมตัวอยางมีสวนรวมสูงสุด คือ ขอที่ 10 ทานมีสวนรวมในการเสียคาธรรมเนียมเก็บขนขยะใหแก
เทศบาล โดยกลุมตัวอยางมีสวนรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากเทศบาลเมืองลําพูนไดดําเนินการบังคับใชกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 รวมถึงเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลําพูน เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ.2540 รวมกับการใชมาตรการทางสังคมโดยการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับศาสนสถาน
ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ภายในเขตเทศบาลเมืองลําพูนในการบริหาร
จัดการขยะรวมกัน จึงทําใหทุกภาคสวนรวมดําเนินการตามแนวทางบริหารจัดการขยะ มีก ารขอรับบริการเก็บขน
ขยะจากเทศบาลเมื อ งลํ า พู น และชํ า ระค า ธรรมเนี ยมเก็บ ขนขยะตามอัต ราที่ กํา หนดไว ในเทศบั ญ ญั ติ โดยผล
การศึกษาของวิชัย โกสุวรรณจินดา , 2558 ไดศึกษาเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศไทย ผลการศึกษาจากการสัมภาษณเชิงลึก สรุปไดวามาตรการกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะใน
ประเทศไทยยังมีปญหาและอุปสรรคในการจัดการ ทั้งดานการออกกฎหมาย ดานการบังคับใชกฎหมาย และดาน
การสงเสริมการบริหารใหมีประสิทธิภาพ อีกทั้งขาดแผน บูรณาการการจัดการขยะอยางครบวงจรที่จะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและใชทรัพยากรอยางคุมคา ขาดกลไกสงเสริมการมี สวนรวมของประชาชน ขาดการกําหนด
มาตรการสงเสริมและจูงใจการมีสวนรวมจากประชาชนที่เปนรูปธรรมอยางตอเนื่องและประชาชนยังขาดจิตสํานึก
ในการคัดแยกและจัดการขยะ ดังนั้นผูวิจัยเห็นวาการจัดการขยะใหเกิดประสิทธิภาพจําเปนจะตองมีการบังคับใช
กฎหมายควบคูกับการใชมาตรการทางสังคมรวมดวย และขอที่กลุมตัวอยางมีสวนรวมต่ําสุด คือ ขอที่ 19 ทานมี
สวนรวมในการตรวจสอบระบบการบริหารจัดการขยะของเทศบาล ไดแก พนั กงานผูปฏิ บัติงาน วั สดุอุปกรณ
งบประมาณ ฯลฯ โดยกลุมตัวอยางมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากเปนการบริหารงานระดับองคกร
ภายในเทศบาลเมืองลําพูน ไดแก การบริหารงานบุคคล การจัดหาวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน การจัดสรร
งบประมาณ และการบริหารจัดการระบบงาน จึงทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในระดับปานกลาง โดยประชาชน
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



สามารถแสดงความคิดเห็นได เชน การใหขอเสนอแนะหรือแสดงคํารองขอแกผูบริหารเทศบาลเมืองลําพูนในคราว
การประชุมประจําเดือนผูนําชุมชน การประชุมประจําเดือนชมรมผูสูงอายุ การประชุมประจําเดือนชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข หรือการแสดงความคิดเห็นผานชองทางรับเรื่องรองทุกข หรือผานทางสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลําพูน
เปนตน สอดคลองกับผลการศึกษาของปภาวรินท นาจาปา , 2557 พบวา โดยภาพรวมการมีสวนรวมของประชาชน
ตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลคลองใหญ อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด อยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความแตกตาง โดยดานการมีสวนรวมในผลประโยชนอยูในระดับมาก ประชาชนให
ความสําคัญในการมีสวนรวมเปนอันดับแรก รองลงมา คือ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการอยูในระดับมาก ดาน
การมีสวนรวมในการตัดสินใจอยูในระดับมาก และอันดับสุดทาย คือ ดานการมีสวนรวมในการประเมินผลอยูใน
ระดับนอย ซึ่งแตกตางจากผลการศึกษาของพิศิพร ทัศนาและคณะ , 2558 พบวา ระดับการมีสวนรวมในภาพรวม
4 ดาน อยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการมีสวนรวมรับรู
สถานการณและสภาพปญหา รองลงมา คือ ดานการมีสวนรวมทํากิจกรรมโครงการ และดานการมีสวนรวมวางแผน
และตัดสินใจ ตามลําดับ

ขอเสนอแนะ
1. จากการสรุปผลความรูความเขาใจในการจัดการขยะของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญยังไมสามารถแยกประเภทของขยะอันตรายได เชน ถานไฟฉาย แบตเตอรรี่รถยนต หลอดไฟเกา
กระปองบรรจุสารเคมี เปนตน ซึ่งขยะประเภทเข็มฉีดยาใชแลว สําลี/ถุงมือที่เปอนเลือด คือ ขยะติดเชื้อ และขยะ
อันตรายไมควรทิ้งรวมปะปนกับขยะทั่วไป เพราะทําใหสารเคมีจากขยะอันตรายรั่วไหลและปนเปอนสูสิ่งแวดลอมได
ดังนั้นเจาหนาที่จําเปนจะตองสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับขยะอันตรายและขยะติดเชื้อใหแกประชาชน เพื่อให
สามารถจัดการขยะแตละประเภทไดอยางถูกวิธีตามหลักสุขาภิบาลตอไป
2. จากการวิจัยครั้งนี้ พบวา กลุ มตัวอยางสวนใหญมีอายุ 61 – 70 ป ซึ่งเปนกลุมผูสูงอายุที่อาศัยอยูใน
ชุมชน และจากขอมูลประชากรภายในเขตเทศบาลเมืองลําพูน พบวา กลุมประชากรผูสูงอายุมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องและเขาสูสังคมผูสูงอายุ ดังนั้นการรณรงคประชาสัมพันธการจัดการขยะจึงจํา เปนตองผานชองทางที่
เหมาะสมและเขาถึงไดงายสําหรับกลุมผูส ูงอายุในชุมชน เชน การรณรงคประชาสัมพันธในคราวประชุมประจําเดือน
ของชมรมผูสูงอายุ การประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการชุมชน การประชาสัมพันธผานทางเสียงตามสายใน
ชุมชน การประชาสัมพันธในวันพระที่วัดตา งๆ การประชาสัมพันธในงานบุญงานศพ การรณรงคเคาะประตูบาน
เปนตน
3. จากการวิจัยครั้งนี้ พบวา การมีสวนรวมในการรับรูสภาพปญหาและรวมวางแผน รวมถึงการตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นควรกระตุนใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
รับรูสภาพปญหา จนสามารถเห็นถึงความรุนแรงและความจําเปนในการแกไขปญหาอยางเรงดวน หากไมไดรับการ
แกไขหรือจัดการอยางจริงจัง จะกอใหเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอม นํามาซึ่งอันตรายตอสุขภาพและสงผลกระทบตอ
ชีวิตความเปนอยู ทําใหคุณภาพชีวิตต่ําลง หากประชาชนรับรูและเข าใจถึงสภาพปญหาขยะจึงจะเขามามีสวนรวม
ในการวางแผน รวมดําเนินการ รวมตรวจสอบติดตามและรวมประเมินผล ทําใหทุกขั้นตอนในการบริหารจัดการ
ขยะเกิดจากการมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริง
4. สําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการ
จั ด การขยะภายในเขตเทศบาลเมื อ งลํ า พู น เพื่ อนํ า ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด ไ ปปรับ ปรุง แกไ ขการจั ด การขยะใหเกิ ด
ประสิทธิภาพ และตรงตามความตองการของประชาชนในพื้นที่ และควรศึกษาองคประกอบขยะภายในเขตเทศบาล
เมืองลําพูนอยางตอเนื่อง เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาจัดทําแนวทางและปรับปรุงแกไขการจัดการขยะตามประเภทที่
มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ไดนําเสนอถึงใหเห็นถึงอํานาจของพนักงานอัยการในการสั่งใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวน
เพิ่มเติมนั้น ซึ่งตามกฎหมายไทยนั้นหลังจากพนักงานสอบสวนสงสํานวนคดีใหแกพนักงานอัยการเพื่อทําการสงฟอง
คดีแลวนั้น หากพนักงานอัยการเห็นวาสํานวนการฟองคดียังไมสมบูรณ ก็ใชอํานาจตามกฎหมายสั่งใหพนักงาน
สอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมได แตในกรณีที่พนักงานอัยการมีความเห็นวาควรทําการสอบสวนพยานหรือ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของกับคดี พนักงานอัยการไมมีอํานาจในการสั่งใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมได
ทําไดแคแนะนําซึ่งไมมีอํานาจในการบังคับเปนคําสั่งที่ตองปฏิบัติตาม
ดังนั้นจึงควรมีการแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหมีความชัดเจนในการใชอํานาจของพนักงานอัยการในการสั่งให
สอบสวนคดีเพิ่มเติมในกรณีที่มีความเห็นวา ความสอบสวนพยานหรือบุคคลที่ไมใชผูตองหามาตั้งแตตน และอาจให
มีการบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อกําหนดอํานาจของพนักงานอัยการในเรื่องนี้ เพื่อใหความชัดเจนในการตีความ
กฎหมาย และใหอํานาจพนักงานมีสวนรวมในการทําสํานวนคดีมากขึ้น เปนการพัฒนาระบบการสอบสวนและ
ดําเนินคดีใหมีความรอบคอบและใหเปนไปตามความยุติธรรมตามหลักสากลมากขึ้นดวย
คําสําคัญ : อํานาจการสอบสวนคดี, บทบาทอัยการในการสอบสวนคดี, การดําเนินคดีอาญา
Abstract
The purpose of this study is to understand the authority of public prosecutor in the
additional investigation on criminal case. According to Thai law, after the investigating
officer finish investigation, the investigating document has to be given to the prosecutor.
The prosecutor has the right to ask for additional investigation on suspect of the case. For
the additional investigation on witness and other person, the prosecutor can only give the
advice to the investigation officer, but the investigation office don’t have to follow the
advice. So that there should be additional law to give the authority for prosecutor to ask for
additional investigation on witness and other person related to the crime as well. The
change may help improving criminal procedure efficiency in Thai society.
Keyword : Prosecutor Authority, Investigation authority of prosecutor, Criminal Procedure
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บทนํา
บทความวิจั ยนี้ได เขียนขึ้นจากการทําวิ จัยเชิ งคุณภาพเรื่อง “ปญหาอํานาจพนั กงานอัยการในการสั่ ง
สอบสวนคดีเพิ่มเติม ” ซึ่งการศึกษานี้มีจุดประสงคในการพัฒนาระบบการดําเนินคดีอาญาในประเทศไทย และ
เพื่อใหเขาใจสภาพปญหาในเรื่องอํานาจของพนักงานอัยการในการสั่งใหมีการสอบสวนคดีเพิ่มเติม การแบงแยก
อํานาจการสอบสวนออกจากการฟองรองคดีในระบบการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทย ทําใหพนักงานอัยการไม
มีบทบาทเขาไปเกี่ยวของในการสอบสวนของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการจะเริ่มปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดก็
ตอเมื่อกระบวนการการสอบสวนเสร็จสิ้น แลวสงสํานวนการสอบสวนไปใหพนักงานอัยการในการสงสํานวนฟองรอง
คดี ซึ่งเทากับวาพนักงานอัยการเปนเพียงผูกลั่นกรองสํานวนการสอบสวนที่พนักงานสอบสวนทําเสร็จไวแลวเสนอ
สั่งฟองตอศาลเทานั้น พนักงานอัยการจะทําการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อใหพยานหลักฐานชัดเจนในการสั่งฟองคดีเอง
ไมไดเนื่องจากอํานาจการสอบสวนเปนของพนักงานสอบสวน จึงจําเปนตองใชอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 143 ในการสั่งใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนและแจงขอหาเพิ่มเติม ซึ่งในทาง
หลักสากลแลวการแบงแยกอํานาจสอบสวนกับการดําเนินคดีออกเปน 2 ฝายนั้น เปนการผิ ดหลักสากลอยางยิ่ง
เพราะในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวนไมใชผูที่จะนําพยานหลักฐานมาพิสูจนความผิดของผูตองหาในศาล แตเปนแค
ผูรวบรวมพยานหลักฐานมาประกอบสํานวนการสั่งฟองของอัยการ
ในการใชกฎหมายดังกลาว พนักงานอัยการนั้นมีอํานาจในการสั่งใหมีการสอบสวนและดําเนินคดีเพิ่มเติม
ไดกับเพียงแคผูตองหาที่พนักงานสอบสวนดําเนินคดีมาแตเดิม คือเทาที่พนักงานสอบสวนระบุไวในสํานวนตั้งแตเดิม
เทานั้น สวนคําสั่งเพิ่มเติมใหพนักงานสอบสวนกับบุคคลอื่นในคดีหรือนอกคดีที่พยานหลัก ฐานในคดีพาดพิงไปถึงวา
เปนผู กระทํ าความผิด หรือไดรว มกระทําความผิ ดนั้น เปน แคคํา แนะนํ าเพี ยงเท านั้น ไมเปนอํา นาจสั่งการตาม
กฎหมาย (อิสระ พานิชวัฒนา, 2552 : 2-3) เพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องอํานาจของพนักงานอัยการในการสั่งการให
มีการสอบสวนเพิ่มเติมนั้นจะมีประโยชนตอการแกปญหาขอบกพรองในกระบวนการสอบสวนและเปนประโยชนตอ
การพัฒนากระบวนการสอบสวนคดีความอาญาในประเทศไทยใหมีความสมบูรณและเปนไปตามหลักสากลมากขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาแนวคิด ทฤษฎี เรื่องอํา นาจของพนั กงานอัยการในการสั่ ง ใหพ นั กงานสอบสวนทํ า การ
สอบสวนเพิ่มเติมของไทยและตางประเทศ แนวคําพิพากษา มาตรการทางกฎหมาย และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. เพื่อศึกษาสภาพปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจของพนักงานอัยการในการสั่ง
ใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติม วามีปญหาอยางไรและควรแกไขอยางไร
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับอํานาจของพนักงานอัยการในการสั่งใหสอบสวนเพิ่มเติมของประเทศ
ไทยและตางประเทศวาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
4. เพื่อศึกษาอํานาจของพนักงานอัยการในการสั่งใหมีการสอบสวนรายละเอียดในคดีเพิ่มเติมแกพนักงาน
สอบสวนของตางประเทศที่มีความเหมาะสม เพื่อนํามาปรับใชกับกฎหมายไทย ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
การวิจัยนี้จะเนนศึกษาในเรื่องอํานาจของอัยการในการสั่งการหรือไดแคแนะนําใหพนักงานสอบสวนทํา
การสอบสวนเพิ่มเติมและดําเนินคดีกับบุคคลอื่นที่ไมใชผูตองหาในสํานวนแตพยานหลักฐานชี้ชัดวาเปนผูกระทํา
ความผิดหรือรวมกระทําความผิดดวย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 และมีความ
จําเปนอยางไรถึงจะตองศึกษาและแกไขประเด็นปญหานี้
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใชวิธีการศึกษาเอกสาร (Documentary
Research) วิเคราะหขอมูลที่รวบรวมมาไดโดยใชวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยศึกษาจากเอกสาร
รายงาน บทความ รายงานวิชาการ วิทยานิพนธ สารนิพนธ และสื่ออิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหขอมูลในการตีความ
ลักษณะวิเคราะหตามหลักเหตุผล

ผลการวิจัย
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 ไดใหอํานาจแกพนักงานอัยการในการสั่งให
พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติม ซึ่งการตีความอํานาจในกฎหมายนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา ไดให
ความเห็นวา พนักงานอัยการมีอํานาจสั่งพนักงานสอบสวนใหสอบสวนคดีเพิ่มเติมไดนั้น บุคคลนั้นจะตองเปน
ผูตองหาในสํานวนคดีมาแตเดิม หากพนักงานอัยการเห็นวามีพยานหลักฐานไมพอในการสงฟองเอาผิดกับผูตองหา
ก็ใหพนักงานอัยการมีอํานาจในการสั่งใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมในคดีเพื่อจะ
ไดดําเนินการสั่งฟองผูตองหาตอศาลได แตบุคคลที่ไมใชผูตองหามาแตเดิม ซึ่งคือพยานและบุคคลภายนอกพนักงาน
อัยการไมสามารถสั่งใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนและแจงขอกลาวหาได
ซึ่ง การตี ค วามกฎหมายตามคณะกรรมการกฤษฎีกานี้ อาจทํ า ใหผู ก ระทํ า ความผิ ด และผู รว มกระทํ า
ความผิดไมตองรับโทษทางกฎหมาย ซึ่งขัดกับหลักนิติรัฐและนิติธรรมที่วา ผูกระทําความผิดจะตองไดรับโทษทาง
กฎหมาย ควรมีการแกไขเรื่องอํานาจพนักงานอัยการในการสั่งใหมีการสอบสวนเพิ่มใหครอบคลุมถึงการสอบสวน
พยานและบุคคลภายนอกดวย

อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาตั ว กฎหมายประมวลวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาในประเทศไทยประเด็ น เรื่อ งอํา นาจของ
พนักงานอัยการในการสั่งใหมีการสอบสวนคดีเพิ่มเติมนั้น เนื่องจากมีความเห็นตางกันในการตีความ มาตรา 143
ระหวางพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวน หากนํามาลองปรับใชกับคดีตัวอยาง คือ
(ก) กรณีที่สามีภรรยาไดรวมกันบุกรุกปาสงวนโดยผิดกฎหมาย โดยที่ทั่งคูตางรูวาที่ดินที่ไดทําการเขา
ครอบครองนั้นเปนที่เขตปาสงวนแหงชาติ ซึ่งพนักงานสอบสวนไดแจงดําเนินคดีกับฝายสามีฝายเดียว ทางพนักงาน
อัยการไดตรวจสอบสํานวนและไดแจงใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีแจงขอหาแกฝายภรรยาในฐานะเปนผูรวม
กระทําความผิดดวย ซึ่งภรรยานั้นถือเปนบุคคลภายนอกอันพยานและหลักฐานไดพาดพิงไปถึงวาเปนผูรวมกระทํา
ความผิดดวย เปนตัวอยางหนึ่ง
(ข) กรณีที่ คดีนาย ก. กับ นาย ข. รวมกันฆาผูอื่นโดยเจตนา แตพนักงานสอบสวนไดแจงขอหาดําเนินคดีกับ
นาย ก. เปนผูตองหาเพียงผูเดียว สวนนาย ข. พนักงานสอบสวนไดกันไวเปนพยานในคดีเทานั้น เมื่อพนักงานอัยการ
ไดรับสํานวนคดีจากพนักงานสอบสวนแลว ไดพิจารณาสํานวนและพยานหลักฐานในคดีซึ่งไดชี้ชัดวา นาย ข. พยานบุคคล
ในคดีนั้นเปนผูรวมกับผูตองหาในการกระทําการฆาผูอื่นดวย พนักงานอัยการจึงไดแจงกับพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดี
กับนาย ข. พยานในคดีนั้นเปนผูกระทําความผิดรวมกันกับนาย ก. ฐานฆาผูอื่นโดยเจตนาดวย เปนอีกตัวอยางหนึ่ง
ในทางปฏิบัตินั้น พนักงานอัยการไมมีอํานาจในการสั่งใหสอบสวนเพิ่มเติมใหแกพนักงานสอบสวนเพื่อสั่ง
ใหแจงขอกลาวหาแกผูรวมกระทําความผิดที่ถูกกันตัวไวเพื่อเปนพยานหรือบุคคลภายนอกที่หลักฐานพาดพิงถึงวา
เปนผูรวมกระทําความผิดดวยแตไมไดเปนผูตองหาในคดีมาตั้งแตตน ซึ่งพนักงานอัยการทําไดแคใหความเห็นและให
คําแนะนําแกพนักงานสอบสวน สวนพนักงานสอบสวนนั้นก็สามารถพิจารณาวาจะดําเนินการตามคําแนะนําของ
พนักงานอัยการหรือไมก็ได
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หากขอเท็จจริงเปนไปตามตัวอยางขางตน กรณีที่สามีภรรยารวมกันบุกรุกปาสงวน พนักงานอัยการไมมี
อํานาจในการสั่งใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับฝายภรรยาซึ่งเปนบุคคลภายนอกที่หลักฐานพาดพิงถึงวาเปนผู
รวมกระทําความผิด หรือกรณีอีกตัวอยางหนึ่ง ในกรณีที่นาย ก. และนาย ข. รวมกันฆาผูอื่น พนักงานอัยการก็ไม มี
อํานาจในการสั่งพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับนาย ข. ที่ถูกกันตัวไวเปนพยานเชนกัน ซึ่งในกรณีตัวอยางนี้
นาย ข. ที่ถูกกันไวเปนพยานอาจจะเปนบุคคลตนคิดหรือเปนบุคคลที่เปนตัวการสําคัญในการกระทําความผิดในคดี
ซึ่งจากรณีตามตัวอยางนี้จะเห็นไดชัดวาในทางปฏิบั ตินั้นไมมีความสอดคลองกับหลักการแปลความของ
กฎหมายตามหลักวิชาการอตอยางใดเลย ซึ่งจะเปนเหตุใหเกิดชองวางทางกฎหมายในการดําเนินคดีอาญาใหเปนไป
ตามขอเท็จจริงของรูปคดีและเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในการกระทําความผิด ผูที่ไมไดเปนผูตองหาในคดี ไมวาจะเปน
บุคคลภายนอกที่พยานหลักฐานพาดพิงถึงหรือตัวผูกระทําความผิดที่ถูกกันตัวไวเปนพยานในคดี ลวนแตเปนผูมีสวน
รวมในการกระทําความผิดหรือในบางกรณีอาจเปนผูนําหรือตัวการสําคัญในการกระทําความผิด อาจจะไมตองรับ
โทษตามกฎหมาย เปนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสังคมโดยที่ไมมีกฎหมายบังคับใหลงโทษได

ขอเสนอแนะ
การที่พนักงานอัยการไมมีอํานาจในการสั่งใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมและแจงขอหาแก
พยานหรือบุคคลอื่นที่พยานหลักฐานพาดพิงถึงวาไดรวมกระทําความผิดกับผูตองหานั้น ในทางปฏิบัติอาจจะทําให
การดําเนินคดีอาญาไมไดบังคับนําผูกระทําความผิดหรือผูรวมกระทําความผิดมาลงโทษตามกฎหมายโดยเฉพาะ
กรณีที่มีผูกระทําความผิดหลายคน ในบางกรณีผูกระทําความผิดบางคนถูกกันตัวไงเปนพยานสําหรับเอาผิดผูรวม
กระทําความอื่นๆ ทําใหกระบวนการยุติธรรมเกิดช องวาง ผูกระทําความผิดบางคนไมไดถูกลงโทษตามกฎหมาย
ดังนั้นจึงสมควรอยางยิ่งที่ควรจะใหมีการรางกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อขยายความในการใหอํานาจแกพนักงานอัยการใน
การสั่งพนักงานสอบสวนใหทําการสอบสวนและแจงขอหาแกบุคคลอื่นที่ไมใชผูตองหาเพื่อใหสํานวนสั่งฟองคดีมี
ความยุ ติ ธ รรมตามหลั กสากล โดยอาจทํ า การร า งเป น พระราชบั ญ ญั ติ แ กไ ขเพิ่ มเติ ม วิ ธี พิ จ ารณาความอาญา
เพื่อขยายความใหอํานาจของพนักงานอัยการมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องการสั่งใหมีการสอบสวนในคดีเพิ่มเติมนั้น
จะเปนการแกไขขอบกพรองของการตีความทางกฎหมายเพื่อใหสํานวนคดี ความมีความสมบูรณและเพื่อใหการ
ดําเนินคดีอาญาเปนไปอยางยุติธรรมตามหลักสากลได
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ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการฆาสัตวเพื่อจําหนายเนื้อสัตว ศึกษากรณีการจัดสวัสดิภาพสัตวในโรงฆาสัตว
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องปญหากฎหมายเกี่ยวกับการฆาสัตวเพื่อจําหนายเนื้อสัตว ศึกษากรณีการจัดสวัสดิภาพสัตวใน
โรงฆาสัตว มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาการจัดการการควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว เฉพาะกรณี
การจัดสวัสดิภาพสัตวในโรงฆาสัตว (2) ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการฆาสัตวเพื่อจําหนาย
เนื้อสัตว เฉพาะกรณีการจัดสวัสดิ ภาพสัตวในโรงฆาสัตวของกฎระเบียบขององคกรระหวางประเทศและกฎหมาย
ตางประเทศ (3) เสนอแนวแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิจัยจากเอกสาร เพื่อนํามาวิเคราะหโดยอาศัยหลัก เกณฑและ
แนวทางที่เหมาะสมตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุปทางกฎหมาย
ผลการวิจัยพบวาพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2559 ไมมีบท บัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดการสวัสดิภาพสัตวที่ชัดเจน และปรากฎวาพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพ
สัตว พ.ศ. 2557 บัญญัติยกเวนใหการฆาสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตวไมถือ
วาเปนการทารุณกรรมสัตวตามพระราชบัญญัติดังกลาว ซึ่งสงผลใหโรงฆาสัตวของประเทศไทยไมไดรับการยอมรับ
เกี่ยวกับการจัดการสวัสดิภาพสัตวในโรงฆาสัตว อันเปนขอกําหนดตามมาตรฐานสากลดานการจัดการสวัสดิภาพ
สัต ว ในโรงฆ า สัต ว โดยต อ งมี กระบวนการที่ เปน ไปตามหลั กสวั ส ดิ ภ าพสั ต ว ดัง นั้ น จึ ง ควรมี การปรับ ปรุง แกไ ข
มาตรการทางกฎหมายวาดวยการฆาสัตวเพื่อจําหนายเนื้อ สัตว เฉพาะกรณีการจัดสวัสดิภาพสัตวในโรงฆาสัตวให
เทียบเคียงไดกับมาตรฐานสากล เพื่อสรางหลัก ประกันในความปลอดภัยใหกับผูบริโภคเนื้อสัตวที่สะอาดถูกหลัก
อนามัย และเพื่อจะนําไปสูแนวทางการควบคุมมาตรฐานโรงฆาสัตวที่เหมาะสมตอไป
คําสําคัญ : การจัดสวัสดิภาพสัตว, โรงฆาสัตว
Abstract
This research has the main objectives to study are (1) animal slaughtering control
for selling of meat in the case of animal welfare in slaughterhouses (2) comparative study
of laws regarding the control of slaughtering animals for the sale of meat in the case of
animal welfare in slaughterhouses of international organization regulations and foreign law
(3) propose amendments to the relevant laws.
This research is a qualitative study conducted based on the documentary research to
be analyzed using appropriate regulations and guidelines to obtaining legal conclusions.
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This research concluded as follows: The animal slaughtering act for selling of meat,
BE 2559 has no clear provisions on animal welfare management. In addition, it appears that
the law on the prevention of cruelty and animal welfare, BE 2557, exempts animals
slaughtering according to the law on the control of slaughtering for selling of meat, not
considered animal cruelty.
Therefore, there should be a revision of legal measures for slaughtering animals for
the sale of meat act. Focus on animal welfare in slaughterhouses to be comparable to
international standards. In order to ensure safety for consumers of clean, hygienic meats
and in order to continue to lead the appropriate slaughterhouse control standards.
Key Words : Animal Welfare, Slaughterhouse

บทนํา
เนื้อสัตว หมายถึง เนื้อจากสัตวตาง ๆ ประเภทของสัตวที่ใชเนื้อเพื่อบริโภค ไดแก เนื้อสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
เชน เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อแพะ เนื้อแกะ เนื้อควาย เนื้อสัตวปก เชน ไก เปด หาน นกทุกประเภท เนื้อสัตวที่นํามาใช
บริโภคสวนใหญไดจากการเลี้ยงปศุสัตว ผานการฆาจากโรงฆาสัตวและนํามาชําแหละเปนชิ้นสวนเพื่อแบงจําหนาย
เพื่อสะดวกในการนํามาบริโภค ประเทศไทยมีการเลี้ยงปศุสัตวและผลิตเนื้อสัตวเพื่อการบริโภคภายในประเทศและ
สงออกไปยังตางประเทศเปนปริมาณมากในแตละป ทั้ งนี้การตลาดเนื้อสัตวในปจจุบันมีการแขงขัน และการกีดกัน
ทางการคาในระดับสูง ประเด็นที่นํามาใชเปนขออางในการกีดกันทางการคา สวนใหญจะเปนประเด็นเรื่องความ
ปลอดภัยของอาหาร ซึ่งรัฐบาลไทยไดตระหนัก และใหความ สําคัญเกี่ยวกับการผลิตอาหาร โดยกําหนดมาตรการ
ควบคุม การผลิ ต ในระดั บ ฟารม ปศุ สั ต ว จ นถึง โรงฆ า สั ต ว เพื่ อใหไ ด เนื้ อสั ต ว ที่ ป ลอดภัย สํ า หรับ การบริโภคของ
ประชาชน นอกจากนี้การเลี้ยงสัตวอยางเหมาะสมเพื่อใหสัตวมีความเปนอยูที่ดีสุขสบาย โดยผูประกอบการตอง
จัดการงานดานสวัสดิภาพสัตวอยางมีจริยธรรมและสอดคลองตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของประเทศคูคา
รวมถึงมาตรฐานสากลดานสวัสดิภาพสัตวซึ่งผูบริโภคทั่วโลกใหความสนใจและตื่นตัวตอการผลิตอาหารโปรตีนจาก
สัตวที่สามารถบริโภคไดอยางปลอดภัยและตองไมมาจากการทรมานสัตว ดวย ดังนั้นรัฐบาลไทยตองมีมาตรการ
ส ง เสริม ให ผู ป ระกอบการให ค วามรว มมื อ ในการพั ฒ นางานด า นสวั ส ดิ ภาพสั ต ว ใ ห เ กิ ด ขึ้ น อย า งเป น รูป ธรรม
โดยเฉพาะในธุรกิจการผลิตเนื้อสัตวเพื่อการบริโภค
ประเทศไทยมีวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว มาโดยตลอด อาทิเชน
พระราชบัญญัติลักษณะฆาโค กระบือและสุกร ตามหัวเมือง ร.ศ.119 พระราชบัญญัติลักษณะฆาโค กระบือและสุกร
ตามหัวเมือง แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2473 พระราชบัญญัติควบคุมการฆาขายโค กระบือ แพะ แกะและสุกร
พุท ธศักราช 2481 พระราชบั ญ ญั ติ อากรฆ า สั ต ว พุ ท ธศั กราช 2488 พระราช บั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การฆ า สั ต ว แ ละ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่ อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2559 ซึ่งบังคับ
ใชอยูในปจจุบัน แตอยางไรก็ตามกฎหมายวาดวยการฆาสัตวเพื่อจําหนายเนื้อสัตว ฉบับดังกลาว ยังไมครอบคลุม
หลักสวัสดิภาพสัตวของกระบวนการฆาสัตวในโรงฆาสัตว โดยไมมีบทบัญญัติของกฎหมายที่ชัดแจง ทั้งนี้สวัสดิภาพ
สัตว ตามนิยามขององคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ หมายถึง การที่สัตวจะรับมือกับสภาพที่สัตวอยูได
อยางไร (Animal welfare means how an animal is coping with the conditions in which it lives) ทั้งนี้
หลักสวัสดิภาพสัตวจะยึดหลักการ 5 ประการ (Five Freedoms) ในการเลี้ยงและปฏิบัติตอสัตว ไดแก 1) อิสระ
จากความหิวกระหาย (Freedom from hunger and thirst) 2) อิสระจากความไมสบายกาย (Freedom from
discomfort) 3) อิสระจากความเจ็บปวดและโรคภัย (Freedom from pain injury and disease) 4) อิสระจาก
ความกลัวและไมพึงพอใจ (Freedom from fear and distress) 5) อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ
(Freedom to express normal behavior) แตสําหรับการประกอบกิจการโรงฆาสัตวนั้น ยังตองคํา นึงถึงวาสัตว
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เปนสิ่งมีชีวิตที่มีความรูสึก (sentient beings) ตองไมทําใหสัตวตองเจ็บปวดและทุกขทรมานโดยไมจําเปน (avoid
unnecessary pain and suffering) และการปฏิบัติตอสัตวตองเปนไปอยางมีมนุษยธรรม (humane care) ดวย
เหตุผลดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึ งมีความสนใจศึกษาถึงปญหากฎหมายเกี่ยวกับการฆาสัตวเพื่อจําหนายเนื้อสัตว
ศึกษากรณีการจัดสวัสดิภาพสัตวในโรงฆาสัตว เพื่อใหทราบสถานการณในปจจุบันและศึกษาแนวทางในการแกไข
ปรับปรุงกฎหมายตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1) ศึกษาการจัดการการควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว เฉพาะกรณีการจัดสวัสดิภาพสัตวใน
โรงฆาสัตว
(2) ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการฆาสัตวเพื่อจําหนายเนื้อสัตว เฉพาะกรณีการ
จัดสวัสดิภาพสัตวในโรงฆาสัตวของกฎระเบียบขององคกรระหวางประเทศและกฎหมายตางประเทศ
(3) เสนอแนวแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
การวิจัยนี้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับหลักสวัสดิภาพสัตว ในประเด็นที่เกี่ยวของกระบวนการฆาสัตวในโรงฆาสัตว
เปรียบเทียบกับกฎระเบียบขององคกรระหวางประเทศ ไดแก องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ กฎระเบียบ
สหภาพยุโรป องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐานและกฎหมายตางประเทศ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา

วิธีการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ง นี้ เป น การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ด ว ยวิ ธี การวิ จั ยเอกสาร
(Documentary Research) โดยศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากหนังสือ ตํารา บทความ วารสาร งาน วิจัย
บทบัญญัติของกฎหมาย รายงานการประชุมในการรางหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทั้ง
รวมทั้งเว็บไซดและสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะหโดยอาศัยหลักเกณฑและแนว ทางที่เหมาะสมตาง ๆ
เพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุปทางกฎหมาย

ผล/สรุปผลการวิจัย
กระแสความตื่นตัวของผูบริโภคและอุตสาหกรรมผลิตเนื้อสัตวทั่วโลกไดใหความสําคัญตอเรื่องสวัสดิภาพสัตว
เนื่องจากมีความเชื่อมโยงสูความปลอดภัยของอาหารและมีสวนสนับสนุนใหเกิดความยั่งยืนของหลักการความมั่นคง
ทางอาหารขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ เพื่อผลิตอาหารที่หลอเลี้ยงมนุษยชาติ โดยปราศจาก
การทรมานสัตวและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ผูประกอบกิจการเลี้ยงสัตวตองตระหนักเสมอวาตองมีการเลี้ย งสัตวที่
ถูกตองอยางมีจริยธรรม และจําเปนตองดําเนินการภายใตหลักการที่มุงเนนใหสัตวไดรับการเลี้ยงดูอยางเหมาะสม
เพื่อใหสัตวมีความเปนอยูที่ดีและสุขสบายปราศจากความทุกขทรมานใด ๆ ตลอดชวงระยะของการเลี้ยงสัตว ตาม
สิทธิที่สัตวพึงไดรับ ซึ่งสิ่งนี้เปนองคป ระกอบสําคัญของการเลี้ยงสัตวและการผลิตอาหารดวยความรับผิดชอบ ซึ่ง
ตองดําเนินการโดยตลอดตั้งแตธุรกิจการเลี้ยงสัตว การผลิตเนื้อสัตวและการแปรรูปผลิตภัณฑจากสัตว ซึ่งตองนํา
หลักสวัสดิภาพสัตวไปปฏิบัติอยางถูกตองและเหมาะสม โดยมุงเนนการเลี้ยงสัตวใหมีอิสระ 5 ประการ โดยการ
จัดการงานดานสวัสดิภาพสัตวตองมีจริยธรรมและควรตองจัดการใหสอดคลองตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ
ของประเทศไทยและประเทศคูคา รวมถึงขอกําหนดของลูกคาและมาตรฐานสากลดานสวัสดิภาพสัตวเปนอยางต่ํา
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ประเทศไทยมีกฎหมายที่บัญญัติเพื่อปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว คือ พระราชบัญญัติ
ปองกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ.2557 ซึ่งไดบัญญัติหามไมใหผูใดกระทําการทารุณกรรมสัตวโดย
ไมมีเหตุอันควร การทารุณกรรมสัตวจึงเปนความผิดตามพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพ
สัตว พ.ศ. 2557 ฉบับนี้ แตปรากฎวาการฆาสัตวเพื่อการบริโภคนั้น เปนขอยกเวนของการกระทําที่ไมถือวาเปน การ
ทารุณกรรมสัตว ตาม มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. 2557
ที่บัญญัติใหการฆาสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตวไมถือวาเปนการทารุณกรรม
สัตวตามพระราชบัญญัติดังกลาว ทั้งนี้พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2559
ซึ่งเปนกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตวที่มีผลบังคับใชอ ยูในปจจุบันนั้นไมไดกําหนดไว
เปนการเฉพาะ โดยมีการกําหนดเรื่องวิธีการฆาสัตวไวในกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการตั้ งโรงฆา สัต ว โรงพักสัต วแ ละการฆ าสั ตว พ.ศ. 2555 ซึ่ง ตราขึ้น โดยอาศั ยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ที่ยังคงมีการบังคับใชอยู โดยทั้งนี้กฎกระทรวง
ฉบับนี้ปรากฎหลักเกณฑอยางกวาง ๆ ไวในขอ 14 โดยบัญญัติวาตองทําใหสัตวสลบกอนทําการฆาและเลือกใช
วิธีการฆาสัตวที่เหมาะสมกับชนิดของสัตวเทานั้น โดยไมไดกําหนดกรรมวิธีขั้นตอนหรือวิธีการหรือการกระทําใดที่
ถือไดวาเปนการกระทําที่ไมทารุณกรรมสัตว กฎกระทรวงฉบับนี้ยังไมปรากฏวามีการวางหลัก เกณฑที่ชัดเจนเพียง
พอที่จะสามารถนําไปปฏิบัติหรือถือไดวาเปนมาตรฐานตามหลักสวัสดิภาพสัตว และไมอาจจะพิจารณาไดวาการ
กระทําใดที่เปนไปตามหลักสวัสดิภาพสัตวโดยเหมาะสมกับชนิดของสัตวนั้น เมื่อพิจารณาจากมาตรฐานโรงฆาสัตวที่
เปนสากล พบวาเรื่องสวัสดิภาพสัตวเปนประเด็นสําคัญที่ภาครัฐตองตระหนักถึงและควรตองตรากฎหมายใหมี
บทบัญญัติใหเปนตามหลักสวัสดิภาพสัตวที่เปนสากล เพื่อใหประเทศไทยไดมีระเบียบขอบังคับและกฎเกณฑที่
กําหนดหลักการในการฆาสัตวเพื่อการบริโภคโดยเฉพาะ โดยการนํามาตรฐานสากลมาปรับปรุงแกไขกฎหมายโดย
อาศัยกฎระเบียบขององคกรระหวางประเทศและกฎหมายตางประเทศ ไดแก
1) ขอกําหนดดานสุขภาพบก (Terrestrial Animal Health Code) แหงองคการโรคระบาดสัตวระหวาง
ประเทศ (Office International des Epizooties)
ขอกําหนดดานสุขภาพบกแหงองคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ ซึ่งปรากฎในบรรพที่ 7.5 การฆา
สัตว ลักษณะที่ 7 สวัสดิภาพสัตว เลมที่ 1 บทเบ็ดเสร็จ โดยใหคําแนะนําที่จําเปนและใหความสําคัญตอสวัสดิภาพ
ของสัตวตั้งแตกอนเริ่มกระบวนการฆาสัตว ในระหวางกระบวนการฆาสัตวและจนกระทั่งสัตวตาย โดยนํามาใชกับ
การฆาสัตวในโรงฆาสัตว ซึ่งหมายถึงสัตวทุกชนิดที่ถูกฆาตายภายในโรงฆาสัตว และทั้งนี้โรงฆาสัตวตองดําเนินการ
ในการขนสงสัตวและการฆาสัตว โดยไมกอใหเกิดความเครียดกับสัตว
2) กฎระเบียบสหภาพยุ โรปที่ 1099/2009 วา ดวยการปกปองสัตว ณ เวลาทํ าการฆา สัตว (Council
Regulation (EC) No 1099/2009 of the 26 October 2009 on protection of animals at time of killing)
กฎระเบียบสหภาพยุโรปที่ 1099/2009 วาดวยการปกปองสัตว ณ เวลาทําการฆาสัตว เปนขอกําหนด
ทั่วไปขั้นต่ําที่สุดเพื่อการปกปองสัตว ณ เวลาทําการฆาสัตว ซึ่งเปนไปตามหลั กการคุมครอง สวัสดิภาพสัตวที่ดี
กฎระเบียบสหภาพยุโรปฉบับนี้กําหนดขั้นตอนในกระบวนการฆาสัตว ตอ งไมทําใหสัตวไดรับความเจ็บปวด ตอง
เผชิญกับเครียดและตองไดรับความทุกขทรมานโดยไมจําเปน อาทิเชน การกําหนด ใหใชวิธีการทําใหสัตวแตละชนิด
หมดสติหรือสลบกอนทําการฆาสัตวตามที่กําหนดไวในขอบัญญัติที่ 4 วิธีทําใหสัตวหมดสติ (Stunning methods)
และภาคผนวกที่ 1 เปนตน นอกจากจะกําหนดขั้นตอนตาง ๆ ในกระบวนการฆาสัตวแลว ประเด็นที่สํา คัญมาก
ประเด็นหนึ่ง คือ การกําหนดใหโรงฆาสัตว ตองมีเจาหนาที่สวัสดิภาพสัตว (Animal Welfare Officer) ปฏิบัติ
หนาที่ประจําโรงฆาสัตวตามขอบัญญัติที่ 17 โดยตองได ประกาศนียบัตรรับรองความรูความสามารถในการปฏิบัติ
หนาที่ตามขอบัญญัติที่ 21 ซึ่งไดกําหนดการฝ กอบรมและการสอบเพื่อใหไดประกาศนียบัตร ทั้งนี้เจาหนาที่สวัสดิ
ภาพสัตว มีหนาที่ใหคําแนะนําใหผูประกอบกิจการโรงฆาสัตวและพนักงานโรงฆาสัตวใหปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ
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สหภาพยุโรปและมาตรฐานสําหรับวิธีการปฏิบัติ (Standard Operating Procedures, SOPs) เพื่อใหการฆาสัตว
ดําเนินไปอยางมีมนุษยธรรม
3) ระบบมาตรฐานการจัดการสวัสดิภาพสัตว (Animal welfare management, ISO/TS 34700:2016)
ขององคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization)
ระบบมาตรฐานการจัดการสวัสดิภาพสัตว (ISO/TS 34700:2016) ขององคการระหวางประเทศวาดวย
การมาตรฐาน เปนขอกําหนดและคําแนะนําทั่วไปสําหรับองคกรในหวงโซอาหาร โดยเปนการจัดทําขอกําหนดและ
แนวทางสําหรับการดําเนินการตามหลักสวัสดิภาพสัตวตามบรรพที่ 7.1 ตามขอกําหนดดานสุขภาพบกแหงองคการ
โรคระบาดสัตวระหวางประเทศ นําไปใชกับสัตวบกสายพันธุหรือสัตวที่เลี้ยงไวเพื่อการผลิตอาหารหรืออาหารสัตว
ยกเวนสัตวที่ใชสําหรับการวิจัยและกิจกรรมทางการศึกษา สัตวในสถานที่พักพิงสัตวและสัตวเลี้ยงในสวนสัตว สัตว
เลี้ยงเปนเพื่อนสัตวจรจัดและสัตวปา สัตวน้ํา การฆาสัตวเพื่อวัตถุป ระสงคสาธารณะหรือสุขภาพสัตวภายใตการ
กํากับดูแลของเจาหนาที่ผูมีอํานาจ รวมถึงสัตวที่กอความรําคาญ โดยมีขอบัญญัติดานตาง ๆ อาทิเชน การขนสงสัตว
ทางทะเล (Transport of animals by sea) การขนสงสัตวทางบก (Transport of animals by land) การขนสง
สัตวทางอากาศ (Transport of animals by air) การฆาสัตว (Slaughter of animals) สวัสดิภาพสัตวและระบบ
การผลิตโคเนื้อ (Animal welfare and beef cattle production systems) สวัสดิภาพสัตวและระบบการผลิตไก
เนื้อ (Animal welfare and broiler chicken production systems) และ สวัสดิภาพสัตวและระบบการผลิตโค
นม (Animal welfare and dairy cattle production systems)
4) พระราชบัญญัติการฆาสัตวอยางมีมนุษยธรรม (The Humane Slaughter Act, P.L. 107-171) แหง
ประเทศสหรัฐอเมริกา
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารฆ า สั ต ว อ ย า งมี ม นุ ษ ยธรรม เป น กฎหมายที่ ต ราโดยรั ฐ สภากลางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อกําหนดการใชกรรมวิธีอยางมีมนุษยธรรมในการฆาปศุสัตวและสัตวปก ซึ่งถือเปนนโยบายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ รวมถึงการคุมครองสัตว โดยการลดความเจ็บปวด ปราศจากการ
ทรมานจากขั้นตอนตาง ๆ ในกระบวนการฆาสัตวและการเคลื่อนยายสัตว โดยกําหนดใหการฆาสัตวตองทําใหสัตว
ไมมีสติรับรูหรือปราศจากความรูสึกโดยสิ้นเชิงกอนทําการฆาสัตวดวย ทั้งนี้กฎหมายฉบับนี้ถูกบัญญัติขึ้นครั้งแรกเมื่อ
ป พ.ศ.2501 และมีการปรับปรุง แกไขเรื่อยมา ซึ่ งแสดงใหเห็นว า ประเทศสหรัฐ อเมริกาใหความสํ าคัญต อการ
จัดสวัสดิภาพสัตวในโรงฆาสัตวมานานกวา 60 ปมาแลว นอกจากนี้ประเทศสหรัฐอเมริกา ยังมีกฎหมายควบคุม
มาตรฐานโรงฆาสัตว การฆาสัตวและการขนสงเนื้อสัตวปรากฎในกฎหมายหลายฉบับประกอบกัน โดยมีกฎหมาย
หลัก ไดแก กฎหมายวาดวยมาตรฐานเนื้อสัตว (Wholesome Meat Act) กฎหมายวาดวยคุณภาพเนื้อสัตวปก
(Wholesome Poultry Products Act) กฎหมายวาดวยการตรวจสอบเนื้อสัตว (Federal Meat Inspection
Act) กฎหมายวาดวยการตรวจสอบเนื้อสัตวปก (Poultry Product Inspection Act) เปนตน ทั้งนี้กฎหมาย
ดังกลาวเปนกฎหมายตราโดยรัฐสภาที่กําหนดใหกฎหมายของแตละมลรัฐที่ควบคุมเนื้อสัตว บกและเนื้อสัตวปกนั้น
จะตองไดมาตรฐานขั้นต่ําเทียบเทากับกฎหมายของรัฐบาลกลาง
อยางไรก็ตามประเทศไทยยังมีการบัญญัติพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551 บังคับใช ซึ่ง
สงผลใหมีการจัดทํามาตรฐานสินคาเกษตรที่เกี่ยวกับโรงฆาสัตวและมาตรฐานสินค าเกษตรเกี่ยวกับ สวัสดิภาพสัตว
ได แก (1) การปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดี ท างด า นสวั ส ดิ ภ าพสั ต ว : การขนส ง สั ต ว ท างบก (มกษ. 9034 -2553)
โดยประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ฉบั บ ประกาศและงานทั่ ว ไป เล ม 127 ตอนพิ เ ศษ 131 ง เมื่ อ วั น ที่ 12
พฤศจิกายน พ.ศ.2553 (2) การปฏิบัติที่ดีทางดานสวัสดิภาพสัตว:ระบบการผลิตโคนม (มกษ.9049-2561)โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 135 ตอนพิเศษ 87 ง เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.
2561 โดยมาตรฐานดังกลาวทั้งหมดลวนเปนมาตรฐานสมัครใจทั้งสิ้น
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นอกจากนี้กรมปศุสัตวยังมีประกาศและระเบียบที่เกี่ยวของกับสวัสดิภาพสัตว ไดแก
(1) ประกาศกรมปศุสัตว วาดวยการคุมครองและดูแลสวัสดิภาพโคนม ณ สถานที่เลี้ยง พ.ศ.2544 (2)
ระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการคุมครองและดูแลสวัสดิภาพสุกร ณ สถานที่เลี้ยง พ.ศ.2544
(3) ระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการคุมครองและดูแลสวัสดิภาพสุกร ระหวางการขนสง พ.ศ.2544
(4) ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการคุมครองและดูแลสวัสดิภาพสัตวปก ณ สถานที่เลี้ยง พ.ศ.2554
(5) ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการคุมครองและดูแลสวัสดิภาพสัตวปกระหวางการขนสง พ.ศ.2554
(6) ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการคุมครองและดูแลสวัสดิภาพสัตวปกขณะทําใหตายหรือการฆา พ.ศ.2554
แตทั้งนี้ประกาศและระเบียบดังกลาวก็ไมไดระบุรายละเอียดของวิธีปฏิบัติอยางชัดแจง อาทิเชน มีระเบียบ
กรมปศุสัตวเฉพาะการคุมครองและดูแลสวัสดิภาพสัตวปกขณะทําใหตายหรือการฆาเทานั้น ไมปรากฏวามีประกาศ
หรือระเบียบที่คุมครองและดูแลสวัสดิภาพสัตวชนิดอื่น หรือขอ 13 ของหมวด 2 การพักสัตวปก ณ โรงฆาสัตวปก ที่
บัญญัติวาสถานที่พักสัตวปกตองมีอุณหภูมิ การระบายอากาศ และสภาพแวด ลอมที่เหมาะสม เพื่อลดความเครียด
ของสัตวจากการขนสง กอนนําสัตวเขาสูกระบวนการฆา ซึ่งจะเห็นไดวาบัญญัติดวยถอยคําวาที่เหมาะสม โดยไมได
ระบุวาที่เหมาะสมเทากับเทาใด เปนตน แตอยางไรก็ตามจะเห็นไดวาระเบียบดังกล าวไมครอบคลุมทุกชนิดสัตว มี
เพียงโคนม สุกรและสัตวปกเทานั้น และเปนที่สังเกตวาระเบียบดังกลาวไมเปนกฎหมายอนุบัญญัติของกฎหมาย
กฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนือ้ สัตว เพียงแตอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบี ยบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545
ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2559
โดยตองบัญญัติใหมีหมวดวาดวยการจัดการสวัสดิภาพสัตวในโรงฆาสัตวใหชัดเจน ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล
และควรตรากฎหมายอนุ บัญ ญัติ ใหครอบคลุ มชนิด ของสัต ว ซึ่ งขณะนี้ มีเพีย งระเบี ยบกรม ปศุสัต วว า ดว ยการ
คุมครองและดูแลสวัสดิภาพสัตวปกขณะทําใหตายหรือการฆาเทานั้น รวมถึงการเปลี่ยนการบังคับใชการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีทางดานสวัสดิภาพสัตวแหงพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551 จากมาตรฐานสมัครใจ
เปนมาตรฐานบังคับเพื่อใหกระบวนการผลิตเนื้อสัตวเปนไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว

อภิปรายผล
ในงานวิจัยครั้งนี้พบวาผูบริโภคเนื้อสัตวโลกใหความสนใจในเรื่องหลักสวัสดิภาพสัตว ทั้งในระดับ ประเทศ
และความรวมมือระหวางประเทศ เนื่องจากสังคมในปจจุบันมีมุ มมองตอการปฏิบัติตอสัตวที่เปลี่ย น แปลงไป
โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่สังคมตระหนักถึงแหลงที่มาของอาหารเปนอยางยิ่ง เมื่อมนุษยเปนผูบริโภคโปรตีน
จากสัตวเปนหลัก จึงเกิดคํา ถามวาสัตวที่นํามาผานการกระบวนการฆาสัตวเพื่อจําหนายเปนเนื้อสัตวนั้นไดรับการ
ปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรมหรือไม จึงมีการเรียกรองใหตองมีการปฏิบัติที่ดีตอสัตวซึ่งสงผลมาถึงกิจการโรงฆาสัตวดวย
แตอยางไรก็ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อ สัตว พ.ศ.2559 ไมมีบทบัญญัติที่ชัดเจนตอ
กรณีการจัดสวัสดิภาพสัตวในโรงฆาสัตว นอกจากนั้นพระราช บัญญัติปองกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว
พ.ศ. 2557 ซึ่งไดบัญญัติหามไมใหผูใดกระทําการทารุณกรรมสัตวโดยไมมีเหตุอันควรนั้น มีขอยกเวนใหการฆาสัตว
ตามกฎหมายว า ด ว ยการควบคุ ม การฆ า สั ต ว แ ละจํ า หน า ยเนื้ อ ว า ไม ถื อ ว า เป น การทารุ ณ กรรมสั ต ว ต าม
พระราชบัญญัตินี้อีก จึงเปนการย้ําวาการฆาสัตวในโรงฆาสัตวนั้นยังไมมีกฎหมายใดที่กํา หนดวิธีการฆาสัตวอยางมี
มนุษยธรรมตามหลักสวัสดิภาพสัตว ตลอดจนการจัดสวัสดิภาพสัตวในกระบวนการการฆาสัตว นับตั้งแตขนสงสัตว
มายังโรงฆาสัตวจนกระทั่งชําแหละซากสัตวเพื่อจําหนายเนื้อสัตวใหกับผูบริโภค กอใหเกิดความกังวลใจวา สัตวที่จะ
ถูกฆาจะไดรับการทารุณกรรมและไดเนื้อสัตวที่มีคุณภาพไมดี ไมเหมาะสมตอการบริโภคของมนุษย การฆาสัตว
อยางมีมนุษยธรรมเปนวิธีการหนึ่ง ที่ถือไดวาเปนการจัดสวัสดิภาพในโรงฆาสัตว ที่สามารถลดความทุกขทรมานและ
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เจ็บปวดของสัตวได แตทั้งนี้การจัดสวัสดิภาพสัตวควรดําเนินการทั้ง กอนและขณะถูกฆา มาตรการทางกฎหมายจึง
เปนมาตรการที่จะสามารถบังคับใหโรงฆาสัตวดําเนินการใหกระบวนการฆาสัตวเปนไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว ได
ซึ่งจะเห็นไดวาองคกรระหวางประเทศ คือ องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ และองคการระหวางประเทศวา
ดวยการมาตรฐาน ตลอดจนสหภาพยุโรป และกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ตางก็ใหความสําคัญตอการ
จัดสวัสดิ ภาพสัต วในโรงฆาสั ตว โดยจะเห็น ได จากการมีกฎระเบียบที่บั ญญัติ ขอกําหนดกฎเกณฑ เกี่ย วกับ การ
จัดสวัสดิภาพสัตวในโรงฆาสัตวอยางชัดเจน ในขณะที่ประเทศไทยไมมีบทบัญญัติในกฎหมายวาดวยการควบคุมการ
ฆาสัตวและจําหนายเนื้อแตอยางใด ทั้งที่การจัดสวัสดิภาพสัตวนั้น มีความเชื่อมโยงกันอยางใกลชิ ดกับคุณภาพของ
เนื้อสัตว โดยปศุสัตวควรจะไดรับการเลี้ยงดูและขนสงในสภาพที่ปราศจากการทารุณกรรม การรังแก ความเจ็บปวด
หรือความทุกขทรมาน ซึ่งจะสงผลใหเนื้อสัตวที่ผลิตไดจะมีคุณภาพสูง สงผลดีโดยตรงตอสุขภาพของผูบริโภค การ
ปรับปรุงมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว ในโรงฆาสัตวจึงนับเปนสวนสําคัญในการเพิ่มมูลคาใหกับการคาเนื้อสัตวทั้งใน
ประเทศและระหว า งประเทศ โดยเฉพาะอย า งยิ่ งการหลี กเลี่ ย งมาตรการกีด กัน ทางการคา ของประเทศคูค า
นอกจากนั้ น การจั ด สวั ส ดิ ภ าพสั ต ว ใ นโรงฆ า สั ต ว ยั ง มี บ ทบาทในการปรั บ ปรุง กระบวนการพั ฒ นาปศุสั ต ว และ
การเกษตรที่ยั่งยืน

ขอเสนอแนะ
(1) พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนือ้ สัตว พ.ศ.2559 ประกอบดวย 6 หมวด มีทั้งสิ้น
69 มาตรา กําหนดใหมีการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหมีโรงพักสัตวที่เพียงพอ ใหมีอาคารโรงฆาสัตวที่
มีมาตรการในการปองกันการปนเปอน ใหมีเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในโรงฆาสัตว กอนทําการฆาสัตว
ตองทําใหสัตวสลบหรือใชวิ ธีทําใหสั ตวสงบและเปนที่ย อมรับกัน ทั่วไปในการบังคับ สัตว ใหมีการจัด เก็บขอมู ล
เกี่ยวกับการฆาสัตวและการตรวจเนื้อสัตว โดยไมมีมาตราใดกําหนดการจัดสวัสดิภาพสัตวในโรงฆาสัตว นอกจาก
กําหนดเพียงกอนทําการฆาสัตวตองทําใหสัตวสลบหรือใชวิธีทําใหสัตวสงบและเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในการบังคับ
สัตวเทานั้น อยางไรก็ตามในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่ อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2559
ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรม การกํากับดูแลการประกอบกิจการฆาสั ตว” ซึ่งใน
มาตรา 14 บัญญัติวาเพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการประกอบกิจการฆาสัตวและกําหนดมาตรการเพื่อสงเสริม
และสนับสนุนกิจการฆาสัตว ใหคณะกรรมการดังกลาวมีคําแนะนําไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ใหใชอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและมาตรฐานเกี่ยวกับการฆาสัตวหรือการชําแหละ
และตัดแตงเนื้อสัตวที่ถูกสุขลักษณะได ซึ่งกฎหมายเปดชองใหสามารถออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการ
จัดสวัสดิภาพสัตวในโรงฆาสัตวได
(2) ทั้ ง นี้ ผู วิ จั ย มี ขอเสนอแนะใหนํ า ระบบมาตรฐานการจั ด การสวั ส ดิ ภ าพสั ต ว (Animal welfare
management, ISO/TS 34700:2016) ขององคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน ที่ไดนําหลัก สวัสดิภาพ
สัตวตามบรรพที่ 7.1 ตามขอกําหนดดานสุขภาพบกแหงองคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศมาประยุกตใชเปน
พื้นฐานในการกําหนดมาตรฐานดังกลาว โดยนํา ISO/TS 34700:2016 มาเปนแมบทในการออกกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑการจัดสวัสดิภาพสัตวในโรงฆาสัตว ของประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจาก ISO เปนระบบการจัดทํา
มาตรฐานในการวัดคุณภาพองคกรตาง ๆ เพื่อรับรองระบบการบริหารและการดําเนิน งานขององคกรในแตละ
ประเทศเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ทําใหผูบริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑที่ใชบริการวาไดรับการคุมครองทั้งใน
เรื่องของคุณภาพและความปลอดภัย อีกทั้งผูประกอบการมีความคุนเคยกับการจัดทํามาตรฐานตามระบบของ ISO
หลายประเภทอยูแลว อาทิเชน ISO 9000 ISO 14000 และ ISO 18000 เปนตน
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(3) อยา งไรก็ตามเนื่ องจากพระราชบั ญญัติ ปองกันการทารุ ณ กรรมและจัด สวัส ดิภาพสัต ว พ.ศ.2557
มีป ระเด็ นที่ ตองปรับ ปรุงแกไ ขเพื่อให พ ระราชบั ญญั ติค วบคุม การฆ าสั ตว เพื่อการจํ าหนา ยเนื้อสัต ว พ.ศ.2559
สามารถบังคับใชกฎหมายอนุบัญญัติที่ควรออกมาบังคับใชไดในอนาคต จึงควรยกเลิก กระทําที่ ไมถือวา เปนการ
ทารุณกรรมสัตวตามมาตรา 20 ในมาตรา 21 (2) การฆาสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว เพื่อไมใหเกิดการขัดกันของกฎหมายหรือเกิดขอพิพาทในภายหลัง
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