




ค�ำน�ำ

การวิจัยเป็นงานค้นคว้าที่ผ่านกระบวนการศึกษาข้อมูลเพื่อแสวงหาค�าตอบและให้ได้มาซึ่งองค์
ความรู้และนวัตกรรมนับเป็นพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบุว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัย
เพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่ง
สู่มหาวิทยาลัยชั้นน�า 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายใน พ.ศ. 2570 ” มีพัทธกิจในการสร้างความเป็นผู้น�าทางวิชาการ
และนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 
ในส่วนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ให้ความส�าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผล
งานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องตลอดมา มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช ้การวิจัยใน
กระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งการขับเคลื่อนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยการจัดให้มีการประชุม
วิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย (PSU Trang National Conference on Research across Discipline) ให้
เป็นเวทีน�าเสนอผลงานวิชาการส�าหรับ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักวิจัย จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่และประสบการณ์ที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา 
อันจะน�าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการใหม่ให้เป็นท่ีประจักษ์ มีการต่อยอดผลงานวิชาการที่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ส่งเสริมให้ธุรกิจของประเทศมีความเข้มแข็ง ตามแนวคิด
ของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2562 “วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน”

เอกสารการประชุมทางวิชาการ ในโครงการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 
ประจ�าปี 2562 นี้ ประกอบด้วยผลงานวิชาการ จ�านวนทั้งสิ้น 121 เรื่อง จัดเป็นผลงานวิจัย จ�านวน 113 เรื่อง ผล
งานสร้างสรรค์ จ�านวน 6 เรื่อง บทความวิชาการ จ�านวน 2 เรื่อง การน�าเสนอผลงานวิชาการจัดแบ่งเป็น 3 
กลุ่มสาขา ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มการจัดการ ประกอบด้วย สาขาบริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการ
ความเสี่ยง จ�านวน 7 เรื่อง สาขาการตลาด จ�านวน 49 เรื่อง  สาขาการจัดการการท่องเที่ยว จ�านวน 15 เรื่อง  
สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�านวน 10 เรื่อง สาขาการบัญชี/การเงิน จ�านวน 14 เรื่อง กลุ่มที่ 2 กลุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย สาขารัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ จ�านวน 18 เรื่อง 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดงและการจัดการ ประกอบด้วย สาขาศิลปะการแสดงและการ
จัดการ จ�านวน 8 เรื่อง

ในนามคณะกรรมการด�าเนินการจัดประชุมขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยรวมทั้งผู้เข้าร่วมในการน�าเสนอผลงานวิจัยผู้เข้าร่วมการประชุมและขอขอบคุณคณะกรรมการ
ด�าเนินงานทุกท่านที่มีส่วนให้การประชุมส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะกรรมการด�าเนินงาน 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจ�าปี 2562
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ปองภพ กังแฮ วริทธิ์ เขตบรรพต เอกศิรินทร์ ศักดิ์ชลพันธ์ สันติชัย สุวพันธ์กุล ชัยยา น้อยนารถ
 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

17� ก�รจัดก�รคว�มรู้ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเคยกุ้งท่�ข้�ม  

ตำ�บลท่�ข้�ม อำ�เภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������165
จิราภรณ์ คงด้วง  พรพรหม เสียงสอน
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

18� ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก�รขับรถแท็กซี่ในจังหวัดภูเก็ต ����������������������������������������������������������������������������173
นายกษิตินาถ คงทุ้ย นายชัยติวัฒน์ สังข์ด้วง นายอภิสิทธิ์ โชคสวัสดิ์ศิริกุล
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต



VII

ส�รจ�กอธิก�รบดี 
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัย

เพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และ

ประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน�า 1 ใน 5 ของอาเซียนภายในปี 2570” ซึ่งจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยฯ ให้

ความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อการส่งเสริมการวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อน�าไปสู่การ

สร้างนวัตกรรมใหม่ๆอันจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนาภูมิภาค ประเทศไทยรวมไปถึงการก้าว

ไปสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้นในภูมิภาคอาเซียน

ก า ร จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  ม . อ .  ต รั ง  วิ จั ย ค รั้ ง ที่  8  ป ร ะ จ� า ป ี  2 56 2  โ ด ย 

คณะพาณิชยศาสตร ์และการจัดการมีวัตถุประสงค ์ เป ิดโอกาสให ้นักศึกษาระดับปริญญา

ตรี อาจารย์ และนักวิจัยทั่วประเทศได้น�าเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน และสร้างความร่วม

มือทางด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย อันจะน�าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการใหม่ การ

ต่อยอดผลงานวิชาการ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน รวมท้ังส่งเสริมให้ธุรกิจของ

ประเทศมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาต่อเน่ืองอย่างยั่งยืนน้ัน สอดคล้องต่อวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก

ผมขอขอบคุณคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ท่ีเล็งเห็นความส�าคัญและมุ่งม่ันจัด

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการ 

ระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 นี้ จะเปิดโอกาสให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย

ต่างๆ ตลอดจนผู้สนใจทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยท่ีได้มา

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป

นิวัติ แก้วประดับ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

29 มีนาคม 2562
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ส�รจ�กรองอธิก�รบดีวิทย�เขตตรัง 
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์  

วิทย�เขตตรัง

ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  ม . อ .  ต รั ง  วิ จั ย  ป ร ะ จ� า ป ี  2 56 2  ใ น วั น ท่ี  

29 มีนาคม 2562 นี้นับเป็นครั้งที่ 8 ของการจัดพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่มีความ

สนใจได้มีโอกาสน�าเสนอ เผยแพร่ผลงานการวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้และรับฟังข้อเสนอแนะจาก 

ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดเจนถึงความมุ่งม่ันและต้ังใจอย่างต่อเน่ืองของคณะพาณิชยศาสตร์

และการจัดการ วิทยาเขตตรัง ต่อการเป็นเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาและสนับสนุนการสร้างงาน

วิจัย และงานสร้างสรรค์ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม ประเทศ

ชาติ รวมทั้งภูมิภาคต่อไป

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2562 ในครั้งนี้นับเป็นการ

พัฒนาอีกขั้นหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยที่ประสบความส�าเร็จของทาง

คณะฯ เห็นได้จากจ�านวนผลงาน และจ�านวนผู้สนใจท่ีเข้าร่วมน�าเสนอมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอขอบคุณคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

คณะกรรมการผู้จัดโครงการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับ

เคลื่อนการสร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ให้มีความก้าวหน้า และขอให้การจัดโครงการประชุม

วิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2562 “วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ประสบ

ความส�าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง



IX

ส�รจ�กคณบดี 
คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รจัดก�ร 

มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตตรัง

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย เป็นโครงการที่คณะพาณิชยศาสตร์และการ

จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ให้ความส�าคัญและจัดขึ้นทุกปี ซึ่งในปีพ.ศ. 2562 นี้

นับเป็นครั้งที่ 8 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจาก ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัย รวมทั้งการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้ง

ในด้านเนื้อหา กระบวนการวิจัย และองค์ความรู้ ระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการกับผู้ทรง

คุณวุฒิ อันจะน�าไปสู่การต่อยอดและปรับปรุงงานวิจัยให้มีคุณภาพ และเกิดผลงานวิจัยที่มีมาตรฐาน

ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจ�าปี 2562 : วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน Research and Innovation for Sustainable Development ครั้งที่ 8 นี้ จัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 

2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีจ�านวนผลงานทางวิชาการท่ีเข้าร่วมน�า

เสนอเป็นจ�านวนมาก แสดงให้เห็นถึงความสนใจและการตระหนักต่อความส�าคัญของการน�าองค์ความ

รู้ที่ได้จากการวิจัย ค้นคว้า มาเผยแพร่ แลกเปลี่ยน อันจะน�าไปสู่การพัฒนาต่อยอดให้มีคุณค่าและเป็น

ประโชยน์ต่อสังคมมากขึ้น

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะ

เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุมและผู้สนใจทุกท่าน ในการพัฒนาผลงานวิจัยและน�าความรู้ไปประยุกต์

ใช้ต่อไป และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ท่ีมีส่วนร่วมในการจัด

โครงการในครั้งนี้

ปรารถนา หลีกภัย 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา หลีกภัย) 

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

ประธานคณะกรรมการด�าเนินการจัดการประชุม

วิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจ�าปี 2562 

29 มีนาคม 2562
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2562

The 8th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2019 

“วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

Research and Innovation for Sustainable Development

โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

1� หลักก�รและเหตุผล

ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ เป็นงานค้นคว้าท่ีผ่านกระบวนการศึกษาข้อมูลเพื่อแสวงหาค�า

ตอบและองค์ความรู้ใหม่ อันก่อท�าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญท่ีช่วย

ให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เล็งเห็นและ

ตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าว จึงได้ด�าเนิน การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ขึ้น 

เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งในภาครัฐและเอกชน สร้างสรรค์องค์ความรู้

ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยสนับสนุนการเป็นเวทีน�าเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจนเป็นส่ือกลาง

เผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างบรรยากาศ

ทางวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น รวมถึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน

ให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการท�าผลงานวิจัย/

ผลงานสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น สร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย อันจะน�าไปสู่

การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการใหม่ให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อยอดผลงานวิชาการที่สามารถตอบสนอง

ต่อความต้องการของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ธุรกิจของประเทศมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาต่อ

เนื่องอย่างยั่งยืน 

2� วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อกระตุ้นและสร้างบรรยากาศในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์

2.2 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

อาจารย์และนักวิจัยให้แพร่หลายมากขึ้น

2.3 เพื่อเป็นเวทีน�าเสนอผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่สู่สาธารณชน

2.4 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ 
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3� รูปแบบก�รดำ�เนินก�ร

3.1 การบรรยายทางวิชาการโดยวิทยากร 

3.2 การน�าเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation) ประเภทบทความวิจัย หรือ

บทความวิชาการ

3.3 การน�าเสนอผลงานสร้างสรรค์ 

4� ส�ข�ที่เปิดรับผลง�น

ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท อาจารย์ และนักวิจัย

1) กลุ่มการจัดการ ประกอบด้วย

 • บริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

 • การตลาด

 • การจัดการการท่องเที่ยว

 • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • การบัญชี/การเงิน

2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย

 • รัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ

 • ภาษาอังกฤษ

3) ด้านศิลปะการแสดงและการจัดการ ประกอบด้วย

 • ศิลปะการแสดงและการจัดการ 

5� วัน-เวล�ดำ�เนินง�น

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น.

6� สถ�นที่ดำ�เนินง�น

อาคารเรียนรวม 1 และ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

7� ผู้เข้�ร่วมโครงก�ร

ประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังนี้

7.1 นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

7.2 ผู้สนใจทั่วไป
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8� ก�รเสนอผลง�น

8.1 รูปแบบของการเสนอผลงานภาคบรรยาย 

น�าเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่องละ 1 คน โดยใช้ Power Point ประกอบการน�าเสนอ เรื่องละ

ไม่เกิน 12 นาที ตอบข้อซักถามไม่เกิน 3 นาที รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 นาที

8.2 รูปแบบของการเสนอผลงานสร้างสรรค์

น�าเสนอผลงานแบบบรรยายและการแสดง เรื่องละ 1 คน โดยใช้ Power Point ประกอบการน�า

เสนอแบบบรรยายเรื่องละไม่เกิน 5 นาที และน�าเสนอแบบการแสดงไม่เกิน 10 นาที รวมทั้งสิ้น

ไม่เกิน 15 นาที

8.3 การส่งผลงานวิจัย 

ผู้น�าเสนอผลงาน ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนและผลงาน พร้อมแนบเอกสารที่เก่ียวข้อง  

ส่งไปที่ www.psunc.trang.psu.ac.th

8.4 ก�าหนดการ

เปิดรับผลงาน

 • ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562

แจ้งผลการพิจารณาผลงาน

 • ภายในวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ช�าระค่าลงทะเบียนส�าหรับผลงานที่ผ่านการพิจารณา

 • ภายในวันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

แจ้งข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุงแก้ไขผลงาน

 • ภายในวันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เจ้าของผลงานส่งคืนผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว

 • ภายในวันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับอนุมัติให้น�าเสนอ

 • ภายในวันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562

ลงทะเบียนและช�าระค่าลงทะเบียนส�าหรับผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป

 • ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2562

 • วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562

8.5 อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้น�าเสนอผลงาน ช�าระค่าลงทะเบียน เรื่องละ 1,500 บาท

ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป  ช�าระค่าลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท

ช�าระค่าลงทะเบียนโดยการโอนผ่านบัญชี

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาตรัง

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (บัญชีออมทรัพย์)

เลขที่บัญชี 512 – 2461 – 962 

http://www.psunc.trang.psu.ac.th
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9� ประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับ

9.1 นักศึกษาในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท อาจารย์ นักวิจัย ได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน

9.2 เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์

9.3 ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์จากสถาบัน

ต่างๆ

10� ร�ยละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่

www.psunc.trang.psu.ac.th

ติดต่อคุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์  โทรศัพท์ 0 7520 1731 E-mail: wiphaphun.i@psu.ac.th

11� ติดต่อสอบถ�มข้อมูลก�รรับสมัครผลง�นแยกต�มส�ข� ดังนี้

สาขา: บริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ: คุณนงลักษณ์  เกตุบุตร โทร: 0-7520-1770 

อีเมล: nonglak.k@psu.ac.th

สาขา: การตลาด

ผู้รับผิดชอบ: คุณกานตรัตน์ ชุมคง โทร: 0-7520-1731 

อีเมล: karntharut.c@psu.ac.th

สาขา: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ: คุณสินีนาถ บุญพรหมสุข โทร: 0-7520-1735

อีเมล: sineenart.kh@psu.ac.th

สาขา: การบัญชี/การเงิน

ผู้รับผิดชอบ: คุณงามทิพย์ ชูเชิดรัตน์ โทร: 0-7520-1774

อีเมล: ngamthip.c@psu.ac.th

สาขา: การจัดการการท่องเที่ยว

ผู้รับผิดชอบ: คุณสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล โทร: 0-7520-1721

อีเมล: suriyan.b@psu.ac.th

สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ

ผู้รับผิดชอบ: คุณวีณา แพฟืน โทร: 0-7520-1726

อีเมล: weena.p@psu.ac.th

สาขา: ภาษาอังกฤษ

ผู้รับผิดชอบ: คุณสุธัญญา  หนูนรินทร์ โทร: 0-7520-1774

อีเมล: sutanya.n@psu.ac.t

สาขา: ศิลปะการแสดงและการจัดการ

ผู้รับผิดชอบ: คุณสุธัญญา  หนูนรินทร์ โทร: 0-7520-1774

อีเมล: sutanya.n@psu.ac.th

http://www.nucm.trang.psu.ac.th


กำ�หนดก�ร 
ก�รประชุมวิช�ก�รระดับช�ติ ม�อ� ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจำ�ปี 2562

The 8th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2019
“วิจัยก้�วใหม่ เพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน”

Research and Innovation for Sustainable Development
วันศุกร์ที่ 29 มีน�คม 2562

ณ  มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตตรัง
เวล� กำ�หนดก�ร

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น. พิธีเปิด
09.30 – 10.00 น. มอบเกียรติบัตรผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
10.00 - 10.45 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “University in Disruptive Era”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) และ CEO Food Innopolis Thailand 
ห้องบรรยาย  L2221 และห้องบรรยาย  L2211 (ถ่ายทอด) อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 

10.45 - 11.00 น. พัก 
11.00 - 12.00 น. การน�าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงที่ 1 แบ่งเป็น 7 กลุ่ม คือ

กลุ่ม 1 ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ/ก�รประกันภัยและก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง
ห้องที่ 1  L1232  อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2

กลุ่ม 2 ส�ข�วิช�ก�รตล�ด 
ห้องที่ 1  L2111  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1
ห้องที่ 2  L2112  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1
ห้องที่ 3  L2113  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1
ห้องที่ 4  L2121  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1
ห้องที่ 5  L2122  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1

กลุ่ม 3 ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว
ห้องที่ 1 L2212 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 
ห้องที่ 2 L2222 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2

กลุ่ม 4 ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ 
ห้องที่ 1  L1215 อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2

กลุ่ม 5 ส�ข�วิช�ก�รบัญชี/ก�รเงิน
ห้องที่ 1  L2211 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2

กลุ่ม 6 ส�ข�วิช�รัฐประศ�สนศ�สตร์/ก�รบริห�รรัฐกิจ
ห้องที่ 1  L1211 อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2 
ห้องที่ 2  L1221 อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2

กลุ่ม 7 กลุ่มส�ข�ศิลปะก�รแสดงและก�รจัดก�ร 
ห้องที่ 1  L1224 อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2

12.00- 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้อง  L1132, L1133 และ L1134 อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 1
13.00-14.30 น. การน�าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงที่ 2 แบ่งเป็น 7 กลุ่ม (ต่อ)

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.00 น. การน�าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงที่ 3 แบ่งเป็น 7 กลุ่ม (ต่อ) 

มอบเกียรติบัตรส�าหรับผู้น�าเสนอผลงาน 
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วิทย�กรพิเศษ ผศ� ดร� อัครวิทย์ ก�ญจนโอภ�ษ

ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายอัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

(ภาษาอังกฤษ) Mr. Akkharawit Kanjana-Opas
ต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
อีเมล์ akkharawit.k@psu.ac.th

akkharawit.k@gmail.com

ประวัติก�รศึกษ�
ปริญญาตรี วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) เกียรตินิยมอันดับสอง ม.สงขลานครินทร์ 

พ.ศ. 2532
ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีทางชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536
ปริญญาเอก Ph.D. (Oceanography-Marine Chemistry) 

Scripps Institution of Oceanography 

University of California San Diego พ.ศ. 2545

ส�ข�ที่มีคว�มชำ�น�ญเป็นพิเศษ
เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล เน้นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล
(Marine Biotechnology, Marine Natural Products)
ทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property and Intellectual Property Management)
การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (Technoprenuership)

ประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�น
มีนาคม 2532-พฤษภาคม 2533 ผู้ช่วยวิจัยภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มกราคม-ธันวาคม 2536 นักเคมี บริษัทโคคา-โคลา (ประเทศไทย) จ�ากัด
กันยายน 2543-มกราคม 2545 ผู้ช่วยวิจัย  Scripps Institution of Oceanography 

University of California San Diego, USA.
มกราคม 2537-2549 อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ธันวาคม 2547-2549 คณะท�างานเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจทาง

เทคโนโลยี 

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรกฎาคม 2548-พฤษภาคม 2549 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1 มิถุนายน 2549-2554 รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนาฝ่ายกิจการพิเศษ
1 มิถุนายน 2549-2554 รองผู้อ�านวยการฝ่ายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอด

เทคโนโลยี ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

mailto:akkharawit.k@psu.ac.th
mailto:akkharawit.k@gmail.com
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ประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�น (ต่อ)
กรกฎาคม 2549-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สิงหาคม 2551-ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
สิงหาคม 2553-ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มกราคม 2558-ปัจจุบัน คณะท�างานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

ก�รฝึกอบรม ดูง�น
มีนาคม-พฤษภาคม 2538 ฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ณ The Northern Alberta  

Institute of Technology, Edmonton, Alberta ประเทศแคนาดา
มีนาคม-ธันวาคม  2546 ฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ณ Gesselschaft fur  

Biotechnologie Forschung (GBF) ประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2547 ฝึกอบรมทางด้าน Bioindustry ณ ประเทศญี่ปุ่น
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2547 ฝึกอบรมทางด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการส�าหรับบุคคลากรทางด้าน

วิทยาศาสตร์  ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรกฎาคม 2549 ฝึกอบรมทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ ส�านักงานสิทธิบัตร 

และสถาบันนวัตกรรม ประเทศญี่ปุ่น
พฤษภาคม 2550 ฝึกอบรมด้านสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของทรัพยากรชีวภาพ  

ณ ประเทศสวีเดน
มีนาคม 2551 ฝึกอบรมการเขียนค�าขอสิทธิบัตร (South East Asian Drafting) โดย

ส�านักงานสิทธิบัตร ยุโรป และ International Federation of Intellectual 

Property Attorneys (FICPI)
มิถุนายน-กันยายน 2551 ฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตรมืออาชีพ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
มิถุนายน 2554 ฝึกอบรมหลักสูตร  Patent  and Intellectual Property Law, Center for 

Advanced Study & Research on Intellectual Property, School of Law, 

University of Washington
มิถุนายน  2557 อบรมหลักสูตร Licensing Academy in Intellectual Property and  

Technology Transfer, University of California, Davis

ร�งวัลที่เคยได้รับ
2553 รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2551 รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2550 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในโอกาสครบรอบ 40 ปี  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2550 Best Poster Presentation Award, 12th Marine Natural Products  

Conference, February 4-9, 2007. Queenstown, New Zealand
2549 รางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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ก�รเป็นวิทย�กร/อ�จ�รย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากรในหัวข้อทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัย ให้กับส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วิทยากรในหัวข้อทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

สถาบันวิจัยของรัฐและเอกชน
วิทยากรในหัวข้อการจัดการงานวิจัยและการใช้ประโยชน์งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ให้กับมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ และ สวทช.
วิทยากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ประเทศในอาเซียน (โดย World Intellectual Property Organi-

zation) วิทยากรให้กับ USPTO
วิทยากรให้กับ USPTO



XX



XXI

ร�ยน�มกองบรรณ�ธิก�รและผู้ทรงคุณวุฒิ 
พิจ�รณ�ผลง�นวิจัย บทคว�มวิช�ก�รและผลง�นสร้�งสรรค์

1� กลุ่มส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ/ก�รประกันภัยและก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�ปรีช� วิจิตรธรรมรส

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร�อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร�นุชษร� พึ่งวิริยะ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ดร�พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�นฤบ�ล ยมะคุปต์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

2� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รตล�ด

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร�ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

ส�านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�ธีรศักดิ์ จินด�บถ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร�สิทธิชัย นวลเศรษฐ 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ดร�ปิยะนุช  ปรีช�นนท์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�วร�งคณ� ตันฑสันติสกุล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�พงศกร พิชยดนย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

3� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัญชลี วัฒนาเจริญศิลป์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�สมพงษ์ อำ�นวยเงินตร�

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร�เมธ�วี  ว่องกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

http://eds.trang.psu.ac.th/mis/expert_system/displayprofile.php?id=7Zaq4Jn1Mq4JTh7i6Rw0D
http://eds.trang.psu.ac.th/mis/expert_system/displayprofile.php?id=7Zaq4Jn1Mq4JTh7i6Rw0D
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4� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ

ดร� สย�ม  แย้มแสงสังข์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อ�จ�รย์รุชดี  บิลหมัด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร� สุพัฒธน�  สุขรัตน์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร� อัจฉร�  หลีระพงศ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร� จุไรรัตน์  พุทธรักษ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

5� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รบัญชี

ดร�ปัญญ�  สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�ป�ริช�ติ  มณีมัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�มัทนชัย  สุทธิพันธุ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร�สุรนัย  ช่วยเรือง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�ดลิน�  อมรเหม�นนท์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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6� กลุ่มส�ข�วิช�รัฐประศ�สนศ�สตร์/ก�รบริห�รรัฐกิจ

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�สุวิทย์  จันทร์เพ็ชร 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�ทวนธง  ครุฑจ้อน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ดร�กรวิทย์  เก�ะกล�ง

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ดร�วิสุทธิณี ธ�นีรัตน์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�อรอุม�  สุพัฒนกุล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�ณรงค์ฤทธิ์  ปริสุทธิ์กุล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

7� กลุ่มส�ข�วิช�ภ�ษ�อังกฤษธุรกิจ 

ดร� ณัฐกฤต�  โชติภัคธนสุข

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�จิร�พร เยี่ยมคำ�นวณ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�รัชฎ�ภรณ์  จันทร์อุดม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

8� กลุ่มส�ข�วิช�ศิลปะก�รแสดงและก�รจัดก�ร

ดร�สมโภชน์ เกตุแก้ว

สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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ร�ยน�มผู้ทรงคุณวุฒิวิพ�กษ์ 
ผลง�นวิจัยบทคว�มวิช�ก�รและผลง�นสร้�งสรรค์

1� กลุ่มส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ/ก�รประกันภัยและก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ดร�อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รตล�ด

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร�ศศิวิมล สุขบท

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�ธีรศักดิ์ จินด�บถ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร�นิจก�นต์ หนูอุไร

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดร�อรจันทร์  ศิริโชติ 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดร�สิริภัทร์ โชติช่วง 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

3� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�ชัยรัตน์  จุสป�โล 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดร�ห้�วห�ญ  ทวีเส้ง

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

4� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ

ดร. สุณิสา  สถาพรวจนา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รบัญชี

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร�พน�รัตน์  ป�นมณี 

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

6� กลุ่มส�ข�วิช�รัฐประศ�สนศ�สตร์/ก�รบริห�รรัฐกิจ

ดร�ดนุวัศ  สุวรรณวงศ์ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ดร�วิวัฒน์  ฤทธิม� 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
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7� กลุ่มส�ข�วิช�ศิลปะก�รแสดงและก�รจัดก�ร

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร�จินตน�  ส�ยทองคำ�

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�บุปผ�ช�ติ อุปถัมภ์นร�กร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คุณกฤษฏิ์ ชัยศิลบุญ
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ความพึงพอใจของนักศึกษาชายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเกณฑ์ทหารของนักศึกษาชาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2. เพื่อศึกษาผลกระทบของการเกณฑ์ทหารตามความคิดเห็นของนักศึกษาชาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 5  (ปีการศึกษา 2557-2561) โดยใช้วิธีการค�านวณด้วยสูตรของยามาเน่ (Yamane) ที่

ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 5% จ�านวน 400 คน 

ผลการวจิยัพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 22-23 ปี ก�าลังศึกษาอยู่ปีที่ 2 นับถือศาสนา

พุทธ ศึกษาอยู่คณะวิทยาการจัดการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าความพึงพอใจต่อการเกณฑ์

ทหาร อยู่ในระดับปานกลาง โดยพึงพอใจในด้านกฎระเบียบเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือด้านค่านิยม และ

ด้านการมีส่วนร่วม ตามล�าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ

เกณฑ์ทหารในระดับมาก โดยเป็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจมากที่สุด รองลงมาคือด้านการเรียน และด้าน

สภาพจิตใจ ตามล�าดับ ดังนั้นควรก�าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างความ

มั่นใจให้กับผู้ที่จะเข้ารับการเกณฑ์ทหาร และควรก�าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่เหล่า

ทหารเกณฑ์ในขณะเข้ารับการฝึกในค่ายทหาร อันเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่กองทัพ
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Abstract

The purposes of this research were (1) to study the satisfaction of male students in 

Phuket Rajabhat University toward military conscription, and (2) to study the impacts of 

military conscription based on the opinions of male students in Phuket Rajabhat Univer-

sity. The sample size of the research was 400 male students in Phuket Rajabhat University, 

first to fifth year (2014-2018 academic year) which calculated by Taro Yamane’s formula 

with 95% confidence level.

The study’s results showed that the majority of the respondents were 22 to 

23-year-old, Buddhist, studying in the second year in the faculty of Management Science. 

The respondents’ opinions on overall satisfactions toward military conscription were at a 

moderate level consisted of the military conscription regulation followed by personal  

values and participation in military conscription. The respondents’ opinions on the  

impacts of military conscription were at a high level consisted of the impact of economics 

followed by the impact of education and the impact of mental state. Therefore, the  

accurately and reliable regulations should be established for ensuring the male’s  

confidence, including the regulations for the draftee during the military drill that also  

promote a good image for the military.

Key words: satisfaction toward military conscription, impacts of military conscription, 

male students of Phuket Rajabhat University

บทนำา

ปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น ทุกคนมีอิสระในการใช้ชีวิตเป็นของตนเอง มี

การยอมรับเรื่องเพศที่สามเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น ความเป็นประชาธิปไตยเป็นที่ยอมรับ

ของทุกคนในสังคม มีการยอมรับกฎเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ แต่ถ้าหากกฎเกณฑ์นั้นสร้างความเดือด

ร้อนให้กับคนนับไม่น้อย คนในสังคมจะใช้ความเป็นประชาธิปไตยในการตัดสินใจว่ากฎเกณฑ์เหล่านั้น

สมควรใช้ต่อหรือไม่ เมื่อนึกถึงเรื่องกฎเกณฑ์ส�าหรับผู้ชายไทยแล้ว คงหนีไม่พ้นการเกณฑ์ทหารเพื่อเข้า

ประจ�าการในเหล่าต่าง ๆ เช่น กองทัพเรือ กองทัพบก กองทัพอากาศ เป็นต้น เพื่อเป็นรั้วของชาติ เป็น

หน้าที่ที่มีเกียรติในการได้รับใช้ประเทศชาติ เป็นก�าลังส�าคัญในการปกป้องอธิปไตยจากผู้ไม่หวังดีเข้ามา

ย�่ายีประเทศไทยได้ แต่ท�าไมคนส่วนใหญ่ถึงหลีกเลี่ยงและกลัวการเกณฑ์ทหารกันมาก

การเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหาร เป็นกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่ผู้ชายไทยทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม

เมื่ออายุ 21 ปี ตามภูมิล�าเนาที่ตนเองสังกัดอยู่ (ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.

2497)อย่างไรก็ตาม ส�าหรับคนไทย และนักศึกษาที่ศึกษานอกประเทศและในประเทศ อาจขอผ่อนผันการ

ตรวจเลือกทหารได้ ในการตรวจคัดเลือกมีขั้นตอนหลายขั้นตอนที่ต้องคัดให้ได้ผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์และ

แข็งแรงที่สุดในการท่ีจะเข้าไปรับการฝึกในกรมทหาร มีชายไทยไม่น้อยที่ยืดอกสมัครใจเข้ารับใช้ชาติโดย

ไม่ลังเลอะไร เนื่องด้วยมีแรงจูงใจในการเป็นทหารและความก้าวหน้าในอาชีพนี้ เช่นมีความชอบส่วนตัว

เกี่ยวกับอาวุธหรือชอบความท้าทายจึงสมัครใจที่จะเป็นทหาร มีความสนใจในอาชีพนี้และต้องการต่อยอด
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เพื่อเข้ารับราชการอย่างเต็มตัวแต่ก็มีชายไทยไม่น้อยเช่นกันที่กลัวการเกณฑ์ทหาร ส่วนใหญ่เน่ืองด้วย

ปัญหาด้านการเรียนเพราะจะเห็นได้ว่ามีการผ่อนผัน เนื่องจากติดการเรียนเละต้องการที่จะจบการศึกษา

ก่อนจึงไม่สามารถที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพราะอาจจะมีผลกระทบทางด้านการศึกษา เช่น ต้องพักการ

เรียนเพื่อไปเกณฑ์ทหาร เสียเวลาเรียน และเสียโอกาสที่จบพร้อมกับเพื่อนคนอื่นๆ หรือห่างหายไปนาน

อาจจะท�าให้ลืมสิ่งที่เรียนผ่านมาได้ ด้านครอบครัว บางคนเป็นเสาหลักของครอบครัว หากได้รับเลือกเข้า

มาประจ�าการแล้ว  ครอบครัวจะอยู่อย่างไร  ในอีกด้านหนึ่งก็มีข่าวของพี่น้องทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสีย

ชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และข่าวด้านลบที่เกี่ยวกับการฝึกโหดที่เกิดขึ้น

ในกองทัพกับทหารใหม่จนได้รับบาดเจ็บ บางรายถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งท�าให้กองทัพไทยเสียภาพลักษณ์ จึง

เป็นสาเหตุให้กลัวการเข้ารับการคัดเลือกทหาร และเข้าไปใช้ชีวิตในกรมทหาร  เนื่องด้วยปัญหาเหล่านี้จึง

ท�าให้กลายเป็นที่มาของการท�าวิจัยในครั้งนี้

ทั้งน้ีเพื่อสะท้อนปัญหาของนักศึกษาชายบางส่วนที่มีผลกระทบจากการเกณฑ์ทหารว่ามีสาเหตุ

เน่ืองจากอะไรบ้างและทางกองทัพจะต้องมีนโยบายอย่างไรเพื่อที่จะรับมือกับปัญหาเหล่านั้นมีการสร้าง 

กฎเกณฑ์เพื่อแก้ไขความรุนแรงที่เกิดขึ้น มีสวัสดิการส�าหรับทหารที่ยากจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่

จะได้รับคัดเลือกใหม่ต่อไป และท�าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกองทัพ ท�าให้การเกณฑ์ทหารไม่น่ากลัวอีกต่อ

ไป ซึ่งอาจจะท�าให้ผู้ชายบางส่วนมีความคิดความสนใจในการเกณฑ์ทหารเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเกณฑ์ทหารของนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2. เพื่อศึกษาผลกระทบของการเกณฑ์ทหารตามความคิดเห็นของนักศึกษาชายมหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท�าให้ทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษาชายที่มีต่อการเกณฑ์ทหารว่าส่วนใหญ่มีความคิด

เห็นอย่างไร

2. ท�าให้ทราบถึงผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น หากได้รับการคัดเลือกเข้าไปรับใช้ชาติ

3. ท�าให้ทราบถึงปัญหาและน�าผลวิจัยไปใช้ผลประโยชน์ทางการทหารในการปรับปรุงกฎเกณฑ์

การคัดเลือกทหารใหม่ และเกิดผลกระทบน้อยที่สุด

การทบทวนวรรณกรรม

1. แนวคิดด้านความพึงพอใจของนักศึกษาชายที่มีต่อการเกณฑ์ทหารผู้วิจัยได้ประยุกต์จาก

แนวคิดของ โสพิณ ปั้นกาญจนโต (2550) โดยได้ก�าหนดความพึงพอใจในการเกณฑ์ทหารของนักศึกษาชาย

ดังนี้

1.1 ด้านกฎระเบียบ

1.2 ด้านค่านิยม

1.3 ด้านการมีส่วนร่วม
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2. แนวคิดด้านผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเกณฑ์ทหาร ผู้วิจัยได้ประยุกต์จากแนวคิดของ 

วารินทร์ สายโอบเอื้อและ สุนีย์ ธีดากร (2522) โดยได้ก�าหนดผลกระทบที่เกิดจากการเกณฑ์ทหารดังนี้

2.1 ด้านเศรษฐกิจ

2.2 ด้านการเรียน

2.3 ด้านสภาพจิตใจ

วิธีการดำาเนินงานวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรในการวิจัย ประกอบด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตทั้งหมด จ�านวน 2,990 คน 

(ปี 2560) การก�าหนดขนาดตัวอย่างจะใช้แนวคิดของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) แทนค่าโดย จ�านวน

นักศึกษาชายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ�านวน 2,990 คน จากนักศึกษาทั้ง 5 ชั้นปี (ปีการศึกษา 2561 

-2557) โดยการค�านวณด้วยสูตรของยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 5%

การใช้สูตรค�านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่า

 เมื่อ      n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

  N = ขนาดของประชากร

  e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มที่ยอมรับได้

แทนค่า                                  

    n         =                   353 

             ≈    400 คน

การสุ่มตัวอย่างที่จะท�าการศึกษาครั้งนี้จากประชากรนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ชั้นปี

ที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 5 (ปีการศึกษา 2561-2557) โดยใช้วิธีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified  

Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากรแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลังจากนั้นจะ

เลือกตัวอย่างแบบบังเอิญในการแจกแบบสอบถาม โดยสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างตามคณะที่ค�านวณได้จาก

ขนาดตัวอย่าง 400 คน แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 จ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�าแนกตามคณะที่ก�าลังศึกษา

   คณะ จำานวน กลุ่มตัวอย่าง

1. คณะวิทยาการจัดการ

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

4. คณะวิทยาลัยการท่องเทียวและนานาชาติ

5. คณะครุศาสตร์

6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1,218

259

898

95

457

63

163

35

120

13

61

8

รวม  2,990 400

 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ต้องเข้า

รับการเกณฑ์ทหาร คือ แบบสอบถาม มีจ�านวน 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาชายที่มีต่อการเกณฑ์ทหาร

ตอนที่ 3 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเกณฑ์ทหาร

3. การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลและค่าสถิติต่างๆ โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

การแปลความหมายข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา (Descriptive research) อธิบาย

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) โดยอธิบายและ

น�าเสนอในรูปตาราง

สรุปผลการวิจัย

ผลจากการศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษาชายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ต้องเข้ารับการ

คัดเลือกการเกณฑ์ทหารสรุปผลได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเกณฑ์ทหารของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัย     

ราชภัฏภูเก็ต
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ ของนักศึกษาชายที่มีต่อการเกณฑ์

ทหาร 

ความพึงพอใจ SD ระดับความพึงพอใจ

1. ด้านกฎระเบียบ

2. ด้านค่านิยม

3. ด้านการมีส่วนร่วม

3.31

3.28

2.95

0.829

0.882

0.833

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

รวม 3.18 0.848 ปานกลาง

จากการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาชายที่มีต่อการเกณฑ์ทหาร ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจในด้านกฎระเบียบมากที่สุด รองลงมาคือด้านค่านิยม และด้านการมีส่วนร่วม ตามล�าดับ โดย

มีรายละเอียดดังนี้  

- ด้านกฎระเบียบ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับปานกลาง โดยพึงพอใจ

ในเรื่องกฎระเบียบการเกณฑ์ทหารมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.54 รองลงมาคือเรื่องการก�าหนดช่วงอายุในการ

เกณฑ์ทหาร มีค่าเฉลี่ย 3.22 และบทลงโทษส�าหรับคนที่ไม่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร มีค่าเฉลี่ย 3.17 ตาม

ล�าดับ

- ด้านค่านิยม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับปานกลาง โดยพึงพอใจใน

เรื่องความชอบส่วนตัวมีผลต่อการเกณฑ์ทหารมากที่สุด รองลงมาคือเร่ืองความพึงพอใจกับการผ่อนผัน

การเกณฑ์ทหารปีต่อปี  และความพึงพอใจในการจะต้องหยิบฉลากใบด�าใบแดง ตามล�าดับ 

- ด้านการมีส่วนร่วม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับปานกลาง โดยพึง

พอใจในเรื่องอนาคตข้างหน้าท่านคิดว่ามีความพร้อมที่จะสมัครเข้าทหาร รองลงมาคือเรื่องความพร้อมใน

การเกณฑ์ทหารในขณะที่ก�าลังศึกษา และสถานภาพทางครอบครัวมีผลต่อการหลีกเลี่ยง ตามล�าดับ

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากการเกณฑ์ทหาร

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบที่เกิดจากการเกณฑ์ทหาร 

ผลกระทบ SD ระดับความคิดเห็น

1. ด้านเศรษฐกิจ

2. ด้านการเรียน

3. ด้านสภาพจิตใจ

3.89

3.87

3.66

2.266

0.727

0.845

มาก

มาก

มาก

รวม 3.80 1.279 มาก

จากการศึกษาเรื่องผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น จากการเกณฑ์ทหาร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิด

เห็นว่าการเกณฑ์ทหารส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านการเรียนและด้านสภาพ

จิตใจ ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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- ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าเกิดผลกระทบในภาพรวมระดับ

มาก โดยมีผลกระทบต่อรายได้เสริมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.01  รองลงมาคือหากเป็นเสาหลักของครอบครัว

จะส่งผลกระทบต่อรายได้หลักของครอบครัว มีค่าเฉลี่ย 3.90 และหากท่านบริหารธุรกิจของครอบครัวจะ

ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของครอบครัว มีค่าเฉลี่ย 3.78 ตามล�าดับ

- ผลกระทบด้านการเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าเกิดผลกระทบในภาพรวมระดับ

มาก โดยมีผลกระทบกับการเรียนมากที่สุด รองลงมาคือเรื่องด้านการศึกษาต้องหยุดชะงักหากต้องไปอยู่ใน

ค่ายทหาร  และเสียโอกาสทางด้านการเรียนรู้ สั่งสมประสบการณ์ ตามล�าดับ

- ผลกระทบด้านสภาพจิตใจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าเกิดผลกระทบในภาพรวม

ระดับมาก โดยมีผลกระทบกับการอดทนต่อการฝึกทหารโดยไม่ให้ตัวเองเกิดสภาพเครียดมากที่สุด รองลง

มาคือ เรื่องต้องปรับตัวต่อการเรียนรู้ที่จะอยู่แบบทหาร และปรับตัวต่อการเรียนรู้ที่จะอยู่กับเพื่อนใหม่ 

ตามล�าดับ

อภิปรายผลการศึกษา

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของนักศึกษาชายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ตที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร” พบประเด็นที่น่าสนใจควรน�ามาอภิปรายผลดังนี้

1. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านกฎระเบียบมากที่สุด คือการรู้จักกฎระเบียบของการ

เกณฑ์ทหาร และพึงพอใจในการก�าหนดช่วงอายุในการเกณฑ์ทหาร  เนื่องจากการเกณฑ์ทหารมีความ

ส�าคัญมากส�าหรับชายไทยทุกคนจ�าเป็นจะต้องรู้กฎระเบียบมากพอสมควร การเกณฑ์ทหารในช่วงอายุที่

เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญ ซึ่งสอดคล้อง มนตรี แก้วด้วง (2556) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและรู้สึกพึง

พอใจในงานหรือไม่พึงพอใจงานโดยภาพรวม ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ กฎระเบียบ ข้อบังคับใน

การท�างาน ผลตอบแทน การเลื่อนต�าแหน่ง หัวหน้างาน สวัสดิการ รางวัลจากผลการปฏิบัติงาน เพื่อนร่วม

งาน ลักษณะงาน และการสื่อสารภายในองค์การ

2. ผู้ตอบแบบสอบมีความพึงพอใจด้านค่านิยม เป็นล�าดับที่สองคือความชอบส่วนตัวมีผลต่อการ

เกณฑ์ทหาร  เนื่องจากการเกณฑ์ทหารเป็นสิ่งที่ชายไทยหลายคนอยากจะเป็น เพราะมีความชอบส่วนตัว 

หรืออาจจะอยากเป็นทหารมีเพราะความชอบในเครื่องแบบของทหาร แต่บางส่วนก็ไม่อยากเป็นทหาร

เพราะเหตุผลหลาย ๆ อย่าง ซึ่งสอดคล้องกับ  ชฎาพร พัชรัษเฐียร (2554) ในการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยว

กับค่านิยมทางสังคม เป็นสิ่งส�าคัญในการด�ารงอยู่ในสังคมของมนุษย์ ค่านิยมมีผลต่อความรู้สึก ความคิด 

และท่าทางการแสดงออก ที่ท�าให้สังคมเป็นไปในทาง เดียวกัน เป็นสิ่งที่มนุษย์คิดไตร่ตรองแล้วว่าเป็นสิ่งที่

ดี ได้รับการยอมรับจากสังคม และยึดถือปฏิบัติมาอย่างสม�่าเสมอ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความคิดเห็น

ของคนในสังคมตามกาลเวลา

3. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเกณฑ์ทหาร ของ

นักศึกษาชายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ส่วนใหญ่มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุด คือผลกระทบต่อ

รายได้เสริม และหากเป็นเสาหลักของครอบครัวจะส่งผลกระทบต่อรายได้หลักของครอบครัวเนื่องจาก

ท�าให้ตัวผู้ตอบแบบสอบถาม มีความกังวลหากต้องห่างบ้านไปท�าหน้าที่ที่ตัวเองต้องรับผิดชอบ มีความวิตก

กังวลว่าครอบครัวจะอยู่อย่างไร จะขาดรายได้จากการเลี้ยงครอบครัว ท�าให้หลายคนไม่อยากเป็นทหาร

เพราะความเป็นห่วงคนข้างหลัง ซึ่งสอดคล้องกับ โสภา ชูพิชัยกุล  (2558) ศึกษาเกี่ยวกับการมีฐานะทาง
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เศรษฐกิจต�่าของผู้ที่มาจากครอบครัวที่ยากจนมักมีปัญหามากทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และน�าไปสู่ปัญ

หารายได้ในการยังชีพส่งผลให้การปรับตัวเข้ากับสังคมท�าได้ยากมากกว่าผู้ที่มีฐานะทาง เศรษฐกิจดี และ

สอดคล้องกับ วิทยา อินทร์สอน (2557) ที่มีแนวคิดว่า การเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร

ให้กับครอบครัวของผู้ที่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร ให้กับครอบครัวของผู้ที่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร รัฐบาลควร

ให้มีการจ้างงานเพิ่มข้ึน เพื่อเพิ่มรายได้ของภาคครัวเรือน สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองลดการพ่ึงพิง

สถาบันอื่น ๆ จากภายนอก เศรษฐกิจของประเทศก็จะมีการพัฒนาได้ อย่างยั่งยืน และการกระจายรายได้

อย่างเป็นธรรมมากขึ้น

4. ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นว่าการเกณฑ์ทหารมีผลกระทบต่อด้านการเรียน เนื่องจาก  

ขณะที่ก�าลังศึกษาทุกคนก็อยากที่จะมุ่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ประสบผลส�าเร็จมากที่สุด ไม่อยากให้มีเรื่อง

อื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะอาจท�าให้เกิดสภาวะเครียดได้ ว่าตัวเองไม่สามารถท�าให้ผ่านไปได้ด้วยดีได้ ซึ่ง

สอดคล้องกับ พรศรี พุทธานนท์. (2557). ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบทางการเรียนส�าหรับคนที่เข้า

รับการเกณฑ์ทหาร ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่เข้ารับการเกณฑ์ทหารเสียเวลาในการเรียนที่ล่าช้ากว่าคนอื่น 

ส่วนใหญ่จะส่งผลให้คนที่เข้ารับเกณฑ์ทหารมีความกระตือรือร้นมากกว่านักศึกษาปกติที่ไม่ต้องเข้ารับการ

เกณฑ์ทหาร

5. ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นว่าการเกณฑ์ทหารส่งผลกระทบด้านสภาพจิตใจ เนื่องจาก

กลัวหากต้องเข้าไปอยู่ในค่ายทหารจะมีการฝึกที่โหดเกินไป หรือมีการกระท�าที่มีความรุนแรง ท�าให้เกิด

ความกลัว และเกิดทัศคติในด้านลบ จึงเป็นเรื่องยากที่จะท�าใจยอมรับได้หากต้องเข้าไปอยู่ในการฝึกทหาร 

ซึ่งสอดคล้องกับ อธิพงศ์ ขวัญศักดิ์. (2550). ความคาดหวังของผู้น�าในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์

บริการ เพราะความคาดหวังเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิด และการคาดการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด 

โดยสิ่งนั้น ๆ  อาจจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ และเป็นการประเมินค่าโดยใช้มาตรฐานของตนเองเป็น

เครื่องวัด การคาดการณ์หรือการคาดหวังของแต่ละบุคคลจึงแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิหลัง 

ประสบการณ์ ความเข้าใจ และการเห็นค่าของความส�าเร็จ

ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษา “ความพึงพอใจของนักศึกษาชายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ต้องเข้ารับ

การเกณฑ์ทหาร” ผู้วิจัยได้รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อน�ามาปรับปรุงและ

พัฒนาจากผลงานวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านกฎระเบียบในระดับปานกลาง 

โดยพึงพอใจในเรื่องการรู้จักกฎระเบียบการเกณฑ์ทหารมากที่สุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจในการ

ก�าหนดช่วงอายุในการเกณฑ์ทหาร และบทลงโทษส�าหรับผู้ที่ไม่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร

ดังนั้นควรมีการจัดอบรมเพื่อท�าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบ บทลงโทษส�าหรับผู้ที่ฝ่าฝืน

ไม่เข้ารับการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร เพื่อให้เข้าใจกฎระเบียบต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น  และสวัสดิการต่างๆ

ที่ทางกองทัพจะจัดให้ส�าหรับทหารใหม่

2. จากผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านค่านิยมในระดับปานกลาง โดย

ความพึงพอใจในเรื่องความชอบส่วนตัวมีผลต่อการเกณฑ์ทหารมากที่สุด รองลงมาคือความพึงพอใจกับ
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การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารปีต่อปี  และความพึงพอใจในการจะต้องหยิบฉลากใบด�าใบแดง 

ดังนั้น มีมาตรฐานความเท่าเทียมกันในการคัดเลือกทหารและที่เห็นอยู่ตลอดในการเกณฑ์ทหาร

แต่ละปี คือการขอผ่อนผันส�าหรับผู้ที่ติดภาระอยู่ควรมีการยืดระยะเวลาจากปีต่อปี เพิ่มเป็น 2-3 ปี เพื่อ

ความสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาผ่อนผันทุกปี

3. จากผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าการเกณฑ์ทหารส่งผลกระทบต่อ

ด้านเศรษฐกิจในระดับมาก โดยมีผลกระทบในเรื่องรายได้เสริมมากที่สุด รองลงมาคือการเป็นเสาหลักของ

ครอบครัวจะส่งผลกระทบต่อรายได้ และการบริหารธุรกิจของครัวครอบจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

ดังนั้นควรปรับเปลี่ยนเรื่องค่าตอบแทนส�าหรับผู้ท่ีเข้ารับการเกณฑ์ทหารให้เหมาะสม ควรมีการ

สนับสนุนเบี้ยเลี้ยง และจัดสวัสดิการ เพิ่มวันหยุดมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาส�าหรับรายได้ของ

ครอบครัวที่หายไปจากการที่สมาชิกของครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นทหาร

4. จากผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าการเกณฑ์ทหารส่งผลกระทบด้าน

การเรียนในระดับมาก โดยมีผลกระทบในเรื่องการเรียนมากที่สุด รองลงมาคือเรื่องด้านการศึกษาต้องหยุด

ชะงักหากต้องไปอยู่ค่ายทหารและเสียโอกาสด้านการเรียนรู้ สั่งสมประสบการณ์  

ดังนั้น ควรมีมาตรการก�าหนดมาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในด้านการเรียนมากนัก เช่น มีการงดเว้น

การเกณฑ์ทหารส�าหรับผู้ที่ก�าลังศึกษาอยู่โดยเฉพาะ ให้ทางสถาบันมีหนังสือรับรองหรือเพิ่มระยะเวลาการ

ผ่อนผัน จากปีต่อปี เป็น 2-3 ปี เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนได้เต็มที่ 

5. จากผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าการเกณฑ์ทหารส่งผลกระทบด้าน

สภาพจิตใจในระดับมาก โดยมีผลกระทบในเรื่องสามารถอดทนต่อการฝึกทหารโดยไม่ให้ตัวเองเกิดสภาพ

เครียดมากที่สุด รองลงมาคือเรื่องต้องปรับตัวต่อการเรียนรู้ที่จะอยู่แบบทหาร  และปรับตัวต่อการเรียนรู้ที่

จะอยู่กับเพื่อนใหม่ 

ดังนั้นนอกเหนือจากการฝึก ควรมีกิจกรรมนันทนาการเพ่ือลดภาวะความกดดันและความ

ตึงเครียดหลังจากการฝึกฝน ช่วยให้การปรับตัวได้รวดเร็วและเป็นการท�าความรู้จักกับเพื่อนใหม่ที่มาจาก

ต่างถิ่นสร้างความผ่อนคลายและความคุ้นเคยกันมากขึ้น

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

ผลการวิจัยครั้งนี้ท�าให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นของความพึงพอใจของนักศึกษาชายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร รวมทั้งยังเป็นผลท�าให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ ใน

การวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการศึกษาวิจัยตามแนวทางต่อไปนี้

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะความพึงพอใจและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกณฑ์ทหาร ซึ่ง

ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับด้านการมีส่วนร่วมในการเกณฑ์ทหาร เพราะการท�าวิจัยครั้งนี้ศึกษา

เฉพาะสาเหตุที่ไม่อยากเป็นทหาร ไม่ได้เจาะจงไปยังผู้ที่สมัครใจในการเกณฑ์ทหาร ซึ่งอาจมีหลายสาเหตุที่

แตกต่างกัน
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บทสรุป

จากการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาชายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ต้องเข้า

รับการเกณฑ์ทหาร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นเพศชาย มีความพอใจด้านกฎระเบียบส�าหรับ

การเกณฑ์ทหารมากที่สุด เพราะมีความคิดเห็นว่ากฎระเบียบเป็นสิ่งทุกคนต้องให้ความเคารพ ยอมรับและ

ปฏิบัติตาม มีความน่าเชื่อถือ และมีความพอใจในบทลงโทษส�าหรับผู้ที่ไม่เข้ารับการเกณฑ์ทหารมีความ

ยุติธรรม ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนกังวลเกี่ยวกับรายได้หากต้องฝึกการเกณฑ์ทหารว่าจะท�าให้ขาด 

รายได้ และบางส่วนต้องการที่จะเป็นทหารด้วยความสมัครใจ ดังนั้นควรสร้างความเชื่อมั่นในเร่ืองการ

เกณฑ์ทหาร  ด้วยการก�าหนดมาตรการต่าง ๆ ที่สามารถช่วยเหลือเหล่าทหารที่มีปัญหา สร้างความมั่นใจ 

และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่กองทัพ
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พฤติกรรมการป้องกันตัวจากยาเสพติดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Self-defense behavior from drugs of Phuket Rajabhat University students

 กฤษฎิ์ อริยวงศ์1   อธิภัทร แหล่ทองค�า1  อภิดล ลี้เด็น1   ภาวิกา  ขุนจันทร์2

Kit Aliyavong1   Atipat Laethongkam1   Apidon Leden1  Pawika  Kunchan2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของนักศึกษา 

2) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตัวจากยาเสพติดของนักศึกษา 3) เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพ

ติดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ�านวน 

400 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวม คือ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย ต�่ากว่า 20 ปี ส่วนมากจะ

อยู่ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ส่วนมากได้รับความรู้จากสื่อ 

อินเทอร์เน็ต และรู้จักยาเสพติดมากสุดคือ กัญชา โดยนักศึกษาส่วนมากอยากลองมาสุดคือ บุหรี่ และมี

ความถี่ในการใช้ยาเสพติดบ่อยครั้ง รองลงมาคือ ไม่เคยเสพตามล�าดับ

ผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการป ้องกันตัวจากยาเสพติดของนักศึกษาพบว ่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีพฤติกรรมด้านทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา มากที่สุด รองลงมา คือ สัมพันธภาพ

ภายในกลุ่มและทักษะการปฎิเสธและทักษะการเห็นคุณค่าในตัวเอง 

คำาสำาคัญ : พฤติกรรมการป้องกันตัวจากยาเสพติด
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Abstract

This research is aimed at 1) To study the behavior related to drugs of students 2) 

study the behavior of drug prevention among students 3) to study the knowledge and 

understanding of drugs of students at Phuket Rajabhat University The sample group is 400 

Rajabhat Phuket students. The instrument for collecting data is a questionnaire. Data 

analysis uses the mean, percentage and standard deviation.

The research found that Most respondents were female, with an average age of 

less than 20 years. Most of them are in the second year of the Faculty of Management 

Science and have knowledge and understanding about drugs. Most of them received 

knowledge from the internet and knew the most drugs, namely marijuana, which most 

students wanted to try the most, namely cigarettes and frequently used drugs, followed 

by never taking drugs, respectively.

The results of the research on drug prevention behavior of students found that the 

respondents had the most decision making behavior and problem solving skills, followed 

by group relationships and denial and visual skills. Self-worth As for the problems that 

most respondents perceive from the internet, followed by newspapers and never know 

the legal penalties

Key word : Self-protection behavior from drugs

บทนำา

สถานการณ์ปัญหายาเสพติดประเทศไทยนับตั้งแต่ปี 2547 เริ่มมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยจาก

การประมาณการผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของเครือข่าย วิชาการสารเสพติดได้ประมาณการผู้เสพยาเสพ

ติดเมื่อปี 2546 ไว้จ�านวน 460,000 คนต่อมาในปี 2550 ประมาณการว่ามีผู้เสพยาเสพติดเพิ่มขึ้นเป็น 

570,000 คน และใน ปี 2551 เพิ่มขึ้นเป็น 605,000 คน นางณัฐนิธิ อารีย์ อักษรวิทย์ (2557) โดยหาก

พิจารณากลุ่มประชากรท่ีมีความส�าคัญหรือเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดเป็นอย่างสูง พบได้ว่า กลุ่ม

เยาวชนเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสสูง ในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลผู้

เข้ารับการบ�าบัดตาม ระบบรายงานระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจึงควรมุ่งเน้นที่ เยาวชน

เป็นกลุ่มเป้าหมายส�าคัญแนวนโยบายและกรอบยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่าน

มาจึงได้ก�าหนดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมาย หลักของการด�าเนินงานโดย

มีมาตรการป้องกันกลุ่มเสี่ยงมิให้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นแนวทางหลักยาเสพติดได้สร้างปัญหา

ใหญ่และเป็นภัยคุกคามกับประชากรโดยเฉพาะประชากรที่เป็นเยาวชน และท�าให้เกิดผลเสียหายต่อระบบ

เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของทุกประเทศในโลก ประเทศไทยเราเองก็เช่นกันยาเสพติดได้แพร่

ระบาดและเป็นปัญหาต่อสังคมโดยเฉพาะเยาวชนของไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน แม้รัฐบาลทุกรัฐบาล

ที่เข้ามาบริหารประเทศ มีนโยบายปราบปราม และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังมีบทลงโทษ

รุนแรงต่อผู้ค้าหรือผู้จ�าหน่าย แต่ปัญหายาเสพติดก็มิได้หมดไปจากสังคม ยังคงสร้างปัญหาให้กับเยาวชน

ไทยตลอดเวลาเพราะประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีการผลิต การค้าการจ�าหน่าย การล�าเลียงและการลักลอบ
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ขนย้ายยาเสพติดตามแนวชายแดน เมื่อยาเสพติดได้ระบาดเข้าสู่สังคม ชุมชน ปัญหาอาชญากรรมต่างๆก็

เกิดข้ึนตามมานอกจากนี้ยาเสพติดยังได้สร้างปัญหาความรุนแรงและความแตกแยกในระดับครอบครัว

เยาวชนจ�านวนมากซ่ึงเป็นก�าลังส�าคัญของชาติอาจจะต้องตกกเป็นทาสของยาเสพติดและน�าไปสู่ปัญหา

พฤติกรรมเบ่ียงเบนและก่อการกระท�าความผิดต่อผู้อื่นส่งผลกระทบต่อตนเองสังคมสุขภาพอนามัยและ

ผลกระทบด้านความมั่นคงของประเทศในที่สุดการวิจัยครั้งนี้จึงศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตัวจาก 

ยาเสพติดด้วยวิธีต่างๆของนักศึกษาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ส่วนมากมีนักศึกษาที่บรรลุ

นิติภาวะแล้วนั้นจะมีการป้องกันตัวอย่างไรหรือหลีกเลี่ยงกับยาเสพติดอย่างไรและได้รับวิธีการป้องกันจาก

ทางด้านใดบ้างเช่นสื่อการโฆษณา อินเตอร์เน็ตหรืออื่นๆ เนื่องจาก ภายในมหาวิทยาลัยนั้นเหมาะแก่การ

วิจัยเพราะมีนักศึกษามากพอที่จะศึกษาวิธีการป้องกันตัวจากยาเสพติดของนักศึกษา จากความส�าคัญของ

ปัญหาดังกล่าวมาท�าให้ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะศึกษาความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดและพฤติกรรม

การป้องกันตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่ามีความรู้เรื่องยาเสพติดอย่างไร กรณีนักศึกษา

ตัวอย่างเยาวชนที่มีอายุ 19 - 24 ปี ที่พักอาศัยในระดับครัวเรือน หอพัก อพาร์ทเม้นท์ และคอนโดมิเนียม 

ในเขต บริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยหรือในพ้ืนที่จังหวัด ภูเก็ต ล้วนมีโอกาสท่ีจะเส่ียงถึงการติด 

ยาเสพติดเนื่องด้วยจากที่ต้องพักอาศัยคนเดียวหรือกับเพ่ือนๆท่ีสามารถเป็นแรงจูงใจต่างๆในการหันไปติด

ยาเสพติดได้และสามารถค้าหรือจ�าหน่ายยาเสพติดได้อย่างกว้างขวาง แม้แต่ในมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นนักศึกษาที่ได้ติดยาเสพติดที่มีโทษไม่ร้ายแรง เช่น บุหรี่ สูบบริเวณที่โล่งแจ้งหรือใน

ห้องน�้าภายในอาคาร อยากศึกษาว่ามีปัจจัยใดที่ท�าให้นักศึกษาหันมาเสพหรือมีพฤติกรรมในการป้องกัน

ตนเอง อย่างไรที่สามารถท�าให้ไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่มีโทษร้ายแรง ถึงแม้จะไม่ร้ายแรงแต่ก็

จัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติด ถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่ระบาดซึ่งมีความเสี่ยงสูงและอาจตกเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดยา

เสพติด และเพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันและป้องปรามนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏหรือเยาวชนส่วนอื่นๆไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออาจน�าข้อมูลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาพฤติกรรมให้กับเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเส่ียงอื่นๆ หรือเพ่ือการพ้ืนฟูสมรรถภาพของเยาวชนท่ีติดยา

เสพติดให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขอีกครั้ง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2. ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตัวจากยาเสพติดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

3. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ทราบพฤติกรรมการป้องกันตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

2. ทราบถึงระดับความรู ้ความเข้าใจและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

3. สามารถน�าความรู้หรือผลการวิจัยที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทางให้ผู้เก่ียวข้องได้รู้ประโยชน์เพื่อ

เป็นแนวทางในการป้องกันการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา

4. เพื่อน�าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยแนวทางการแก้ไขพัฒนาพฤติกรรมในการป้องกันยาเสพติด
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หรือฟื้นฟูให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

การทบทวนวรรณกรรม

ในงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยได้มีการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการหลายท่านโดยได้สรุปการ

ใช้แนวคิดและทฤษฎีในการวิจัยดังนี้

1. แนวคิดด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตผู้วิจัย

ได้ประยุกต์จากแนวคิดและทฤษฎีของ ร�าไพ ไชยพาลี (2546).  ซึ่งประกอบไปด้วย

1.1 ความถี่ในการใช้ยาเสพติด

1.2 การหลีกเลี่ยงไม่ยุ่งกับยาเสพติดของนักศึกษา

1.3 การป้องกันพฤติกรรมที่ท�าให้เสพยาเสพติด

1.4 สาเหตุใดที่ท�าให้เสพยาเสพติด

1.5 ความรู้ความเข้าใจกับยาเสพติด

2. แนวคิดพฤติกรรมการป้องกันตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้

จากแนวคิดและทฤษฎีของ อุชรี  แสงศิลา (2557). ซึ่งประกอบไปด้วย

2.1 สัมพันธภาพภายในกลุ่ม

2.2 ทักษะการตัดสินใจละการแก้ปัญหา

2.3 ทักษะการปฎิเสธ

2.4 ทักษะการเห็นคุณค่าในตัวเอง

3. แนวคิดความรู้ความเข้าใจเร่ืองยาเสพติดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตผู้วิจัยได้

ประยุกต์ใช้จากแนวคิดและทฤษฎีของ พรภัค พานพิศ (2556). ซึ่งประกอบไปด้วย

3.1 บทลงโทษในทางกฎหมาย

3.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด

วิธีการดำาเนินการวิจัย

1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรในการวิจัย ประกอบด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตรของ Cochran (1977) ค�านวณหา

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คือ    

เมื่อ   n  คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา

e คือ ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างก�าหนดเท่ากับร้อยละ 5

P คือ ค่าเปอร์เซ็นต์ต้องการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมดก�าหนดเป็น 50%

Z คือ ระดับความเชื่อมั่น 95% Z มีค่าเท่ากับ 1.96 (α = .05) 
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ซึ่งสามารถค�านวณกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 385 คน ผู้วิจัยขอปรับเป็นจ�านวนเต็ม 400 คน โดยใน

การเก็บข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้มีการกระจายแบบสอบถามมากกว่าจ�านวนที่ค�านวณไว้เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์

ในแบบสอบถามที่ตอบกลับมามากที่สุด โดยหลังจากตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้กลับมาแล้ว เป็น

แบบสอบถามที่สมบูรณ์จ�านวน 400 ชุด

วิธีการสุ่มตัวอย่าง ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ผู้วิจัยจะเก็บด้วยแบบสอบถามโดยจะใช้วิธีการสุ่มไม่อาศัยความน่าจะเป็นแบบบังเอิญ (Accidental  

sampling) ในการเก็บข้อมูล 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องที่ในการเก็บข้อมูลการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อการศึกษาค้นคว้า

พฤติกรรมของนักศึกษาและน�ามาปรับแต่งให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งมี 5 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตอนที่ 2 พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ตอนที่ 3 พฤติกรรมการป้องกันตัวจากยาเสพติด

ตอนที่ 4 ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด

ตอนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

3. การตรวจสอบเครื่องมือ

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยให้อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาพัฒนาชุมชน รปศ. 

และผู้มีประสบการณ์ตรวจความตรงของเนื้อหา (Content Validity) และทดสอบความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม โดยวิธีของ Cronbach’s Alpha เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ได้ค่า 

0.921

4. การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติต่างๆ โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้การ

แปลความหมายข้อมูล (Interpretation) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive research) 

อธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) โดย

อธิบายและน�าเสนอในรูปตารางเป็นร้อยละ

สรุปผลการวิจัย   

การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการป้องกันตัวจากยาเสพติดของนักศึกษามหาวิทลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้วิจัย

สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ข้อที่  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของนักศึกษา ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า 

พฤติกรรรมการป้องกันตัวจากยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย ต�่ากว่า21 ปี เป็น

นักศึกษา   นักศึกษาส่วนใหญ่ เคยถูกเพื่อนชักชวน (ร้อยละ 70.0) รองลงมาได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

(ร้อยละ48.5) และได้รับจากสื่ออินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 44.5) และรู้จักกัญชา (ร้อยละ 29.0) และสาเหตุการ

เสพยามาจาก อยากลอง ( ร้อยละ 39.2 ) และส่วนมากสูบบุหรี่ (ร้อยละ33.0)และส่วนใหญ่ ใช้ยาเสพติด

บ่อยครั้ง( ร้อยละ 39.2)

ตาราง 1 จำานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำาแนกตามการใช้ยาเสพติดบ่อยแค่ไหน
ความบ่อย จำานวน ร้อยละ

บ่อย

บ่อยครั้ง

ครั้งคราว

นานๆครั้ง

ไม่เคยเสพ

44

157

57

60

82

11.0

39.2

14.2

15

20.5
รวม 400 100

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ

ภูเก็ต จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจำาแนกตามพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ

ภูเก็ต
พฤติกรรมการป้องกันตัวจากยาเสพติด S.D. พฤติกรรม

1. .ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา 3.85 0.692 มาก
2. สัมพันธภาพภายในกลุ่ม 3.77 1.147 มาก
3.ทักษะการปฎิเสธ

4.ทักษะการเห็นคุณค่าในตัวเอง

3.58

3.42

0.707

0.993

มาก

มาก
รวม 3.67 0.606 มาก

นักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมด้านทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา มีภาพรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด รองลงมาคือ พฤติกรรมด้านสัมพันธภาพภายในกลุ่มรองลงมาคือ พฤติกรรมด้านทักษะการปฎิ

เสธและด้านทักษะการเห็นคุณค่าในตัวเอง

- ด้านทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา มีพฤติกรรมในระดับมาก โดยการหลีกเลี่ยงไม่ยุ่งเกี่ยว

กับยาเสพติดเป็นหนทางที่ท�าให้ไปสู่อนาคตที่ดีมากที่สุด รองลงมา คือเมื่อมีปัญหาไม่สบายใจท่านจะหา

สาเหตุและแก้ปัญหาน่ัน และมีความมุ่งหวังในการเรียนหนังสืออย่างเต็มที่เพ่ืออนาคตของตนเองและ

ครอบครัวตามล�าดับ

- ด้านสัมพันธภาพภายในกลุ ่ม มีพฤติกรรมในระดับมาก โดยท่านไว้ใจเพื่อนมากกว่าคนใน

ครอบครัวมากที่สุด รองลงมา คือท่านมักจะอยู่กับเพื่อนที่ติดยา และท่านมีปัญหาไม่สบายใจท่านจะระบาย

ให้เพื่อนฟังตามล�าดับ

- ด้านทักษะการปฎิเสธ มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก โดยท่านมักจะคล้อยตามเพื่อนเมื่อเพื่อน

ชักชวนให้ใช้ยาเสพติด มากท่ีสุด รองลงมาคือ ท่านจะพูดปฎิเสธยาเสพติดอย่างจริงจังและหนักแน่น
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ว่า”ไม่” ตามล�าดับ 

- ด้านทักษะการเห็นคุณค่าในตัวเอง มีพฤติกรรมในระดับมาก โดยเมื่อได้รับมอบหมายให้ท�างาน

ยากท่านจะรู้สึกท้อแท้ เหน็ดเหนื่อย มากที่สุด รองลงมาคือ รู้สึกภูมิใจในตัวเองตามล�าดับ

 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเร่ืองยาเสพติดของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฎภูเก็ต จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า 

ตาราง 3.1 จำานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามได้รับความรู้บทลงโทษตามกฎหมาย
การชักชวน จำานวน ร้อยละ

  เคย

ไม่เคย

153

247

38.2

61.7
รวม 400 100

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยทราบถึงโทษทางกฎหมายจ�านวน 247 คนคิดเป็นร้อยละ

(61.7)รองลงมาคือเคยทราบจ�านวน 153คนคิดเป็นร้อยละ(38.2)

ตาราง 3.2 จำานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด
การชักชวน จำานวน ร้อยละ

  เคย

ไม่เคย

198

202

49.5

50.5
รวม 400 100

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับรู้ จ�านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมา เคย 

จ�านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 

อภิปรายผลการศึกษา

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง พฤติกรรมการป้องกันตัวจากยาเสพติด พบ

ประเด็นที่น่าสนใจควรน�ามาอภิปรายผลดังนี้

1. จากผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมา

จากสาเหตุการอยากลองมากที่สุด เนื่องจาก อยากทราบถึงความรู้สึกเวลาเสพสารเพติดเข้าไปในร่างกาย 

และเมื่อเสพสารเสพติดเข้าไปจะเกิดอาการอย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย อุชรี แสงศิลา (2557) ได้

ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา โรงเรียนอุดรพณิชยการ-ช่างกลผลการ

ศึกษา สรุปได้ดังนี้ สภาพปัญหายาเสพติดจากการศึกษา พบว่า นักเรียน-นักศึกษา ส่วนใหญ่ได้แสดงความ

คิดเห็น  เกี่ยวกับ ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงมาก แต่ผลการศึกษา พบว่า นักเรียน

นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 183 คน นั้น เคยมีประสบการณ์ในการใช้สารเสพติดสูงถึงร้อยละ 41.50 โดย 

นักเรียน-นักศึกษากลุ่มนี้ให้เหตุผลว่า เพราะความอยากรู้อยากลองตามธรรมชาติของวัยรุ่น ซึ่งสารเสพติด

ที่เป็นที่นิยมเสพมากที่สุด คือ ยาบ้า (แอมเฟตามีน) คิดเป็นร้อยละ 52.60 โดยให้เหตุผลว่า ช่วยให้ร่างกาย

กระฉับกระเฉงผ่อนคลายความเครียด รองลงมาคือกัญชา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างกล่าวว่า เป็นสารเสพติดประเภท

แรกที่ทดลองเสพก่อนที่พัฒนามาเป็นยาบ้า (แอมเฟตามีน) โดยให้เหตุผลว่า ส่วนใหญ่นักเรียน-นักศึกษา

กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในต่างอ�าเภอจึงเป็นการง่ายที่จะมีประสบการณ์ในการเสพกัญชา

2. จากผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้รับความรู้เรื่องยาเสพติดจากสื่ออินเตอร์เน็ตมาก
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ที่สุด เนื่องจาก เมื่อมีข่าวการปราบปรามยาเสพติดผู้สื่อข่าวมักจะลงข่าวในอินเตอร์เป็นใหญ่ เพราวัยรุ่น

ส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาอยู่กับอินเตอร์เน็ต   ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มณีรัตน์ ภัทรจินดา  (2557) ได้

ท�าการวิจัยเรื่อง การศึกษาการได้รับผลจากสื่อ ผลการวิจัยพบว่า โทรทัศน์เป็นชนิดของสื่อที่ให้ความรู้ท�า 

ให้มีความเช่ือถือและความคิดเห็น ถูกต้อง และสามารถน�าไปปฏิบัติเพ่ือป้องกันยาเสพติดได้มากที่สุด 

ยาบ้าเป็นชนิดของยาเสพติดที่ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเคยได้รับความรู้มาก่อนมากที่สุด อย่างไรก็ดี

นักศึกษาระดับอุดมศึกษายังคงต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาบ้ามากที่สุดเช่นกัน โดย

เฉพาะในเรื่องของ โทษและพิษภัยของยาเสพติด นอกจากนี้นักศึกษาระดับอุดมศึกษามีความคิดเห็นว่า สื่อ

ที่จะช่วยลด ปัญหายาเสพติดได้มากที่สุด คือโทรทัศน์โดยมีช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส�าหรับการรับข้อมูล

ข่าวสาร เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด คือ ช่วงเวลาค�่า ตั้งแต่เวลา 18.00 – 20.00 น. 

3. จากผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา

มากที่สุด เนื่องจาก สภาพแวดล้อมในปัจจุบันตอนนี้เต็มไปด้วยยาเสพติด จึงต้องมีทักษะในการแก้ไขปัญหา

หาเฉพาะหน้าและที่ก�าลังจะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ ภัทรกร รัตนวงศ์เจริญ (2557) ได้

ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา โดยพัฒนาทักษะชีวิตที่ต่อพฤติกรรมการป้องกันการเสพยาบ้า

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดปทุมธานี 

ผลการศึกษาพบว่านักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมสุขศึกษาโดยการพัฒนาทักษะชีวิตท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการป้องกันการเสพยาบ้ามีความตะหนักในตนเองเกี่ยวกับการป้องกันการเสพยาบ้า ทักษะการ

ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันการเสพยาบ้า ทักษะการปฏิเสธโดยไม่เสียสัมพันธภาพ ทักษะการ

จัดการกับความเครียด และพฤติกรรมการป้องกันการเสพยาบ้าดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรมสุขศึกษา

4. จากผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมด้านทักษะการปฏิเสธในการที่ท่าน

หลีกเลี่ยงการเที่ยวสถานเริงรมย์ในเวลากลางคืนน้อยที่สุด เนื่องจาก สถานที่เริงรมย์ในเวลากลางคืนส่วน

มากจะอยู่ใกล้หอพักของผู้ตอบแบบสอบถาม จึงท�าให้ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าสถานที่เริงรมย์สามารถ

ช่วยผ่อนคลายได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรภัค พานพิศ (2556) ที่ได้ ท�าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผล

ต่อพฤติกรรมการป้องกันปัญหายาเสพติดของนักศึกษานอกระบบของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัย อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

5. จากผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากใช้ยาเสพติดชนิดบุหรี่มากที่สุด เนื่องจาก 

อยากลองถูกเพื่อนชักชวนและสะดวกต่อการหาซื้อได้ง่าย ซึ้งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฐพล พลเยี่ยม 

(2557) ได้ศึกษาเรื่อง การสูบบุหรี่ของคนในครอบครัว พบว่าคนในครอบครัวสูบบุหรี่และให้เยาวชนเป็นผู้

ไปซื้อ ท�าให้ เห็นการสูบบุหรี่เป็นเรื่องปกติ, ครอบครัวที่ไม่เข้มงวดในเรื่องการสูบบุหรี่ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่าง

มีการ ทดลองสูบบุหรี่ครั้งแรกในช่วงวัยรุ่น เพราะความอยากรู้อยากลอง ในวัยนี้บุคคลจะเริ่มเปลี่ยนจาก

การ เป็นเด็กไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ ท�าให้มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาในชีวิต และเริ่มรู้สึกว่าตนเองโตขึ้นคิดอะไรได้ด้วย 

ตนเอง และดูแลตนเองได้แล้ว นอกจากนี้วัฒนธรรมของกลุ่มย่อยที่ตนเองสังกัดอยู่ถ้าเป็นวัฒนธรรม ของผู้

สูบบุหรี่ก็จะท�าให้เกิดการคล้อยตามได้ง่าย
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ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้ประโยชน์

จากการศึกษา “พฤติกรรมการป้องกันตัวยาเสพติดของนักศึกษา” ผู้วิจัยได้รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอ

แนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อน�ามาปรับปรุงและพัฒนาการ สรุปได้ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าประเด็นสาเหตุจากการเสพยา นั้นมาจาก

เพื่อนคะยั้นคะยอหรือถูกชักจูงให้มีความอยากรู้อยากลองสารเสพติด

ดังนั้นคณะครูหรืออาจารย์ควรให้ค�าแนะน�าหรือจัดการอบรมเหล่านักศึกษาให้มีภูมิต้านทานจาก

การชักชวนหรือการอยากลอง

2. จากการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าประเด็นจากสภาพแวดล้อม นั้นมาจากพื้นที่ที่มี

ยาเสพติดแพร่กระจายไปท่ัวถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะไม่มีความรู้หรือภูมิคุ้มกันตนเองจากยา

เสพติด

ดังนั้นควรมีต�ารวจไปตรวจอยู่ประจ�าสม�่าเสมอเพื่อให้แหล่งที่อยู่อาศัยมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

3. จากการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าประเด็นจากนักศึกษาขาดความรู้เรื่องยาเสพติด 

นั้นมาจากอาจจะได้รับรู้สิ่งผิดๆจากอินเตอร์เน็ตหรือจากสื่อต่างๆที่ได้แหล่งข่าวมาไม่ครบถ้วน

 ดังนั้นจึงควรศึกษาเรื่องยาเสพติดต่างๆให้มากจากสื่อ

4. จากการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าประเด็นจากนักศึกษามีพฤติกรรมการปฎิเสธยา

เสพติดอยู่ในระดับมาก นั้นมาจากที่ตนเองนั้นมีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดมามากพอสมควรและได้

รับการดูแลจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี

ดังนั้นแม้นักศึกษาจะมีความรู ้ความเข้าใจส่ิงเหล่านี้อยู ่แล้วแต่ก็ยังต้องได้รับความดูแลจาก

ครอบครัวและได้รับความอบอุ่น

5. จากผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมด้านทักษะการปฏิเสธในการที่ท่าน

หลีกเลี่ยงการเที่ยวสถานเริงรมย์ในเวลากลางคืนน้อยที่สุด 

ดังนั้นผู้ปกครองควรให้ความสนใจและดูแลนักศึกษาเวลาจะออกนอกบ้านในเวลากลางคืน เพ่ือ

ป้องกันการเสพยาเสพติด

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

ผลการวิจัยครั้งนี้ท�าให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันตัวจากยาเสพ

ติด รวมทั้งยังเป็นผลท�าให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการศึกษาวิจัย

ตามแนวทางต่อไปนี้

1. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีการศึกษาเฉพาะขอบเขต ซึ่งการวิจัยในครั้งต่อไปควรมีการขยายกลุ่ม

ตัวอย่างให้กว้างขึ้น เก็บกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่อื่นๆ เพื่อน�าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับงานวิจัยในครั้งนี้ และใน

อนาคตต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตัวจากยาเสพติด เพื่อให้ทราบถึง

พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มตัวอย่างก่อนน�ามาวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ 

บทสรุป

จากผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการป้องกันตัวจากยาเสพติด พบว่านักศึกษาที่มีพฤติกรรรมการ
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ป้องกันตัวจากยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย ต�่ากว่า21 ปี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2  

คณะท่องเที่ยวนานาชาติ ดังนั้น เราควรให้ความรู้แก่โทษของยาเสพติดให้กับนักศึกษาว่ามีความรุนแรง

อย่างไร และรณรงค์ให้ลดละเลิกยาเสพติด และถ้ามีเพื่อนใกล้ตัวที่ติดยาเสพติดควรตักเตือนให้เพื่อนหรือ

คนรอบกายลดหรือเลิก
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค ์ 1.) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้รถของนักศึกษาในมหาวิทยาวิทยาลัย

ราชภัฎภูเก็ต 2.) เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านความปลอดภัย ด้านความเร็ว ด้านใบขับขี่ ของนักศึกษา 3.) เพื่อ

ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใช้รถ การจอดรถ เส้นทาง และสภาพของนักศึกษา

กลุ่มตัวอย่างทีท�าการศึกษา มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 5 (ปีการ

ศึกษา 2557-2561) จ�านวน 400 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยสถิติเชิงพรรณนาโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีช่วงอายุอยู่

ระหว่าง 18-20 ปี อยู่ชั้นปีที่ 3 ศึกษาอยู่ในคณะวิทยาการจัดการมากที่สุด มีระดับการใช้รถทุกวัน ใช้รถ

เพื่อมาเรียน รองลงมาใช้รถเพื่อท่องเที่ยวและใช้รถเพื่อท�างาน ใช้เส้นทางสัญจรหน้ามหาวิทยาลัยเป็น

ประจ�าทุกวัน จะใช้รถประเภทรถจักรยานยนต์ใช้ระยะทางในการขับขี่อยู่ที่มากกว่า 15 กม.และความเร็ว

ในการขับขี่อยู่ที่ 50-70 กม/ชม. ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามจะมีใบขับขี่และเคยได้รับความเร็วเกี่ยวกับ

ความรุนแรงของอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยมีพฤติกรรมที่ขับรถผาดโผน รองลงมาด้านความเร็วในการใช้

รถรวมถึงผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ไม่ใช้ความเร็วเพื่อความเด่นดัง และด้านใบขับขี่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ไม่ลืมใบขับขี่ขณะใช้รถ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบปัญหาด้านการจอดไม่เป็นที่มากที่สุด รองลงมาคือจอดซ้อนคัน

และไม่เว้นระยะทาง ด้านเส้นทางการใช้รถพบปัญหามีลูกระนาดมากที่สุด รองลงมาคือทางขรุขระและปิด

กั้นเส้นทาง และด้านสภาพรถพบปัญหารถยางรั่ว รองลงมาคือรถยางแบน และสตาร์ทรถไม่ติด 

คำาสำาคัญ : พฤติกรรมการใช้รถ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
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ABSTRACT

This research aims: 1) to study the use of students in University College Rajabhat 

Phuket, 2) to study the safety of the driving speed of 3 students) to study the barriers to 

using the car. parking directions and the condition of the students.

The samples studied Phuket Rajabhat University students are in Year 1 to Year 5 

(2557-2561 academic year) of 400 instruments to collect data were analyzed with  

descriptive statistics using frequency, percentage, mean and standard deviation.

Research has found that the majority of respondents are female. There is the 

marital status single, have a lifespan of between 18-20 is year 3 student in Faculty of  

management science, most have used the car daily. Used cars in order to study the  

second car to travel and use the car for work. Use the roads every day, University page to 

use the car of motorcycle driving distance is greater than 15 miles, and driving speeds are 

at 50-70 km/h. Most respondents would have a driving licence and has been a speed 

about the severity of accidents from driving.

The majority of respondents have never had a stunt driving behaviour. Secondary 

to the speed in the car, including most of the respondent does not apply to:-speed and 

the driver’s license, most respondents do not forget your driving licence while driving.

The majority of respondents found the problem of parking is not possible.  

Followed by parking cars stacked and spaced way. The route used to find problems with 

the xylophones. The second is rough and blocked the path. The car and the tire puncture 

problems. Followed by the flat tire. Start the car and do not stick.

บทนำา

ค่านิยมการใช้รถยนต์ในปัจจุบันนั้นเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการใช้ชีวิตประจ�าวัน เพราะว่าในการซื้อ

รถยนต์นั้นเป็นการใช้จ่ายเงินซึ่งอาจจะน�ามาซึ่งการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยในแต่ละเดือน ท�าให้ในปัจจุบันผู้คน

ต่างทยอยกันซื้อรถเป็นจ�านวนมาก ส่งผลให้เกิดการผลิตท่ีต้องเร่งจัดท�าจนผลิตไม่ทันต่อผู้ท่ีต้องการ 

สถานการณ์โลกทุกวันนี้มีการพูดถึงเรื่องพฤติกรรมการใช้รถ พฤติกรรมการซื้อรถของคนได้เปลี่ยนไปมาก 

โดยเฉพาะกับคนวัยหนุ่มสาวเริ่มต้นชีวิต นักวิชาการได้ท�าการวิเคราะห์ว่าเพราะเหตุใดกลุ่มประชากรในวัย

ดังกล่าวถึงได้ขับรถกันน้อยลง และแม้จะขับก็มักหันไปใช้รถขนาดเล็กกันมากกว่า

เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ผู้น�า รัฐบาลของ หลายประเทศได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่

แห่ง สหประชาชาติ และได้ให้การรับรองวาระการพัฒนาที่ ยั่งยืน พ.ศ. 2558 (2030 Agenda for  

Sustainable Development) ซึ่งถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่ ส�าคัญ หนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาที่

ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) (ข้อ 3.6) คือ ลดอัตราการเสียชีวิต และการบาด

เจ็บจาก อุบัติเหตุการจราจรทางถนนให้ได้ครึ่งหนึ่งภายใน ปี 2563 การก�าหนดให้ลดจ�านวนการเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุ การจราจรทางถนนถือเป็นความก้าวหน้าครั้งส�าคัญ ต่อประเด็นความปลอดภัยทางถนน อัน

สะท้อนให้เห็น ถึงการยอมรับมากขึ้นว่า การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การจราจรทางถนน เป็นสาเหตุส�าคัญ
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ประการหนึ่ง ของการเสียชีวิตทั่วโลก และเป็นสาเหตุหลักของการ เสียชีวิตของผู้มีอายุระหว่าง 15-29 ปี 

อีกทั้ง อุบัติเหตุการจราจรทางถนนยัง เป็นภาระหนักทางเศรษฐกิจของประเทศและ ครอบครัว ดังนั้น 

ความสัมพันธ์ระหว่างอุบัติเหตุการ จราจรทางถนนกับวาระด้านสิ่งแวดล้อมและการ พัฒนาในภาพกว้าง 

จึงเป็นประเด็นส�าคัญของเป้า หมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (องค์การอนามัยโลก :2015) 

ท่ามกลางกระแสการวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องและการยอมรับเกี่ยวกับผลการจัดอันดับของ

องค์การอนามัยโลกให้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับสอง

ของโลก ปะปนกับความสับสนของสังคมกับตัวเลข สถิติการเสียชีวิตหลายชุดที่ยังคงถูกป้อนสู่สาธารณะใน

ช่องทางต่างๆ จากหลายหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ต่างกันนั้น ข้อเท็จจริง ที่ปรากฎจากการบูรณาการเชื่อม

โยงข้อมูล 3 ฐาน ได้แก่ มรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย คดีอุบัติเหตุจราจรของต�ารวจ และ ข้อมูลจาก

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ�ากัด โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข น่าจะมีน�้าหนัก

และความน่า เชื่อถือเพียงพอที่จะสรุปได้ว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีละมา

กกว่า 2 หมื่นราย หรือเท่ากับการเสีย ชีวิตเฉลี่ย 60 รายต่อวัน โดยตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2558 ที่มีข้อมูล

ล่าสุด พบว่าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยมี แนวโน้มที่ลดลง เมื่อน�าข้อมูลจ�านวนผู้เสีย

ชีวิตกว่า 2 หมื่นรายทั่วประเทศในปี 2557 มาจ�าแนกตามรายจังหวัดและเปรียบเทียบมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวล

รวมของแต่ละจังหวัด (Gross Provincial Product) ซึ่งสะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวพันโดยตรง

กับ ปริมาณการเดินทางและคมนาคมขนส่ง ได้บ่งชี้ให้เห็นถึงอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่แตก

ต่างกันตามสภาพเศรษฐกิจ และสังคม โดยพบว่ากลุ่มจังหวัดที่มีระดับรายได้ต�่า มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยง

ต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนค่อนข้างสูง ซ่ึง มักมีปัญหาข้อจ�ากัดหรือปัจจัยด้านลบต่อความ

ปลอดภัยบนท้องถนน อาทิเช่น คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐาน การเข้าถึงความ ช่วยเหลือและระบบบริการ

สุขภาพ ความเข้มข้นของการบังคับใช้กฎหมาย และความชุกของผู้ใช้รถใช้ถนนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง (Vulnera-

ble Road Users) เช่น คนเดินเท้า คนขี่จักรยาน คนขี่รถจักรยานยนต์(มูลนิธิไทยโรดส์ และศูนย์วิจัย

อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  : 2560).)

ปัญหาอุบัติเหตุจราจรของไทยเป็นปัญหาที่รุนแรงและส�าคัญ จึงได้มีการศึกษาอย่างกว้างขวาง

เพื่อ หาทางป้องกัน ปัญหานี้ซึ่งได้ศึกษาถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร สรุปได้ว่า อุบัติเหตุจราจร เกิด

จาก ปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการได้แก่สภาพถนนยานพาหนะ ผู้ใช้ถนนและสภาพแวดล้อม ซึ่งผู้ขับขี่ที่ดีจะ

ต้อง รอบรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก ค�าสั่ง เครื่องหมายและสัญญาณจราจรการที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎ

จราจร เป็นเหตุทา ให้เกิดอุบัติเหตุจราจรได้ส่วนผู้เดินเท้าอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้จากสาเหตุ

หนึ่งคือ ผู้เดินเท้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร

ด้วยสาเหตุท่ีกล่าวมาข้างต้น คณะผู ้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการใช้รถในบริเวณ

มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนและต้องการที่จะหาแนวทางในการลด อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วง

เวลาดังกล่าวโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยใน ทุก ๆ ขั้น ตอนของการด�าเนินการ

วิจัยร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อร่วมระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาตลอดจน

แนวทางการแก้ไขโดยหวังว่า ผลการวิจัยนี้จะนา ไปสู่แนว ทางการแก้ไขปัญหาลดอุบัติเหตุได้อย่างยั่งยืน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้รถของนักศึกษาในมหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านความปลอดภัย ความเร็ว ใบขับขี่ ของนักศึกษา

3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใช้รถ การจอดรถ เส้นทาง และสภาพของนักศึกษา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถในชีวิตประจ�าวัน 

2. เพื่อให้เคารพกฎจราจรในการใช้รถเป็นประจ�าทุกครั้ง

การทบทวนวรรณกรรม

ในการวิจัยนี้ผู ้วิจัยได้มีการทบทวนแบบคิดทฤษฎีของนักวิชาการ โดยสรุปการใช้แนวคิดและ

ทฤษฎีในการวิจัย ดังนี้

1. แนวคิดด้านการศึกษาพฤติกรรมการใช้รถของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตผู้วิจัยได้

ประยุกต์จากแนวคิดของ วิจิตร บุญยะโหตุระ . (2556).  โดยได้ก�าหนดพฤติกรรมการใช้รถ ไว้ดังนี้

 1. ความถี่ในการใช้รถ

 2. วัตถุประสงค์ในการใช้รถ

 3. เส้นทางในการใช้รถ

 4. ประเภทของรถที่ใช้

 5. ความเร็วของการใช้รถ

2. พฤติกรรมที่มีความส�าคัญต่อการใช้รถของนักศึกษา ผู้วิจัยได้ประยุกต์จากแนวคิด ธนวิทย์ 

กลิ่นทอง (2556). โดยได้ก�าหนดเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการใช้รถของนักศึกษา ไว้ดังนี้

 1. พฤติกรรมด้านวินัยจราจร

 2. พฤติกรรมด้านความปลอดภัย

 3. พฤติกรรมด้านความเร็ว

 4. พฤติกรรมด้านใบขับขี่

3. ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ของนักศึกษา ผู้วิจัยได้ประยุกต์จากแนวคิดของ เกียรติสุดา 

ถาวรศักดิ์. (2555).  ได้ก�าหนดเพื่อการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษา ไว้ดังนี้

 1. ปัญหาด้านการจอดรถ

 2. ปัญหาด้านเส้นทางการใช้รถ

 3. ปัญหาด้านสภาพรถและอุปกรณ์นิรภัย

วิธีการดำาเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ก�าลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ถึง

ชั้น ปีที่ 4  ค�านวณขนาดตัวอย่างจะใช้แนวคิดของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamana) แทนค่าโดย จ�านวน

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ�านวน 8,436 คน (ปีการศึกษา 2558-2561) โดยการค�านวณด้วยสูตร

ของยามา เน ่  (Yamana)  ที่ ระดับความเชื่ อมั่ น  95% ความคลาดเคลื่ อน  5% แทนค ่ า ใน 
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สูตร  n  =  N/(1+〖Ne〗^2 )

วิธีการคิดคำานวณกลุ่มตัวอย่าง จากสูตรของ ทำาโร ยามาเน่

 n = ขนาดของกลุ่มประชากร

 N = ขนาดของประชากร ( 8,436 คน )

 e = ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ยอมรับได้ (ในที่นี่ก�าหนด e = 0.05 %)

 =  8,436/(1+(8,436)(〖0.05〗^2))

n = 381 คน

  ≈ 400 คน

ค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ 381 แต่ผู้วิจัย ขอเก็บกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 ชุด โดยใช้วิธีการสุ่ม

อย่างง่าย

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามจ�านวน 1 ชุด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการศึกษา

เอกสาร ต�ารา ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้รถของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภูเก็ต แบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2.ข้อมูลพฤติกรรมด้านการใช้รถ 

ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการใช้รถ

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

3. การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติที่ใช้ส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดระดับ

ความส�าคัญที่มีผลของแต่ละปัจจัยจะใช้มาตรฐานวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale)และมีเกณฑ์การใน

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความส�าคัญดังนี้ (Cooper and Schindler,2007:อ้างใน เอกชัย อภิศักดิ์กุล  

กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์ และจตุพร เลิศล้า,2551)

คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความส�าคัญ มากที่สุด

คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความส�าคัญ มาก

คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความส�าคัญ ปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความส�าคัญ น้อย

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความส�าคัญ น้อยที่สุด
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สรุปผลการวิจัย

ผลจากการศึกษา พฤติกรรมการใช้รถของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต สรุปผลได้ดังนี้

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้รถของนักศึกษาในมหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฎ

ภูเก็ต 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 18-20 ปี ศึกษา

อยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 ซึ่งศึกษาในอยู่คณะวิทยาการจัดมากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการใช้รถทุกวัน

แยกออกเป็นการใช้รถในการท่องเที่ยว และผู้ตอบแบบสอบถามใช้เส้นทางหน้ามหาวิทยาลัยทุกวันโดย

ส่วนใหญ่แล้วผู้ตอบแบบสอบถามจะใช้รถประเภทรถจักรยานยนต์ ระยะทางในการขับขี่อยู่ที่มากกว่า 15 

กม.และความเร็วในการขับขี่อยู่ที่ 50-70 กม/ชม. ส่วนใหญ่จะมีใบขับขี่และเคยได้รับความรู้เกี่ยวกับความ

รุนแรงของอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ

ตารางที่  1 แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�าแนกตามการใช้รถเพื่อสิ่งใด
การใช้รถ จำานวน ร้อยละ

ท่องเที่ยว 160 40.0

ท�างาน

เดินทาง

มาเรียน

96

69

388

24.0

17.3

97.0

วัตถุประสงค์ที่ 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านวินัยจราจร ด้านความปลอดภัย ความเร็ว ด้านใบ

ขับขี่ ของนักศึกษา

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมด้านวินัยจราจร ด้านความปลอดภัย ด้านความเร็ว และด้านใบขับขี่ 

โดยภาพรวมมีพฤติกรรมด้านวินัยจราจรอยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านความปลอดภัย ด้านความเร็ว และ

ด้านใบขับขี่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 2 แสดงจ�านวนของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�าแนกตามปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการใช้รถของนักศึกษา

ในมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

พฤติกรรมด้านวินัยจราจร มีความส�าคัญต่อการใช้รถในระดับมาก โดยด้านขับรถบีบแตรไล่มี

ความส�าคัญมากที่สุดรองลงมา คือ ด้านขับขี่รถปาดหน้า และด้านขับแซงโค้ง
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พฤติกรรมด้านความปลอดภัย มีความส�าคัญต่อการใช้รถในระดับปานกลาง โดยด้านขับรถ

ผาดโผนหรือหวาดเสียวมีความส�าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ซ้อนท้ายบุคคลที่ขับรถไม่เคารพกฎ และรัด

เข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่รถยนต์

พฤติกรรมด้านความเร็ว มีความส�าคัญต่อการใช้รถในระดับมาก โดยด้านเคยใช้ความเร็วเพื่อเด่น

ดังมีความส�าคัญมากที่สุด รองลงมา คือ ขับขี่รถด้วยความใจร้อน และใช้ความเร็วเพื่อกระตุ้นความต้องการ

พฤติกรรมด้านใบขับขี่ มีความส�าคัญต่อการใช้รถในระดับมาก โดยด้านลืมใบขับขี่ในขณะใช้รถมี

ความส�าคัญมากที่สุด รองลงมา คือ ถ่ายเอกสารทะเบียนรถแล้วพกติดตัว และ พก พ.ร.บ ติดตัวในขณะใช้

รถ

วัตถุประสงค์ข้อที่  3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใช้รถ ด้านการจอดรถ ด้านเส้นทาง 

และด้านสภาพรถและอุปกรณ์นิรภัยของนักศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามพบปัญหาและอุปสรรคในการใช้รถ ด้านการจอดรถ ด้านเส้นทาง และด้าน

สภาพรถและอุปกรณ์นิรภัยของนักศึกษา โดยภาพรวมปัญหาที่พบมากที่สุดประกอบด้วย ด้านการจอดรถ 

รองลงมาคือด้านเส้นทางการใช้รถ และด้านสภาพรถและอุปกรณ์นิรภัย 

ภาพที่ 3 แสดงจ�านวนของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�าแนกตามปัญหาและอุปสรรคที่มีความส�าคัญต่อการใช้รถ

ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

ปัญหาและอุปสรรคด้านการจอด ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาในระดับมาก โดยปัญหาด้านการ

จอดรถไม่เป็นที่ เช่น การรถในพื้นที่ห้ามรถ ฯลฯ มีระดับปัญหามากที่สุดรองลงมา คือ ปัญหาการจอดรถ

ซ้อนคัน  และการไม่เว้นที่ระยะห่างในการจอด

ปัญหาและอุปสรรคด้านเส้นทางการใช้รถ ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาในระดับมาก โดยปัญหา

ด้านมีลูกระนาด มีปัญหามากที่สุด รองลงมา คือ ปัญหาด้านทางขรุขระ และปัญหาด้านการปิดกั้นเส้นทาง

ปัญหาและอุปสรรคด้านสภาพรถและอุปกรณ์นิรภัย ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาในระดับมาก 

โดยปัญหาด้านรถยางรั่วมีปัญหามากที่สุด รองลงมา คือ ปัญหาด้านรถยางแบน และปัญหาด้านหมวก

นิรภัยหาย 
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อภิปรายผลการศึกษา

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยในหัวข้อเร่ือง “พฤติกรรมการใช้รถของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ” พบประเด็นที่น่าสนใจควรน�ามาอภิปรายผลดังนี้

1. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้รถทุกวัน ส่วนใหญ่ใช้

รถเพื่อมาเรียน รองลงมาเพื่อท่องเที่ยว และใช้รถเพื่อท�างานและเส้นทางสัญจรหน้ามหาวิทยาลัยทุกวันผู้

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะใช้รถประเภทรถจักรยานยนต์รองลงมาเป็นรถประเภทรถยนต์ และใช้ระยะ

ทางในการขับรถ 5-10 ก.ม. ซึ่งความเร็วในการขับ 50-70 ก.ม./ช.ม. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีใบขับขี่

และได้รับความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงของอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ เนื่องจากการใช้รถต้องค�านึงถึงความ

ปลอดภัยและความคิดท่ีรอบคอบด้วยการมีสมาธิในใช้รถในแต่ละคร้ัง ซ่ึงสอดคล้องงานวิจัย วิทยา  

จารุพูนผล และคณะ   (2556) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้รถของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใน

อ�าเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่าทัศนคติต่อการใช้หมวกนิรภัย การมีใบอนุญาตขับขี่รถ

จักรยานยนต์ การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัยทัศนคติต่อการบังคับใช้

หมวกตามกฎหมาย และการตักเตือนเรื่องกฎหมายจราจรจากต�ารวจ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ

สวมหมวกนิรภัยอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

2. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยขับรถปาดหน้า เนื่องจากการที่การ

ปาดหน้ารถคันอื่นจะเป็นการท�าให้ผู้อื่นท่ีใช้รถใช้ถนนเดียวกันเกิดเสียสมาธิในการใช้รถและส่งผลให้เกิด

อุบัติเหตุได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนวิทย์ กลิ่นทอง (2556) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีการใช้ถนนถือ

เป็นส่ิงสาธารณะท่ีทุกคนจ�าเป็นต้องร่วมมือร่วมใจกันท�าให้เพื่อเป็นการลดพร้อมป้องกันอุบัติเหตุต่างๆที่

อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สังเกตว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนสมัยนี้ที่เกิดขึ้นบ่อยมาจากไม่ปฏิบัติตามมารยาท

อันควรจะเป็นบนท้องถนนทั้งสิ้น บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตส�านึกจะให้ความส�าคัญต่อความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและจะมีพฤติกรรมที่กล้าเสี่ยงน้อยกว่า รวมถึงจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะท�าให้เกิดอันตรายเพราะฉะนั้น

หากพนักงานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มาก ก็ยิ่งขับขี่ด้วยความระมัดระวัง รวมถึงหากพนักงานขับรถ

โดยสารจะไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบกฎจราจรซึ่งปฏิบัติตามกฎจราจรถือว่ามีส่วนท�าให้พนักงานขับรถโดยสารมี

พฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยสูงขึ้นด้วย  

3. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมด้านเส้นทางการใช้รถ ซึ่งโดย

การขับขี่ฝ่าสัญญาณไฟจราจร และไม่ดูเครื่องหมายจราจร เนื่องจากเส้นทางในการใช้ขับขี่มีความส�าคัญใน

การใช้รถเพราะเป็นการใช้รถด้วยเส้นทางแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เกียรติสุดา ถาวร

ศักดิ์. (2555).  ที่กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ไม่เคารพกฎจราจร ถือเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวของผู้ขับขี่ทั้งนี้

อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น ขอจ�ากัดทางกายภาพของเส้นทางการจราจร ความไม่ชัดเจน

ของป้ายแสดงเครื่องหมายจราจร ผลวิจัยมีความสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ที่กระท�าผิดกฎจราจรเรื่อง

ขับรถย้อนศรให้ข้อมูลว่า ปัญหาเกิดจากการที่สัญญาณป้าย แสดงเครื่องหมายจราจรไม่มีความชัดเจน จึง

ท�าให้ผู้กระท�าผิดกฎจราจรกระท�าความผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ นอกจากนั้นผู้กระท�าผิดยังยอมรับว่าเพราะ

ต้องการความสะดวก และความรวดเร็วจึงท�าให้ ฝ่าฝืนกฎจราจรโดยการขับรถย้อนศร 

4. จากการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมด้านความเร็วมากที่สุด โดยไม่

เคยมีการใช้ความเร็วเพื่อเด่นดัง รองลงมา คือด้านขับขี่รถด้วยความใจร้อน และใช้ความเร็วเพื่อกระตุ้น
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ความต้องการ เนื่องจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่อาจส่งผลให้อันตรายต่อตัวเองและผู้อื่นจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิจิตร บุญยะโหตุระ . (2556).  กล่าวว่าพฤติกรรมการขับขี่ด้วยความประมาท 

ขาดความระมัดระวัง การขับรถด้วยความเร็วสูงเกินอัตราที่กฎหมายก�าหนดและการไม่ลดความเร็วเมื่อถึง

ทางแยกทางโค้ง การไม่ปฏิบัติตามกฎหรือสัญญาณจราจร โดยการขับรถฝ่าไฟแดงหรือแซงในเขตห้ามแซง 

ร่างกายที่เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย การมึนเมา จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือการรับประทานยาที่มีผล

ท�าให้ง่วงซึม ขณะขับขี่รถ เป็นต้น ล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

5. จากการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบปัญหาและอุปสรรคด้านการจอดรถ ส่วน

ใหญ่พบปัญหาการจอดรถไม่เป็นที่ รองลงมา คือ การจอดซ้อนคัน และที่จอดไม่เพียงพอ เนื่องจากที่จอด

รถในแต่ละอาคารมีขนาดเล็กกว่าความต้องการของจ�านวนรถที่ต้องจอด ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของ Dober 

(2014)  เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อองค์ประกอบภูมิทัศน์ในสถานศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่า 

ส�าหรับนักศึกษาการมีที่จอดรถในมหาวิทยาลัยที่เพียงพอและสะดวกสบาย อาจเป็นปัจจัยส�าคัญในการ

เลือกสถานศึกษา สถานศึกษาบางแห่งเล็งเห็นความส�าคัญของที่จอดรถ จึงน�าเรื่องของที่จอด รถที่เพียงพอ

และสะดวกสบายมาเป็นจุดเด่นให้กับกับสถานศึกษาของตนเพื่อสร้างแรงจูงให้กับนักศึกษา 

ข้อเสนอแนะ

1. จากการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามพบปัญหาและอุปสรรคด้านการจอดรถ โดยพบ

ปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรที่มีหลังคาและจัดท�าที่จอดรถทั้งรถจักรยานยนต์และ

รถยนต์เพิ่มข้ึนให้มีปริมาณรองรับจ�านวนประชากรเพ่ิมมากข้ึนกับจ�านวนประชากรที่เข้ามาในมหาลัย

วิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งาน

2. จากการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ปฏิบัติด้านความปลอดภัย โดยการไม่สวม

หมวกนิรภัยขณะขับขี่ ดังนั้น มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดการอบรมการให้ความรู้เกี่ยว

กับการใช้รถและเคารพกฎจราจร โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะ

ขับรถ และความรุนแรงจากการไม่เคารพกฎจราจร

3. จากการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามพบปัญหาและอุปสรรคด้านเส้นทางการใช้รถ 

โดยพบปัญหาด้านทางขรุขระ ดังนั้น ผู้ดูแลพื้นที่ในการใช้เส้นทางควรมีการปรับปรุงเส้นทางหลักและเส้น

ทางอื่น ๆ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย มีสภาพการใช้งานที่ดี หากเส้นทางไม่ดีส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ

4. จากการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามพบปัญหาและอุปสรรคด้านความเร็ว โดยการ

ขับขี่ด้วยความเร็ว ดั้งนั้น ผู้ขับขี่ควรมีการก�าหนดความเร็วในการขับรถในบริเวณมหาวิทยาลัย มีป้าย

ก�าหนดตามจุดต่างๆ และมีการตักเตือนหากไม่ปฏิบัติตาม

5. จากการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามพบปัญหาและอุปสรรคด้านการจอดรถ โดยพบ

ปัญหาด้านการจอดซ้อนคัน ดังนั้นผู้ดูแลพื้นที่จอดรถ ควรเพิ่มสถานที่ในการจอดรถ ให้มีความเพียงพอต่อ

จ�านวนของนักศึกษาในแต่ละอาคาร และให้เส้นระยะห่างในการจอดของแต่ละคัน

ข้อเสนอแนะในการทางานครั้งต่อไป 

ในการท�าวิจัยครั้งต่อไปอาจมีการศึกษาเพื่อหาสาเหตุของข้อความรู้ที่กลุ่มเป้าหมายไม่รู้ไม่ทราบ 

การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในการป้องกันผลกระทบจากการใช้รถของนักศึกษาที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
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ป้องกันผลกระทบจากการใช้รถ อาจศึกษาถึงผลกระทบต่อการขับรถในด้านอื่น ๆ ได้ เช่น การเกิดอุบัติเหตุ 

การเคารพกฎการใช้รถ การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร การใช้ความเร็วในการขับ เป็นต้น เพื่อเป็นการต่อยอด

องค์ความรู้ของผู้ท�าวิจัย

บทสรุป 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้รถของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎภูก็ต ได้พบว่าผู้

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เนื่องจากเพศหญิงจะใส่ใจในการใช้รถและมีความระมัดระวังใน

การใช้รถเป็นเรื่องที่ดีในการใช้รถ รูปแบบพฤติกรรมของคนที่แสดงออกในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เขาเผชิญมี

ลักษณะที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เกิดจากสาเหตุหลายปัจจัยหลายอย่างปัญหาการใช้รถของนักศึกษารวมถึงงาน

วิจัยที่เก่ียวข้องกับการใช้รถของนักศึกษาได้น�ามาเป็นแนวทางในการศึกษาท�าความเข้าใจถึงเงื่อนไขที่มีผล

ต่อพฤติกรรมการใช้รถของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นที่มาของปัญหาอุบัติเหตุเพื่อจะได้

แนวทางป้องกันแก้ปัญหาพฤติกรรมการใช้รถของนักศึกษา ตามสาเหตุการเกิดที่แท้จริงต่อไปในอนาคต
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บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างานบุคลากรที่ปฏิบัติราชการใน

ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่ปฏิบัติราชการใน

ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท�างานกับความ

ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่ปฏิบัติราชการในส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น

บุคลากรที่ปฏิบัติราชการในส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จ�านวน 241 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อหา ค่าร้อย

ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน 

ผลการศึกษาพบว่า 1) คุณภาพชีวิตการท�างานของบุคลากรที่ปฏิบัติราชการในส�านักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้าน พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุดคือ ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รองลงมาคือ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิต

ด้านอื่นๆ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ ด้านค่าตอบแทนเพียงพอและยุติธรรม 2) ความผูกพันต่อองค์กร

ของบุคลากรที่ปฏิบัติราชการในส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้าน พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความเต็มใจและทุ่มเทในการท�างานเพื่อองค์กร 

รองลงมาคือ ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ ความเสียสละ

เพื่อองค์กร 3) คุณภาพชีวิตการท�างาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่ปฏิบัติ

ราชการในส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01 โดยความสัมพันธ์

ทั้งหมดอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (r = 0.624) 
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Abstract

The purposes of this research are to examine the quality of work life of civil service 

work force in the government office of the permanent secretary ministry of interior,  

organizational engagement of civil service work force in the government office of the  

permanent secretary ministry of interior and to examine the correlation between quality 

of work life and organizational guarantee of government staff in the Office of the  

Permanent Secretary of the Interior. 242 officers participated in this research.  The data 

were collected by using also close-ended and open-ended questions. Then, the data were 

analyzed by percentage, mean, standard deviation, and Pearson Correlation Coefficient.    

The results of the study were as follows:  

1. The examination determined that the quality of work life of civil service  

employees in the motion of the civil servant of the Permanent Secretary Ministry of  

Interior was at a heightened level. When taking everything into account about the  

moderate financial worth on each side, it was determined that the highest average value 

was because of job tendencies that are constructive to society, pursued by the harmony 

between work life and other conditions of life. The minimum mean value was measured; 

in terms of renumeration, efficacy and fairness.

2. The engagement to the institution of civil service employees in the office of the 

Permanent Secretary Ministry of Interior; had everything measured at a heightened level. 

When taking everything to account about the regular financial worth on each side; it was 

determined that the topmost ordinary value was put into perspective alongside the  

eagerness and adherenece to endeavor for the institution. It was pursued by the dignity of 

being a component of the system. The minimum mean value, was measured by  

atonement for the institution.

3. Quality of work life equated with the engagement to the system of civil service 

employees in the Office of the Permanent Secretary Ministry of Interior had a statistically 

significant level of 0.01. All relationships were observed at a comparatively high level      

(r = 0.624)

Keywords: Quality of Work Life, Organizational Engagement of Civil Service Work, The  

Office of the Permanent Secretary for Interior

บทนำา

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการแขนงต่าง ๆโดย

เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือว่ามีผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของคนเราทั้งเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมือง ท�าให้การด�ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขของคนเราเป็นเรื่องที่ท�าได้ค่อนข้างยาก ซึ่งผลกระ

ทบจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ท�าให้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะการด�ารงชีวิตของบุคคลเข้ามามีอิทธิพล
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ในการก�าหนดบทบาทหน้าที่และคุณภาพชีวิตการท�างานของบุคคลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการด�าเนินงานทั้งภาค

รัฐและภาคเอกชนในปัจจุบัน มีการแข่งขันกันสูงมากขึ้น เพราะต้องการให้หน่วยงานประสบความส�าเร็จ

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ยิ่งในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆประกอบกับมีระบบเศรษฐกิจที่

เป็นตัวขับเคลื่อน ท�าให้หน่วยงานต่าง ๆ จึงจ�าเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้าง ระบบการท�างานขององค์กรให้

ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งถือเป็นส่ิงที่ท้าทายส�าหรับผู้บริหารที่จะต้องน�าพาองค์กรของตนให้ด�าเนินอยู่ได้และ

เตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงกิจกรรมที่น�ามาใช้ควรที่จะเป็นกิจกรรมที่ตอบ

สนองความต้องการของบุคลากรในองค์กรมากที่สุด โดยมุ่งพัฒนากระบวนการท�างานและการเสริมสร้าง

เจตคติที่ดีในการท�างาน การที่ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความพึงพอใจ เกิดขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานจึงขึ้นอยู่

กับการเพิ่มแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน นอกจากจะมีผลให้งานเป็นไปตามเป้าหมายหรือมาตรฐาน

ที่ต้องการแล้ว ยังท�าให้เกิดความพึงพอใจในการท�างานของบุคลากรในหน่วยงานนั้นมากยิ่งขึ้น น�ามาซึ่ง

ความสามัคคี ความมีประสิทธิภาพและความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน พร้อมทั้งสร้างความผูกพันให้แก่

องค์กรมากยิ่งขึ้น (ปรีชา นะเป๋า, 2556)

บุคลากร ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าท่ีสุดในการบริหารจัดการขององค์กรให้ก้าวหน้าไปสู่ความส�าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร การที่จะรักษาบุคลากรในองค์กรให้อยู่ในองค์กรนั้นนาน ๆ ผู้

บริหารจะต้องสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญในการท�างานให้เกิดขึ้น เมื่อบุคลากรนั้นมีคุณภาพชีวิตการ

ท�างานที่ดี ย่อมส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลดังกล่าวจะส่งผลให้บุคลากรและองค์กร

เอื้อประโยชน์ต่อกัน ความสัมพันธ์นี้จะเห็นได้ว่า หากบุคลากรในองค์กรมีคุณภาพชีวิตการท�างานที่ดี ก็จะ

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท�างานและก่อให้เกิดประสิทธิผลโดยรวมต่อองค์กรมากขึ้น แต่ปัญหาก็คือจะ

บริหารจัดการอย่างไรจึงจะท�าให้บุคลากรเหล่าน้ันมีความผูกพันต่อองค์กรที่ตนสังกัดอยู่ เพราะหาก

บุคลากรไม่มีความผูกพันต่อองค์กรแล้ว องค์กรย่อมจะเกิดความเสียหาย เป้าหมายขององค์กรย่อมไม่บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ (ธีราภัทร ขัติยะหล้า, 2555) จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะ

ศึกษาในเรื่องคุณภาพชีวิตการท�างานของบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการในส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่า

มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอย่างไร เพื่อหาแนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท�างาน

เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างานของบุคลากรที่ปฏิบัติราชการในส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย

2. เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่ปฏิบัติราชการในส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท�างานกับความผูกพันต่อองค์กรของ

บุคลากรที่ปฏิบัติราชการในส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ได้ทราบถึงคุณภาพชีวิตการท�างานของบุคลากรที่ปฏิบัติราชการในส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย

2. ได้ทราบถึงความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการในส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย

3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างานและเป็นแหล่งข้อมูลใน

การปรับปรุงให้บุคลากรในส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีความผูกพันต่อองค์กรซึ่งอาจจะส่งผล

ให้การบริหารจัดการในองค์กรประสบความส�าเร็จมากยิ่งขึ้น

การทบทวนวรรณกรรม

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท�างาน

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำางาน

ฐิติพร หงษา (2549) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท�างาน คือ ความรู้สึกและความ

ต้องการของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตในการท�างานที่แตกต่างกันไป โดยมีจุดเน้นที่การเพิ่มความพึงพอใจ

ในการท�างาน การให้ความส�าคัญกับคุณค่าความเป็นมนุษย์ การมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยใน

องค์การ ทั้งนี้ ในการเพิ่มความพึงพอใจในการท�างาน เพื่อท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม

การท�างานของสมาชิกในองค์การให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น จึงส่งผลให้การท�างานมีประสิทธิภาพและ

คุณภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์การ (พงษ์เทพ เงาะด่วน, 2555)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร

Steers (1977) ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การเชิงทัศนคติได้ดังนี้ คือ ความรู้สึก

นึกคิดของบุคลากรที่แสดงว่าตนเองเป็นอันหนึ่งกับองค์การ มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกับบุคลากรคนอื่นๆ ใน

องค์การ และพร้อมที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานให้องค์การเพื่อบรรลุประสงค์ขององค์การอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (พงษ์เทพ เงาะด่วน, 2555)

Buchanan (1947) ได้ให้ความหมายความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง เป็นความรู้สึกเป็นพวก

เดียวกัน ความผูกพันที่มีต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ การปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเองเพื่อ

ให้บรรลุถึงเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ซึ่งความผูกพันต่อองค์การประกอบด้วย 3 ส่วน คือ (พงษ์เทพ 

เงาะด่วน, 2555) 

1. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ โดยเต็มใจที่จะปฏิบัติงานและยอมรับในค่านิยม ตลอด

จนวัตถุประสงค์ขององค์การว่าเป็นไปทางเดียวกับตน

2. การมีส่วนร่วมในองค์การ โดยการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การตามบทบาทหน้าที่

ของตนอย่างเต็มที่

3. ความจงรักภักดีต่อองค์การ ความรู้สึกรักและผูกพันต่อองค์กร
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วิธีดำาเนินการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 

SPSS for Windows เพื่อหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติราชการในส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทยซึ่งประกอบไปด้วย 10 หน่วยงาน ได้แก่ กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองการต่าง

ประเทศ กองสารนิเทศ ส�านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส�านักกฎหมายส�านักนโยบายและแผน 

ส�านักงานพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โดยมี

ประชากรทั้งสิ้น 604 คน 

กลุ่มตัวอย่าง

การเลือกกลุ่มตัวอย่างส�าหรับงานวิจัยนี้ ก�าหนดจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Taro Ya-

mane ซึ่งก�าหนดความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 และค่าความคาดเคลื่อนหรือค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่

เกินร้อยละ 5 หรือที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากสูตร 

เมื่อ n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

 N คือ ขนาดของประชากร

 e คือ ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างตัวอย่าง เช่น

 ระดับความเชื่อมั่น90% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.10

 ระดับความเชื่อมั่น95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 (ปกตินิยมระดับความ  

 เชื่อมั่น 95%

 ระดับความเชื่อมั่น99% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.01

เมื่อแทนค่าจากสูตร ได้ผลดังนี้

ก�าหนดให้ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่างอยู่ที่ 95 % ค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ม

ตัวอย่าง (e) อยู่ที่5% หรือ 0.05 

ผู้ศึกษาได้ท�าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยค�านวณจาก

สูตรของ TaroYamane และได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 241 คน จากประชากรทั้งหมด

สรุปผลการวิจัย

คุณภาพชีวิตการท�างานของบุคลากรที่ปฏิบัติราชการในส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดย

รวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51 เมื่อพิจารณาค่า
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เฉลี่ยเป็นรายด้าน พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.86 โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63 รองลงมาคือ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับ

ชีวิตด้านอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ 

ด้านค่าตอบแทนเพียงพอและยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.73 ดัง

แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการท�างานของบุคลากรที่ปฏิบัติราชการ

ในส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในภาพรวม

คุณภาพชีวิตการท�างาน

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ระดับ

ความคิด

เห็น
1. ด้านค่าตอบแทนเพียงพอและยุติธรรม 3.32 0.73 ปานกลาง
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยและส่ง

เสริมสุขภาพ

3.60 0.66 มาก

3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร 3.64 0.58 มาก

4. ด้านความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน 3.53 0.70 มาก

5. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท�างานร่วมกัน 3.56 0.67 มาก

6. ด้านประชาธิปไตยในองค์กร 3.65 0.65 มาก

7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่นๆ 3.76 0.63 มาก

8. ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 3.86 0.63 มาก

รวม 3.62 0.51 มาก

ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่ปฏิบัติราชการในส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยรวม

อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย

เป็นรายด้าน พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความเต็มใจและทุ่มเทในการท�างานเพื่อองค์กร มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.08 โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51 รองลงมาคือ ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่ง

ขององค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.67 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ 

ความเสียสละเพื่อองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.71 ดังแสดงในตาราง

ที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่ปฏิบัติราชการใน

ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในภาพรวม
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ความผูกพันต่อองค์กร

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ระดับ

ความคิด

เห็น
1. ความเต็มใจและทุ่มเทในการท�างานเพื่อองค์กร 4.08 .51 มาก
2. ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 3.91 .67 มาก
3. ความต้องการที่จะด�ารงความเป็นสมาชิกภาพของ

องค์กร

3.67 .68 มาก

4. ความจงรักภักดีต่อองค์กร 3.87 .47 มาก
5. ความเสียสละเพื่อองค์กร 3.50 .71 มาก

รวม 3.83 .46 มาก

คุณภาพชีวิตการท�างาน มีความสัมพันธ์กับ ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่ปฏิบัติราชการใน

ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01 โดยความสัมพันธ์ทั้งหมดอยู่ใน

ระดับค่อนข้างสูง (r = 0.624) ซึ่งคุณภาพชีวิตการท�างานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่ปฏิบัติ

ราชการในส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันทั้งหมดดังนี้ คุณภาพชีวิตการ

ท�างาน มีความสัมพันธ์กับ ความผูกพันต่อองค์กร ในด้านความเต็มใจและทุ่มเทในการท�างานเพื่อองค์กร  

(r = 0.491) ด้านความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  (r = 0.478)  ด้านความต้องการที่จะด�ารง

ความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร (r = 0.545) ด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร (r = 0.477) และด้านความ

เสียสละเพื่อองค์กร (r = 0.466) อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01 โดยความสัมพันธ์ทั้งหมดอยู่ในระดับ

ปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงค่าความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท�างานกับความผูกพันต่อองค์กร

ของบุคลากรที่ปฏิบัติราชการในส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ความสัมพันธ์

ความเต็มใจ

และทุ่มเทใน

การท�างาน

เพื่อองค์กร

ความภาค

ภูมิใจ

ในการเป็น

ส่วนหนึ่ง

ขององค์กร

ความ

ต้องการที่จะ

ด�ารงความ

เป็นสมาชิก

ภาพของ

องค์กร

ความจงรัก

ภักดีต่อ

องค์กร

ความเสีย

สละเพื่อ

องค์กร

ความ

ผูกพันต่อ

องค์กร

คุณภาพชีวิต

ก า ร ท� า ง า น

.491** .478** .545** .477** .466** .624**

**ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01

อภิปรายผล

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างานของบุคลากรที่ปฏิบัติ

ราชการในส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และก�าหนดสมมติฐานข้อที่ 1 คือ คุณภาพชีวิตการท�างาน

ของบุคลากรที่ปฏิบัติราชการในส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีด้านทั้งหมด 8 ด้าน 

ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนเพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุข

ภาพ ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ด้านความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน ด้านการ 



38

บูรณาการทางสังคมหรือการท�างานร่วมกัน ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน

กับชีวิตด้านอื่นๆ และด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผลจากการศึกษา พบว่าคุณภาพชีวิตการ

ท�างานของบุคลากรที่ปฏิบัติราชการในส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ จุฑาพร กบิลพัฒน์ (2554) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท�างานกับความผูกพันต่อองค์กร

ของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า ระดับความคิดเห็นของ

คุณภาพชีวิตในการท�างานของบุคลากรพบว่าอยู่ในระดับมาก

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่ปฏิบัติ

ราชการในส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และก�าหนดสมมติฐานข้อที่ 2 คือ ความผูกพันต่อองค์กรของ

บุคลากรที่ปฏิบัติราชการในส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 

ความเต็มใจและทุ่มเทในการท�างานเพื่อองค์กร ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ความ

ต้องการที่จะด�ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร ความจงรักภักดีต่อองค์กร และความเสียสละเพื่อ

องค์กรผลจากการศึกษา พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่ปฏิบัติราชการในส�านักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิระพร จันทภาโส (2557) ศึกษา

เร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ใหญ่ พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา มีระดับความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน

บรรทัดฐานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความรู้สึก และน้อยที่สุด คือ ด้านการคงอยู่กับองค์การ 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณิภา นิลวรรณ (2554) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีระดับความผูกพันต่อ

องค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านบรรทัดฐานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลง

มาคือ ด้านความรู้สึก และน้อยที่สุด คือ ด้านการคงอยู่กับองค์การ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คือ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท�างาน

กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่ปฏิบัติราชการในส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และก�าหนด

สมมติฐานข้อที่ 3 คือ คุณภาพชีวิตการท�างาน มีความสัมพันธ์กับ ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่

ปฏิบัติราชการในส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท�างาน มี

ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการในส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(r = 0.624) อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01 โดยความสัมพันธ์ทั้งหมดอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ นายปรีชา นะเป๋า (2556) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท�างานกับความผูกพัน

ต่อองค์กร ของคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตในการท�างานของคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท�างานและความผูกพันต่อองค์กรของคณาจารย์และ

บุคลากรทาง การศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับ

ค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส�าคัญ ที่ระดับ 0.01
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บทสรุป

ส�านักงานปลดักระทรวงมหาดไทยควรพิจารณาข้อเสนอแนะในเร่ืองคุณภาพชีวิตการท�างานใน

ด้านค่าตอบแทนเพียงพอและยุติธรรม เพราะถือว่าเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดถึงแม้ผลโดยรวมจะ ออกมา

อยู่ในระดับมากก็ตาม ซึ่งปัจจัยเรื่องค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมถือเป็นปัจจัยที่ส�าคัญอย่างยิ่ง ใน

ยุคปัจจุบัน โดยองค์กรอาจจะดูผลงานจากการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละราย หรือดูที่ประสิทธิภาพ 

ของงานที่ออกมา เพื่อพิจารณาให้มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนซึ่งถือเป็นสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในการ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและเกิดความผูกพันต่อองค์กร และส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ควรมีการส่งเสริมในเรื่องการท�ากิจกรรมร่วมกัน ควร มีการจัดกิจกรรมเพื่อมอบความสนุก ความสุขจาก

การท�างานให้แก่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีส่วน ร่วมในการท�ากิจกรรมร่วมกัน พบปะพูดคุยกัน

มากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นผลให้คุณภาพชีวิตการท�างานของ บุคลากรในองค์กรดีขึ้นไปอีก และท�าให้บุคลากร

ในองค์กรเล็งเห็นถึงความส�าคัญขององค์กรท�าให้พวกเขา เกิดความผูกพันกับองค์กรมากยิ่งขึ้น และรู้สึกรัก

และหวงแหนองค์กรต่อไป
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ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กับประสิทธิภาพการทำางาน
อย่างเป็นระบบของบุคลากรสำานักปลัดกระทรวงมหาดไทย

Relationship Between Electronic Document and Job Performance for 
Officer in the Office of the Permanent Secretary for Interior.

กนกศิลป์ ปริศวงศ์1  ไอริน โรจรักษ์2

Kanoksin Prisawong1  Irin Rotrak2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ

ประสิทธิภาพการท�างานอย่างเป ็นระบบและความสัมพันธ ์ระหว่างการใช ้งานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์กับประสิทธิภาพการท�างานอย่างเป็นระบบของบุคลากรในส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติราชการในส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จ�านวน 241 

คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS 

for Windows เพื่อหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน      

ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นสามารถเรียกดูรายงานผลและความคืบหน้าของงานได้ มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 3.87) รองลงมา คือ สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วกับระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงผลของข้อมูลได้ถูกต้อง และครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย 3.84) และด้าน

สุดท้าย คือ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีความรวดเร็วในการใช้งานกับการท�างานผ่านระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดเสถียรภาพในการใช้งานที่สะดวกรวดเร็วมาก (ค่าเฉลี่ย 3.68)

2) ระดับประสิทธิภาพการท�างานอย่างเป็นระบบของบุคลากรในส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นด้านบุคคล มีค่า

เฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.18) รองลงมา คือ ด้านโครงสร้างการท�างาน (ค่าเฉลี่ย 4.00)

3) ระดับการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท�างาน

อย่างเป็นระบบของบุคลากรส�านักปลัดกระทรวงมหาดไทย อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01 โดยความ

สัมพันธ์ทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง 

คำาสำาคัญ : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประสิทธิภาพการท�างานเป็นระบบ ส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย

1 
นักศึกษาปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

Bachelor Student, Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campus

2 
อาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

Lecturer, Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campus
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Abstract

The purposes of this research are to examine the level of the computerized  

document system, the level of system conduct, and to examine the correlation between 

the computerized document systems and work adeptness of the Permanent Secretary of 

the Ministry of Interior. 241 officers participated in this research. The data were collected 

by using also close-ended and open-ended questions. Then, the data were analyzed by 

percentage, mean, standard deviation, and Pearson Correlation Coefficient.

The results of the study were as follows:

1) The outcome of the examination exhibited that the overall level of electronic 

document system was determined to be at a heightened level. It established that  

description and the advancement of the work could be noticed with ease.  It was pursued 

by discovering data; alongside with ease and speed through the electronic document  

system. It was able to display the information properly and affectively .The last attribute 

of the electronic document system, was that it was agile to use it with the work  

environment. It resulted in a very beneficial and quick application balance.

2) The results of the examination revealed that the comprehensive system  

performance level, was determined to be at a high level. It was discovered that the  

highest level, pursued by the work organization. The last aspect was measured at a level, 

when within a working environment.

3) The study determined that by using electronic document systems, it had  

equated with the Systematic performance of the employees of the Office of the  

Permanent Secretary Ministry of Interior. It was measured at a statistical significance level 

of 0.01, with all relationships being at a moderate level.

Keywords: Electronic Document, Job Performance for Officer, the Permanent Secretary 

for Interior.
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บทนำา

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2553 ได้ก�าหนดภารกิจเกี่ยวกับ

การพัฒนายุทธศาสตร์ การแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากรบริหาร

ราชการทั่วไปของกระทรวง การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อย และอ�านาจความ

เป็นธรรม การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผล

สัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง การปฏิบัติราชการของส�านักปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แบ่งส่วนราชการ

ออกเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนกลางประกอบไปด้วยส�านักต่างๆ ส่วนภูมิภาค คือ ส�านักจังหวัด

จ�านวน 76 จังหวัด การปฏิบัติราชการมีการด�าเนินงานในส่วนต่างๆ มีทั้งการปฏิบัติงานร่วม และการ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

การปฏิรูประบบราชการของประเทศไทย ในอดีตสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร เป็น

นายกได้มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบราชการ ตลอดจนการให้บริการประชาชนให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Government (พิมพ์ชนก อินปาน, 

2555) โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการในส่วนที่รับผิดชอบโดยเฉพาะการพัฒนาระบบสนับสนุน 

(Back office) ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบงานสารบรรณด้วย (ส�านักปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2559) ระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นโปรมแกรมที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบ

สื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

มาดยิ่งขึ้น เป็นโปรแกรมที่ท�าให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว สะดวก ข้อมูลมีความถูกต้อง ลดเวลา 

รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ลดปริมาณการใช้กระดาษลดพื้นที่ในการจัดเก็บและสถานที่ในการจัดเก็บ 

ประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์การในระยะยาว อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลข่าวสารและเอกสาร

ต่างๆ ระหว่างบุคคลภายในองค์กรและสามารถเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย ถูกต้องและ

รวดเร็ว รวมถึงช่วยในการจัดระบบในการสร้างงานทะเบียนเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ จึงง่ายต่อการ

สืบค้นข้อมูลและเอกสารย้อนหลังได้อย่างถูกต้องและสะดวกมากขึ้น (ชาญณรงค์ ศิริสุขโภคา, 2557)

ระบบสารบรรณของส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน เป็น

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  การรับ-การส่งหนังสือ ระหว่างกองกลางกับส�านัก/กองหรือการเสนอ

หนังสือผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน โดยมีเครื่อง 

Sever ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท�าหน้าที่เป็นคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและใช้เครื่องไมโคร

คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งตามหน่วยงานต่างๆ ท�าหน้าที่เป็นลูกข่าย ติดต่อเป็นระบบเพื่อใช้งานร่วมกัน มีการ

ท�างานในลักษณะ Online การตรวจสอบหนังสือหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงระบบระหว่างกัน สามารถ

ค้นหาข้อมูล การรับ - ส่งหนังสือ หรือเส้นทางการเดินของหนังสือได้ด้วยตนเอง เป็นการลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลดงานด้านการจัดท�าเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร ประหยัดกระดาษที่ใช้ใน

การท�าส�าเนา สรุปรายการหนังสือที่ครบก�าหนดการท�าลายและสรุปรายงานประจ�าปีโดยอัตโนมัติ โดย

ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้จัดท�าระเบียบส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยงาน

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 ขึ้นมารองรับการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส�านักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย มีผลใช้บังคับซึ่งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป (เสาวภา  กลิ่นเรือง, 2561)
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ประสิทธิภาพในการท�างานถือเป็นเครื่องมือหรือตัวชี้วัดขององค์กรในการด�าเนินงานให้บรรลุเป้า

หมายและเกิดผลส�าเร็จในการปฏิบัติงานที่บ่งบอกถึงคุณภาพการท�างานขององค์กรนั้นๆ ประสิทธิภาพการ

ท�างานขององค์กรเกิดจากการมีระบบการท�างานที่ดีเป็นองค์ประกอบ โดยระบบการท�างานจะค�านึงถึง

สภาพแวดล้อมการท�างาน โครงสร้างของหน่วยงาน นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคลากร 

กิจกรรมการควบคุม การติดตาม ประเมินผลการท�างานอยู่เสมอและที่ส�าคัญ คือ การท�างานเป็นทีม ถือได้

ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนที่ท�าให้เกิดประสิทธิภาพในการท�างาน

ดั้งนั้นผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์กับประสิทธิภาพการท�างานอย่างเป็นระบบของบุคลากรส�านักปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อ

น�าผลที่ได้จากการศึกษาและการส�ารวจมาน�าเสนอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขและใช้ในการ

วางแผนการปฏิบัติงานต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรในส�านักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย

2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการท�างานอย่างเป็นระบบของบุคลากรในส�านักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กับประสิทธิภาพการท�างาน

อย่างเป็นระบบของบุคลากรในส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประโยชน์จากการวิจัย

1. ได้ทราบถึงระดับการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรในส�านักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย

2. ได้ทราบถึงระดับประสิทธิภาพการท�างานอย่างเป็นระบบของบุคลากรในส�านักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย

3. ได้ทราบถึงความสัมพันธ์การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กับประสิทธิภาพการ

ท�างานอย่างเป็นระบบของบุคลากรในส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

4. สามารถน�าผลจากการศึกษามาพัฒนาและบูรณาการการท�างานของบุคลากรในส�านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ดียิ่งขึ้น
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การทบทวนวรรณกรรม

1. ข้อมูลเกี่ยวกับส�านักปลัดกระทรวงมหาดไทย

ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เริ่มมีการก่อตั้งขึ้นพร้อมกันกับการก่อตั้งกระทรวงมหาดไทย มี

พระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม โดยแบ่งส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยออกเป็น 10 ส่วน

ราชการ ส�านักปลัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของ

กระทรวงมหาดไทย เป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง การ

รักษาความมั่นคงภายในการรักษาวามสงบเรียบร้อย อ�านวยความเป็นธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการ

บริหารราชการส่วนภูมิภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง (ส�านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2559)

2. แนวคิดที่เกี่ยวกับการท�างานอย่างเป็นระบบ

โครงสร้างองค์กร คือ ตัวก�าหนดพฤติกรรมของคนองค์กร เป็นสิ่งส�าคัญในการสร้างอิทธิพล

พฤติกรรมของคน และกลุ ่มคนภายในองค์กร ซ่ึงอิทธิพลท่ีสร้างข้ึนน้ัน ส่วนใหญ่เกิดจาก

วัตถุประสงค์ในการควบคุม โดยการถูกควบคุมนั้นมาจากลักษณะของงานที่ได้ออกแบบไว้ในภายใน

โครงสร้างองค์กร  การท�างานเป็นทีม การมีทีมที่ดีหรือไม่ดี จะส่งผลต่อการด�าเนินงานและผลลัพธ์ของงาน

ที่มีประสิทธิภาพ และให้ประสิทธิผลที่คุ้มค่ากับการลงทุนทั้งแรง เวลา และเงินมากน้อยขึ้นอยู่กับการ

ด�าเนินงานของผู้ปฏิบัติงานภายในทีมเป็นส่วนใหญ่  (กมลนิตย์ วิลัยแลง, 2559) 

3. แนวคิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน คือ ภารกิจหน้าที่ที่ถูกก�าหนดขึ้นมาควบคู่กับต�าแหน่งทางสังคมในสถาบัน ซึ่ง

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีด�ารงต�าแหน่งใดก็ตามต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามภารกิจหน้าที่ตามท่ีได้ก�าหนดไว้

เฉพาะต�าแหน่งนั้นๆ และบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งนั้นๆ ต้องน�าความรู้ความสามารถ ทักษะ

ประสบการณ์หรือมโนทัศน์ของตนเองที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมตามสถานการณ์

และสิ่งแวดล้อมอย่างมีศาสตร์และศิลป์ในบทบาทหน้าที่ดังกล่าว (ไพบูลย์ ตั้งใจ,  2554)

4. แนวคิดที่เกี่ยวกับการบริหารและการติดตาม

การบริหารเป็นการจัดการอย่างมีระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์

สูงสุด และท�าให้งานด�าเนินไปอย่างราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ด้วยความร่วมมือของกลุ่มบุคคล 

การร่วมมือประสานงานเพื่อการด�าเนินการเป็นไปด้วยดีและราบรื่นศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีจะ

ท�าการประสานงานดีขึ้นและด�าเนินการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อ

ให้งานสามารถด�าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ (ทองหล่อ เดชไทย,  2535)

5. แนวคิดที่เกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เป็นระบบจัดเก็บส�าเนาเอกสารให้เป็นดิจิทัล (Digital) 

และสามารถเรียกดูได้จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตทุกที่ทุกเวลา ภายใต้ระบบรักษาความ

ปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กรให้คล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และบรรลุวัตถุประสงค์

ในเรื่องการสื่อสารนั้นๆ สามารถตรวจสอบติดตามสถานะเอกสาร การด�าเนินเร่ืองเอกสารผ่านระบบ

สารบรรณโดยใช้เวลาสั้นลง (ปริศนา มัชฌิมา และคณะ,  2555)
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วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติราชการในส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทยซึ่งประกอบไปด้วย 10 หน่วยงาน ได้แก่ กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองการต่าง

ประเทศ กองสารนิเทศ ส�านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส�านักกฎหมายส�านักนโยบายและแผน 

ส�านักงานพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โดยมี

ประชากรทั้งสิ้น 604 คน ซึ่งมีการก�าหนดจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ก�าหนด

ความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 และค่าความคาดเคลื่อนหรือค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 หรือที่

ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 241 คน จากประชากรทั้งหมด เป็นการท�าการสุ่ม

ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น โดยก�าหนดกรอบ

แนวคิด ตามเนื้อหาในการศึกษา แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 

ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ผู้วิจัยแบ่งช่วงระดับคะแนนโดยใช้ค่าเฉลี่ยจากข้อมูล

เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ซึ่งแบบสอบถามได้ท�าการหาคุณภาพ

ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) เป็นการน�าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญอ่าน

และตรวจสอบความถูกต้อง และท�าการทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการน�าแบบสอบถามไป

ทดลองใช้ (Try-Out) กับบุคลากรที่ไม่ได้เป็นประชากรที่ศึกษา จ�านวน 30 คน ซึ่งมีค่า Cronbach’s alpha 

เท่ากับ 0.94 มีค่าความเชื่อมั่นในระดับดีมาก และสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และค่าสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน

สรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรส�านักปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ตอบแบบสอบถาม

จ�านวน 241 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 59.30 

ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี จ�านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 40.70  

อัตราเงินเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ที่ 10,000-20,000 บาท จ�านวน 139 คน คิดเป็นร้อย

ละ 57.70 อายุการท�างานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ที่ สูงกว่า 3 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี จ�านวน 71 

คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 หน่วยงานที่สังกัดของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดกองคลัง จ�านวน 54 คน 

คิดเป็นร้อยละ 22.40

ผลการศึกษาระดับการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรส�านักปลัดกระทรวง

มหาดไทยการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรส�านักปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 และมีค่าเบี่ยงแบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77

ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพการท�างานอย่างเป็นระบบของบุคลากรส�านักปลัดกระทรวง

มหาดไทยประสิทธิภาพการท�างานอย่างเป็นระบบของบุคลากรส�านักปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ในระดับ

มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และมีค่าเบี่ยงแบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กับประสิทธิภาพการ

ท�างานอย่างเป็นระบบของบุคลากรส�านักปลัดกระทรวงมหาดไทย การใช้งานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ มีสหสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพการท�างานอย่างเป็นระบบของบุคลากรส�านักปลัดกระทรวง
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มหาดไทย อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01 โดยความสัมพันธ์ทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง  

(r = 0.46**, Sig.= 0.00)

ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กับประสิทธิภาพการ

ท�างานอย่างเป็นระบบของบุคลากรในส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประสิทธิภาพการทำางานอย่างเป็น

ระบบ

การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

Pearson  

Correlation (r)

Sig. 

(2-tailed)
ระดับความสัมพันธ์

ด้านบุคคล 0.06 0.39 ต่�า

ด้านโครงสร้างการท�างาน 0.26** 0.00 ค่อนข้างต่�า

ด้านนโยบายการบริหารและพัฒนา 0.23** 0.00 ค่อนข้างต่�า

ด้านการท�างานเป็นทีม 0.36** 0.00 ค่อนข้างต่�า

ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน 0.49** 0.00 ปานกลาง

ด้านการติดตามและประเมินผล 0.58** 0.00 ปานกลาง

ภาพรวม 0.46** 0.00 ปานกลาง

ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษา ระดับการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรในส�านักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย พบว่า ระดับการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สาลินี สมบัติแก้ว (2556) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทางหลวง พบว่า ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ของกรมทางหลวงภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของชาญณรงค์ ศิริสุขโภคา (2557) 

ศึกษาเรื่อง  “การศึกษาการรับรู้ พฤติกรรมการท�างาน และความเชื่อมั่นในความสามารถของระบบงาน

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผลต่อประสิทธิผลในการท�างานของพนักงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งใน

เขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า พฤติกรรมการท�างานของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยระบบงานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับปานกลาง

จากการศึกษาระดับประสิทธิภาพการท�างานอย่างเป็นระบบของบุคลากรในส�านักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย พบว่า ประสิทธิภาพการท�างานอย่างเป็นระบบของบุคลากรในส�านักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนกร กรวัชรเจริญ (2555) ศึกษาเรื่อง 

“ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานเป็นทีมของพนักงานบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) พบว่า

ประสิทธิภาพการท�างานเป็นทีมของพนักงานบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลนิตย์ วิลัยแลง (2559) ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพการท�างานเป็นทีมของ

ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง” พบว่า ประสิทธิภาพการท�างานเป็นทีม

ของข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง

กับงานวิจัยของกิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556) ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
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ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด” พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทซันไชน์อินเตอร์

เนชั่นแนล จ�ากัดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สัมมนา สีหมุ่ย (2553) 

ศึกษาเรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพการท�างานเป็นทีมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขต

อ�าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา” พบว่าการศึกษาประสิทธิภาพการท�างานเป็นทีมของบุคลากรโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

จากการศึกษาความสัมพันธ์การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กับประสิทธิภาพการท�างาน

อย่างเป็นระบบของบุคลากรในส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พบว่า การใช้งานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ มีสหสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพการท�างานอย่างเป็นระบบของบุคลากรส�านักปลัดกระทรวง

มหาดไทย อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01 โดยความสัมพันธ์ทั้งหมดอยู ่ในระดับปานกลาง  

(r = 0.46**, Sig. = 0.00) สอดคล้องกับงานวิจัยของสาลินี สมบัติแก้ว (2556) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทางหลวง” พบว่า ป ัจจัยด ้าน

ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทางหลวง

บทสรุป

การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กับประสิทธิภาพ

การท�างานอย่างเป็นระบบของบุคลากรส�านักปลัดกระทรวงมหาดไทย พบว่า ความสัมพันธ์อยู่ในระดับ

ปานกลาง แสดงให้เห็นว่าการน�าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้มีผลต่อการท�างานของบุคลากรส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการท�างาน การวิจัยในครั้งนี้จะสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานดังกล่าวได้น�าการ

วิจัยครั้งนี้ไปสนับสนุนในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพต่อไป
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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความรู้และเปรียบเทียบระดับความรู้ของ

ผู้รับบริการศาลอาญาต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญา

กรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล วิธีการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จาก

ผู้รับบริการศาลอาญา จ�านวน 400 คน สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ  

T-test และ ค่าสถิต ิF-test ANOVA

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความรู้ของผู้รับบริการศาลอาญาต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ซึ่งเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นความรู้ความเข้าใจกระบวนการยุติธรรมทางอาญาการคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 2.64) รองลงมา กระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อผู้ต้องหา (ค่าเฉลี่ย 2.53)

ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระดับความรู้ของผู้รับบริการศาลอาญาต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้

ต้องหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมพบว่า แตกต่างกัน 

ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีระดับความรู้ต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญา ไม่แตกต่างกัน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ประเภทผู้รับ

บริการ และประสบการณ์ผู้มารับบริการที่แตกต่างกันมีระดับความรู้ต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คำาสำาคัญ : การคุ้มครอง สิทธิของผู้ต้องหา กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
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Abstract
The purposes of this research are to examine to study the level of awareness of 

the criminal court service receivers on the safeguarding of the rights of the accused in 

the criminal justice system of the criminal court in Bangkok and compare the level of 

recognition of the criminal court assistance of receivers on the assurance of the rights 

of the accused in the criminal justice system of the Bangkok Criminal Court; that is 

classified by personal factors. Data was collected, based on the population who entered 

the criminal court service Bangkok Province in the Criminal Court Area in Bangkok. 400 

participated in this research. The questionnaire was utilized as a tool in this study. 

The outcome of this examination discovered a level of awareness of the criminal court 

service receivers on the protection of the rights of the accused in the criminal justice system of 

the criminal court in Bangkok, precisely the consideration of the criminal justice system. The 

assurance of rights and exemptions and the process of the safe guarding of rights and liberties 

creates incentives for the accused. Overall, the level was measured at a low level Furthermore. 

The outcome of the examination found that the service recipients with different 

sexes as a result, the protection of the rights of the criminal justice system of the criminal 

court in Bangkok weren’t significant. Service recipients of various respondent, the  

assurance of the rights of the criminal justice system of the criminal court in Bangkok were 

different. Service recipients with varying educational levels resulted in the preservation of 

the rights of the criminal justice system of the criminal court in Bangkok being different. 

Service recipients with respondents with varying occupations, resulted in a meager  

incentive. The rights of the criminal justice system of the Bangkok Criminal Court were  

different. Service recipients who were different service receivers, resulted in the  

conservation of the rights of those who are in the criminal justice system of the Bangkok 

Criminal Court being different. Service recipients who had experience in receiving services, 

resulted in rights protection of the user having to mandatorily check in with criminal justice 

of the Criminal Court in Bangkok being different. 

Keywords: Protecting, The Rights Of Accused, The Criminal Justice System.

บทนำา

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้น เป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีบทบาทส�าคัญในการ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยเป็นกลไกหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภาย

ใต้หลักนิติธรรมอันเป็นการปกครองโดยกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมาย (รุ่งนภา เอี่ยมศรี, 2550) ถือว่า

เป็นหลักการพื้นฐานตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

กระบวนการยุติธรรมมีบทบาทหน้าที่ส�าคัญในการรักษาความสงบสุขของสังคม โดยการอ�านวยการ
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ยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย 

ปัจจุบันมีประชาชนจ�านวนมากท่ีกระท�าความผิดทางอาญาจนล้นหลาม จึงท�าให้มีประชาชนเข้า

มาใช้บริการจ�านวนมาก การให้ข่าวของเจ้าหน้าที่ต�ารวจเมื่อประกอบการเสนอข่าวของสื่อมวลชน ล้วนมี

ส่วนส�าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ต้องหาและความเที่ยงธรรมในการพิจารณาคดีได้ ซึ่งการละเมิด

หลักการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหลายประการ เช่น หลักการสันนิษฐาน ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาในคดี

อาญา หลักสิทธิมนุษยชน และหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นต้น โดยอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้

ต้องหาด้านชื่อเสียงหรืออาจถูกท�าร้ายร่างกายกรณีการน�าตัวไปท�าแผน ประทุษกรรม แต่ในทางปฏิบัติเจ้า

พนักงานยังมีแนวทางการปฏิบัติที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายอยู่บ้าง โดยมาซึ่งการออกกฎหมายการ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาส�าหรับผู้ต้องหา เป็นกระบวนการที่ให้สิทธิและเสรีภาพผู้ต้องหาที่

กระท�าความผิดมา (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2549 ) กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีบทบาทส�าคัญในการ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นหลัก ตามหลักการด�าเนินคดีอาญาโดยรัฐนั้นมีวัตถุประสงค์

เพื่อน�าตัวผู้กระท�าผิดที่แท้จริงมาลงโทษตามกฎหมายควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริสุทธิ์หรือผู้

ต้องหา การท่ีกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะด�าเนินหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีอาญาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพนั้น กระบวนการยุติธรรมเองนั้นจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเพื่อเป็นหลักประกัน

ในมาตรฐานของการตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีอาญาของผู้ต้องหา ซึ่งปรากฏว่า ประมวลกฎหมายของไทย

ในการพิจารณาความอาญาได้บัญญัติให้แยกการสอบสวนจากงานในระบบอัยการไปอยู่ที่สถาบันต�ารวจ จึง

มีผลให้การสอบสวนในคดีอาญาส�าหรับผู้ต้องหาในประเทศไทย ต�ารวจเป็นผู้สอบสวนเป็นผู้ทรงมีอ�านาจ

ในการด�าเนินการโดยอิสระและเด็ดขาดปราศจากตรวจสอบจากองค์กรอื่นในกระบวนการยุติธรรม ส่วน

อัยการก็สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในการสั่งคดีทางอาญา เนื่องจากไม่ได้อยู่รู้เห็นในการสอบสวน

รวบรวมพยานหลักฐานด้วย ดังนั้น แต่ละองค์กรในกระบวนการยุติธรรม จึงจ�าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมี

อาณาจักรของตนเอง ประเด็นปัญหาเหล่านี้จึงเป็นเรื่องสมควรที่จะพิจารณาว่าเป็นสาระส�าคัญที่จะมีผลก

ระทบต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้บริสุทธิ์หรือผู้ต้องหาในคดีอาญาได้ ที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจการคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาส�าหรับผู้ต้องหา ส�าหรับผู้ต้องหา หรือประชาชนที่เกี่ยวข้องนั่นเอง

จากสภาพปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและท�าวิจัยเรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญา กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาระดับความรู้ของผู้รับบริการ 

การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญา กรุงเทพมหานคร ว่าผู้รับ

บริการท่ีเกี่ยวข้องมีระดับความรู้ความเข้าใจในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาส�าหรับผู้ต้องหา

ในกระบวนการยุติธรรม ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ

เป ็นธรรมในการคุ ้มครองสิทธิของผู ้ต ้องหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญา 

กรุงเทพมหานคร ให้ผู ้รับบริการมีระดับความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพ่ือน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้

ต้องหาในอนาคตได้ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพ่ือศึกษาระดับความรู ้ของผู ้รับบริการศาลอาญาต่อการคุ ้มครองสิทธิของผู ้ต้องหาใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความรู้ของผู้รับบริการศาลอาญาต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาใน
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กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญาจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

ประโยชน์จากการวิจัย

1. ทราบปัญหาและอุปสรรคการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ของศาลอาญา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2. เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อันที่จะน�าผลการวิจัยไปใช้

ประกอบการท�างาน เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ “สิทธิผู้ต้องหา” ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้

แก่ผู้ต้องหาและประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งกระบวนการที่หน่วยงานสามารถส่งเสริมความรู้แก่ผู้รับบริการให้

เข้าถึงกระบวนการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา อาทิเช่น ห้องแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ การจัด

อบรมในโครงการการเรียนรู้การคุ้มครองสิทธิในกระบวนยุติธรรมทางอาญา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมี

ความเข้าใจต่อข้อกฎหมาย ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนจะได้รับ เมื่อตกเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

การทบทวนวรรณกรรม

1. แนวคิดทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

2. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ (อ้างถึงใน เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, 2547, น. 21) กล่าวว่า สิทธิ คือ 

อ�านาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลใด อันใดที่จะกระท�าการเกี่ยวข้องกับทรัพย์หรือบุคคลอื่น เป็นอ�านาจ

ที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลหนึ่งในอันท่ีจะเรียกร้องให้ผู้อื่นอีกคนหนึ่งหรือหลายคนกระท�าการบางอย่าง

บางประการให้เกิดประโยชน์แก่ตน 

3. แนวคิดทฤษฎีสิทธิพื้นฐานในคดีอาญาของผู้ต้องหา

มารุต บุนนาค (อ้างถึงใน มารุต บุนนาค, 2550, น.30)  กล่าวว่า สิทธิของผู้ต้องหาและจ�าเลยนับ

ว่าเป็นเร่ืองส�าคัญ ท่ีบทบัญญัติของกฎหมายได้วางขอบเขตไว้เพื่อมิให้ผู้ต้องหาและจ�าเลยซ่ึงได้รับการ

สันนิษฐานเบื้องต้นว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ จนกว่าศาลจะพิพากษาว่ามีความผิด จะได้รับความคุ้มครองตาม

สมควรดังจะได้กล่าวต่อไป

4. แนวคิดทฤษฎีการรับรู้ของพฤติกรรมบุคคล

วันชัย มีชาติ (2548, น.36) การรับรู้เป็นการอธิบายความรู้สึก ความหมายของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบ

ตัวเรา การรับรู้ที่แต่ละคนมีต่อสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะแตกต่างไป ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ สติปัญญา ทัศนคติ ค่า

นิยม และการกล่อมเกลาทางสังคม ดังนั้นการรับรู้จึงถือเป็นส่ิงส�าคัญเพราะการรับรู้จะกระตุ้นให้คน

แสดงออกและหากการแสดงออกท่ีเกิดขึ้นมาจากการรับรู้ที่แตกต่างกันก็ย่อมจะมีผลต่อความส�าเร็จของ

องค์การได้เช่นเดียวกัน

5. แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของพฤติกรรมบุคคล

Ernest R. Hilgard and Gordon Bower (วันชัย มีชาติ, 2548 น.45)   ให้ความหมายว่า การ

เรียนรู้เป็นกระบวนการที่การกระท�าถูกสร้างข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือโต้ตอบกับสถานการณ์ซ่ึงลักษณะ

ของการเปลี่ยนแปลงการกระท�าไม่ได้เกิดจากการเจริญเติบโตตามวัย (matu-rtion) หรือเป็นการแสดง 

ออกชั่วคราว



55

6. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

Applewhite (สุภาวดี แซ่อุ้ย และศิริรัตน์ ดีสอน, 2559) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก

ส่วนตัวของบุคคลในการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมไปถึงความพึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งรวมไปถึงความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้วยการมีความสุขที่ท�างานร่วมกับคน

อื่นที่เข้ากัน ได้มีทัศนคติที่ดีต่องานด้วย

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้รับบริการศาลอาญาต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญากรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการก�าหนดจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง โดย

ใช้สูตรของ Taro Yamane ก�าหนดความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 และค่าความคาดเคลื่อนหรือค่าผิด

พลาดที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 หรือที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน จาก

ประชากรจ�านวน 127,750 คน (ส�านักงานศาลยุติธรรม ศาลอาญา, 2561)  เป็นการท�าการสุ่มตัวอย่างแบบ

ง่าย (simple Random Sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น โดยก�าหนดกรอบ

แนวคิด ตามเนื้อหาในการศึกษา แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  

5 ระดับ คือ มาก ค่อนข้างมาก ปานกลาง น้อย ผู้วิจัยแบ่งช่วงระดับคะแนนโดยใช้ค่าเฉลี่ยจากข้อมูลเป็น

เกณฑ์ในการพิจารณา โดยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ซึ่งแบบสอบถามได้ท�าการหาคุณภาพของ

แบบสอบถาม โดยการหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) เป็นการน�าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญอ่านและ

ตรวจสอบความถูกต้อง และท�าการทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการน�าแบบสอบถามไป

ทดลองใช้ (Try-Out) กับบุคลากรที่ ไม่ได้เป็นประชากรที่ศึกษา จ�านวน 30 คน แล้วน�ามาตรวจให้คะแนน 

หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของความเชื่อมั่น ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach’s) พบว่าค่าความเชื่อ

มั่นของแบบสอบถาม โดยภาพรวมมีค่าความเชื่อมั่นในระดับดีมาก และสถิติในการหาผลวิจัย คือ ค่า

แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ T-test และ ค่าสถิต ิF-test ANOVA

สรุปผลของการวิจัย 

ผู้รับบริการผู้ตอบแบบสอบถามที่เข้ามารับบริการศาลอาญา กรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่ศาล

อาญา กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 มีอายุอยู่ในช่วง  

20 – 39 ปี จ�านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68 ทั้งนี้ระดับการศึกษาส่วนมากอยู่ในระดับต�่ากว่าปริญญาตรี 

จ�านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50 โดยส่วนมากประกอบอาชีพลูกจ้าง / รับจ้าง จ�านวน 165 คิดเป็นร้อย

ละ 41.2 ซึ่งโดยประเภทผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็น ผู้ต้องหา จ�านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 และผู้

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่มีประสบการณ์มารับบริการ ครั้งแรก จ�านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 75.8

ผลการศึกษาระดับความรู ้ ของผู ้รับบริการศาลอาญาต่อการคุ้มครองสิทธิของผู ้ต ้องหาใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญา กรุงเทพมหานคร พบว่า ผลการศึกษาระดับความรู้ต่อการ

คุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม

อยู่ในระดับ น้อย มากที่สุด คือ ความรู้ความเข้าใจกระบวนการยุติธรรมทางอาญาการคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.64 และรองลงมา คือ กระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก่อให้เกิด
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ประโยชน์ต่อผู้ต้องหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความรู้ต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญา กรุงเทพมหานคร ในแต่ละด้าน

การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญา ของศาลอาญา กรุงเทพมหานคร
ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยง

เบน

มาตรฐาน

ระดับ

ความรู้

1. ความรู้ความเข้าใจกระบวนการยุติธรรมทางอาญาการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

2.64 1 ปานกลาง

2. กระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้ต้องหา

2.53 0.98 น้อย

ภาพรวม 2.59 0.93 น้อย

ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความรู ้ ของผู ้รับบริการศาลอาญาต่อการคุ ้มครองสิทธิของ 

ผู้ต้องหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญา กรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ประเภทผู้รับบริการ และประสบการณ์ผู้มารับบริการ 

ผลการศึกษาจ�าแนกตามเพศ พบว่า ผู้รับริการที่มีเพศต่างกัน ส่งผลต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้

ต้องหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญา กรุงเทพมหานครในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ดัง

ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระดับความรู้ต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาของศาลอาญา กรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญา 

กรุงเทพมหานคร

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยง

เบน

มาตรฐาน

t-test Sig.

เพศ
ชาย 2.55 0.91

2.59 0.477
หญิง 2.42 0.96

ผลการศึกษาจ�าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ประเภทผู้รับบริการ และประสบการณ์ผู้มา

รับบริการ พบว่า ผู้รับบริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความรู้ต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมที่แตกต่างกัน พบว่ามีความ

แตกต่างกัน  2 คู่ ผู้รับบริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความรู้ต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้

ต้องหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมที่แตกต่างกัน พบว่า

มีความแตกต่างกัน  3 คู่ ผู้รับบริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความรู้ต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมที่แตกต่างกัน พบว่ามีความ

แตกต่างกัน  11 คู่ ผู้รับบริการที่มีประเภทผู้รับบริการแตกต่างกัน มีระดับความรู้ต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้

ต้องหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมที่แตกต่างกัน พบว่า

มีความแตกต่างกัน  3 คู่ ผู้รับบริการที่มีประสบการณ์ผู้มารับบริการแตกต่างกัน มีระดับความรู้ต่อการ

คุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมที่
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แตกต่างกัน พบว่ามีความแตกต่างกัน  1 คู่ ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระดับความรู้ต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาของศาลอาญา กรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ประเภทผู้รับบริการ 

ประสบการณ์ผู้มารับบริการ

การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาของศาลอาญา กรุงเทพมหานคร
ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยง

เบน

มาตรฐาน

F-test Sig.

อายุ

20 – 39 ปี

2.59 0.93 16.19 0.000*40 – 59 ปี

> 60 ปี

ระดับการศึกษา

ต่�ากว่าปริญญาตรี

2.59 0.93 6.076 0.000*
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ

อาชีพ

ลูกจ้าง/รับจ้าง

2.59 0.93 11.31 0.000*

พนักงานราชการ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย

นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานบริษัทเอกชน
อื่นๆ

ประเภทผู้รับบริการ

ผู้ต้องหา

2.59 0.93 20.09 0.00*ญาติ
อื่นๆ

ประสบการณ์ผู้มารับบริการ

ครั้งแรก

2.59 0.93 4.297 0.016*มากกว่า 1 ครั้ง

มากกว่า 5 ครั้ง

อภิปรายผลของการวิจัย

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาระดับความรู้ ของผู้รับบริการศาลอาญาต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้

ต้องหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 2 ด้าน 

ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจกระบวนการยุติธรรมทางอาญาการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกระบวนการ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ต้องหา พบว่า ระดับความรู้ ของผู้รับบริการศาลอาญา

ต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญา กรุงเทพมหานคร ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ นางวัฒนพร คชภูมิ (2559) ได้ศึกษาเรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้

เสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาศาลอาญา พบว่า ในการคุ ้มครองสิทธิของผู ้เสียหายใน

กระบวนการยุติธรรมทางศาลอาญา ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ผู้เสีย

หายไม่ได้รับการแจ้งสิทธิและความคืบหน้าในการด�าเนินคดี หรือได้รับความรู้น้อยจากการคุ้มครองสิทธิใน
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กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความรู้ ของผู้รับบริการศาลอาญาต่อการคุ้มครองสิทธิ

ของผู้ต้องหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญา กรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ประเภทผู้รับบริการ ประสบการณ์ผู้มารับบริการ  พบว่าที่

สอดคล้องกับงานวิจัยมีดังนี้

ผู้รับบริการผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า เพศที่ต่างกัน มีผลต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาในราย

ละเอียดแต่ละด้านพบว่า ความรู้ความเข้าใจกระบวนการยุติธรรมทางอาญาการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

แตกต่างกัน  และกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ต้องหา ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง

สอดคล้องกับ ศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา (2553) ศึกษาเรื่องการรับรู้สิทธิและความเข้าใจพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. 2553 ของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 พบว่า เพศ เป็นตัวแปรส่วนบุคคลที่ท�าให้ผู้แระ

กันตนมีความเข้าใจสิทธิของผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แตกต่างกัน

ผู้รับบริการผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญา กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาในราย

ละเอียดแต่ละด้านพบว่า ความรู้ความเข้าใจกระบวนการยุติธรรมทางอาญาการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

และกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ต้องหาไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ 

ดร.อัมการัชฏ์ วิเศษสมิต (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้ของผู้ต้องหาเกี่ยวกับเรื่อง “สิทธิผู้ต้องหาตาม

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25440”  ผู้ต้องหาที่มีเพศแตกต่างกันจะรับรู้ใน

เรื่อง “สิทธิของผู้ต้องหา” ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไม่แตกต่าง

กัน

ผู้รับบริการผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การคุ้มครองสิทธิของผู้

ต้องหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีผลต่อการคุ้มครอง

สิทธิของผู้ต้องหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลอาญา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน และเมื่อ

พิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้านพบว่า ความรู้ความเข้าใจกระบวนการยุติธรรมทางอาญาการคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพ และกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ต้องหาแตกต่างกัน  

ซึ่งสอดคล้องกับ ศรันยา ทองดีนอก (2557) การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความ

เข้าใจในสิทธิของผู้ต้องหา พบว่า ระดับการศึกษา มีผลต่อความ เข้าใจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

แตกต่างกัน
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บทสรุป

ผลจากการวิจัยในครั้งน้ีพบว่า ช่องทางการรับรู้การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา ของศาลอาญา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากการประชาสัมพันธ์ของส�านักงานศาล

อาญา ได้แก่ ป้าย โฆษณา สื่ออินเทอร์เน็ต แผ่นพับ วิดีโอทัศน์ อยู่ในระดับน้อย ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้น

เพื่อให้ผู ้รับบริการศาลอาญาได้รับรู ้การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ส�านักงานศาลอาญาควรจะเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับรู้มากข้ึนท้ังทางตรง 

และทางอ้อม ผลจากการวิจัยความพึงพอใจกระบวนการยุติธรรมทางอาญาการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ถึงแม้จะอยู่ในระดับที่ดี เจ้าหน้าที่หรือพนักงานข้าราชการ ของศาลอาญา ควรจะ

ให้บริการที่ดียิ่งขึ้นมีการพัฒนาการ เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการศาลอาญาตลอดจนเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท�างานที่ดีขึ้นของเจ้าหน้าที่ ก่อให้เกิดผลดีต่อผู้รับบริการ และ ส�านักงานศาลอาญา 

จังหวัดกรุงเทพมหานครต่อไป
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ความพึงพอใจของคู่ความที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาลอาญา กรุงเทพมหานคร
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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคู่ความในเรื่องการให้

บริการของเจ้าหน้าที่ศาลอาญา กรุงเทพมหานคร  2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของคู่ความ

กับความพึงพอใจของคู่ความที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีศาลอาญา กรุงเทพมหานคร โดยเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากคู่ความที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ศาลอาญา กรุงเทพมหานคร จ�านวน 400 คน ซึ่งใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของคู่ความในเรื่องการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาลอาญา  

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06  ได้แก่ ด้านการให้บริการของเจ้า

หน้าที่ศาลอาญา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08  ด้านกระบวนการติดต่อราชการศาลอาญา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20  

ด้านอาคารสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และด้านการป้องกันบุคคลภายนอกมาแสวงหาผลประโยชน์ 

มิชอบภายในศาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คู่ความที่มีเพศที่แตกต่างกัน 

ส่งผลต่อความพึงพอใจของคู่ความที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาลอาญา กรุงเทพมหานครในภาพ

รวมที่ไม่แตกต่างกัน คู่ความที่มีอายุ สถานะ และส่วนงานที่มาติดต่อแตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจ

ของคู่ความที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาลอาญา กรุงเทพมหานครในภาพรวมที่แตกต่างกัน 

คำาสำาคัญ :  ความพึงพอใจ คู่ความ การให้บริการ  เจ้าหน้าที่ศาลอาญา
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Abstract

The purpose is listed in the following: 1. To study the satisfaction of the service 

party for the Bangkok Criminal Court, and 2.To study the analogy of particular attributes of 

the parties. With the vindication of the correlative of the service by the officer of the  

Bangkok Criminal Court to gather information from the party that resides in the Bangkok 

Criminal Court area. 400 parties participated in this research. The questionnaire survey was 

used as a tool for this research examination.

The conclusion of the examination discovered that the contenment of service  

parties for Bangkok Criminal Court’s officers is the assistance of the criminal court civil 

servants. In the development of communicating with the criminal court Building, and the 

avoidance of interlopers searching for improper significance within the court altogether 

was at a heightened level. The parties with different genders poignated the contentment 

of the parties to the assistance of the Bangkok Criminal Court administrative officers.  

Overall, there was difference between the contentment of parties to the assistance of the 

criminal court officials in Bangkok.  From a different perspective, parties that a divergent 

status of service receivers affected the gratification of the parties to the service of the 

Bangkok Criminal Court for officers in a peculiar synopsis. The parties that had varying  

associated areas affected the contentment of the parties to the assistance of the Bangkok 

Criminal Court for officers in a varying influence.

Keywords : Satisfaction , Parties , Service , Criminal court officer

บทนำา

ศาลอาญา เป็นศาลยุติธรรม ที่มีอ�านาจอธิปไตยตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 ที่มี

บทบาทและภารกิจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซ่ึงต้องด�าเนินการให้เป็นไปโดยยุติธรรมตาม

รัฐธรรมนูญและตามกฎหมายดังนั้น (พระธรรมนูญศาลยุติธรรม,2543) ศาลอาญามีอ�านาจพิจารณา

พิพากษาคดีอาญาทั้งปวง โดยเมื่อการกระท�าผิดเกิดขึ้นได้ถูกอ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นหรือจ�าเลยมีที่อยู่หรือ

ถูกจับกุมหรือเมื่อมีเจ้าพนักงานท�าการสอบสวนในท้องที่ ซ่ึงอยู่ในเขตอ�านาจศาลและคดีที่เกิดขึ้นต้องมี

อัตราโทษจ�าคุกเกิน 3 ปีขึ้นไปหรือปรับเกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ แต่คดีที่เกิดขึ้นนอกเขตศาล

อาญา โจทก์จะยื่นฟ้องต่อศาลอาญาก็ได้ ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของศาลอาญาที่จะไม่ยอมรับพิจารณาพิพากษา

คดีที่ยื่นฟ้องดังกล่าวหรือมีค�าสั่งโอนคดีไปยังศาลอื่นที่มีเขตอ�านาจของศาลที่รับโอนคดี (พระธรรมนูญศาล

ยุติธรรม ม.25(5)) นอกจากนี้ศาลอาญา ยังมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีใน เขตพระนคร  เขตดุสิต  เขต

บางซื่อ  เขตดอนเมือง เขตบางเขน(เฉพาะแขวงอนุสาวรีย์)  เขตจตุจักร  เขตบางกะปิ  เขตลาดพร้าว 

(เฉพาะแขวงลาดพร้าว)  เขตบึงกุ่ม  เขตพญาไทเขตราชเทวี  เขตห้วยขวาง  เขตดินแดง    เขตหลักสี่  เขต

วังทองหลาง  เขตสายไหม (เฉพาะแขวงคลองถนน) รวม 16 เขต  มีผู้มาขอรับบริการในแต่ละวัน โดยเฉลี่ย

ถึงประมาณ 350 คน (ข้อมูลสถิติส�านักงานศาลยุติธรรม, 2560) ซึ่งมีผู้มาขอรับบริการจ�านวนดังกล่าวถือได้

ว่ามีประมาณมาก จึงส่งผลให้ศาลอาญามีหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนหรือคู่ความที่มาติดต่อราชการศาล

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1
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ให้มากที่สุดด้วย  ศาลยุติธรรมจึงควรเป็นองค์กรที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว รวม

ทั้งมีระบบการให้บริการต้อนรับประชาชนที่มีสูงขึ้น เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ทางธุรการสนับสนุนงาน

พิจารณาคดีเพื่อให้การอ�านวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การให้บริการประชาชนจึงเป็นสิ่ง

ส�าคัญของเจ้าหน้าที่ศาลอาญาเพื่อให้ประชาชนหรือคู่ความสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยสะดวก 

รวดเร็ว เป็นธรรม ประหยัดและทั่วถึงการให้บริการจัดการด้านการให้บริการประชาชนของส�านักอ�านวย

การประจ�าศาลอาญาที่มีติดต่อราชการ

ดังนั้นผู้วิจัยจึมีความสนใจ เรื่องการให้บริการแก่คู่ความให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด เพื่อให้

ประชาชนหรือคู่ความท่ีมาติดต่อราชการศาลอาญา เกิดความพึงพอใจสูงสุดจากการปฏิบัติงานของเจ้า

หน้าที่การให้บริการด้วยมาตรฐานเดียวกันและมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันในการให้บริการแก่คู่ความ

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่ อศึกษาความพึ งพอใจของคู ่ ความในการให ้บริการของเจ ้ าหน ้ าที่ ศาลอาญา 

กรุงเทพมหานคร

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของคู่ความกับความพึงพอใจของคู่ความท่ีมีต่อการให้

บริการของเจ้าหน้าที่ศาลอาญา กรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. สามารถทราบถึงความพึงพอใจของคู ่ความในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาลอาญา  

กรุงเทพมหานคร

2. เพื่อให้ทราบถึงการเปรียบเทียบของปัจจัยส่วนบุคคลของคู่ความ กับความพึงพอใจของคู่

ความที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาลอาญา  กรุงเทพมหานคร 

3. สามารถให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาในการให้บริการแก่คู่ความของเจ้าหน้าที่ศาล

อาญา  กรุงเทพมหานคร เพื่อน�าไปแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง

การทบทวนวรรณกรรม

1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ

อรรถพร ค�าคม (2546, หน้า 29) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรือ

ระดับ ความพึงพอใจของบุคคลต่อกิจการรมต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรม

นั้น ๆ โดยเกิดจากพื้นฐานของการรับรู้ค่านิยมและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลจะได้รับระดับ

ของ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมนั้น ๆ สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นได้

2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพของการบริการ

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546, น. 106) ให้ความหมายคุณภาพการบริการ (Service quality) ไว้

ว่าหมายถึง การบริการที่ดีเลิศ (Excellent Service) ตรงกับความต้องการหรือเกินความต้องการของลูกค้า

จนท�าให้ลูกค้าเกิดความพอใจ (Customer Satisfaction) และเกิดความจงรักภักดี (Customer Loyalty)

3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2547, หน้า 5) ได้อธิบายความหมายของการบริการว่าเป็น ปรากฏการณ์

ที่ซับซ้อนในตัวของมันเองจึงเป็นค�าที่มีความหมายค่อนข้างกว้างมาก ซึ่งอาจรวมถึง การให้บริการส่วน
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บุคคล เช่น การตัดผม การแต่งหน้า จนถึงการให้บริการที่แฝงอยู่ในรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ

รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549:13) ได้ให้ความหมายของการจัดการ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การน�าทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ประกอบด้วย การวางแผน การจัด

องค์การ การน�า และการควบคุม

5. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

วิทูรย์ ปัญญากุล (2534, p. 4) นิยามว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่ประชาชนที่ได้รับ

ประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนามีสิทธิในการก�าหนดทิศทางของการพัฒนาได้

6. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการทุจริตหรือการป้องกันการทุจริต

การป้องกันการทุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ.2542 ได้บัญญัติอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ด้านการป้องกันเป็น 2 ด้าน คือ ด้านที่หนึ่ง ด้านตัวระบบ มีอ�านาจหน้าที่เสนอมาตรการ ความเห็นและข้อ

เสนอแนะ ต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดิน เพื่อให้มีการปรับปรุงการ

ปฏิบัติราชการหรือวางแผน โครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ด้านที่สอง ด้านตัวบุคคล มี อ�านาจหน้าที่ด�าเนินการเพื่อเสริมสร้างทัศนคติและค่า

นิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ด�าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราบ

การทุจริต (ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2558, น. 23)

7. ประวัติศาลอาญา

ศาลอาญามีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวง โดยเมื่อการกระท�าผิดเกิดขึ้นได้ถูกอ้างหรือ

เชื่อว่าได้เกิดขึ้น หรือจ�าเลยมีที่อยู่หรือถูกจับกุมหรือเมื่อมีเจ้าพนักงานท�าการสอบสวนในท้องที่ ซึ่งอยู่ใน

เขตอ�านาจศาลและคดีที่เกิดขึ้นต้องมีอัตราโทษจ�าคุกเกิน 3 ปีขึ้นไปหรือปรับเกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ�า

ทั้งปรับ แต่คดีที่เกิดขึ้นนอกเขตศาลอาญา โจทก์จะยื่นฟ้องต่อศาลอาญาก็ได้ ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของศาล

อาญาที่จะไม่ยอมรับพิจารณาพิพากษาคดีที่ยื่นฟ้องดังกล่าวหรือมีค�าส่ังโอนคดีไปยังศาลอื่นที่มีเขตอ�านาจ

ของศาลที่รับโอนคดี นอกจากนี้ศาลอาญา ยังมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่ความผิดเกิดขึ้นนอกราช

อาณาจักรไทยอีกด้วย (ข้อมูลศาลอาญา, 2561)

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คู่ความที่มาใช้บริการของศาลอาญา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี

การก�าหนดจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ก�าหนดความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 

และค่าความคาดเคลื่อนหรือค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 หรือที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ได้ขนาด

กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน จากประชากรจ�านวน 127,750 คน (ส�านักงานศาลยุติธรรม ศาลอาญา, 

2561)  เป็นการท�าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple Random Sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น โดยก�าหนดกรอบ

แนวคิด ตามเนื้อหาในการศึกษา แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  

5 ระดับ คือ มาก ค่อนข้างมาก ปานกลาง น้อย ผู้วิจัยแบ่งช่วงระดับคะแนนโดยใช้ค่าเฉลี่ยจากข้อมูลเป็น

เกณฑ์ในการพิจารณา โดยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ซึ่งแบบสอบถามได้ท�าการหาคุณภาพของ
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แบบสอบถาม โดยการหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) เป็นการน�าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญอ่านและ

ตรวจสอบความถูกต้อง และท�าการทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการน�าแบบสอบถามไป

ทดลองใช้ (Try-Out) กับบุคลากรที่ ไม่ได้เป็นประชากรที่ศึกษา จ�านวน 30 คน แล้วน�ามาตรวจให้คะแนน 

หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของความเชื่อมั่น ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach’s) พบว่าค่าความเชื่อ

มั่นของแบบสอบถาม โดยภาพรวมมีค่าความเชื่อมั่นในระดับดีมาก และสถิติในการหาผลวิจัย คือ  

ค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ T-test และ ค่าสถิติ F-test ANOVA

ผลการวิจัย

ความพึงพอใจของคู่ความที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาลอาญา กรุงเทพมหานคร พบว่า  

คู่ความมีความพึงพอใจในแต่ละด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.417 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ด้านกระบวนการติดต่อราชการศาลอาญา มีความพึง

พอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.495 และรองมา คือ ด้านอาคาร

สถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.475 ส่วนในด้านที่มีความพึงพอใจน้อย

ที่สุด คือ ด้านการป้องกันบุคคลภายนอกมาแสวงหาผลประโยชน์มิชอบภายในศาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.634 ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของคู่ความที่มีต่อการให้

บริการของเจ้าหน้าที่ศาลอาญา กรุงเทพมหานคร ในแต่ละด้าน
ความพึงพอใจของคู่ความที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่

ศาลอาญา กรุงเทพมหานคร

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ระดับความ

พึงพอใจ

1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาลอาญา 4.08 0.60 มาก
2. ด้านกระบวนการติดต่อราชการศาลอาญา 4.20 0.50 มาก
3. ด้านอาคารสถานที่ 4.09 0.48 มาก
4. ด้านการป้องกันบุคคลภายนอกมาแสวงหาผลประโยชน์มิ

ชอบภายในศาล

3.89 0.63 มาก

ภาพรวม 4.06 0.42 มาก

ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่ายอมรับสมมติฐานที่ว่า ความพึงพอใจของคู่ความที่มีต่อการให้

บริการของเจ้าหน้าที่ศาลอาญา กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์พบว่า คู่ความที่มีเพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจของคู่ความที่มีต่อการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาลอาญา กรุงเทพมหานครในภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.05 พบว่าค่า t เท่ากับ 2.59 และค่า Sig. เท่ากับ 0.142 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้าน 

พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาลอาญา และด้านกระบวนการติดต่อราชการศาลอาญาไม่แตก

ต่างกัน แต่ด้านอาคารสถานที่ และด้านการป้องกันบุคคลภายนอกมาแสวงหาผลประโยชน์มิชอบภายใน

ศาลแตกต่างกัน ดังนั้น ผลการทดสอบจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของคู่ความที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาล

อาญา กรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามเพศ

ความพึงพอใจของคู่ความที่มีต่อการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ศาลอาญา กรุงเทพมหานคร
ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยง

เบน

มาตรฐาน

t-test Sig.

เพศ
ชาย 4.09 0.43

2.59 0.142
หญิง 4.03 0.39

ผลการวิเคราะห์พบว่า คู่ความที่มีอายุแตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจของคู่ความที่มีต่อการให้

บริการของเจ้าหน้าที่ศาลอาญา จังหวัดกรุงเทพมหานครในภาพรวมที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ ที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาล

อาญา และด้านกระบวนการติดต่อราชการศาลอาญาแตกต่างกัน แต่ในด้านด้านอาคารสถานที่ และด้าน

การป้องกันบุคคลภายนอกมาแสวงหาผลประโยชน์มิชอบภายในศาลไม่แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์

เปรียบเทียบรายคู่ ด้วยค่า LSD พบว่ามีความแตกต่างกัน 4 คู่ ดังนั้น ผลการทดสอบจึงยอมรับสมมติฐาน 

ที่ 3 ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของคู่ความที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาล

อาญา กรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามอายุ สถานะของผู้รับบริการ ส่วนงานที่มาติดต่อ

ความพึงพอใจของคู่ความที่มีต่อการให้บริการของเจ้า

หน้าที่ศาลอาญา กรุงเทพมหานคร
ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยง

เบน

มาตรฐาน

F-test Sig.

อายุ

ต่�ากว่า 20 ปี

4.06 0.41 5.132 0.002*
20 – 40 ปี
41 -60 ปี
61 ปีขึ้นไป

สถานะของผู้รับบริการ

โจทก์

4.06 0.41 8.158 0.000*

จ�าเลย
ผู้เสียหาย

อัยการ
พยาน

ทนายความ
ต�ารวจ

ประชาชนทั่วไป
อื่น ๆ
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของคู่ความที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาล

อาญา กรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามอายุ สถานะของผู้รับบริการ ส่วนงานที่มาติดต่อ (ต่อ)

ความพึงพอใจของคู่ความที่มีต่อการให้บริการของเจ้า

หน้าที่ศาลอาญา กรุงเทพมหานคร
ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยง

เบน

มาตรฐาน

F-test Sig.

ส่วนงานที่มาติดต่อ

งานรับฟ้อง

4.06 0.41 13.548 0.000*

งานออกหมาย
งานเก็บส�านวน
งานผัดฟ้องฝากขัง
งานสารบบ
งานการเงิน
งานอุทธรณ์    ฎีกา
งานหน้าบัลลังก์
งานไกล่เกลี่ย
ศูนย์นัดความ

งานประชาสัมพันธ์และ

บริการประชาชน

อื่น

ผลการวิเคราะห์พบว่า คู่ความที่มีสถานะของผู้รับบริการแตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจของคู่

ความที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาลอาญา กรุงเทพมหานครในภาพรวมที่แตกต่างกัน อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้า

หน้าที่ศาลอาญา ด้านกระบวนการติดต่อราชการศาลอาญา ด้านอาคารสถานที่ และด้านการป้องกันบุคคล

ภายนอกมาแสวงหาผลประโยชน์มิชอบภายในศาลแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ ด้วยค่า 

LSD พบว่ามีความแตกต่างกัน 24 คู่ ผลการทดสอบจึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 ดังแสดงในตารางที่ 4

ผลการวิเคราะห์พบว่า คู่ความที่มีส่วนงานที่มาติดต่อแตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจของคู่

ความที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาลอาญา กรุงเทพมหานครในภาพรวมที่แตกต่างกัน อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า ด้านการให้บริการของ 

เจ้าหน้าที่ศาลอาญา ด้านกระบวนการติดต่อราชการศาลอาญา ด้านอาคารสถานที่ และด้านการป้องกัน

บุคคลภายนอกมาแสวงหาผลประโยชน์มิชอบภายในศาลแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ 

ด้วยค่า LSD พบว่ามีความแตกต่างกัน 32 คู่ ผลการทดสอบจึงยอมรับสมมติฐานที่ 5 ดังแสดงในตารางที่ 5

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

การศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของคู ่ความท่ีมีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีศาลอาญา 

กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้



68

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคู่ความในเรื่องการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาล

อาญา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาลอาญา ด้าน

กระบวนการติดต่อราชการศาลอาญา ด้านอาคารสถานที่ และด้านการป้องกันบุคคลภายนอกมาแสวงหา

ผลประโยชน์มิชอบภายในศาล พบว่า ความพึงพอใจของคู่ความที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาล

อาญา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมของแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ณรงค์ รักษายศ 

(2543) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของส�านักงานที่ดินจังหวัดยโสธร 

พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับมากและมากที่สุด

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบของปัจจัยส่วนบุคคลของคู่ความ กับความพึง

พอใจของคู่ความที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาลอาญา กรุงเทพมหานคร เมื่อจ�าแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคล คือ เพศ อายุ สถานะของผู้รับบริการ และส่วนงานที่มาติดต่อ โดยการทดสอบสมมติฐาน พบว่า

คู ่ความที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีศาลอาญา 

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า 

เพศที่ต ่างกัน มีผลต ่อความพึงพอใจของคู ่ความที่มีต ่อการให ้บริการของเจ ้าหน้าที่ศาลอาญา 

กรุงเทพมหานครในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า ด้านการให้

บริการของเจ้าหน้าที่ศาลอาญา และด้านกระบวนการติดต่อราชการศาลอาญา ไม่แตกต่างกัน แต่ด้าน

อาคารสถานที่ และด้านการป้องกันบุคคลภายนอกมาแสวงหาผลประโยชน์มิชอบภายในศาล แตกต่างกัน

ซึ่งสอดคล้องกับ ประชา งามล�ายวง (2549 : 78) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจัยการบริการ

ของศาลจังหวัดเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ

การให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาลอาญาที่ไม่แตกต่างกัน

คู ่ความที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให ้บริการของเจ ้าหน้าท่ีศาลอาญา 

กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า 

อายุแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของคู ่ความท่ีมีต ่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาลอาญา 

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันและเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้า

หน้าที่ศาลอาญา และด้านกระบวนการติดต่อราชการศาลอาญาแตกต่างกัน แต่ในด้านด้านอาคารสถานที่ 

และด้านการป้องกันบุคคลภายนอกมาแสวงหาผลประโยชน์มิชอบภายในศาลไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง

กับ ประมุข อินทร์แพทย์ (2556) ระดับคุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต จังหวัด

ปทุมธานี พบว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และประเภท ลูกค้า ต่างกันประเมินคุณภาพ

การให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกัน

คู่ความที่มีสถานะของผู้รับบริการแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาล

อาญา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 พบว่า สถานะของผู้รับบริการ

แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของคู่ความที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาลอาญา กรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกันและเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาลอาญา 

ด้านกระบวนการติดต่อราชการศาลอาญา ด้านอาคารสถานที่ และด้านการป้องกันบุคคลภายนอกมา

แสวงหาผลประโยชน์มิชอบภายในศาลแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ เพ็ญศรี อุดมพร (2550 : 88) ได้วิจัย

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย พบว่า ส่วน
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ประชาชนทีมี อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของศาล

เยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงรายโดยรวมแตกต่างกัน

คู่ความที่มีส่วนงานที่มาติดต่อแตกต่างกัน มีต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาล

อาญา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 พบว่า ส่วนงานที่มาติดต่อ

แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของคู่ความที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาลอาญา กรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกันและเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาลอาญา 

ด้านกระบวนการติดต่อราชการศาลอาญา ด้านอาคารสถานที่ และด้านการป้องกันบุคคลภายนอกมา

แสวงหาผลประโยชน์มิชอบภายในศาลแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยใด

บทสรุป

การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของคู ่ความที่มีต ่อการให้บริการของเจ ้าหน้าที่ศาลอาญา 

กรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท�าให้การบริการของเจ้าหน้าที่ศาล

อาญา ในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาลอาญา ต้องแสดงให้เห็นถึงความสุภาพ ทั้งค�าพูดและการแต่ง

กาย ควรมีบุคลิกภาพที่สง่าผ่าเผย มีความสุขุมรอบคอบ มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ เชื่อมั่นในตัวเอง มีความ

เป็นผู้น�า ยิ้มแย้มแจ่มใส สามารถเข้ากับบุคคลอื่นได้ดีโดยเฉพาะกับคู่ความ เจ้าหน้าที่ต้องมีความซื่อสัตย์ใน

การปฏิบัติหน้าที่ และการหาข้อมูลท่ีหลากหลายมาตอบคู ่ความให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ด้าน

กระบวนการติดต่อราชการศาลอาญา ต้องมีขั้นตอนในการท�างานที่รวดเร็วขึ้น เจ้าหน้าที่จะต้องแนะน�า

ข้อมูลให้แก่คู่ความที่มาติดต่อราชการและแนะน�าการเขียนแบบฟอร์มต่างๆให้กับคู่ความได้อย่างถูกต้อง 

ด้านอาคารสถานที่ ต้องแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของสถานที่ราชการจะต้องมีความพร้อมในเรื่องของ 

ความสะดวก ความสบาย ความสะอาด และยังต้องเพิ่มช่องในการให้บริการกับคู่ความที่มากขึ้นเพื่อรองรับ

ผู้ที่มาติดต่อราชการ และด้านการป้องกันบุคคลภายนอกมาแสวงหาผลประโยชน์มิชอบภายในศาล  ควร

เพิ่มช่องทางในการให้ค�าแนะน�าแก่คู่ความเพื่อที่จะได้ไม่หลงเชื่อมิจฉาชีพที่เข้ามาแอบอ้างช่วยเหลือด้าน

คดีความ เช่น มีป้ายแนะน�าว่าเจ้าหน้าที่คนใดรับผิดชอบในด้านใด และควรระบุชื่อทนายอาสา ทนาย

ขอแรง และนายประกัน เพื่อไม่ให้คู่ความโดนมิจฉาชีพหลอกเอาทรัพย์
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของหน่วยงาน 

ศึกษาระดับประสิทธิภาพในการท�างาน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ

ของหน่วยงานกับประสิทธิภาพการในท�างานของพนักงาน ประชากรทั้งหมด คือ พนักงานส�านักบริการงาน

ทรัพยากรบุคคลของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง จ�านวน 96 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน

ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของพนักงานส�านักบริการงานทรัพยากรบุคคลต่อการจัด

สวัสดิการของหน่วยงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึง่เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สวัสดิการทางสังคม อยู่ในระดับมาก และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ สวัสดิการทาง

ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลาง ระดับประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานส�านักบริการงาน

ทรัพยากรบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึง่เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือ เวลา อยู่ในระดับมาก และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ คุณภาพของงาน อยู่ในระดับมาก และความ

สัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของหน่วยงานกับประสิทธิภาพการในท�างานของ

พนักงานส�านักบริการงานทรัพยากรบุคคล อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยความสัมพันธ์

ทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง 

คำาสำาคัญ: ความพึงพอใจ สวัสดิการ ประสิทธิภาพการท�างาน
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Abstract

The purposes of this research are to examine the level of satisfaction of welfare 

provision, the level of performance of employees, and to examine the correlation be-

tween satisfaction of welfare and performance of employees: A case of human resource 

department in a private company. The total population consisted of 96 employees in a 

private company. Data analysis was conducted through the used are percentage, mean, 

standard deviation and Pearson’s Correlation Analysis.

The examination determined that showed that the level of satisfaction the welfare 

in the overall was moderate. Social welfare was measured at a high level; in terms of the 

level of work competence of staff. Additionally, the Quality of work, work quantity, time 

and cost were measured at high level. The correlation between satisfaction of welfare and 

performance of employees with statistically significant level 0.01; as all relationships being 

moderate.

Keywords: Satisfaction, welfare, performance.

บทนำา

การจัดสวัสดิการเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีความมุ่งหมายที่จะให้ความ

สะดวกสบาย ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนความอบอุ่น หมดกังวลในเรื่องต่างๆ และให้ผู้ปฏิบัติ

งานมีก�าลังใจในการท�างาน เกิดความเชื่อมั่นในองค์การและตนเอง สวัสดิการแม้จะมิใช่เป็นงานหลัก

องค์การ แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลกระทบต่อความส�าเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ ผลกระทบถึงสมรรถภาพ

และก�าลังขวัญของเจ้าหน้าที่อีกด้วย องค์การจึงจ�าเป็นต้องหาทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้สึกมั่นคงใน

การท�างาน ซึ่งจะเป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมให้การบริหารองค์การด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ

วัตถุประสงค์ (อุทัย หิรัญโต, 2531, น.150) 

“บุคลากร” ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในการบริหารจัดการองค์การให้ก้าวหน้าไปสู่ความส�าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร การท่ีองค์การจะบรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างมี

ประสิทธิภาพนั้น ส่วนหนึ่งจะต้องมาจากการที่บุคลากรมีขวัญก�าลังใจและมีความพึงพอใจในการท�างานซึ่ง

ต้องอาศัยแรงจูงใจเป็นองค์ประกอบส�าคัญ หากองค์การใดมีปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการท�างานที่ดี ถือ

เป็นการสร้างส่วนประกอบในการท�างานเพื่อโน้มน้าวจิตใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกผูกพันกับงาน อยาก

ท�างานด้วยการทุ่มเทความสามารถเพื่องานและหน่วยงาน มีความเต็มใจที่จะใช้พลังในการท�างานให้

ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ “การจัดสวัสดิการ” ถือเป็นส่วนหนึ่งของแรงจูงใจในการท�างาน

ของพนักงาน เมื่อพนักงานได้รับการคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในการท�างานแล้ว องค์การมีความเชื่อว่า 

สวัสดิการพนักงานเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างขวัญและก�าลังใจให้พนักงานปฏิบัติหน้าท่ีอย่างทุ่มเท 

โปร่งใส และยุติธรรม ท�าให้พนักงานต้องการการพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ต้องการสวัสดิการ

ที่มีความมั่นคงในงาน พร้อมทั้งสิ่งอ�านวยความสะดวกในการท�างาน หากองค์การสามารถตอบสนองสิ่ง

เหล่านี้ให้แก่พนักงานได้ จะท�าให้พนักงานเกิดความผูกพันกับงานและองค์การ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีมากกับ

องค์การ ผู้บริหารจะต้องเอาใจใส่บ�ารุงรักษาพนักงานของตนเอง รวมทั้งจัดสวัสดิการเพื่อชักจูงให้ผู้ใต้
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บังคับบัญชาท�างานอย่างกระตือรือร้น ทุ่มเทความคิดจิตใจให้แก่องค์การมากที่สุด ซึ่งสวัสดิการต่าง ๆ หาก

พนักงานมีความพึงพอใจและเพียงพอ พนักงานก็จะทุ่มเทก�าลังเต็มความสามารถในการท�างาน อันก่อให้

เกิดประสิทธิภาพที่จะสร้างงานแก่องค์การได้อย่างเต็มที่

จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาในเรื่องความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ

ของหน่วยงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงาน กรณีศึกษา พนักงานส�านักบริการงาน

ทรัพยากรบุคคลของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เพ่ือน�าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัด

สวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้พนักงานมีความพึง

พอใจ มีขวัญก�าลังใจในการท�างานตามหน้าที่และขอบเขตที่ได้รับ โดยผลลัพธ์สุดท้ายเมื่อพนักงานพึงพอใจ

และท�างานให้กับองค์การอย่างเต็มที่แล้ว ก็จะท�าให้เกิดประสิทธิภาพในการท�างานเพิ่มยิ่งขึ้น น�าไปสู่การ

พัฒนา ความก้าวหน้าและยั่งยืนขององค์การต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของพนักงานส�านักบริการงานทรัพยากรบุคคลต่อการจัด

สวัสดิการของหน่วยงาน

2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานส�านักบริการงานทรัพยากรบุคคล

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของหน่วยงานกับ

ประสิทธิภาพการในท�างานของพนักงานส�านักบริการงานทรัพยากรบุคคล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

1. ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับของพนักงานในสวัสดิการทางด้าน

เศรษฐกิจ สวัสดิการทางด้านสังคม สวัสดิการทางด้านความมั่นคงในชีวิตและสวัสดิการทางด้านเกื้อกูล

2. ได้ทราบถึงระดับประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานในด้านคุณภาพของงาน ปริมาณ

งาน เวลาและค่าใช้จ่าย

3. ได้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของหน่วยงานกับ

ประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงาน

4. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงกลยุทธ์ด้านสวัสดิการและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการท�างานของพนักงาน

การทบทวนวรรณกรรม

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ

Shelly ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของ

มนุษย์ คือ ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกในทางบวกเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้ว

จะท�าให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอื่นๆ กล่าวคือ เป็นความ

รู้สึกที่มีระบบย้อนกลับ ความสุขสามารถท�าให้เกิดความสุขหรือความสุขทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก   ดังนั้นจะ

เห็นได้ว่า ความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อน และความสุขนี้มีผลต่อบุคคลมากว่าความรู้สึกทางบวกอื่นๆ 

(จรัญ พานิช, 2550, น. 7)  
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ

Beach ให้ความหมายสวัสดิการคือ ประโยชน์ต่าง ๆ ที่หน่วยงานจัดให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานซึ่งอาจ

เป็นไปในรูปของเงินรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจ้างปกติที่หน่วยงานจัดให้อยู่แล้ว เพื่อเป็นการ

ช่วยเหลือในเรื่องเจ็บป่วย อุบัติเหตุ การออกจากงานอย่างกะทันหัน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสะดวกสบาย

ต่าง ๆ ก็ได้ เช่น การให้ลาพักผ่อนได้ โดยให้เงินตามสมควรและการจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและรอบ ๆ ที่

ท�างานให้สะดวกสบายที่สุด (ประทิน ไกลษรวิทย์, 2541, น.22)

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

Peterson and Plowman ได้ให้ความหมายของค�าว่า ประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านทาง

ธุรกิจ ในความหมายอย่างแคบว่าหมายถึง การลดต้นทุนในการผลิต และความหมายอย่างกว้าง หมายถึง 

คุณภาพของการมีประสิทธิผล ความสามารถในการผลิต และในการด�าเนินงานทางด้านธุรกิจที่จะถือว่ามี

ประสิทธิภาพสูงสุด ก็เพื่อสามารถผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณและคุณภาพที่ต้องการที่เหมาะสมและ

ต้นทุนน้อยที่สุด เพื่อค�านึงถึงสถานการณ์และข้อผูกพันด้านการเงินที่มีอยู่ ดังนั้นแนวความคิดของค�าว่า

ประสิทธิภาพในด้านธุรกิจมีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ ต้นทุน (Cost) คุณภาพ (Quality)  ปริมาณ

(Quantity) และวิธีการ (Method) ในการผลิต (คฑาวุธ พรหมาย, 2545, น. 9)

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานส�านักบริการงานทรัพยากรบุคคลของ บริษัท 

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) เป็นประชากรจ�านวนทั้งหมด 96 คน ช่วงเวลาที่ศึกษาตั้งแต่ ช่วง

เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามออนไลน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยก�าหนด

กรอบแนวคิด ตามเนื้อหาในการศึกษา แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 

Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ผู้วิจัยแบ่งช่วงระดับคะแนนโดยใช้ค่าเฉลี่ย

จากข้อมูลเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ซึ่งแบบสอบถามได้ท�าการหา

คุณภาพของแบบสอบถาม โดยการหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) เป็นการน�าแบบสอบถามไปให้ผู ้

เชี่ยวชาญอ่านและตรวจสอบความถูกต้อง 

การทดสอบหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยการน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 

(Try-Out) กับบุคลากรที่ไม่ได้เป็นประชากรที่ศึกษา จ�านวน 30 คน แล้วน�ามาตรวจให้คะแนน หาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของความเชื่อมั่น ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach’s) พบว่าค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม ในส่วนที่ 1 เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการของหน่วยงาน จ�านวน 17 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นอยู่

ในระดับดี ส่วนที่ 2 เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการท�างาน จ�านวน 21 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นในระดับดี

มาก และสถิติที่ใช้ในการหาผลวิจัย คือ ค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ค่าสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน

สรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของพนักงานส�านักบริการงานทรัพยากรบุคคลต่อการจัด

สวัสดิการของหน่วยงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 และมีส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเท่ากับ 0.47 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สวัสดิการทางด้าน

สังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 รองลงมาคือ สวัสดิการทางด้าน

ความมั่นคงในชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด

คือ สวัสดิการทางด้านเศรษฐกิจ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 ดัง

แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของ

หน่วยงานที่ได้รับของพนักงานส�านักบริการงานทรัพยากรบุคคล
ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของ

หน่วยงาน

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยง

เบน

มาตรฐาน

ระดับความ

พึงพอใจ

1. สวัสดิการทางด้านเศรษฐกิจ 2.92 0.68 ปานกลาง

2. สวัสดิการทางด้านสังคม 3.55 0.54 มาก

3. สวัสดิการทางด้านความมั่นคงในชีวิต 3.36 0.73 ปานกลาง

4. สวัสดิการทางด้านเกื้อกูล 3.32 0.67 ปานกลาง

รวม 3.34 0.47 ปานกลาง

ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานส�านักบริการงานทรัพยากรบุคคลโดยรวม

อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย

เป็นรายด้านพบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.43 รองลงมาคือ ค่าใช้จ่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 และด้าน

ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ คุณภาพของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 ดัง

แสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงาน

ส�านักบริการงานทรัพยากรบุคคล

ประสิทธิภาพในการทำางาน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยง

เบน

มาตรฐาน

ระดับความ

พึงพอใจ

1. คุณภาพของงาน 3.82 0.37 มาก

2. ปริมาณงาน 3.90 0.42 มาก

3. เวลา 3.98 0.42 มาก

4. ค่าใช้จ่าย 3.92 0.43 มาก

รวม 3.90 0.35 มาก
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ผลการศึกษาความสัมพันธ ์ระหว่างความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของหน่วยงานกับ

ประสิทธิภาพการในท�างานของพนักงานส�านักบริการงานทรัพยากรบุคคล มีความสัมพันธ์กัน (ρ = 0.463) 

อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01 โดยความสัมพันธ์ทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง โดยในแต่ละด้านมี

ความสัมพันธ์กัน ดังนี้

ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของหน่วยงานกับด้านคุณภาพของงาน ค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์ (ρ) มีค่าเท่ากับ 0.235 ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของหน่วยงานกับด้านปริมาณงาน ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (ρ) มีค่าเท่ากับ 0.310 ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของหน่วยงานกับด้าน

เวลาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (ρ) มีค่าเท่ากับ 0.275 ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของหน่วยงานกับ

ด้านค่าใช้จ่าย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (ρ) มีค่าเท่ากับ 0.133 ดังนั้น ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ

ของหน่วยงานกับประสิทธิภาพการในท�างานของพนักงานส�านักบริการงานทรัพยากรบุคคล ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ (ρ) มีค่าเท่ากับ 0.463 โดยความสัมพันธ์ทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีระดับนัยส�าคัญ

ทางสถิติ 0.01 ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงค่าความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของหน่วยงานกับ

ประสิทธิภาพการในท�างานของพนักงานส�านักบริการงานทรัพยากรบุคคล

ความสัมพันธ์
คุณภาพ

ของงาน
ปริมาณงาน เวลา ค่าใช้จ่าย

ประสิทธิภาพ

ในการทำางาน

สวัสดิการทางด้านเศรษฐกิจ 0.23* 0.18** 0.44** 0.22** 0.39 **
สวัสดิการทางด้านสังคม 0.15* 0.10 0.16* - 0.70 0.27*
สวัสดิการทางด้านความ

มั่นคงในชีวิต
0.41 0.10 0.18* 0.15* 0.14*

สวัสดิการทางด้านเกื้อกูล -0.04 0.99 0.17* 0.17* 0.19*

การจัดสวัสดิการของ

หน่วยงาน
0.24* 0.31* 0.28** 0.13* 0.46**

**ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01 * ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

อภิปรายผล

จากการศึกษาระดับความพึงพอใจของพนักงานส�านักบริการงานทรัพยากรบุคคลต่อการจัด

สวัสดิการของหน่วยงานจากการศึกษาความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของหน่วยงานท่ีได้รับของ

พนักงานส�านักบริการงานทรัพยากรบุคคล ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของ

หน่วยงานที่ได้รับของพนักงานส�านักบริการงานทรัพยากรบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ  จิดาภา  ทรัพย์มากอุดม (2548) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของพนักงานต่อ

สวัสดิการของบริษัทสยาม ไอชิน จ�ากัด” พบว่า ความพึงพอใจต่อสวัสดิการของบริษัทสยาม ไอชิน จ�ากัด 

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

จากการศึกษาระดับประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานส�านักบริการงานทรัพยากรบุคคล  

จากการศึกษาประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานส�านักบริการงานทรัพยากรบุคคล ผลการศึกษา พบ
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ว่า  ประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานส�านักบริการงานทรัพยากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและ

ประสิทธิภาพในการท�างานแต่ละด้าน ได้แก่  คุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลา  และค่าใช้จ่าย พบว่า 

ประชากรมีประชากรมีประสิทธิภาพในการท�างานแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

สมยศ แย้มเผื่อน (2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานปฏิบัติการบริษัท 

เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานมีระดับประสิทธิภาพในการท�างานโดยรวมแต่ละ

ด้านอยู่ในระดับดี

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของหน่วยงานกับ

ประสิทธิภาพการในท�างานของพนักงานส�านักบริการงานทรัพยากรบุคคล  จากการศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของหน่วยงานกับประสิทธิภาพการในท�างานของพนักงานส�านัก

บริการงานทรัพยากรบุคคล พบว่า ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของหน่วยงานมีสหสัมพันธ์กับ

ประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานส�านักบริการงานทรัพยากรบุคคล อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01 

โดยความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทราพรรณ  แซ่ตั้ง (2558) ศึกษา

เรื่อง ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรกับความสุขในการท�างานของ

พนักงาน กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

บทสรุป

การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของหน่วยงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ท�างานของพนักงาน กรณีศึกษา พนักงานส�านักบริการงานทรัพยากรบุคคลของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง จาก

ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของหน่วยงานกับประสิทธิภาพ

ในการท�างานของพนักงานส�านักบริการงานทรัพยากรบุคคล พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 

แสดงให้เห็นได้ว่าความพึงพอใจในการสวัสดิการมีผลต่อประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงาน รวมถึง

พนักงานมีความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นได้ว่า สวัสดิการบางด้าน

อาจจะยังไม่ส่งผลต่อความต้องการที่แท้จริงของพนักงาน แต่พนักงานก็ยังท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทจึงควรจัดสวัสดิการที่เป็นสิ่งจูงใจที่สร้างความพึงพอใจ ให้พนักงานได้รับความสะดวกสบายมากยิ่ง

ขึ้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการขนส่ง

สาธารณะในเขตเทศบาลนครตรัง และเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บริการ

ขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรัง จ�าแนกตามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และการเลือกใช้ยานพาหนะในการเดินทาง โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้เป็นประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง จ�านวน 400 คน ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็นสถิติพรรณนา 

ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ความพึ่งพอใจ และสถิติอ้างอิง

ได้น�าการทดสอบแบบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนจ�าแนกทางเดียว (One-way ANOVA) 

เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจ

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรัง โดย

รวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านยาน

พาหนะ รองลงมาคือด้านผู้ให้บริการ ด้านความปลอดภัย และด้านคุณภาพการให้บริการ และผลการ

เปรียบเทียบความพึงพอใจของการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรัง พบว่า อายุ และยาน

พาหนะในการเดินทางที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขต

เทศบาลนครตรังแตกต่างกัน
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Abstract

The objective of this research are  Public Satisfaction with Quality of Service  

Provided By Trang City Municipality and Compare Satisfaction with Quality of Service  

Provided By Trang City Municipality which is categorized by general data such as, gender, 

age, education ,  occupation , Average income per month and choose a vehicle to travel 

.samples for this research are 400 people of Trang municipality statistics that the author 

uses for this research are of descriptive statistic namely frequency percentage mean and 

standard deviation in order to analyze their satisfaction and for inferential statistics the 

author performs t-test and One-way Anova in order to compare their satisfaction  against 

general data.

The research found that satisfaction from using services of choose public transport 

in Trang municipality. .Overall,the level of satisfaction was high.when considering each sids 

, it was found that.The most average in high levers is choose a vehicle to travel.Next on 

down, Service Provider Security And quality of service and compare satisfaction from using 

services of choose public transport in Trang municipality.which is categorized by general 

data such as gender , age , education, occupations, average income per month and choose 

a vehicle to Travel different .Effect toward satisfaction from using services of choose  

public transport in Trang municipality not different.

Key words: satisfaction, Service, public transport, Trang municipality

บทนำา

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การคมนาคมการขนส่งทางบกไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทางรถยนต์ 

ทางรถไฟ ทางน�้า หรือทางอากาศ ล้วนมีความส�าคัญ ซึ่งในการด�ารงชีวิตของมนุษย์จะต้องมีการเดินทางมา

เกี่ยวข้องอยู่เสมอ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปยังสถานที่ท�างาน 

สถานศึกษา หรือเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ รวมถึงการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่

ในต่างจังหวัด ถือว่าการคมนาคมขนส่งทางบกนั้นมีบทบาทส�าคัญมาก เนื่องจากมีความสะดวกสบายและ

รวดเร็ว รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็ไม่สูงจนเกินไปจึงท�าให้เป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไป

การบริการขนส่งสาธารณะมีความส�าคัญต่อการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดย

เฉพาะการลดค่าครองชีพของประชาชน นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการตัดสินใจในการใช้บริการขนส่ง

สาธารณะอีกด้วย ซึ่งยังส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดตรังเติบโตเพิ่มมากขึ้น โดยการขนส่ง

สาธารณะของเทศบาลนครตรังมีหลากหลาย อาทิ รถโดยสารประจ�าทาง รถสองแถว รถแท็กซี่ รถสามล้อ 

และรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังมีการเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะที่หลาก

หลาย ตามโอกาสและความจ�าเป็น ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้ข้ามาส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่ง

สาธารณะ โดยน�าเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะให้มีความปลอดภัย ทัน

สมัย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุด  



81

การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นสิ่งส�าคัญต่อประชาชน สังคม 

และเศรษฐกิจ ซึ่งสิ่งที่ควรได้รับการพัฒนาปรับปรุงอย่างเร่งด่วน คือความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของผู้ใช้บริการ ความรวดเร็วในการให้บริการ การประหยัดค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ความตรงต่อเวลา

ของการให้บริการ ซึ่งการจะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพได้นั้น ภาครัฐและภาคเอกชน

ต้องมีการวางแผนและด�าเนินการร่วมกัน พร้อมทั้งประชาชนต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนด้วย 

คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการให้บริการขนส่งสาธารณะและได้ท�าการศึกษาเรื่อง 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรัง และผู้วิจัยมุ่งหวัง

ผลของการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้สามารถตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาล

นครตรัง

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขต

เทศบาลนครตรัง จ�าแนกตามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน และการเลือกใช้ยานพาหนะในการเดินทาง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง

2. เพื่อให้ผู้ให้บริการตระหนักถึงความส�าคัญของการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ

3. การทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ความหมายของความพึงพอใจ  

กู๊ด (Good, 1973) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจ ซึ่ง

เป็นผลมาจาก ความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติที่บุคคลนั้นมีต่อสิ่งนั้น  

โอลิเวอร์ (Oliver, 1997) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ คือการตอบสนองที่แสดงถึง ความรู้

ปะสงค์ของลูกค้าเป็นวิจารณญาณของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ ความพึงพอใจมีมุมมองที่ แตกต่างกัน

แล้วแต่มุมมองของแต่ละคน  

โวลแมน (Wolman, 1973) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่มีความสุขเมื่อได้ รับผล

ส�าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ความต้องการหรือแรงจูงใจ

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ

Douglas (2007) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพการให้บริการ (Service quality) หมายถึง ทัศนคติ ที่เกิด

ขึ้นในระยะยาวเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมด 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2552) ได้กล่าวว่า บริการที่ยอดเยี่ยมตรงกับความต้องการ หมายถึง สิ่งที่

ลูกค้าต้องการหรือหวังไว้ ได้รับการตอบสนอง ส่วนบริการที่เกินความต้องการของลูกค้า หมายถึง บริการที่
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ลูกค้าได้รับดีกว่าที่หวังไว้ ท�าให้เกิดความรู้สึกประทับใจ

การขนส่งสาธารณะ คือบริการคมนาคมขนส่งผู้โดยสารที่สามารถใช้ได้โดยสาธารณชน ซึ่งแตก

ต่างจากรถแท็กซี่ รถร่วม หรือรถเมล์เช่าเหมาคันที่จะไม่รับผู้โดยสารแปลกหน้าหากไม่มีการตกลงกันก่อน

ล่วงหน้า

วิธีการดำาเนินวิจัย

การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนคร

ตรัง เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Experimental Research) มีรายละเอียดการวิจัย ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วยประชาชนที่มีภูมิล�าเนาในเขตเทศบาลนครตรัง 

อาศัยข้อมูลประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครตรังจ�านวน 59,894 คน ( ส�านักงานสถิติจังหวัดตรัง,ออนไลน์ 

) ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากประชากรโดยก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Taro 

Yamane จ�านวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง มีลักษณะเป็นค�าถาม

แบบปลายปิดและปลายเปิด เพื่อเป็นเครื่องมือส�าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างใช้ส�าหรับใน

การวิจัยครั้งนี้ โดยมีการแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน และยานพาหนะในการเดินทาง 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการขนส่ง

สาธารณะในเขตเทศบาลนครตรัง ประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านผู้ให้บริการ 

ด้านความปลอดภัย และด้านยานพาหนะ โดยใช้เครื่องมือมาตราส่วนประมาณ  ซึ่งใช้มาตรวัดของ ลิเคอร์ท

สเกล (Likert Scale) 5 ระดับ โดยมีระดับความเชื่อมันของแบบสอบถามทั้งฉบับ .96

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ

ขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรัง โดยมีลักษณะค�าถามปลายเปิด

https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://th.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บแบบสอบถาม โดยการแจกแบบสอบถามให้ประชาชนที่มีภูมิล�าเนาในเขต

เทศบาลนครตรัง ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 หลังจากนั้นรวบรวมแบบสอบถามจาก

ประชาชนที่มีภูมิล�าเนาในเขตเทศบาลนครตรัง เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนก่อนน�ามาวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

  วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจ และสถิติเชิงอ้างอิง ได้น�าการทดสอบแบบที (t-test) การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนจ�าแนกทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึ่งพอใจ

ผลการวิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรังพบว่า 

โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ�านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 อยู่ในช่วงอายุ 15-24 ปี มีจ�านวน 268 

คน คิดเป็นร้อยละ 67.0 อยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจ�านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 มีอาชีพ

เป็นนักเรียน/นักศึกษา มีจ�านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71.10 มีรายได้ต�่ากว่า 5,000 บาท/เดือน มี

จ�านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 และมีการเลือกใช้รถโดยสารประจ�าทางมากที่สุด มีจ�านวน 216 คน 

คิดเป็นร้อยละ 54.0
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ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขต

เทศบาลนครตรัง

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรัง มีระดับ

ความพึ่งพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านยานพาหนะมีระดับความ

พึงพอใจในการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรัง สูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.70  ซึ่งความ

พึงพอใจในการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรัง ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยรวมมี

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน

ค่าใช้จ่ายในการบริการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.75 ด้านผู้ให้บริการ โดยรวมมีระดับ

ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ

แต่งกายของผู้ให้บริการมีความสุภาพเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.70 ด้านผู้ความปลอดภัย โดย

รวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบ

ว่า ด้านภายนอกของรถมีการระบุหมายเลขและเส้นทางอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.78 และ

ด้านยานพาหนะ โดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.70 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสภาพรถโดยสารโดยทั่วไปมีความปลอดภัย  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 

3.73

ส่วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานทางการวิจัยการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ

ใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรัง

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขต

เทศบาลนครตรัง จ�าแนก ตามเพศ

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

การใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขต

เทศบาลนครตรัง

เพศ

t Sig.

ชาย

(139 คน)

หญิง

(261 คน)

Mean S.D Mean S.D

ด้านคุณภาพการให้บริการ
3.68 0.68 3.65 0.66 0.37 0.36

ด้านผู้ให้บริการ                             
3.65 0.79 3.67 0.69 -0.23 0.01*

ด้านความปลอดภัย
3.64 0.81 3.68 0.75 -0.49 0.12

ด้านยานพาหนะ
3.68 0.78 3.70 0.69 -0.24 0.18

รวม 3.67 0.66 3.67 0.60 -0.10 0.17

มีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่ง

สาธารณะในเขตเทศบาลนครตรัง โดยภาพรวม ด้วยวิธีการหาค่า (One-way ANOVA) มีค่าสถิติ t เท่ากับ 

- 0.10 และค่า Sig. เท่ากับ 0.17 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส�าคัญ 0.05 ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกันมีผลต่อ

ความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรังไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า ด้านผู้ให้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะใน

เขตเทศบาลนครตรังแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาล

นครตรัง จ�าแนกตามอายุ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการ

ขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรัง SS df MS F Sig.

ด้านคุณภาพการให้บริการ Between Groups 1.108 4 0.277 0.624 0.645

Within Groups 175.237 395 0.444

Total 176.345 399

ด้านผู้ให้บริการ Between Groups 2.795 4 0.699 1.340 0.255

Within Groups 206.025 395 0.522

Total 208.819 399

ด้านความปลอดภัย Between Groups 2.174 4 0.544 0.912 0.457

Within Groups 235.371 395 0.596

Total 237.546 399

ด้านยานพาหนะ Between Groups 2.882 4 0.721 1.394 0.325

Within Groups 204.176 395 0.517

Total 207.059 399

รวม

Between Groups 1.425 4 0.356 0.933 0.444

Within Groups 150.782 395 0.382

Total 152.208 399

จากตารางที่ 2 ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่ง

สาธารณะในเขตเทศบาลนครตรัง โดยภาพรวม ด้วยวิธีการหาค่า (One-way ANOVA) มีค่าสถิติ F เท่ากับ 

0.933 และค่า Sig. เท่ากับ 0.444 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส�าคัญ 0.05 ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกันมีผลต่อ

ความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรังไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาล

นครตรัง จ�าแนกตามระดับการศึกษา
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการ

ขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรัง SS df MS F Sig.

ด้านคุณภาพการให้บริการ Between Groups 0.074 3 0.025 0.056 0.983

Within Groups 176.271 369 0.445

Total 176.345 399

ด้านผู้ให้บริการ Between Groups 1.220 3 0.407 0.775 0.508

Within Groups 207.600 369 0.524

Total 208.819 399

ด้านความปลอดภัย Between Groups 1.261 3 0.420 0.705 0.550

Within Groups 236.284 396 0.597

Total 237.546 399

ด้านยานพาหนะ Between Groups 0.797 3 0.266 0.510 0.675

Within Groups 206.261 396 0.521
Total 207.059 399

รวม
Between Groups 0.318 3 0.106 0.276 0.843

Within Groups 151.890 396 0.384

Total 152.208 399

 จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรัง โดยภาพรวม ด้วยวิธีการหาค่า (One-way ANOVA) ) มีค่าสถิติ 

F เท่ากับ 0.276 และค่า Sig. เท่ากับ 0.843 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส�าคัญ 0.05 ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษา

แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรังไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาล

นครตรัง จ�าแนกตามอาชีพ

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการ

ขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรัง SS df MS F Sig.

ด้านคุณภาพการให้บริการ Between Groups 4.041 6 0.674 1.536 0.165

Within Groups 172.304 393 0.438

Total 176.345 399

ด้านผู้ให้บริการ Between Groups 5.515 6 0.919 1.777 0.103

Within Groups 203.304 393 0.517

Total 208.819 399

ด้านความปลอดภัย Between Groups 10.766 6 1.794 3.110 0.005*

Within Groups 226.780 393 0.577

Total 237.546 399

ด้านยานพาหนะ Between Groups 9.021 6 1.503 2.984 0.007*

Within Groups 198.038 393 0.504

Total 207.059 399

รวม

Between Groups 5.668 6 0.945 2.534 0.020*

Within Groups 146.539 393 0.373

Total 152.208 399

มีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ใช้บริการที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ

ขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรัง โดยภาพรวม ด้วยวิธีการหาค่า (One-way ANOVA) มีค่าสถิติ F 

เท่ากับ 2.534และค่า Sig. เท่ากับ 0.020 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ 0.05 ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน

มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรังแตกต่างกัน จ�าแนกออกเป็น

ด้านได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการ และ ด้านผู้ให้บริการ ซึ่งมากกว่าระดับนัยส�าคัญ 0.05 ผู้ใช้บริการที่มี

อาชีพแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรังไม่แตกต่าง

กัน แต่ด้านความปลอดภัย และด้านยานพาหนะ ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ 0.05 ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตก

ต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรังแตกต่างกัน
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาล

นครตรัง จ�าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการ

ขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรัง SS df MS F Sig.

ด้านคุณภาพการให้บริการ Between Groups 0.900 4 0.225 0.507 0.731

Within Groups 175.445 395 0.444

Total 176.345 399

ด้านผู้ให้บริการ Between Groups 1.349 4 0.337 0.642 0.633

Within Groups 207.470 395 0.525

Total 208.819 399

ด้านความปลอดภัย Between Groups 3.370 4 0.843 1.421 0.226

Within Groups 234.175 395 0.593

Total 237.546 399

ด้านยานพาหนะ Between Groups 1.848 4 0.462 0.890 0.470

Within Groups 205.210 395 0.520

Total 207.059 399

รวม

Between Groups 1.302 4 0.326 0.852 0.493

Within Groups 150.906 395 0.382

Total 152.208 3399

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจใน

การใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรัง โดยภาพรวม ด้วยวิธีการหาค่า (One-way ANOVA) 

มีค่าสถิติ F เท่ากับ 0.852 และค่า Sig. เท่ากับ 0.493 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส�าคัญ 0.05 ผู้ใช้บริการที่มีราย

ได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรัง

ไม่แตกต่างกัน 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาล

นครตรัง จ�าแนกตามยานพาหนะในการเดินทาง
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการ

ขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรัง
SS df MS F Sig.

ด้านคุณภาพการให้บริการ Between Groups 13.115 4 3.279 7.935 0.000*

Within Groups 163.230 395 0.413

Total 176.345 399

ด้านผู้ให้บริการ Between Groups 14.352 4 3.588 7.288 0.000*

Within Groups 194.468 395 0.492

Total 208.819 399

ด้านความปลอดภัย Between Groups 22.751 4 5.688 10.460 0.000*

Within Groups 214.796 395 0.544

Total 273.546 399
ด้านยานพาหนะ Between Groups 21.303 4 4.083 11.869 0.000*

Within Groups 185.755 395 0.470
Total 207.059 399

รวม

Between Groups 16.331 4 4.083 11.869 0.000*

Within Groups 135.876 395 0.344
Total 152.208 399

มีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 6 พบว่าผู้ใช้บริการที่มีการเลือกใช้ยานพาหนะที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ

ในการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรัง โดยภาพรวม ด้วยวิธีการหาค่า (One-way ANO-

VA) มีค่าสถิติ F เท่ากับ 11.869 และค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ผู้ใช้บริการที่

มีการเลือกใช้ยานพาหนะที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขต

เทศบาลนครตรัง แตกต่างกัน 

อภิปรายผลการวิจัย

จากการส�ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาล

นครตรัง จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 คน ซึ่งใช้เกณฑ์ทั่วไปในการประเมินค่าความถี่และร้อยละ ได้แก่ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และยานพาหนะในการเดินทาง โดยเพศหญิงมี

จ�านวน 261 คน ซึ่งมีความถี่สูงกว่าเพศชายที่มีจ�านวน 139 คน หรือเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 65.4 และเพศ

ชายคิดเป็นร้อยละ 34.8 ในส่วนเกณฑ์ของอายุจะพบว่า ช่วงอายุ 15-24 ปี มีจ�านวนสูงสุดอยู่ที่ 268 คน คิด

เป็นร้อยละ 67.0 ในส่วนของระดับการศึกษา พบว่าระดับปริญญาตรี มีจ�านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 

64.3 ในส่วนของอาชีพ พบว่า นักเรียน/นักศึกษา มีจ�านวน284 คน คิดเป็นร้อยละ 71.0 ในส่วนของรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ต�่ากว่า 5,000 บาท/เดือน มีจ�านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3  และในส่วนของ
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ยานพาหนะในการเดินทาง พบว่า รถโดยสารประจ�าทาง มีจ�านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 อีกทั้ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรฤทัย สุภัทรเกียรติ (2552) ที่พบว่าลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้

ใช้บริการที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในของผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการ

จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาล

นครตรัง ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านผู้ให้บริการ ด้านความปลอดภัย และด้านยาน

พาหนะ โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.67 ซึ่งด้านยานพาหนะ มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ

ในเขตเทศบาลนครตรังสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าในด้านคุณภาพการ

ให้บริการ โดยรวมมีระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.66 ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริการมีความเหมาะ

สม มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรังสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.75 ด้านผู้ให้บริการ โดยรวมมีระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.67 ซึ่งการแต่งกายของผู้ให้

บริการมีความสุภาพเรียบร้อย มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนคร

ตรังสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ด้านความปลอดภัย โดยรวมมีระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 

3.66 ซึ่งภายนอกของรถมีการระบุหมายเลขและเส้นทางอย่างชัดเจน มีระดับความพึงพอใจในการใช้

บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรังสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78  และด้านยานพาหนะ โดย

รวมมีระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.70 ซึ่งสภาพรถโดยสารโดยทั่วไปมีความปลอดภัย มีระดับ

ความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรังสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73

จากการศึกษาการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บริการขนส่งสาธารณะ

ในเขตเทศบาลนครตรัง ตามปัจจัยข้อมูลทั่วไปในสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านเพศ ปัจจัยทางด้านอายุ 

ปัจจัยทางด้านระดับการศึกษา และปัจจัยทางด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรัง มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 และปัจจัยตัวสุดท้ายเป็นปัจจัย

ทางด้านอาชีพและด้านยานพาหนะ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาล

นครตรัง มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

บทสรุป

จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาล

นครตรัง ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 15-24 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่

เป็นนักเรียนนักศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 5,000 บาท มีการเลือกใช้บริการรถโดยสารประจ�าทาง

มากที่สุด จากการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรัง ทั้ง 4 ด้าน 

พบว่าความพึงพอใจของการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรัง โดยรวมอยู่ในระดับความพึง

พอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านยานพาหนะ รองลงมาคือด้าน

ผู้ให้บริการ ด้านความปลอดภัย และด้านคุณภาพการให้บริการ และผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

การใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรัง พบว่า อายุ และยานพาหนะในการเดินทางที่แตกต่าง

กัน มีผลต่อความพึงพอใจของการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรังแตกต่างกัน
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บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบ่ี  2) เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์

ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์

ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประกอบด้วยการ

วิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interview) ในลักษณะของการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(in-depth interview) และวิธีการสังเกตร่วมด้วย ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างเจาะจงศึกษาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ในศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่จ�านวน 8 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ประจ�า

ศูนย์ฯ 

ผลการศึกษา พบว่า 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์ด�ารง

ธรรมจังหวัดกระบี่มากที่สุด คือ ความรู้ ความสามารถที่ต้องมีความรอบรู้ในทุกด้าน โดยเฉพาะในข้อ

กฎหมาย รองลงมา คือ บุคลากรต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ มีจิตใจบริการ และปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุด 

คือ แบบของการบริหาร เนื่องจากแบบการบริหารขึ้นอยู่กับผู้บริหารในจังหวัดนั้น ๆ 2. ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ พบว่า ด้านคุณภาพของงานส�าคัญมากท่ีสุด 

เนื่องจาก การแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในประเด็นต่าง ๆ ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาและได้รับความพึง

พอใจที่สุด และด้านค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานมีน้อยมาก เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วน

กลาง ซึ่งมีการจัดสรรอย่างเหมาะสม 3. แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์

ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ พบว่า ควรมีการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการรับมือ

กรณีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในแต่ละกรณี และมีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรให้เกิดการปฏิบัติเป็นที่

แน่ชัด เพื่อสร้างความรวดเร็วแก่บุคลากร ส�าหรับข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรนั้น เพื่อสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ควรมีกฎหมายหรือพระราชบัญญัติ

รองรับในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่  และควรมีการเพิ่มสวัสดิการและค่า

ตอบแทนพิเศษให้แก่บุคลากรศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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Abstract 

The objective of this study were 1) to study the factors affecting in job perfor-

mance of personnel at Damrongdhama center of Krabi 2) to study the job performance of 

personnel and 3) to study the guidelines to improve the job performance of personnel. 

This study was qualitative research. The researcher used documentary research, structured 

interview, in-depth interview and observation from purposive sampling who were the key 

informant total 8 persons including administrator, civil servants and the officer at Damrong-

dhama center of Krabi.

The results found that 1) the most important factor in job performance of person-

nel was knowledge and ability to work especially law and follow by service mind. More-

over, the least factor was type of administration. 2) The performance of personnel at 

Damrongdhama center of Krabi found that the quality of the work was the most important 

because the problems for the people in various issues must be addressed and get the 

most satisfaction. About the operating cost was very small due to being allocated from the 

central budget 3) Guidelines for improving performance of personnel at Damrongdhama 

center of Krabi was training. It should be provided for practitioners to receive training in 

dealing with complaints / grievances in each case. Applying technology to work. For the 

recommendation, there should be a law or act to support the work of personnel and pro-

pose the additional benefits/ special remuneration for improve morale.

Keywords : Factors, Job performance, Damrongdhama center of Krabi

บทนำา

ระบบราชการมีขอบเขตภารกิจกว้างขวางและผูกพันกับชีวิตของประชาชนในทุกสาขาอาชีพ การ

บริการสาธารณะส่วนใหญ่เป็นของหน่วยงานภาครัฐที่การด�าเนินงานมีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนทุก

ระดับ แต่ปัญหาส�าคัญของระบบราชการ คือ ความล้มเหลวในการให้บริการ ได้แก่ การมีระบบราชการที่ไม่

สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ขาดความยืดหยุ่น ท�างานล่าช้า ไม่ทันกาล เป็นระบบและวิธีการ

ท�างานที่ไม่เหมาะสมกับยุคสมัย ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะปฏิรูประบบราชการ โดยมุ่งเน้นให้ส่วน

ราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (นภาพร ผิวอ่อน, 2550, น.11) 

โดยศูนย์ด�ารงธรรม เป็นหน่วยงานในระบบราชการ ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย 

อ�านาจหน้าที่ของศูนย์ด�ารงธรรมตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 96/2557 

ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เพื่อท�าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การให้บริการข้อมูล

ข่าวสาร ให้ค�าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะ ของประชาชน ตลอดจนท�าหน้าที่เป็น

ศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี พ.ศ. 2546 โดยได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยมีอ�านาจหน้าที่ก�ากับดูแลและอ�านวยความสะดวก

ให้การบริหารงานของศูนย์ด�ารงธรรมและการบริหารงานของจังหวัดด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
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ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน(ศูนย์ด�ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย, 2559, น.1-2) ซึ่งศูนย์ด�ารงธรรมเป็น

ช่องทางหนึ่งที่จะขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการให้เป็นรูปธรรม 

ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินงานของศูนย์ด�ารงธรรมมีการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ 

สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง และตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างท่ัวถึง จึงมีการเพิ่มช่องทางการร้องทุกข์ ซึ่งมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดวางโครงการศูนย์ด�ารงธรรมรวม 2 ระดับ ประกอบด้วย ศูนย์ด�ารงธรรมส่วน

กลาง และศูนย์ด�ารงธรรมส่วนภูมิภาค ซึ่งศูนย์ด�ารงธรรมส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ

จังหวัด และระดับอ�าเภอ โดยศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด แบ่งงานออกเป็น 5 ส่วน คือ 1. ส่วนรับเรื่อง 2. ส่วน

วิเคราะห์ ติดตามและประสานงาน  3. ส่วนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี  4. ส่วนปฏิบัติการในพ้ืนที่

หรือหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และ 5. ส่วนประชาสัมพันธ์

ส�าหรับศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ก็เป็นศูนย์หนึ่งที่ได้จัดต้ังขึ้นเพื่อท�าหน้าที่ในระดับของจังหวัด 

ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่และภารกิจงานที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล รวมทั้งตามขอบเขตความรับผิดชอบ

แต่ละอ�าเภอในจังหวัดกระบี่ บุคลากรในหน่วยงานจึงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อน

ภารกิจเหล่านี้ให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยเหตุนี้จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรของศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด

กระบี่จะต้องมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดี (ศูนย์ด�ารงธรรม กระทรวง

มหาดไทย, 2559, น.3) ซึ่งการที่บุคลากรจะท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือและ

ความเสียสละในการท�างานอย่างจริงจังของบุคลากรในองค์กร ความร่วมมือดังกล่าว อาจมีสาเหตุมาจาก

หลายประการ สาเหตุท่ีส�าคัญประการหนึ่ง คือ ความพึงพอใจในการท�างานของบุคลากรภายในองค์กร 

เพราะความพึงพอใจจะเป็นแรงผลักดันให้บุคคลท�างานด้วยความกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจ และมี

ความเต็มใจในการปฏิบัติงาน ท�าให้องค์การบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพในที่สุด (นลพรรณ บุญ

ฤทธิ์, 2558, น.11-12)

อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ หากบุคลากรขาดความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงาน หรือมีความไม่พอใจในการท�างานอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจแสดงออกถึงพฤติกรรม 

การกระท�าที่ส่งผลต่อการท�างาน เช่น ความล่าช้าในการด�าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน/

ร้องทุกข์ไม่คืบหน้าให้แล้วเสร็จเพื่อยุติเรื่อง หรือมีผลงานในขอบเขตความรับผิดชอบเป็นที่พึงพอใจลดน้อย

ลง สิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ 

(สายใหม จิตมัง, 2560, น.12)

ดังนั้น แน่นอนว่าบุคลากรมีความส�าคัญต่อการปฏิบัติงานในการด�าเนินเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ของประชาชนให้ส�าเร็จลุล่วงได้ โดยท�าหน้าที่เป็นแกนกลางส�าคัญในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการส่งต่อเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ อย่างไรก็ตาม การที่บุคลากรจะท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมขึ้น

อยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ซึ่งความร่วมมือและเสียสละอย่างจริงจังเต็ม

ก�าลังของบุคลากรในการปฏิบัติงานให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี ย่อมมาจากหลาย ๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นในด้าน

ของสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านการท�างานเป็นทีม ด้านความผูกพันกับหน่วยงานและอื่น ๆ ส่ง

ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งคุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลา และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 

ซึ่งปัจจัยในด้านต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก จะเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วย
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ความเต็มใจ ความกระตือรือร้น และความสมัครใจ ท�าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด

กระบี่

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่

3. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด

กระบี่

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ท�าให้ได้ตระหนักถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์ด�ารง

ธรรมจังหวัดกระบี่

2. ท�าให้ได้มองเห็นถึงภาพรวมของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัดกระบี่

3. สามารถน�าเอาข้อปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่

4. สามารถน�าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์

ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนว

ใหม่

การทบทวนวรรณกรรม

ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาเอกสาร ต�ารา บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงได้รวบรวมแนวคิดท่ี

เกี่ยวข้องได้ดังนี้

1. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

Abraham Zaleanick (1958 อ้างถึงใน เมธี ไพรชิต, 2556, น.35) ได้กล่าวว่า การปฏิบัติงานจะดี

มีประสิทธิภาพหรือไม่ข้ึนอยู่กับผู้ปฏิบัติว่าจะได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งภายนอกและภายใน 

(External and Internal) มากน้อยเพียงใด ซึ่งหากว่าผู้ปฏิบัติงานได้รับการตอบสนองมากการปฏิบัติงานก็

ย่อมมีประสิทธิภาพมากด้วยเช่นกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ความต้องการภายนอก ได้แก่ 1) รายได้หรือค่าตอบแทน 2) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 3) 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ 4) ต�าแหน่งหน้าที่

ความต้องการภายใน ได้แก่ 1) ความต้องการเข้าหมู่คณะ และ 2) ความต้องการแสดงความจงรัก

ภักดี ความเป็นเพื่อน และความรักใคร่

ส�าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร 7 ประการ ดังนี้1) กลยุทธ์ 

(Strategy) เกี่ยวกับการก�าหนดเป็นภารกิจ การพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนในองค์กร โอกาสและอุปสรรค

ภายนอกองค์กร 2) โครงสร้าง (Structure) โครงสร้างขององค์กรที่เหมาะสมจะช่วยในการปฏิบัติงาน 3) 

ระบบ (System) ระบบขององค์กรจะท�าให้บรรลุเป้าหมาย 4) แบบ (Style) แบบของการบริหารเพื่อบรรลุ

เป้าหมายขององค์กร 5) บุคลากร (Staff) 6) ความสามารถ (Skill) และ 7) ค่านิยมร่วมของคนในองค์กร 
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(Shared value) (สมยศ นาวีการ, 2549 อ้างถึงใน นลพรรณ บุญฤทธิ์, 2558, น.23-25) 

2. ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzberg (Herzberg’s two-factor theory)

Herzberg (1979 อ้างถึงใน ดาริน ปฏิเมธีภรณ์, 2556, น.27-29) ได้กล่าวว่า เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ Herzberg  สาเหตุที่เรียกว่า ทฤษฎีสองปัจจัย เพราะ ในการท�างานนั้นจะ

ต้องมีสิ่งที่ท�าให้เกิดความพึงพอใจ สิ่งที่ท�าให้ไม่พึงพอใจ หรือส่วนประกอบที่เสริมให้คนเกิดความพอใจยิ่ง

ขึ้น จึงเรียกว่าเป็นสิ่งค�้าจุน ทฤษฎีจูงใจและค�้าจุน สร้างขึ้นจากผลการวิจัยในปี ค.ศ.1959 ที่เมือง Pitts-

burgh ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีที่ว่า มนุษย์มีความปรารถนา 2 ประการ ประการหนึ่ง คือ 

ความปรารถนาท่ีจะขจัดความทุกข์ทางร่างกายทั้งหลายให้หมดไป เช่น ความหิว ความเดือดร้อนทาง

สุขภาพ ประการที่สอง คือ ความปรารถนาในความสุขทางใจ เช่น ความภาคภูมิใจในความส�าเร็จชีวิตท่ี

เจริญก้าวหน้า เป็นต้น 

1. ปัจจัยจูงใจ (Motivator factors) หมายถึง ปัจจัยที่มีองค์ประกอบที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ

ของงานโดยตรง ปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจให้บุคคลรักงานและชอบงาน ท�าให้บุคคลในองค์การปฏิบัติ

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีอยู่ 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) ความส�าเร็จในการท�างาน (Achievement) 2) การ

ได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition)  3) ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่

ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท้าทายให้ต้องลงมือท�าหรือเป็นงานที่มีลักษณะท�าโดยล�าพัง 4) ความ

รับผิดชอบ (Responsibility) และ 5) ความก้าวหน้า (Advancement) 

2. ปัจจัยคำ้าจุน (Hygiene factors) หมายถึง ปัจจัยที่ค�้าจุนให้แรงจูงใจในการท�างานของ

บุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือลักษณะไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การจะเกิดความไม่ชอบงานขึ้น ซึ่ง

มีอยู่ 8 ปัจจัย ได้แก่  1) เงินเดือน (Salary) 2) โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility 

Growth) 3) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา(Interpersonal Relation Superior,Subordinate, Peers) 

4) สถานะทางอาชีพ (Status) 5) นโยบายและการบริหาร (Company policy and administration) 6) 

สภาพการท�างาน (Working conditions) 7) ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal life) และ 8) ความมั่นคงใน

งาน (Security) 

ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้าจุน ตามทฤษฎีของ Herzberg กับความพึงพอใจในงานจะปรากฏเป็น

แนวต่อเนื่องสองแนว คือ ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิดแนวต่อเนื่องระหว่างไม่มีความพึงพอใจกับมี

ความพึงพอใจ ซึ่งหมายความว่า ถ้าผู้บริหารไม่ได้ใช้ปัจจัยนี้ในการจูงใจ ผู้ปฏิบัติงานก็จะไม่เกิดความพึง

พอใจในงาน แต่ถ้าผู้บริหารน�าปัจจัยนี้มาใช้จูงใจ ผู้ปฏิบัติงานก็จะท�าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจใน

งาน ส่วนปัจจัยค�้าจุนเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดแนวต่อเนื่องระหว่างความไม่พึงพอใจกับไม่มีความพึงพอใจ ซึ่ง

ความหมายว่าถ้าในหน่วยงานผู้บริหารไม่ได้จัดปัจจัยเหล่านี้จะท�าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน

3. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

Herbert A. Simon (1960, น.180-181 อ้างถึงใน เอกราช ปลอดโปร่ง, 2557, น.24-

25) ให้ความหมายของประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเพื่อการ

บรรลุเป้าหมาย ประสิทธิภาพจึงมักถูกวัดในรูปแบบของต้นทุนหรือจ�านวนทรัพยากรท่ีใช้ไปเมื่อเทียบกับ

ผลงานหรือผลผลิตที่ได้ เช่น ต้นทุน แรงงาน เวลาที่ใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและเป็นการวัดผล
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การท�างานขององค์กรนั้น ว่าท�างานได้ปริมาณมากน้อยแค่ไหน คุณภาพงานดีมากน้อยแค่ไหน ใช้เงิน ใช้

เวลา ใช้แรงงานไปมากน้อยแค่ไหน เป็นผลตอบรับบริการมากน้อยแค่ไหน โดยรวมความมีประสิทธิภาพ 

จึงหมายถึง การท�างานให้ได้ปริมาณและคุณภาพมาก องค์กรมีความสมัครสมานสามัคคี มีสันติภาพและ

ความสุขร่วมกัน เป็นผลดีต่อส่วนรวมและผู้รับบริการ แต่ใช้เวลา แรงงาน และงบประมาณน้อย ยังรวมไป

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ในแง่บวกกับสิ่งที่ทุ่มเทและลงทุนให้กับงาน ซึ่งประสิทธิภาพในการท�างาน

นั้นจะพิจารณาได้จากการท�างานของแต่ละบุคคล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ให้กับงาน เช่น ความ

พยายาม ก�าลังงาน กับผลลัพธ์ที่ได้จากงานนั้นๆ ผลของการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งผลของการ

ปฏิบัติดี คือ ประสิทธิภาพในการท�างานสูง และถ้าผลของการปฏิบัติงานไม่ดีถือว่า ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานต�่า ความสามารถส�าเร็จท่ีท�าให้เกิดความส�าเร็จตามความปรารถนาโดยใช้เวลา และความ

พยายามเล็กน้อยก็สามารถให้ผลงานที่ได้ส�าเร็จลงอย่างสมบูรณ์ และงานใดจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ให้

ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน�าเข้า (input) กับผลผลิต (output) ที่ได้รับออกมา

วิธีดำาเนินการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้ศึกษาได้แบ่ง

ลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นที่ก�าหนดไว้ คือ ผู้ศึกษาด�าเนินการค้นคว้า

และศึกษาเอกสาร ต�ารา บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้ซึ่งเป็น

ข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ 

อีกด้วย

2. การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการสัมภาษณ์ คือ การเก็บข้อมูลภาคสนาม 

(Field Survey) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกเป็นรายบุคคล จากบุคลากรที่ปฏิบัติ

งานในศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบ่ี จ�านวน 8 ราย ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการด�าเนินงานการรับเรื่องร้อง

เรียน/ร้องทุกข์ เพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง เป็นข้อมูลเชิงปฐมภูมิที่ต้องน�ามาวิเคราะห์

ข้อมูลต่อไป

3. รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการสังเกต คือ เป็นวิธีที่ได้รับรู้และสัมผัสถึงสภาพ

ความเป็นจริงของการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ เป็นข้อมูลเชิงกายภาพเพื่อเก็บ

ข้อมูลพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทั่วไป 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ�านวน 8 ราย ประกอบด้วย ผู้อ�านวยการกลุ่มงาน

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ ข้าราชการในต�าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ข้าราชการในต�าแหน่ง

นิติกรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบ่ี เจ้าหน้าท่ีในต�าแหน่งนิติกรประจ�าศูนย์

ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�าจังหวัดกระบี่ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากการ

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พิจารณาถึงรายละเอียดต่าง ๆ และสร้างแบบ

สัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดของการวิจัย เพ่ือเป็นแนวทางในการก�าหนดกรอบ

ค�าถามในการสร้างแบบสัมภาษณ์ ลักษณะของแบบสัมภาษณ์ในการวิจัยประกอบด้วย  3 ตอนและระหว่าง

การสัมภาษณ์ได้ใช้การบันทึกเสียงประกอบขณะท�าการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์อย่าง
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ครบถ้วน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากบุคลากรที่ปฏิบัติ

งานศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ โดยท�าการนัดวัน เวลา ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และด�าเนินการสัมภาษณ์

ตามวัน เวลาที่ได้นัดไว้จนครบประเด็นค�าถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ จึงวิเคราะห์ค�าให้

สัมภาษณ์ของแต่ละบุคคลตามวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบ

และน�าไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน แสดงความส�าคัญของข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อสะดวกในการ

วิเคราะห์และเขียนรายงานข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ประมวลและสรุปผลสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ตามข้อเท็จจริงท้ังในเชิงเหตุและผล เป็นลักษณะของการพรรณนาน�าไปสู่ค�าตอบใน

การศึกษาและสรุปตามหลักว่าสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

จากผลการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์ด�ารง

ธรรมจังหวัดกระบี่” สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์

ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่

จากการสัมภาษณ์บุคลากรศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ จ�านวน 8 ราย ตามกระบวนการวิจัยเชิง

คุณภาพ พบว่า ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานส่งผลเป็นอันดับหนึ่งเพื่อการปฏิบัติ

งานอย่างมีประสิทธิภาพที่ดี บุคลากรต้องมีความสามารถที่รอบด้าน มีความรู้ในด้านข้อกฎหมายที่ชัดเจน 

ความเข้าใจในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และความเข้าใจในการประสานงานไปยังหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา อันดับสอง คือ บุคลากร จ�าเป็นจะต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ เอาใจใส่

ประชาชนที่เข้ามาร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขอค�าปรึกษา พร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ ช่วยเหลืออย่าง

ทันท่วงที แสดงให้เห็นถึงความเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการปฏิบัติงานล�าดับสุดท้าย คือ แบบของการบริหาร เนื่องจากแบบการบริหารขึ้นอยู่กับผู้

บริหารจังหวัดนั้น ๆ ในการก�าหนดวิสัยทัศน์ หรือวัตถุประสงค์ขององค์กรให้มีความชัดเจน ครอบคลุม จะ

ต้องข้ึนอยู่กับส�านักงานจังหวัด ซึ่งศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักงานจังหวัด 

ท�าให้การจัดการตนเองในองค์กรยังไม่สามารถกระท�าได้อย่างอิสระ อ�านาจหน้าที่ยังไม่มีอย่างเต็มที่ การ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพก็ขึ้นอยู่กับแบบการบริหารในการควบคุมเช่นกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ 

William R., Van Dersal (1968, อ้างถึงใน ไพบูลย์ ตั้งใจ, 2554, น.39) ได้กล่าวถึง ปัจจัยด้านความ

ต้องการเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญในการปฏิบัติงาน ท�าให้พนักงานเกิดความรู้สึกพอใจมากหรือน้อย ส่งผล

ให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององค์กรที่ก�าหนดไว้ องค์ประกอบที่มีปัจจัยที่มีผล

ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1. การปกครองบังคับบัญชา 2. เงินเดือน 3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้

ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชา 4. ความส�าเร็จในการท�างาน 5. การยอมรับทางสังคม 6. ลักษณะงาน 7. 

ความรับผิดชอบ 8. โอกาสก้าวหน้า สอดคล้องกับการศึกษาของปราณี ประวิชพราหมณ์และคณะ (2551)

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด

กระบี่
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จากการสัมภาษณ์บุคลากรศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ จ�านวน 8 ราย ตามกระบวนการวิจัยเชิง

คุณภาพ พบว่า ด้านคุณภาพของงานเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดในการปฏิบัติงาน ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการ

ปฏิบัติงาน คือ การแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในประเด็นต่าง ๆ การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เข้ามาร้อง

เรียน/ร้องทุกข์ หรือขอค�าปรึกษาต้องได้รับการแก้ไขปัญหาและได้รับความพึงพอใจที่สุด เมื่อคุณภาพของ

งานออกมาในทิศทางท่ีดี ย่อมแสดงว่าองค์กรประสบความส�าเร็จ และบุคลากรมีศักยภาพและมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามทฤษฎีของ Peterson and Plowman (1953 อ้างถึงใน อุสุมา ศักดิ์

ไพศาล, 2556, น.32) กล่าวว่า คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง คือ ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้

ประโยชน์คุ้มค่า และมีความพึงพอใจผลการท�างานมีความถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว นอกจากนี้ ผลงานที่

มีคุณภาพควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู ้มารับบริการ และ

สอดคล้องกับการศึกษาของสมยศ แย้มเผื่อน (2551) และปวีณรัตน์ สิงหภิวัฒน์ (2557) 

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์ด�ารง

ธรรมจังหวัดกระบี่

จากการสัมภาษณ์บุคลากรศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ จ�านวน 8 ราย ตามกระบวนการวิจัยเชิง

คุณภาพ พบว่า ควรมีการจัดอบรมให้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ ได้เข้ารับการฝึกอบรม

เก่ียวกับการรับมือกรณีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในแต่ละกรณี และการไกล่เกลี่ยกรณีเรื่องร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ รวมไปถึงมีการปรึกษางานกับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานอยู่เสมอ ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกันในองค์กร และมีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรให้เกิดการ

ปฏิบัติเป็นที่แน่ชัด เพื่อสร้างความรวดเร็ว อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนและบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพชรพิศุทธิ์ อัฒจักร (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัยจ�ากัด (มหาชน)” ผลการวิจัยในแนวทาง การแก้ไขปัญหาและสร้าง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่า ควรมีสวัสดิการที่ดี มีรางวัล มีการชมเชย จัดระบบการท�างานให้เป็น

ระเบียบและสะดวกรวดเร็วต่อการปฏิบัติงาน จัดอบรมพนักงานให้เข้าใจระบบการท�างาน เพื่อเป็น

แนวทางปฏิบัติเดียวกัน และควรจัดสรรเวลาการท�างานของพนักงานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน มีการ

ปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เหมาะสมกับการด�ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน 

บทสรุป

ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า ความรู้ ความสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่มากที่สุด มีความรู้ในด้านข้อกฎหมายที่ชัดเจน ความเข้าใจในการ

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และความเข้าใจในการประสานงาน ซึ่งความรู้ ความสามารถจะต้องอาศัย

ทักษะความช�านาญและไหวพริบ ปฏิภาณ อีกทั้งตัวบุคลากรของศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ จ�าเป็นจะ

ต้องเป็นบุคคลท่ีมีจิตสาธารณะ เอาใจใส่ประชาชนที่เข้ามาร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขอค�าปรึกษา พร้อมให้

บริการประชาชนอย่างเต็มที่ ช่วยเหลืออย่างท่วงที แสดงให้เห็นถึงความเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง ปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับใช้ประชาชนในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน แนวทาง

พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ ควรมีการจัดอบรม ให้ทาง

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบ่ี ได้เข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกับการรับมือกรณีเรื่องร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ในแต่ละกรณี และการไกล่เกลี่ยกรณีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
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ทุกคน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เกิดความช�านาญ ความรอบรู้ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ในทุกกรณี และ

สามารถรับมือกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับศูนย์ดำารงธรรมจังหวัดกระบี่
Knowledge and understanding of the people about Damrongdhama  

Center of Krabi

สุวพัชร ภักดีย่อง1 วิสุทธิณี ธานีรัตน์2

Suwapat Pakdeeyong1 Wisuttinee Taneerat2

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับศูนย์ด�ารง

ธรรมจังหวัดกระบ่ี 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัดกระบี่ เมื่อจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการศูนย์

ด�ารงธรรมจังหวัดกระบ่ี จ�านวน 200 คน ท�าการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย 

t-test และ One-way ANOVA

ผลการวิจัย พบว่า 1) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบ่ี โดย

รวมอยู่ในระดับมาก ( = 0.67, S.D. = 0.24) 2) ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ และช่องทางการติดตาม

ข่าวสาร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีระดับ

การศึกษา ช่องทางการรู้จักศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ รวมทั้งประสบการณ์การติดต่อศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัดกระบี่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ด�ารงธรรมที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
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Abstract

The purpose of this study were 1) to study knowledge and understanding of the 

people about Damrongdhama Center of Krabi 2) to study the differences in knowledge 

and understanding of the people when classified by personal information. The sample 

group consisted of 200 respondents who contacted with Damrongdhama Center of Krabi. 

The data was collected by using questionnaires. The statistical analysis used in this study 

are frequency, percentage, mean, standard deviation t-test and One-way ANOVA. 

The result found that 1) Knowledge and understanding of the people about at 

Damrongdhama Center of Krabi was high level in overall. (  0.67, S.D. 0.24). and 2) The sex 

factor, age factor, occupation factor, and channel to contact information factor affecting 

knowledge and understanding of the people about at Damrongdhama Center of Krabi not 

different. Moreover, education factor, channel to know Damrongdhama Center and experi-

ence in contacting Damrongdhama Center played an important role in knowledge and 

understanding of the people about roles and duties at Damrongdhama Center of Krabi 

with statistical significance at the level of 0.05. 

Keywords : Knowledge and understanding, Damrongdhama Center of Krabi

บทนำา

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นปัญหาที่หลากหลายและสั่งสมเป็นเวลานาน สาเหตุของ

ปัญหาเกิดจากโครงสร้างของสังคมมีความเหล่ือมล�้าไม่เท่าเทียมกัน ความแตกแยกทาง ด้านความคิดที่ไม่

ตรงกัน จึงน�าไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาการเอารัด

เอาเปรียบ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น ท�าให้ส่งผลกระทบต่อการ

พัฒนาประเทศและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ซ่ึงรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐได้ตระหนักและให้

ความส�าคัญกับปัญหาดังกล่าว จะต้องมีการด�าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่ง

ด่วน ไม่ให้ทวีความรุนแรงไปกว่าเดิม โดยมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการท�างานของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนและเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม (บวรศักดิ์ วานิช, 2559, น.1) 

ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการ “บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข” ให้แก่

ประชาชน จงึได้เปิด “ศนูย์บรกิารข่าวสารกระทรวงมหาดไทย” ขึน้ เมือ่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2536 โดยมี

เป้าหมายเพื่อรับความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง ให้บริการข้อมูล และรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยว

กับงานของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดเอกภาพและ

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน จึงได้มีการปรับปรุงโดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ด�ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย” 

หลังจากนั้น จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรมข้ึนในทุกจังหวัด (เดชภพ เพียรเกาะและคณะ, 2559, น. 1) 

โดยศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด ท�าหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค�า

ปรึกษา แจ้งเบาะแส ประสานเร่งติดตามการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ประมวลแยกแยะ
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เรื่องร้องทุกข์จากช่องทาง/หน่วยงาน ประสานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท/แก้ไขปัญหาของประชาชน ประสาน

การจัดชุดปฏิบัติเคลื่อนที่เร็ว ส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี งานติดตามประเมินผลการด�าเนินงานของ

ศูนย์ด�ารงธรรม งานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ด�ารงธรรม รับเรื่องปัญหาความ

ต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนในเรื่องของความเดือดร้อนต่าง ๆ ในทุกเรื่อง และการคุ้มครอง

ป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรม (สายใหม จิตมัง, 2561, น.1)

อย่างไรก็ตาม ในสภาวการณ์ปัจจุบันประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุ

แต่เกิดความเหลื่อมล�้าทางด้านจิตใจ ค่านิยมและสังคม ท�าให้คนในสังคมมีความเห็นแก่ตัว เอารัดเอา

เปรียบกันมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิต การประกอบอาชีพและการด�ารงชีพของประชาชน 

ท�าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและประสบปัญหาความไม่เป็นธรรม จึงเป็นเหตุให้ผู้ที่ได้รับความ

เดือดร้อนมาร้องเรียน/ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งศูนย์ด�ารงธรรมมีบทบาทหน้าที่

ในการอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยตรง มีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนจากสถานการณ์และภัยต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น แต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับศูนย์ด�ารงธรรมมากสักเพียงใด เน่ืองจากได้มีการจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดมาไม่นานนัก เพ่ือเป็นการ

อ�านวยการและประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดข้ึนกับประชาชน ศูนย์ด�ารงธรรมจึงต้องมี

การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ต้องท�าให้ประชาชนรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ด�ารงธรรม

อย่างแพร่หลายและสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แจ้งความช่วยเหลือเมื่อประสบความเดือด

ร้อนต่าง ๆ ได้ทุกเรื่องตลอดเวลา ดังนั้น จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งที่ประชาชนควรรับรู้และท�าความเข้าใจ 

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและคนรอบข้าง เมื่อประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ และผู้บริหาร

ต้องตระหนักและให้ความส�าคัญกับประชาชนในประเด็นดังกล่าว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ

ประชาชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด

กระบี่ เมื่อจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. เพื่อท�าให้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่

2. สามารถน�าข้อมูลไปปรับปรุง เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับศูนย์

ด�ารงธรรมจังหวัดกระบ่ีได้มากยิ่งขึ้น เพื่อประชาชนสามารถมีความรู้มาใช้ในการติดต่อประสานงานเม่ือ

ประสบกับปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว

3. ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานในศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ สามารถน�าข้อมูลที่ได้จากการ

วิจัยครั้งนี้ไปใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้เหมาะสม

และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้ในล�าดับต่อไป
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ทบทวนวรรณกรรม

1. แนวคิดและทฤษฎีความรู้ความเข้าใจ

ความรู ้ คือ พฤติกรรมขั้นต้น ซึ่งผู ้เรียนเพียงแต่จ�าได้ อาจจะโดยการฝึกหรือโดยการมอง

เห็น ความรู้ขั้นนี้ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับค�าจ�ากัดความ ความหมาย ทฤษฎี ข้อเท็จจริง กฎโครงสร้าง และ

วิธีการแก้ปัญหา (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2520, น. 10) และความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการน�า

ความรู้ความเข้าใจ ไปดัดแปลงปรับปรุงเพื่อให้สามารถจับใจความ อธิบาย หรือเปรียบเทียบ ย่นย่อเร่ือง

ราวความคิดเห็นข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งยังสามารถอธิบายและเปรียบเทียบส่ิงท่ีมีลักษณะ และสภาพ

คล้ายคลึงเป็นท�านองเดียวกับของเดิมได้ บุคคลที่มีความเข้าใจในสิ่งใดจะสามารถแปล ความหมาย ตีความ 

หรือขยายความเกี่ยวกับสิ่งนั้นได้ (ไพศาล หวังพานิช, 2526, น. 105)

2. แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำารงธรรม

ส�าหรับแนวคิดในการท�างานของศูนย์ด�ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย จะเน้นการส่ือสารและเน้น

การมีส ่วนร ่วมระหว่างภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนา เอกชน มูลนิธิ

ชมรม สมาคม สถาบัน อาสาสมัคร และองค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเป็นแกนหลักในการ

ประสานความร่วมมือของทุกองค์กร โดยในส่วนภูมิภาค จะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัดและศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ/กิ่งอ�าเภอ ทั้งนี้ มีการจัดโครงสร้างในการแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 4 

ส่วน ประกอบด้วย 1. ส่วนวิเคราะห์รับเรื่อง 2. ส่วนเร่งรัดติดตามและประสานงาน 3. ส่วนส่งเสริมและ

สงเคราะห์พลเมืองดี 4. ส่วนปฏิบัติการในพื้นที่ (โชคสขุ กรกติตชิยั, 2560, น.2-6)

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ ณ ศูนย์ด�ารง

ธรรมจังหวัดกระบี่ ในปี 2560 จ�านวน 1,215 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560) ผู้วิจัยใช้วิธีการ

สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane 

(1976) ที่ระดับความเชื่อมั่นร ้อยละ 95 ที่ค�านวณออกมาได้ จ�านวน 300.928 แต่ผู ้ วิจัยขอเก็บ

แบบสอบถามเพียง 200 ตัวอย่าง เนื่องจากระยะเวลาในการด�าเนินการวิจัยค่อนข้างจ�ากัด 

กรอบแนวคิดการวิจัย

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก�าหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษา

ไว้โดยได้น�าข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ ได้ดังนี้
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยสมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานที่ 1 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่อยู่ในระดับ

น้อย

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนท่ีมีเพศต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่

ที่แตกต่างกัน

สมมติฐานที่ 3 ประชาชนท่ีมีอายุต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่

ที่แตกต่างกัน

สมมติฐานท่ี 4 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด

กระบี่ที่แตกต่างกัน

สมมติฐานที่ 5 ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัดกระบี่ที่แตกต่างกัน

สมมติฐานท่ี 6 ประชาชนท่ีมีช่องทางในการติดตามข่าวสารต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ที่แตกต่างกัน

สมมติฐานที่ 7 ประชาชนท่ีมีช่องทางการรู้จักศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ต่างกันมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ที่แตกต่างกัน

สมมติฐานที่ 8 ประชาชนที่มีประสบการณ์การติดต่อศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ต่างกันมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ที่แตกต่างกัน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล ประกอบดัวย 3 ตอน ดังนี้

ตอนท่ี 1 เป็นค�าถามเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาย ุอาชพี ระดบัการศกึษา ช่องทางในการ

ตดิตามข่าว ช่องทางการรูจ้กัศูนย์ด�ารงธรรมจังหวดักระบ่ี ประสบการณ์การติดต่อ ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดักระบี่

ตอนที ่2 เป็นค�าถามเก่ียวกบัความรูค้วามเข้าใจของประชาชนเกีย่วกบัศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดักระบี่

จ�านวน 5 ด้าน ลกัษณะข้อค�าถามเป็นแบบสอบถามชนดิปลายปิด (Close – ended Questionnaires ) ลกัษณะ
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ข้อค�าถามเป็นแบบเลอืกตอบ โดยตอบว่าทราบ เมือ่มคีวามรูค้วามเข้าใจตรงกบัข้อความทีถ่าม และตอบไม่ทราบ

เม่ือไม่มคีวามรูค้วามเข้าใจตรงกบัข้อความทีถ่าม คะแนนความรูค้วามเข้าใจน�ามาแบ่งเป็นระดบัการรบัรู้ 2 ระดบั 

โดยใช้คะแนนสงูสดุ ลบด้วยคะแนนต�า่สดุ และน�ามาหารด้วยกลุ่มหรือระดับทีต้่องการแบ่ง ซึง่ในการศกึษาคร้ังนีแ้บ่ง

เป็น 2 ระดบัความรูค้วามเข้าใจ คอื มากและน้อย

ตอนที ่3 ความคดิเหน็หรอืข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เป็นค�าถามปลายเปิด โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดง

ความคิดเหน็ในเรือ่งความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับศนูย์ด�ารงธรรมจังหวดักระบี่

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล น�ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้และท�าการบันทึก

ข้อมูล จึงน�าคะแนนที่ได้ไปค�านวณ เพื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป (SPSS) ซึ่งการ

วิเคราะห์ข้อมูลจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 

1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

1.1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของประชาชนที่มาขอรับบริการ ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด

กระบี่ โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)

1.2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด

กระบี่ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics )

โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ t-test ส�าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระท่ี

มี 2 กลุ่ม และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA ส�าหรับหาความแตกต่างระหว่างตัว

แปรอิสระที่มี 2 กลุ่มขึ้นไป ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

สรุปผลการวิจัย

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 64.5 ส่วนใหญ่จะมีอายุในช่วง 20-

60 ปี คิดเป็นร้อยละ 63.5 ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 46.5 มีระดับการศึกษา

มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 33.5 ช่องทางในการติดตามข่าวสารส่วนใหญ่ผ่านทางโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 

42.0 ส่วนใหญ่มีช่องทางในการรู ้จักศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ผ่านทางญาติ/คนรู ้จัก คิดเป็นร้อย

ละ 34.0 และประสบการณ์การติดต่อศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการ

ติดต่อ คิดเป็นร้อยละ 66.0 เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาท

หน้าที่ของศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ จ�าแนกตามลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ อาชีพ ช่อง

ทางการติดตามข่าวสาร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ที่ไม่แตกต่างกัน และ

ระดับการศึกษา ช่องทางการรู้จักศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ ประสบการณ์การติดต่อศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัดกระบี่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ด�ารงธรรมที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05
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อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่” 

สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัยดังน้ี 1) เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของประชาชนเก่ียวกับศูนย์

ดำารงธรรมจังหวัดกระบี่

จากผลการวิจัยพบว่า ระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด

กระบี่ ในภาพรวมของท้ัง 5 ด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สันติ กอบการ

ดี (2557) ท้ังน้ี เนื่องจากศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่หลักเป็นศูนย์กลางในการ

ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุก ๆ เรื่อง จึงได้มีการพัฒนาในเรื่อง

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ด�ารงธรรมอย่างแพร่หลาย หลากหลายช่องทาง ท�าให้ประชาชนที่มา

ขอรับบริการศูนย์ด�ารงธรรมเกิดความรู้สึกอยากที่จะเรียนรู้ เพื่อที่จะศึกษาเป็นประโยชน์แก่ตัวเองและคน

รอบข้าง เมื่อประสบกับปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องให้ความส�าคัญและตระหนัก 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน โดยสรุปแล้ว ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัดกระบี่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่อยู่บ้างแล้ว ท�าให้ประชาชนมีระดับ

ความรู้ความเข้าใจในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ เพื่อศึกษาความแตกต่างความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ

ศูนย์ดำารงธรรมจังหวัดกระบี่ เมื่อจำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

1. จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวศูนย์ดำารงธรรมจังหวัดกระบี่ จำาแนก

ตามเพศ ผลจากการวิเคราะห์พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด

กระบี่ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งทิวา จินดาศร และลินจง โพชารี (2559) สามารถ

อธิบายได้ว่า เนื่องจากประชาชนผู้ที่มาขอรับบริการศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือ

เพศหญิง มีระดับความรู้ความเข้าใจท่ีเหมือนกัน อาจเนื่องมาจากบุคคลเหล่านี้อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีหรือมี

สภาพแวดล้อมทางสังคมเดียวกันท�าให้เกิดการรับรู้ในเรื่องเหล่านี้เหมือนกัน ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

2. จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับศูนย์ดำารงธรรมจังหวัดกระบ่ี 

จำาแนกตามอายุ ผลจากการวิเคราะห์พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด�ารงธรรม

จังหวัดกระบี่ที่ ไม ่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของประสงค์ เอี๊ยวเจริญ (2552) อย่างไร

ก็ตาม เน่ืองจากประชาชนผู้ที่มาขอรับบริการศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใด มีความ

มุ่งหมายที่จะศึกษาศูนย์ด�ารงธรรม เพ่ือเป็นประโยชน์เมื่อประสบกับปัญหาต่าง ๆ xหรือไม่ได้รับความเป็น

ธรรม จึงส่งผลให้ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจที่ไม่แตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจท่ี

เหมือนกัน ดงันัน้ จงึปฏิเสธสมมตฐิาน

3. จากการศกึษาความรูค้วามเข้าใจของประชาชนเก่ียวกับศนูย์ดำารงธรรมจงัหวดักระบี ่จำาแนก

ตามอาชพี ผลจากการวิเคราะห์พบว่าอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดั

กระบีท่ีไ่ม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวจิยัของกนกขวญั สงัข์เพง็ และณฐัวณ์ี บนุนาค (2552) โดยเนือ่งจาก

ระดับความรู้ความเข้าใจของแต่ละบุคคลอาจจะไม่ขึ้นอยู่กับอาชีพท่ีปฏิบัติ เป็นไปได้ว่าประชาชนในทุก

อาชีพ อาจมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับศนูย์ด�ารงธรรมอยูบ้่างแล้ว จงึท�าให้ประชาชนทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนัมี



110

ความรูค้วามเข้าใจท่ีไม่แตกต่างกนั ดงันัน้ จงึปฏิเสธสมมติฐาน

4. จากการศกึษาความรู้ความเข้าใจของประชาชนเก่ียวกับศนูย์ดำารงธรรมจงัหวดักระบี ่จำาแนก

ตามระดับการศกึษา ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบ่ีท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยรวมมีค่า sig. เท่ากับ 

0.002 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของสายสมร สังข์เมฆ (2553) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า

เป็นเพราะบุคคลที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันก็จะมีความรู ้ที่แตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่ผู ้ตอบ

แบบสอบถามจะมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา อาจเป็นเพราะบุคคลที่มาติดต่อขอรับบริการศูนย์ด�ารง

ธรรมจังหวัดกระบี่มีระดับการศึกษาที่อยู่ในช่วงระดับมัธยมศึกษา จึงท�าให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ศูนย์ด�ารงธรรมมากกว่าระดับประถมศึกษา ปวส. ปวช. ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ดังนั้น จึงยอมรับ

สมมติฐาน

5. จากการศึกษาความรู ้ความเข้าใจของประชาชนเก่ียวกับศูนย์ดำารงธรรมจังหวัด

กระบ่ี จำาแนกตามช่องทางในการติดตามข่าวสาร ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ช่องทางในการติดตาม

ข่าวสารที่แตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง

กับพรรณวดี ข�าจริง และเยาวภา ประคองศิลป์ (2553) สาเหตุส�าคัญอาจเป็นเพราะเทคโนโลยีท�าให้วิถี

การด�าเนินชีวิตของคนในโลกเปลี่ยนไป ท�าให้เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยมีช่องทางการ

ติดตามข่าวสารหลากหลายช่องทาง ประชากรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ง่าย เพราะประชาชนมี

บทบาทในการค้นหาและรับข้อมูลมาใช้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ประชาชนจึงมีการรับรู้ข่าวสารเพิ่ม

มากข้ึน จึงท�าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่แตกต่าง ดังนั้น จึงอาจได้กล่าวได้ว่า ช่องทางในการ

ติดตามข่าวสารไม่ใช่อุปสรรคต่อการรับรู้ ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน

6. จากการศึกษาความรู ้ความเข้าใจของประชาชนเก่ียวกับศูนย์ดำารงธรรมจังหวัด

กระบี่ จำาแนกตามช่องทางการรู้จักศูนย์ดำารงธรรมจังหวัดกระบ่ี ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ช่องทางการ

รู้จักศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบ่ีท่ีแตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ที่

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยรวมมีค่า sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพล เจียมวิจิตร (2559) ทั้งนี้ เนื่องจากช่องทางการรู้จักศูนย์ด�ารงธรรมมี

หลากหลายช่องทาง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และญาติ/คนรู้จัก เป็นต้น ท�าให้ข้อมูลข่าวสารมีการเผยแพร่ไป

อย่างทั่วถึง และการที่ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะการรับข้อมูลและการ

แปลข้อมูลให้เป็นข้อความตามความเข้าใจไม่ตรงกัน ท�าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกันออก

ไป ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน

7. จากการศึกษาความรู ้ความเข้าใจของประชาชนเก่ียวกับศูนย์ดำารงธรรมจังหวัด

กระบี่ จำาแนกตามประสบการณ์การติดต่อศูนย์ดำารงธรรมจังหวัดกระบี่ ผลจากการวิเคราะห์พบว่า 

ประสบการณ์การติดต่อศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่ท่ีแตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ด�ารง

ธรรมจังหวัดกระบี่ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยรวมมีค่า sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ง

มีค่าน้อยกว่า 0.05 สอดคล้องกับ วรรณิสา คงกะทรัพย์ (2555) อย่างไรก็ตาม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่

ไม่เคยมีประสบการณ์การติดต่อศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดกระบี่มีความรู้ความเข้าใจเป็นส่วนใหญ่ เป็นเพราะ

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดอยู่บ้างแล้ว แต่ไม่เคยมีปัญหาความเดือดร้อน
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ใด ๆ จึงไม่มีประสบการณ์ในการติดต่อขอรับบริการ แต่อาจมีความรู้ความเข้าใจน้อยว่าบุคคลท่ีมี

ประสบการณ์ในการมาติดต่อขอรับบริการศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด ท�าให้การรับรู้ของบุคคลแตกต่างกัน 

ประสบการณ์การติดต่อศูนย์ด�ารงธรรมก็แตกต่างกันไปด้วย ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน 

บทสรุป

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญงิคดิเป็นร้อยละ 64.5 มอีายใุนช่วง 20-60ปี คดิเป็นร้อย

ละ 63.5 ประกอบอาชีพรบัจ้างทัว่ไป คดิเป็นร้อยละ 46.5 มรีะดบัการศกึษาส่วนใหญ่มธัยมศกึษา คดิเป็นร้อย

ละ 33.5 มช่ีองทางการตดิตามข่าวสารผ่านทางโทรทศัน์ คดิเป็นร้อยละ 42.0 มช่ีองทางในการรูจั้กศนูย์ด�ารง

ธรรมจังหวัดกระบี่ผ่านทางญาติ/คนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 34.0 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยมี

ประสบการณ์การตดิต่อศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดักระบี ่คดิเป็นร้อยละ 66.0 ซึง่มรีะดบัความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั

ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดักระบ่ีอยูใ่นระดบัมาก (  = 0.67, S.D = 0.24) และเมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน

ทีม่ค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ คอื ด้านการให้บรกิาร อยูใ่นระดับมาก (  = 0.78, S.D = 0.28) รองลงมาคอื  ด้านภารกจิ

หน้าทีอ่ยูใ่นระดบัมาก (  = 0.75, S.D = 0.27) และด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ด้านช่องทางในการติดต่ออยูใ่

นระดบัมาก (  = 0.51, S.D = 0.31) ตามล�าดบั เมือ่เปรยีบเทยีบความรูค้วามเข้าใจของประชาชนเกีย่วกบัศนูย์

ด�ารงธรรมจังหวดักระบ่ี จ�าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคลพบว่า ประชาชนทีม่เีพศ อาย ุอาชีพ ช่องทางการติดตาม

ข่าวสารต่างกันมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดักระบีท่ีไ่ม่แตกต่างกนั และประชาชนทีม่รีะดับ

การศกึษา ช่องทางการรูจ้กัศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดักระบี ่ประสบการณ์การตดิต่อศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวัดกระบี่

ต่างกนัมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดักระบีท่ีแ่ตกต่างกัน
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ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร บริษัทแปลนครีเอชั่นส์ จำากัด
Factors affecting employee engagement in Plan Creations Co., Ltd.

รัชฎา พุทธทอง1 วิสุทธิณี ธานีรัตน์2

Ratchada Phutthong1 Wisuttinee Taneerat2

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะกล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และ

ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ�ากัด อันเนื่องมาจากอัตราการลาออก

ของพนักงานท่ีมีจ�านวนสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง และอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของ

องค์กรต่อไปในอนาคตได้ โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างพนักงาน บริษัท 

แปลนครีเอชั่นส์ จ�ากัด ที่มีการสอบถามถึงปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อายุงาน และระดับงาน และปัจจัย

แรงจูงใจในการท�างาน ที่ครอบคลุมค�าถามเกี่ยวกับ ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ผู้น�าและการน�า

องค์กร วิธีการท�างานของหัวหน้างาน ลักษณะงานที่ท�าและโอกาสก้าวหน้าในการท�างาน ค่าจ้างและ

สวัสดิการ ความสามารถในการท�างานของพนักงาน คุณภาพชีวิต มาตรฐาน กฎระเบียบ ชื่อเสียงของ

องค์กร และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ท�าให้ทราบถึงระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร และ

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน

ไม่มีผลต่อระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ส่วนปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท�างานส่วนใหญ่

พนักงานมีความคิดเห็นแตกต่างกันและส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ยกเว้นปัจจัยด้านผู้น�า

และการน�าองค์กร กับด้านวิธีการท�างานของหัวหน้างานที่พนักงานมีความคิดเห็นแตกต่างกันมีความผูกพัน

ต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน และจากผลการศึกษาสามารถช่วยเป็นแนวทางในการหาวิธีเสริมสร้างความผูกพัน

ต่อองค์การได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการท�างานขององค์กร การ

ก�าหนดนโยบายและวิธีการให้สอดคล้องกับการท�างานของพนักงาน

คำาสำาคัญ : ความผูกพันของพนักงาน, ความผูกพันต่อองค์กร, บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ�ากัด
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Abstract

The objectives of this article were to describe the factors affecting employee en-

gagement to the organization and the level of employee engagement to the organization. 

Plan Creation Co., Ltd. Which is due to the continuous increase of staff resignation and 

may affect the performance of the organization in the future. By analyzing the data from 

the questionnaires of the employees of Plan Creation Co., Ltd. Inquire about personal fac-

tors such as age, age, job position and job position. And motivation factors in work that 

covers questions about employee engagement to the organization, leadership, how the 

supervisor works, job characteristics and career advancement opportunities, wage and 

welfare, The ability of employees to work, quality of life, standards, regulations, organiza-

tion foundation and working liquidity. Knowing the level of employee engagement with 

the organization and the factors affecting employee engagement to the organization. From 

the results of the study found that personal factors of employees do not affect the level 

of employee engagement to the organization. As for motivation factors in the workplace, 

most of the employees have different opinions and result in different engagement with 

the organization. Except for leadership, work method factors of supervisors that employ-

ees have different opinions, have different commitments to the organization. And from the 

results of the study, can help as a guideline for finding ways to strengthen engagement 

with the organization appropriately. Including to be used as a guide to improve the work 

of the organization Determining policies and procedures in accordance with the work of 

employees.  

Keywords : Employee Commitment, Organizational Commitment, Plan Creation Co., Ltd.

บทนำา

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นมิได้จ�ากัดขอบเขตอยู่แค่การสรรหา และการคัดเลือก

บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรเท่านั้น แต่ยังมีส่ิงที่ส�าคัญที่จะต้องด�าเนินการ

ควบคู่กันไป คือ การปลูกฝังหรือการสร้างจิตส�านึกให้บุคลากรในองค์กรเกิดความผูกพัน ความซื่อสัตย์ และ

จงรักภักดีที่จะร่วมมือและปฏิบัติงานให้กับองค์กร โดยองค์กรจะต้องใส่ใจดูแลรักษาความก้าวหน้าในอาชีพ

การงานให้กับบุคลากร อันจะส่งผลให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างชื่อเสียง และสร้างความส�าเร็จให้กับ

องค์กร โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและยากล�าบาก แต่การที่องค์กรจะคาดหวังและมุ่งผลให้บุคลากร

ภายในองค์กรปฏิบัติเช่นนั้นได้ จ�าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ เป็นแรงเสริม เพื่อกระตุ้น

และคอยผลักดันให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2549, น. 261)  

ในส่วนของบริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ�ากัด เป็นผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายของเล่นที่ท�าจากไม้ยางพารา

แห่งแรกของโลก ภายใต้ตราสินค้า “แปลนทอยส์” ซึ่งไม้ยางที่น�ามาใช้นั้นเป็นไม้ยางที่หมดอายุการให้น�้า

ยางแล้ว โดยใช้กระบวนการและกรรมวิธีพิเศษในการรักษาเนื้อไม้ และไม่ใช้สารเคมี เพื่อความปลอดภัย
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ส�าหรับเด็ก บริษัทจึงได้น�าไม้ยางเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่โดยสร้างสรรค์เป็นของเล่นไม้ที่ช่วยเสริมสร้าง

พัฒนาการให้กับเด็กๆ ทั่วทุกภูมิภาคของโลก และบริษัทได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย จากทั้งทางประเทศ

แถบยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และไทย โดยบริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ�ากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 ถือ

หุ้นโดยคนไทย 100%  ซึ่งเริ่มต้นจากทดลองผลิตในห้องแถวย่านลาดพร้าว ในปี พ.ศ.2527 หลังจากนั้นจึง

ได้ขยายโรงงานไปท่ีซอยนารายณ์ และเป็นจุดเริ่มต้นในการก้าวเข้ามาสู่อุตสาหกรรมผลิตของเล่นไม้

ยางพาราอย่างเต็มตัว ในปี พ.ศ.2529 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สินค้าของแปลนทอยส์ เริ่มเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

จึงท�าการขยายโรงงานไปยังนิคมอุตสาหกรรมเมืองใหม่บางพลี ต่อมาในปี พ.ศ.2532 ได้สร้างโรงงานที่

จังหวัดตรัง โดยย้ายฐานการผลิตมายังจังหวัดตรังทั้งหมด เพราะนอกจากจะสามารถอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ

หลัก คือ ไม้ยางพาราแล้ว ยังสามารถสร้างงานให้แก่คนในท้องถิ่นได้อีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มี

พนักงานที่เป็นคนในท้องถิ่นถึง 95% โดยเป็นพนักงานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อ�าเภอย่านตาขาวซึ่งเป็นที่ตั้งของ

โรงงานในปัจจุบันถึงร้อยละ 60 รองลงมา คือ อ�าเภอกันตัง คิดเป็นร้อยละ 14 นอกจากนี้ อาศัยอยู่อ�าเภอ

อื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง คิดเป็นร้อยละ 26 ดังรูปที่ 1 ดังนั้น จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบ

ริษัทฯ ในการสร้างงานให้กับคนในท้องที่ได้อย่างแท้จริง 

 

รูปที่ 1 แสดงสัดส่วนพนักงานบริษัท แปลนครีเอชั่น จำากัดแยกตามอำาเภอในจังหวัดตรัง

ที่มา: คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเภทธุรกิจขนาดกลาง 

บริษัท แปลนครีเอชั่น จ�ากัด (2556)

อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2549 บริษัทฯ ประสบปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ เนื่องจากบริษัทฯ 

เป็นพันธมิตรกับบริษัท Brio ซึ่งเป็นตัวแทนกระจายสินค้ารายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา และเมื่อบริษัท Brio 

ประสบปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ จึงท�าให้ส่งผลกระทบมาถึงบริษัทฯ ด้วย ท�าให้บริษัทฯ ต้องปรับ

ตัวเพื่อความอยู่รอดในภาวะการณ์ขณะนั้น โดยการปรับลดยอดก�าลังการผลิตลงร้อยละ 20 นอกจากนี ้

บริษัทฯ ยังต้องปรับลดการท�างานล่วงเวลาของพนักงานลงจากเดิมท�างาน 6 วัน/สัปดาห์ เหลือแค่ 5 วัน/

สัปดาห์ ซึ่งในขณะนั้นมีพนักงานทั้งหมด 1,600 คน ดังนั้น เมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ค�าสั่งซื้อ และการวางแผนการผลิตของบริษัทฯ ยังส่งผลรวมไปถึงอัตราการลาออกของพนักงานด้วย  

จากข้อมูลสถิติอัตราการลาออกของพนักงานระหว่างปี พ.ศ.2558 - พ.ศ.2561 พบว่า สถิติการลา

ออกของพนักงานในช่วงปี พ.ศ.2558 จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2561 มีอัตราการลาออกของพนักงานที่

เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ดังรูปท่ี 2 ซึ่งจากการลาออกของพนักงานส่งผลกระทบถึงความต่อเนื่องของงาน 
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เพราะเมื่อมีพนักงานลาออก บริษัทฯ จ�าเป็นจะต้องสรรหาพนักงานใหม่มาทดแทนพนักงานที่ลาออกไป  

โดยในระหว่างการสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่ ท�าให้งานในส่วนของพนักงานท่ีลาออกไปนั้นขาด

ความต่อเนื่องหรือมีผลต่อเป้าหมายการผลิตที่บริษัทตั้งไว้ ตลอดจนเกิดค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ต้องประสบ

กรณีมีคนออกจากงาน คือ ค่าเอกสาร ค่าฝึกอบรมพนักงานใหม่ ค่าสูญเสีย เนื่องจากพนักงานใหม่ขาด

ความช�านาญ  

รูปที่ 2 แสดงอัตราการลาออกของพนักงานบริษัท แปลนครีเอชั่น จำากัด 

ระหว่างปี 2558 – ก.ย. 2561

ที่มา: แผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ�ากัด (2561)

ดังนั้น ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเป็นปัจจัยที่ส�าคัญยิ่งประการหน่ึงต่อการพัฒนาองค์กร

อย่างยั่งยืน ซ่ึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาต่างๆ ภายในองค์กร ท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความ

ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในบริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ�ากัด โดยการศึกษาในครั้งนี้จะเน้นที่ปัจจัยที่ส่ง

ผลกระทบต่อระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร เพื่อจะได้หาวิธีเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การ

ให้เหมาะสม และเพื่อรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงของบริษัทไว้

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ�ากัด

2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ�ากัด

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ทราบถึงระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เพ่ือหาวิธีเสริมสร้างความผูกพันต่อ

องค์การได้อย่างเหมาะสม

2. ท�าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ 

จ�ากัด เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการท�างานขององค์กร การก�าหนดนโยบายและวิธีการให้สอดคล้อง

กับการท�างานของพนักงาน 
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การทบทวนวรรณกรรม

1. แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร

ความผูกพันต่อองค์การ คือความผูกพันทางทัศนคติ หรือการที่คนๆ หนึ่งจะแสดงตนและมีส่วน

เก่ียวข้องในองค์การใดๆ ความผูกพันต่อองค์การมีความหมายท่ีกว้างกว่าความพอใจในงาน เพราะจะ

เก่ียวข้องกับองค์การทั้งหมดมิใช่เพียงแค่ตัวบุคคล และความผูกพันต่อองค์การจะมีความมั่นคงมากกว่า

ความพอใจในงาน เพราะว่าสิ่งท่ีเกิดข้ึนวันต่อวันนั้นจะไม่ท�าให้ความผูกพันลดลงไป (วิฑูรย์ สิมะโชคดี, 

2538, น. 17) นอกจากนี้ ความผูกพันต่อองค์การยังเป็นตัวเชื่อมระหว่างจินตนาการหรือความต้องการของ

สมาชิกองค์การ เข้ากับเป้าหมายขององค์การท�าให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ และช่วยลด

การควบคุมจากภายนอกซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีสมาชิกมีความรักและความผูกพันต่อองค์การของตน

นั่นเอง (Bruce Buchanan, 1974 อ้างถึงใน ณรงค์ ตันวิพัฒน์, 2544, น. 12)

2. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร

Allen and Mayer (1990 อ้างถึงใน ฐิติมา หลักทอง, 2557, น. 13-14) ได้อธิบายว่าความผูกพัน

ต่อองค์กรนั้นแสดงออกมาใน 3 ลักษณะ ได้แก่ ความผูกพันด้านความรู้สึก ความผูกพันด้านการท�างานต่อ

ไปอย่างต่อเนื่อง และความผูกพันด้านบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรใน

แต่ละด้าน คือ

1. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก คือ การรับรู้ลักษณะงาน ได้แก่ความมี

อิสระในการท�างาน ลักษณะเฉพาะของงานความส�าคัญของงานและทักษะในการท�างานที่หลากหลาย การ

รู้สึกว่าองค์กรสามารถไว้วางใจได้ การรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารปฏิกิริยาของผู้บังคับบัญชาที่

แสดงต่อพนักงาน

2. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันด้านการท�างานต่อไปอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อายุ ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในอาชีพ ความตั้งใจที่จะลาออก และการรับรู้โดยการเปรียบเทียบงานของตนกับ

งานอื่น ๆ

3. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันด้านบรรทัดฐานทางสังคม ได้แก่ ความผูกพันต่อเพื่อนร่วมงาน 

การพึ่งพาองค์กร การมีส่วนร่วมในการบริหารและสิ่งที่ได้รับจากการท�างาน เช่น อ�านาจการตัดสินใจ 

เป็นต้น

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์

ความต้องการจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรมที่แสวงหาสิ่งต่างๆ เพื่อสนองความต้องการ

ของตนที่เกิดขึ้นอย่างมีขั้นตอน และต่อเนื่อง เมื่อความต้องการใดได้รับการตอบสนองความต้องการนั้นขั้น

ต้นแล้ว ความต้องการขั้นถัดไปก็เกิดตามมาไม่มีวันสิ้นสุด เพื่อให้ตนเองสมปรารถนาตามที่ตนต้องการ นั่น

คือ ความต้องการทางด้านสรีระ ความต้องการทางด้านความปลอดภัย ความต้องการทางด้านความรัก 

ความต้องการที่จะรู้สึกว่าตนเองมีค่าและเป็นที่ยอมรับนับถือของผู้อื่น จึงเป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติ

ของมนุษย์ เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการ (วชิรวัชร งามละม่อม, 2558, น. 4)
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วิธีดำาเนินการวิจัย

การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 

2 ด้าน คือ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยแรงจูงใจในการท�างาน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ�ากัด จ�านวน 

646 คน มีทั้งหมด 6 ฝ่าย ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1. ฝ่ายบุคคลและธุรการ 10 

คน 2. ฝ่ายบัญชีและการเงิน 2 คน 3. ฝ่ายสนับสนุนการผลิต 26 คน 4. ฝ่ายปฏิบัติการส่วนวิศวกรรม 14 

คน 5. ฝ่ายปฏิบัติการส่วนผลิต 196 คน และ 6. ฝ่ายแพทย์และพยาบาล 2 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถาม 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยค�าถาม 3 ข้อ โดยสอบถาม อายุ 

อายุงาน และระดับงาน

ส่วนที่ 2 ปัจจัยแรงจูงใจในการท�างาน ครอบคลุมค�าถามเกี่ยวกับ ความผูกพันของพนักงานต่อ

องค์กร ผู้น�าและการน�าองค์กร วิธีการท�างานของหัวหน้างาน ลักษณะงานที่ท�าและโอกาสก้าวหน้าในการ

ท�างาน ค่าจ้างและสวัสดิการ ความสามารถในการท�างานของพนักงาน คุณภาพชีวิต มาตรฐาน กฎระเบียบ 

ชื่อเสียงขององค์กร และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ประกอบด้วยค�าถามแบบปลายปิด จ�านวน 47 ข้อ 

และส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ เป็นค�าถามในลักษณะปลายเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพ่ิมเติมเกี่ยวกับองค์กรในส่ิงที่ผู้ตอบแบบสอบถาม

เห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไขให้องค์กรเป็นสถานที่ที่น่าท�างานยิ่งขึ้น และ/หรือ สิ่งที่ท�าได้ดีและควรเก็บรักษา 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยด�าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง และรอรับ

แบบสอบถามที่เสร็จเรียบร้อยแล้วกลับคืนด้วยตนเอง เมื่อแจกแบบสอบถามครบตามจ�านวนแล้ว ผู้วิจัย

ท�าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม คัดแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ นับจ�านวนและ

ท�าการจัดเก็บเพิ่มเติมให้ครบตามจ�านวนที่ต้องการ และน�าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แล้ว ลงรหัสตามแบบ

การลงรหัส

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยรวบรวมและประเมินผล เพื่อให้

ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the So-

cial Science) และใช้เครื่องมือทางสถิติเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งในการแปลผลความเห็นด้วย

ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นไปตามแนวคิด Likert Rating Scales ได้ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 5.50 - 6.00  หมายความว่า  มีความเห็นด้วยในระดับ มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.49  หมายความว่า  มีความเห็นด้วยในระดับ มาก

ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49  หมายความว่า  มีความเห็นด้วยในระดับ ค่อนข้างมาก

ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายความว่า  มีความเห็นด้วยในระดับ ค่อนข้างน้อย

ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49  หมายความว่า  มีความเห็นด้วยในระดับ น้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายความว่า  มีความเห็นด้วยในระดับ น้อยที่สุด
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สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร บริษัท แปลนครีเอชั่น 

จ�ากัด ” สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ�าแนกตามอายุ จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 

พนักงานที่มีอายุระหว่าง 27-38 ปี จะมีจ�านวนมากที่สุดคือ 114 คน คิดเป็นร้อยละ 45.6 รองลงมาคือ 

กลุ่มพนักงานที่มีอายุระหว่าง 39-53 ปี มีจ�านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6 ส่วนพนักงานที่มีอายุ 18-

26 ปี มีจ�านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 และพนักงานที่มีอายุ 54 ปีขึ้นไป 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 ผล

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ�าแนกตามอายุงาน พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีอายุงาน

ระหว่าง 5-9 ปี จ�านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 รองลงมาคือ กลุ่มพนักงานที่มีอายุงานระหว่าง 10-20 

ปี จ�านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 และต�่าสุดคือ กลุ่มพนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี จ�านวน 15 คน 

คิดเป็นร้อยละ 6.0 และผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ�าแนกตามระดับงาน พบว่า 

ส่วนใหญ่เป็นพนักงานรายวัน/พนักงานรายเดือน (D,M1) จ�านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 81.6 รองลงมา

คือ เจ้าหน้าที่/วิศวกร/ช่างเทคนิค จ�านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 ส่วนหัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน มี

จ�านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 และผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0  นอกจากนี้ ยังพบว่า 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการศึกษาในส่วนของอายุ อายุงาน และระดับงาน ทุกปัจจัยพนักงานที่มีความคิด

เห็นต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์การไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่าปัจจัย

ส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร สอดคล้องกับผลงานการวิจัยของศิริพร 

กิจพ่อค้า (2540, น. 55-58) 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจในการท�างาน พบว่าโดยรวมมีระดับความเห็น

อยู่ในระดับค่อนข้างมาก มีค่าเฉลี่ย 4.42 ซึ่งปัจจัยด้านชื่อเสียงขององค์กร สภาพแวดล้อมในการท�างาน 

และคุณภาพชีวิต มีระดับความเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.76 4.65 และ4.57 ตามล�าดับ ดังแสดงใน

ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ปัจจัยแรงจูงใจในการทำางาน

ด้าน S.D.
ระดับความ

เห็น
ลำาดับ

1. ผู้น�าและการน�าองค์กร 4.28 1.004 ค่อนข้างมาก 6
2. วิธีการท�างานของหัวหน้างาน 4.35 1.133 ค่อนข้างมาก 5
3. ลักษณะงานที่ท�าและโอกาสก้าวหน้าในการ

ท�างาน

4.24 0.958 ค่อนข้างมาก 7

4. ค่าจ้างและสวัสดิการ 4.23 1.013 ค่อนข้างมาก 8
5. ความสามารถในการท�างานของพนักงาน 4.47 0.934 ค่อนข้างมาก 4
6. คุณภาพชีวิต 4.57 0.851 มาก 3
7. มาตรฐาน/กฎระเบียบ 4.23 0.949 ค่อนข้างมาก 9
8. ชื่อเสียงขององค์กร 4.76 0.830 มาก 1
9. สภาพแวดล้อมในการท�างาน 4.65 0.899 มาก 2

เฉลี่ย 4.42 ค่อนข้างมาก
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จากผลการศึกษาหากพิจารณารายข้อในปัจจัยทั้ง 3 ด้าน พบว่า ด้านชื่อเสียงขององค์กร พนักงาน

มีระดับความคิดเห็นสูงสุดในเรื่อง การที่องค์กรมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับนับถือเป็นอย่างดีในระดับ

ประเทศ ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน พนักงานมีระดับความคิดเห็นสูงสุดในเร่ือง องค์กรให้ความ

ส�าคัญกับความปลอดภัยในการท�างานและสถานที่ท�างาน และด้านคุณภาพชีวิต พนักงานมีระดับความคิด

เห็นสูงสุดในเรื่อง การจัดสรรความสมดุลระหว่างการท�างานกับชีวิตส่วนตัวของพนักงานได้อย่างเหมาะสม 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า พนักงานว่าความภาคภูมิใจในองค์กรที่ตนท�างานอยู่ องค์กรมีความใส่ใจ

ถึงสภาพการท�างานและความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน และการจัดสรรเวลาในการท�างาน วัน

ลาหยุด รวมวันหยุดในเทศกาลส�าคัญต่างๆให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ

วรศักดิ์ วงศ์อัครเดช (2544, น. 61-64) 

ส�าหรับระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรโดยรวม อยู่ในระดับค่อนข้างมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .951 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความผูกพันด้านความต่อเนื่อง 

ความรู้สึก และบรรทัดฐานทางสังคม พบว่า ทั้ง 3 ด้าน มีระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอยู่ใน

ระดับค่อนข้างมาก โดยด้านท่ีมีระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรมากที่สุดคือ ความผูกพันด้าน

ความรู้สึก มีค่าเฉลี่ย 4.47 รองลงมาคือ ความผูกพันด้านบรรทัดฐานทางสังคมมีค่าเฉลี่ย 4.31 และความ

ผูกพันด้านความต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย 4.30 ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยผลดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่าความ

ผูกพันของพนักงานในแต่ละด้านนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร เช่น ความรู้สึก

มีอิสระในการท�างาน อายุงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อเพื่อนร่วมงาน และการพึ่งพา

องค์กร โดยส่วนใหญ่พนักงานของบริษัทฯ มีอายุงานระหว่าง 5-9 ปี และระหว่าง 10-20 ปี ดังนั้น ความ

ผูกพันดังกล่าวจึงมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลตามลักษณะความต้องการของมนุษย์ ซึ่งขัดแย้งกับผล

งานการวิจัยของจิระพร จันทภาโส (2558, น. 58-60) 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

ความผูกพันต่อองค์กร S.D.
ระดับความผูกพันของ

พนักงานต่อองค์กร
ลำาดับ

ความผูกพันด้านความต่อเนื่อง 4.30 1.219 ค่อนข้างมาก 3

ความผูกพันด้านความรู้สึก 4.47 1.048 ค่อนข้างมาก 1

ความผูกพันด้านบรรทัดฐานทางสังคม 4.31 1.047 ค่อนข้างมาก 2

โดยรวม 4.36 .951 ค่อนข้างมาก

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ�ากัด 

จะเห็นได้ว่าระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรในด้านต่างๆ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ดังนั้นเพื่อให้

พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นแรงส�าคัญในการผลักดันให้องค์กรบรรลุผล

ส�าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งจากผลการศึกษายังมีปัจจัยบางประการที่ยังต้องได้รับการปรับปรุง ผู้ศึกษาขอ

เสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อน�าไปปรับใช้กับองค์การ ดังนี้
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1. ด้านปัจจัยแรงจูงใจในการทำางานด้านค่าจ้างและสวัสดิการ

1.1 ในส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ควรมีการส�ารวจ จัดท�าการเปรียบเทียบกับบริษัทใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน ต่างอุตสาหกรรม และบริษัทชั้นน�า เพื่อน�ามาปรับปรุงระบบฐานในการจ่ายเงินเดือน

ให้เข้ากับสภาวะการแข่งขัน  และต้องมีการสื่อความถึงสภาการณ์ในปัจจุบันเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ให้

พนักงานเข้าใจ

1.2 ควรมีการปลูกฝังค่านิยมร่วมกันในเรื่องการชมเชย พนักงาน แทนค่านิยมเดิมๆ เรื่องการ

ต�าหนิ โดยหากใครท�าความดีให้ชมเชย หากใครเกิดความผิดพลาดให้ร่วมกันแก้ไข แต่ไม่ต�าหนิ โดยการจัด

ตั้งโครงการ จับถูกแทน การจับผิด

2. ด้านปัจจัยแรงจูงใจในการทำางานด้านลักษณะงาน และโอกาสก้าวหน้าในการทำางาน โดย

บริษัทฯ ควรจัดท�าหลักการประเมินผลและปรับต�าแหน่งที่เท่าเทียม โปร่งใส และพนักงานสามารถตรวจ

สอบของตนเองได้ รวมถึงสื่อความลงไปยังพนักงานแต่ละคนให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน และสามารถ

ยอมรับในหลักเกณฑ์ได้

บทสรุป

ประเด็นเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่องค์กรต่างๆ ให้ความ

ส�าคัญ เพราะความผูกพันต่อองค์กรเกี่ยวข้องทัศนคติหรือความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กร เช่น มี

ความจงรักภักดีต่อองค์กร ยอมรับเป้าหมาย ค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กร มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกับองค์กร และมีความยินดีที่จะใช้ความรู้ ความสามารถที่ตนเองมีอยู่อย่างเต็มที่และเต็มใจที่จะเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร ซึ่งนอกจาก ทัศนคติและความรู้สึกแล้ว ยังรวมไปถึงการแสดงออกทางด้าน

พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย เช่น การมาท�างานอย่างสม�่าเสมอ มีความทุ่มเท มุ่งมั่นและตั้งใจในการ

ปฏิบัติงาน ปกป้องคุ้มครองและรักษาทรัพย์สินของบริษัทเสมือนเป็นของตนเอง รวมไปจนถึงการมีส่วน

ร่วมในทุกกิจกรรมองค์กร ในกรณีของบริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ�ากัดก็เช่นเดียวกันได้มีการตระหนักถึง

ประเด็นดังกล่าว จึงได้มีการน�าข้อมูลไปปรับปรุงเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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คุณภาพชีวิตของบุคลากรในการทำางานของเทศบาลนาโยงเหนือ
Quality of work life of Nayongnua Municipality

ณิชกานต์ ศรีอินทร์1 ธมลวรรณ ฤทธิมา1 นอร์ฮารหย๊ะ เจ๊ะมะ1 อริสรา อ่อนชาติ1 ชัยยา น้อยนารถ2

Nitchakan  Sriin1 Tamonwan  Rittima1 Norharyah  Chemak1 Arisara Onchat1 Chaiya Noinart2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรในการท�างานของ

เทศบาลนาโยงเหนือและ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับปัจจัยส่วนบุคลากรกับระดับคุณภาพในการท�างานของ

บุคลากร โดยจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุการ

ท�างาน ระดับเงินเดือน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 44 

คน โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อย

ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ�าแนกตามลักษณะของผู้ใช้บริการ คือ เพศ โดยใช้สถิติที (t-test) 

ส่วนอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุการท�างาน ระดับเงินเดือนโดยใช้การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนจ�าแนกทางเดียว (One-way ANOVA)

ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตของบุคลากรในการท�างานของเทศบาลนาโยงเหนือ โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคลคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุการท�างาน 

ระดับเงินเดือน การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรในการท�างานของเทศบาลนาโยงเหนือ พบ

ว่า ด้านเพศ มีผลต่อ คุณภาพชีวิตของบุคลากรในการท�างานที่ไม่แตกต่างกัน และด้านอายุ สถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา อายุการท�างาน ระดับเงินเดือน มีผลต่อ คุณภาพชีวิตของบุคลากรในการท�างานที่

แตกต่างกัน ดังนั้นเพศไม่มีผลต่อ คุณภาพชีวิตของบุคลากรในการท�างาน แต่อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา อายุการท�างาน ระดับเงินเดือน มีผลต่อ คุณภาพชีวิตของบุคลากรในการท�างาน โดยรวมแตก

ต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ 2 

สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ 3 และสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ 4 ซึ่งอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

อายุการท�างาน ระดับเงินเดือน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท�างานแตกต่างกัน และผลการศึกษาไม่

สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ 1 ซึ่งเพศ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท�างานไม่แตกต่างกัน

คำาสำาคัญ : คุณภาพชีวิต,บุคลากร,การท�างาน,เทศบาลนาโยงเหนือ
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Abstract

The objectives of this research are 1) to study the quality of life of personnel in the 

work of the Northern Municipality and 2) to compare the level of personnel factors and 

the level of work quality of personnel By categorizing personal factors such as gender, age, 

marital status, education level, working age, salary level The tool used to collect data is a 

questionnaire. The size of the sample group of 44 people by Simple Random Sampling.

Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. 

Classified by characteristics of service users, ie, sex by using t-test, age, marital status, edu-

cation level, working age, salary level by using one-way ANOVA analysis

The research found that The quality of life of the personnel in the work of the 

northern municipalities. The overall level was moderate. Personal factors include gender, 

age, marital status, education level, working age, salary level Comparison of the quality of 

life of the working people in the northern municipality showed that the quality of life of 

the employees was not different and the age, marital status, education level, working age, 

salary level, The quality of life of the workforce varies. So sex does not affect. The quality 

of life of personnel in work, but the age, marital status, education level, working age, sal-

ary level affect the quality of life of the workforce. Overall different At the 0.05 level of 

significance, The hypothesis 2 corresponds to hypothesis 3 and corresponds to hypothesis 

4 Age, marital status, education, age, salary level Impact on the quality of life in different 

work. The results of the study did not agree with the hypothesis 1 that gender had no ef-

fect on quality of working life.

Key words : Quality ,work ,Nayongnua Municipality

บทนำา

1.1 บทนำาและความเป็นมา

การบริหารองค์กรนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หนึ่งในองคป์ระกอบส�าคัญแห่งความส�าเร็จนั่นคือ 

“คน” ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส�าคัญที่สุด ดังนั้นองค์กรทุกแห่งจีงพยายามเป็นอย่างยิ่ง ในการคัดสรรบุคลากรที่

มีศักยภาพและดึงศักยภาพของบุคลากรเหล่านั้นให้ออกมาอย่างเต็มประสิทธิภาพและรักษาไว้ให้นานที่สุด 

โดยพยายามยกระดับคุณภาพชีวิตในการท�างานของบุคลากรให้สูงขึ้น (เศรษฐศาสตร์ ไชยแสง , 2553)

คุณภาพชีวิตในการท�างานตามที่ เศรษฐศาสตร์ ไชยแสง (ได้อ้งถึงสันติ, 2540,  น.39-40) ได้กล่าว

ถึงว่า คุณภาพชีวิตในการท�างานเป็นสิ่งที่คนเราจะสามารถท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสามารถ

ปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตได้ โดยมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งถือเป็นปัจจัยภายใน  ส�าหรับ

ปัจจัยภายนอกคือสภาพแวดล้อมในการท�างานจะเป็นส่ิงท่ีท�าให้คนนเรามีความสุขกับการท�างานเกิดความ

พึงพอใจในการท�างาน  

คุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงานมีความส�าคัญอย่างยิ่ง  เนื่องจากเป็นการแสดงให้ เห็นถึง
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ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท�างานด้านต่างๆ กับคุณภาพชีวิตการท�างาน  เนื่องจากลักษณะ

ของงานแต่ละงานมีความแตกต่างกัน ได้แก่ ความหลากหลายของงาน ความมี อิสระในการตัดสินใจ โอกาส

รับรู้ผลการปฏิบัติงานที่สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีต้องเอื้ออ�านวยต่อการท�างาน และความพร้อมของ

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เครื่องใช้ส�านักงานที่แต่ละหน่วยงานจัดสรรให้กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งแตกต่างกันตาม

นโยบายของหน่วยงานหรือ งบประมาณที่ได้รับ นอกจากนี้คุณภาพชีวิตการท�างานยังแสดงให้เห็นถึงความ

สัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงาน อันประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือให้ค�าปรึกษาซึ่งกันและกัน ความสนิท

สนมกันระหว่างเพื่อนร่วมงานและความสามัคคีกันในการท�างาน การท�างานของบุคลากรในลักษณะทีมจะ

ท�าให้งาน ประสบความส�าเร็จได้   และการปกครองบังคับบัญชาเป็น ปัจจัยส�าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้เกิด 

ความพึงพอใจในการท�างานของผู้ปฏิบัติงาน และมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานด้านทั้งด้านความก้าวหน้า

ในงาน ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ และส่วนด้านสิทธิส่วนบุคคล (สุเนตร  นามโคตศรี, 2553)

เทศบาลต�าบลนาโยงเหนือ มีหน้าท่ีในการในการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

โดยจัดให้มีและบ�ารุงรักษาทางน�้าและทางบก รักษาความสะอาดของถนน ทางน�้า  ทางเดินและที่

สาธารณะ รวมทั้งก�าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้

พิการ  คุ้มครองดูแลและบ�ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ�ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย ซึ่งใน

ปัจจุบันเทศบาลต�าบลนาโยงเหนือ ยังขาดบุคลากรในการท�างานอยู่มาก องค์การบริหารส่วนต�าบลจะ

บรรลุเป้าหมายได้นั้น บุคลากรจะต้องมีคุณภาพชีวิตการท�างานที่ดี ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

ศึกษาเก่ียวกับระดับคุณภาพชีวิตการท�างานของบุคลากรในส�านักงานเทศบาลต�าบลนาโยงเหนือ รวมทั้ง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท�างาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการน�าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขคุณภาพ

ชีวิตการ ท�างานของบุคลากรของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลให้เป็นที่น่าพึงพอใจให้มากขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรในการท�างานของเทศบาลนาโยงเหนือ

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคลากรกับระดับคุณภาพในการท�างานของบุคลากร

1.3 ประโยชน์จากการวิจัย

1. ท�าให้ทราบระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรในการท�างานของเทศบาลนาโยงเหนือ

2. ท�าให้ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการท�างานและระดับ

เงินเดือนที่อาจจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท�างานของบุคลากรในเทศบาลนาโยงเหนือ

3. น�าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยไปเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตใน

การท�างานของบุคลากรในเทศบาลนาโยงเหนือ

1.4 ขอบเขตงานวิจัย

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรในการท�างานของเทศบาลนาโยง

เหนือ
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2. ขอบเขตด้านพื้นที่ 

เทศบาลนาโยงเหนือ อ�าเภอนาโยง จังหวัดตรัง

1.5 ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรต้น ( Independent variables ) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการ

ศึกษา อายุการท�างาน และระดับเงินเดือน

ตัวแปรตาม ( Dependent variables ) คือ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ด้านโอกาสและ

การเรียนรู้งาน ด้านการเลื่อนขั้นและเลื่อนต�าแหน่งงาน และด้านการท�างานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน

ผู้วิจัยได้ก�าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  ดังนี้

1.6 สมมติฐานการวิจัย

1. บุคลากรมีเพศที่แตกต่างกันและมีคุณภาพชีวิตในการท�างานที่แตกต่างกัน

2. บุคลากรมีอายุต่างกันและอายุการท�างานต่างกันท�าความให้มีความเห็นในเรื่องการท�างานที่

ต่างกัน

3. บุคลากรมีเงินเดือนแตกต่างกันและมีคุณภาพชีวิตในการท�างานที่แตกต่างกัน

4. บุคลากรมีความก้าวหน้าในต�าแหน่งที่แตกต่างกันและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท�างาน

วิธีการดำาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เรื่องคุณภาพชีวิตของบุคลากรในการท�างานของเทศบาลนาโยงเหนือ เก็บข้อมูล

โดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างบุคลากรที่ปฏิบัติในเทศบาลนาโยงเหนือ ซึ่งผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัย

โดยโดยวิธิการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) บุคลากรของเทศบาลนาโยงเหนือ อ�าเภอนา

โยง จังหวัดตรัง จ�านวนทั้งสิ้น 50 คน และประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาก Yamane′ ซึ่งเป็นการก�า

หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่น้อยท่ีสุดที่จะยอมรับได้ว่ามี ความเพียงพอจะใช้เป็นตัวแทนของประชากร 

Yamane′                      สูตร  
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โดย 

n   =  ขนาดของกลุ่ม  

N  =  ขนาดของประชากร 

e   =  ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างซึ่งก�าหนดให้เท่ากับร้อยละ 5 (.05) 

เมื่อแทนค่าจากสูตร ได้ผลดังนี้

ดังนั้น จากการค�านวณกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 44 คน 

จากประชากรทั้งหมด

เครื่องมือการวิจัย

แบบสอบถาม เรื่องคุณภาพชีวิตของบุคลากรในการท�างานของเทศบาลนาโยงเหนือ โดย

แบบสอบถามจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยด้านบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 

สมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท�างานในองค์การ ระดับเงินเดือน  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวคุณภาพชีวิตในการท�างานเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการ

ทบทวน แนวคิดหรือทฤษฎี ซึ่งลักษณะของค�าถามประกอบด้วยข้อความเชิงบวกและเชิงลบ

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อแปลความหมายของแบบสอบถามได้แก่โดยมีค่าระดับคะแนน 

ดังนี้

5  หมายถึง  มากที่สุด

4  หมายถึง  มาก

3  หมายถึง  ปานกลาง

2  หมายถึง  น้อย

1  หมายถึง  น้อยที่สุด

การแปลความหมายของคะแนนระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรในการท�างานของเทศบาลนาโยง

เหนือ ได้แบ่งระดับเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ผู้วิจัยแบ่งช่วงระดับคะแนน

ของความพึงพอใจ โดยใช้ค่าเฉลี่ยจากข้อมูลเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยการหาความกว้างของ

อันตรภาคชั้น ดังนี้ 
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ส่วนที่ 3  เป็นค�าถามแบบปลายเปิด  ข้อเสนอแนะ

การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ด�าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามทุกฉบับ แล้ว

น�ามาวิเคราะห์โดยการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของคุณภาพชีวิตของบุคลากรในการท�างานของเทศบาลนาโยงเหนือ

โดยใช้สถิติการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรในการท�างานของเทศบาลนาโยงเหนือโดยใช้ค่า

เฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรในการท�างานของเทศบาลนาโยงเหนือ

จ�าแนกตามลักษณะของผู้ใช้บริการ คือ เพศ โดยใช้สถิติที (t-test)

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรในการท�างานของเทศบาลนาโยงเหนือ

จ�าแนกตามลักษณะของผู้ใช้บริการ คือ อายุ สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท�างานใน

องค์การ ระดับเงินเดือนโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ�าแนกทางเดียว (One-way ANOVA)

ผลการวิจัย

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตในการท�างานของบุคลากรในเทศบาลนาโยงเหนือ

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ของคะแนนคุณภาพชีวิตในการท�างาน (ตาราง

แสดงค่าสถิติพรรณนา (Descriptive statistic) ของทุกตัวแปร)

คุณภาพชีวิตของบุคลากรในการทำางานของเทศบาลนาโยงเหนือ ( ) S.D. ระดับ

1.  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ 3.28 0.69 ปานกลาง

2.  ด้านโอกาสและการเรียนรู้งาน 3.66 0.75 มาก

3.  ด้านการเลื่อนขั้นและเลื่อนต�าแหน่งงาน 3.36 0.85 ปานกลาง

4.  ด้านการท�างานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน 3.47 0.72 ปานกลาง

รวม 3.44 0.57 ปานกลาง

จากตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพชีวิตในการท�างานของบุคลากรของเทศบาลนาโยงเหนือ โดยรวมอยู่

ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.44 และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.57 เมื่อพิจารณาพบ

ว่า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.28 และส่วนเบี่ยง

เบนมาตราฐานเท่ากับ 0.69  ด้านโอกาสและการเรียนรู้งาน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.75  ด้านการเลื่อนขั้นและเลื่อนต�าแหน่งงาน อยู่ในระดับปานกลาง 

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.85  และด้านการท�างานร่วมกับเพ่ือน

ร่วมงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ0.72  ดัง

แสดงในตารางที่ 1
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ตารางที่ 2.1  ตารางแสดงการเปรียบเทียบ

เพศ n S.D. t Sig

1.  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ

            ชาย

            หญิง

2.  ด้านโอกาสและการเรียนรู้งาน

            ชาย

            หญิง

3.  ด้านการเลื่อนขั้นและเลื่อนตำาแหน่งงาน

            ชาย

            หญิง

4.  ด้านการทำางานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน

            ชาย

            หญิง

18

26

18

26

18

26

18

26

3.01

3.47

3.61

3.70

2.97

3.63

3.23

3.59

0.68

0.64

0.66

0.81

0.72

0.71

0.48

0.59

-2.297

- 0.405

-2.694

-1.102

0.410

0.807

0.629

0.982

       * มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05

ตารางที่ 2.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทำางานของบุคลากรในเทศบาลนา

โยงเหนือ จำาแนกตามลักษณะของบุคลากร คือ เพศ

จากตารางที่ 2.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรในการทำางานของ

เทศบาลนาโยงเหนือ จ�าแนกตามลักษณะของบุคลากรในองค์กร คือ เพศ โดยใช้สถิติที (t-test) พบว่า 

บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทำางาน ด้านโอกาสและการเรียนรู้งา ที่ไม่แตกต่างกัน แต่

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ด้านการเลื่อนขั้นและเลื่อนต�าแหน่งงาน และด้านการท�างานร่วมกับ

เพื่อนร่วมงาน โดยรวมแตกต่างกัน ดังนั้นเพศมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท�างาน ดังแสดงในตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.2  ตารางแสดงการเปรียบเทียบ

คุณภาพชีวิตของบุคลากรในการทำางาน

ของเทศบาลนาโยงเหนือ

แหล่งความ

แปรปรวน
SS df MS F Sig.

1.  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ Between Groups

Within Groups

Total

8.055

12.617

20.672

21

23

43

0.384

0.573

0.669 0.820

2.  ด้านโอกาสและการเรียนรู้งาน Between Groups

Within Groups

Total

13.719

10.504

24.222

21

23

43

0.653

0.477

1.368 0.235

3.  ด้านการเลื่อนขั้นและเลื่อนต�าแหน่งงาน Between Groups

Within Groups

Total

10.798

20.883

31.682

21

23

43

0.514

0.949

0.542 0.917

4.  ด้านการท�างานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน Between Groups

Within Groups

Total

10.323

12.154

22.477

21

23

43

0.492

0.552

0.890 0.604

                        รวม Between Groups

Within Groups

Total

5.839

8.252

14.091

21

23

43

0.278

0.375

0.741 0.752

*Sig. < 0.05

ตารางที่ 2.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทำางานของบุคลากรในเทศบาลนา

โยงเหนือ จำาแนกตามลักษณะบุคลากร คือ อายุ

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการท�างานของบุคลากรของเทศบาลนาโยง

เหนือ จ�าแนกตามลักษณะของบุคลากร คือ อายุ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ�าแนกทางเดียว 

(One-way ANOVA) พบว่า บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท�างาน โดยรวมแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ต่างๆ ด้านโอกาสและการเรียนรู้งาน ด้านการเลื่อนขั้นและเลื่อนต�าแหน่งงาน และด้านการท�างานร่วมกับ

เพื่อนร่วมงานไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 2.2
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ตารางที่ 2.3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบ

คุณภาพชีวิตของบุคลากรในการทำางาน

ของเทศบาลนาโยงเหนือ

แหล่งความ

แปรปรวน
SS df MS F Sig.

1.  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ
Between Groups

Within Groups

Total

2.873

17.799

20.672

2

41

43

1.437

0.434

3.309 0.047*

2.  ด้านโอกาสและการเรียนรู้งาน Between Groups

Within Groups

Total

3.169

21.053

24.222

2

41

43

1.585

0.513

3.086 0.056

3.  ด้านการเลื่อนขั้นและเลื่อนต�าแหน่ง

งาน

Between Groups

Within Groups

Total

5.547

26.134

31.682

2

41

43

2.774

0.637

4.351 0.019*

4.  ด้านการท�างานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน Between Groups

Within Groups

Total

1.671

20.806

22.477

2

41

43

0.836

0.507

1.647 0.205

                        รวม
Between Groups

Within Groups

Total

3.012

11.079

14.091

2

41

43

1.506

0.270

5.574 0.007*

*Sig. < 0.05

ตารางที่ 2.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทำางานของบุคลากรในเทศบาลนา

โยงเหนือ จำาแนกตามลักษณะของบุคลากร คือ ระดับการศึกษา

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการท�างานของบุคลากรของเทศบาลนาโยง

เหนือ จ�าแนกตามลักษณะของบุคลากร คือ ระดับการศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ�าแนก

ทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท�างาน

ของเทศบาล โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ด้าน

โอกาสและการเรียนรู้งาน ด้านการเลื่อนขั้นและเลื่อนต�าแหน่งงาน และด้านการท�างานร่วมกับเพื่อนร่วม

งาน โดยรวมแตกต่างกัน ระดับการศึกษามีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท�างาน ดังแสดงในตารางที่ 2.3
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ตารางที่ 2.4  ตารางแสดงการเปรียบเทียบ

คุณภาพชีวิตของบุคลากรในการทำางาน

ของเทศบาลนาโยงเหนือ

แหล่งความ

แปรปรวน
SS df MS F Sig.

1.  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ Between Groups

Within Groups

Total

7.155

13.517

20.672

16

27

43

0.447

0.501

0.893 0.583

2.  ด้านโอกาสและการเรียนรู้งาน Between Groups

Within Groups

Total

9.787

14.435

24.222

16

27

43

0.612

0.535

1.144 0.368

3.  ด้านการเลื่อนขั้นและเลื่อนต�าแหน่ง

งาน

Between Groups

Within Groups

Total

17.557

14.125

31.682

16

27

43

1.097

0.523

2.097 0.043*

4.  ด้านการท�างานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน Between Groups

Within Groups

Total

6.915

15.563

22.477

16

27

43

0.432

0.576

0.750 0.723

                        รวม Between Groups

Within Groups

Total

6.796

7.295

14.091

16

27

43

0.425

0.270

1.572 0.146

*Sig. < 0.05

ตารางที่ 2.4  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทำางานของบุคลากรในเทศบาลนา

โยงเหนือ จำาแนกตามลักษณะบุคลากร คือ อายุการทำางาน

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการท�างานของบุคลากรของเทศบาลนาโยง

เหนือ จ�าแนกตามลักษณะของบุคลากร คือ อายุการท�างาน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ�าแนก

ทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า บุคลากรที่มีอายุการท�างานแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท�างาน

ของเทศบาล โดยรวมแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ 

ด้านโอกาสและการเรียนรู้งาน ด้านการเลื่อนขั้นและเลื่อนต�าแหน่งงาน และด้านการท�างานร่วมกับเพื่อน

ร่วมงาน โดยรวมแตกต่างกัน ดังนั้นอายุการท�างานมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท�างาน ดังแสดงในตารางที่ 

2.4



133

ตารางที่ 2.5  ตารางแสดงการเปรียบเทียบ

คุณภาพชีวิตของบุคลากรในการทำางาน

ของเทศบาลนาโยงเหนือ

แหล่งความ

แปรปรวน
SS df MS F Sig.

1.  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ Between Groups

Within Groups

Total

5.119

15.553

20.672

1

42

43

5.119

0.370

13.823 0.001*

2.  ด้านโอกาสและการเรียนรู้งาน Between Groups

Within Groups

Total

1.996

22.226

24.222

1

42

43

1.996

0.529

3.772 0.059

3.  ด้านการเลื่อนขั้นและเลื่อนต�าแหน่ง

งาน

Between Groups

Within Groups

Total

4.788

26.894

31.682

1

42

43

4.788

0.640

7.478 0.009*

4.  ด้านการท�างานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน Between Groups

Within Groups

Total

1.819

20.658

22.477

1

42

43

1.819

0.492

3.698 0.061

                        รวม Between Groups

Within Groups

Total

3.251

10.840

14.091

1

42

43

3.251

0.258

12.596 0.001*

 

*Sig. < 0.05

ตารางที่ 2.5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทำางานของบุคลากรในเทศบาลนา

โยงเหนือ จำาแนกตามลักษณะบุคลากร คือ ระดับเงินเดือน 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการท�างานของบุคลากรของเทศบาลนาโยง

เหนือ จ�าแนกตามลักษณะของบุคลากร คือ ระดับเงินเดือน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ�าแนกทาง

เดียว (One-way ANOVA) พบว่า บุคลากรที่มีระดับเงินเดือนแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท�างานของ

เทศบาล โดยรวมแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ด้าน

โอกาสและการเรียนรู้งาน ด้านการเลื่อนขั้นและเลื่อนต�าแหน่งงาน และด้านการท�างานร่วมกับเพื่อนร่วม

งาน โดยรวมแตกต่างกัน ดังนั้นระดับเงินเดือนมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท�างาน ดังแสดงในตารางที่ 2.5



134

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยคุณภาพชีวิตในการท�างานของบุคลากรในเทศบาลนาโยงเหนือ มีประเด็นที่น่า

สนใจที่น�ามาอภิปราย ดังนี้

1. ระดับคุณภาพชีวิตในการทำางานของบุคลากรในเทศบาลนาโยงเหนือ 

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านโอกาสและการเรียนรู้งาน อยู่ใน

ระดับมาก ด้านการเลื่อนขั้นและเลื่อนต�าแหน่ง อยู่ในระดับปานกลาง และด้านการท�างานร่วมกับเพื่อนร่วม

งาน ซึ่งโดยรวมระดับคุณภาพชีวิตในการท�างานของบุคลากรในเทศบาลนาโยงเหนือ อยู่ในระดับปานกลาง 

2. เปรียบเทียบระดับปัจจัยส่วนบุคลากรกับระดับคุณภาพในการทำางานของบุคลากร

2.1 บุคลากรมรเพศท่ีแตกต่างกันและมีคุณภาพชีวิตในการทำางานที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่

สอดคล้องกับสมมติฐาน พนักงานท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงาน 

บริษัท เมวะเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัดในภาพรวมไม่แตกต่างกันทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากพนักงานที่มีเพศชายและ

พนักงานที่มีเพศหญิงสามารถเข้าถึงการให้บริการเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานได้อย่าง

เท่าเทียมกัน ซึ่งส่งผลให้พนักงานที่มีเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อ คุณภาพชีวิตในการท�างาน

ของพนักงาน บริษัท เมวะ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัดไม่แตกต่างกัน

2.2 บุคลากรมีอายุต่างกันและอายุการทำางานต่างกันทำาให้มีความเห็นในเรื่องการทำางาน

ที่ต่างกัน บุคคลที่อายุที่แตกต่างกันและต�าแหน่งงานที่ต่างกันและประสบการณ์การท�างานที่มากกว่าอีกทั้ง

ความรับผิดชอบดีกว่า ท�าให้คุณภาพชีวิตในการท�างานมีการพัฒนาต่อไป

2.3 บุคลากรมีเงินเดือนแตกต่างกันและมีคุณภาพชีวิตในการทำางานที่แตกต่างกัน ซึ่ง

สอดคล้องกับสมมติฐาน ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท�างานกับความผูกพันต่อองค์กร ด้านค่าตอบแทนท่ี

เพียงพอและยุติธรรมมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับสูง

2.4 บุคลากรมีความก้าวหน้าในตำาแหน่งที่แตกต่างกันและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการ

ทำางาน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานองค์การโดยหน่วยงานพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ควรใช้วิธีการส่ือสารในท้ังทางตรงและทางอ้อมให้บุคลากรทราบถึงการเจริญเติบโตในสาย

งานอาชีพ เพื่อให้บุคลากรรู้สึกถึงความมั่นใจในการที่จะร่วมงานกับองค์การ ว่าจะต้องมีการเติบโตในสาย

งานหรือการปรับเปลี่ยนสถาณในต�่าแหน่งงาน  
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สรุปผลการวิจัย

1. ระดับคุณภาพชีวิตในการทำางานของบุคลากรในเทศบาลนาโยงเหนือ 

ด้านค่าตอบตอบแทนและสัวสดิการต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านโอกาสและการเรียนรู้งาน 

อยู่ในระดับมาก ด้านการเลื่อนขั้นและเลื่อนต�าแหน่งงาน อยู่ในระดับปานกลาง และด้านการท�างานร่วมกับ

เพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

2. เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคลากรกับระดับคุณภาพในการทำางานของบุคลากร

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในเทศบาลนาโยงเหนือ โดยรวมมีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง ซ่ึงด้าน

เพศที่แตกต่างกันและมีคุณภาพชีวิตในการท�างานที่แตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน และด้านอายุแตก

ต่างกัน อายุการท�างานต่างกัน ด้านเงินเดือนแตกต่างกัน และด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่ง โดยรวมแตก

ต่างกัน สรุปได้ดังนั้น เพศ ไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท�างาน แต่ อายุ อายุการท�างาน ระดับเงินเดือน 

และความก้าวหน้าในต�าแหน่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท�างาน

อายุ ระดับการศึกษา อายุการท�างาและระดับเงินเดือน บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท�างานของ

เทศบาลโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านค่า

ตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ด้านโอกาสและการเรียนรู้งาน ด้านการเลื่อนขั้นและเลื่อนต�าแหน่งงาน และ

ด้านการท�างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานแตกต่างกัน
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) 
ของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

Public opinion on temporary release using Electronic Monitoring (EM) 
by Nakhon Si Thammarat Provincial Court.

อาทิตติยา แสงสุริยันต์1 และ พฤฒ ยวนแหล2

Atitiya Sangsuriyan and Prut Yuanlae

บทคัดย่อ

การวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) 

ของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ

ปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช และ 2) เพ่ือเปรียบ

เทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ของศาลจังหวัด

นครศรีธรรมราช จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิธีวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามใน

ช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2561 จากประชาชนผู้มาใช้บริการส่วนบริการประชาชนและ

ประชาสัมพันธ์ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะด้านการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก

ส์ (EM) จ�านวน 77 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่า

เฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติ T-Test และ One-way ANOVA

และหากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทดสอบความแตกต่างรายคู่ (Post 

Hoc Tests) ด้วยวิธี LSD

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการปล่อยชั่วคราวโดย

ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ (EM) อยู่ในระดับเห็นด้วย และประชาชนท่ีมีเพศ อายุ และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

การปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่าง

กัน มีความคิดเห็นต่อการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) แตกต่างกัน อย่างมีนัยนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยประชาชนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น มี

ความคิดเห็นต่อการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) มากกว่า ประชาชนที่มีระดับการ

ศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างกัน

คำาสำาคัญ : การปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ , ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

1
 นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

2
 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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Abstract

Research Public opinion on temporary release using electronic devices (EM) of Na-

khon Si Thammarat Provincial Court Objective 1) To study the level of public opinion on 

temporary release using electronic devices (EM) of Nakhon Si Thammarat Provincial Court 

and 2) to compare public opinion on temporary release using electronic devices (EM) of 

Nakhon Si Thammarat Provincial Court. Classified by personal factors such as gender age 

education level and occupation

This research This is a survey research. Data were collected by using questionnaires 

during August - November 2018 from people using the services, public services and public 

relations. Nakhon Si Thammarat Provincial Court Especially the temporary release using 

electronic devices (EM) number 77 analyze data using Frequency Percentage Mean Stan-

dard Deviation (T-Test) And One-way ANOVA and if found that there were statistically sig-

nificant differences at the level 0.05, test the double differences (Post Hoc Tests) using LSD 

method

Most respondents were female age 31-40 years high school education level / vo-

cational certificate And most of them are employed The results of the level of opinion on 

temporary release using electronic devices (EM) found that people have opinions on tem-

porary release using electronic devices (EM) at the agreed level. And people with different 

gender age and occupation There is no difference in opinions on temporary release using 

electronic devices (EM). For people with different educational levels There are differences 

in opinions on temporary release using electronic devices (EM) with statistical significance 

at the level of 0.05 by people with primary education level And junior high school Have 

opinions on temporary release using electronic devices (EM) rather than people with up-

per secondary education / vocational education The other pair did not find any difference.

Keywords : Temporary release using Electronic Monitoring , Nakhon Si Thammarat 

Provincial Court
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บทนำา

พระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา (ฉบบัที ่30) พ.ศ.2558 ซึง่

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยชั่วคราว ก�าหนดให้ใช้อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดท่ีสามารถใช้ตรวจสอบหรือจ�ากัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยช่ัวคราว เพื่อ

แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าในสังคม ปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ปัญหาผู้ถูกด�าเนินคดีซึ่งเป็นผู้

ต้องหาหรือจ�าเลยหลบหนีในช้ันปล่อยช่ัวคราว ปัญหาความยากจนไม่มีเงินประกันตัวท�าให้คนยากจนถูก

ควบคุมตัวเกือบทุกกรณี และเสียโอกาสได้รับการปล่อยชั่วคราว ทั้งปริมาณผู้ต้องขังหรือผู้ต้องโทษในเรือน

จ�า มีปริมาณมากจนเกิดความแออัด เพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว ส�านักงานศาลยุติธรรมจึงได้จัดให้มีการน�า

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดท่ีสามารถใช้ตรวจสอบหรือจ�ากัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อย

ชั่วคราวมาใช้ในงานปล่อยชั่วคราวได้ เพื่อให้ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจให้เหมาะสมกับประเภทคดี และผู้

ต้องหาหรือจ�าเลยแต่ละคน เพื่อลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการได้รับการปล่อยชั่วคราวและเป็นการ

เพิ่มโอกาสให้ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี มีโอกาสได้รับอนุญาตปล่อยชั่วคราวเพ่ิมมาก

ขึ้น (ส�านักงานศาลยุติธรรม, 2560, น.1)

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นองค์กรอ�านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนที่เน้นการให้บริการ

ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง อีกทั้ง ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น 1 ใน 23 ศาล

น�าร่องที่ได้มีการน�าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว จ�านวน 50 เคร่ือง ซ่ึงจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องทราบว่าการใช้เครื่องมือดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปล่อยชั่วคราวโดย

ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นแนวทางน�าไปใช้ในการพัฒนา

และปรับปรุงในการปฏิบัติงานต่อไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนมากยิ่ง

ขึ้น และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ขององค์การและประโยชน์ของประชาชน สามารถปฏิบัติงานตอบสนอง

ยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลการศึกษาค้นคว้าสามารถใช้เป็นแนวทางใน

การท�างานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต ่อการปล ่อยชั่วคราวโดยใช ้ อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการปล ่อยชั่วคราวโดยใช ้ อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และอาชีพ
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ท�าให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

2. น�าข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทบทวนวรรณกรรม

1. แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น

ชาญณรงค์ ค�าเพชร (2549, น.7) ได้ให้ความหมายว่า ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทาง

พฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเกิดจากการรับรู้และเรียนรู้ของบุคคลนั้นๆ เป็นส่วนหนึ่งของ

ทัศนคติ อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามกาลเวลา ความคิดเห็นของบุคคลแต่ละคนต่อส่ิงใดสิ่งหนึ่งอาจ

เหมือนหรือไม่เหมือนกันก็ได้

ออสแคมป์ (Oskamp, 1977, pp.119 -133 อ้างถึงใน อรวรรณชินพัฒนวานิช, 2546, น.11) 

กล่าวว่า ปัจจัยท่ีท�าให้เกิดความคิดเห็น ได้แก่ ปัจจัยทางพันธุกรรมและร่างกาย ประสบการณ์โดยตรงของ

บุคคล อิทธิพลจากครอบครัว เจตคติและความคิดเห็นของกลุ่ม และสื่อมวลชน 

2. การปล่อยชั่วคราว

การปล่อยชั่วคราว หรือมักเรียกกันว่า การประกันตัว หมายถึง การปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจ�าเลย

ไปช่ัวระยะเวลาหนึ่งที่มีก�าหนด โดยค�าสั่งของพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการหรือศาล แล้วแต่

กรณี เพื่อให้พ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงานหรือศาลในระหว่างการสอบสวนหรือระหว่างการ

พิจารณาพิพากษาคดีของศาลตามระยะเวลาที่ก�าหนด ซึ่งอาจปล่อยชั่วคราวไปโดยไม่มีประกันหรือมี

ประกัน หรือมีประกันและหลักประกันด้วยก็ได้ (กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ส�านักงานศาล

ยุติธรรม, 2561, น.3)

3. ความเป็นมาของการก�าหนดให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)

พระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา (ฉบบัที ่30) พ.ศ.2558 ซึง่

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยชั่วคราว ก�าหนดให้ใช้อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดท่ีสามารถใช้ตรวจสอบหรือจ�ากัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยช่ัวคราว เพื่อ

แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าในสังคม ปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ปัญหาผู้ถูกด�าเนินคดีซึ่งเป็นผู้

ต้องหาหรือจ�าเลยหลบหนีในช้ันปล่อยช่ัวคราว ปัญหาความยากจนไม่มีเงินประกันตัวท�าให้คนยากจนถูก

ควบคุมตัวเกือบทุกกรณี และเสียโอกาสได้รับการปล่อยชั่วคราว ทั้งปริมาณผู้ต้องขังหรือผู้ต้องโทษในเรือน

จ�า มีปริมาณมากจนเกิดความแออัด เพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว ส�านักงานศาลยุติธรรมจึงได้จัดให้มีการน�า

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดท่ีสามารถใช้ตรวจสอบหรือจ�ากัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อย

ชั่วคราวมาใช้ในงานปล่อยช่ัวคราวได้ Electronic Monitoring หรือที่เรียกว่า อุปกรณ์ EM ได้มีการเริ่มน�า

มาใช้กับผู ้ต ้องหาหรือจ�าเลยในคดีอาญา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 กับศาลน�าร ่อง 23 ศาลท่ัว

ประเทศ เพื่อให้ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจให้เหมาะสมกับประเภทคดี และผู้ต้องหาหรือจ�าเลยแต่ละคน เพื่อ

ลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการได้รับการปล่อยชั่วคราวและเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ต้องหาหรือจ�าเลย

ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี มีโอกาสได้รับอนุญาตปล่อยชั่วคราวเพิ่มมากขึ้น เพราะผู้ต้องหาหรือจ�าเลย

สามารถขอให้น�าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใด ที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจ�ากัดการเดินทาง
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ของผู้ถูกปล่อยช่ัวคราว หรืออุปกรณ์ EM มาใช้ประกอบในการย่ืนค�าร้องขอปล่อยชั่วคราว ซึ่งศาลอาจมีค�า

สั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์ EM โดยมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันก็ได้ (ส�านักงานศาล

ยุติธรรม, 2560, น.1)

4. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)

ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ได้แก่ รัฐธรรม

นูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 29 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา 108 วรรคสาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 110 วรรคสาม และ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 117 วรรคสอง (ส�านักงานศาลยุติธรรม, 2560, น.3)

5. การขอปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบหรือ

จ�ากัดการเดินทางของบุคคล การขอปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ผู้ต้องหาหรือจ�าเลย

ต้องยินยอมให้ใช้อุปกรณ์ โดยผู้ต้องหาหรือจ�าเลยต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการใช้และการดูแลรักษา

อุปกรณ์ ส�าหรับการพิจารณาส่ังค�าร้องขอปล่อยช่ัวคราวกรณีมีการแสดงความประสงค์ขอใช้อุปกรณ์ 

อิเล็กทรอนิกส์ในคดีที่มีอัตราโทษแตกต่างกัน ได้แก่ คดีที่มีอัตราโทษจ�าคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี และคดีท่ีมี

อัตราโทษจ�าคุกอย่างสูงเกิน 5 ปีขึ้นไป (ส�านักงานศาลยุติธรรม, 2560, น.2)

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นงลักษณ์ สุขสงบ (2547, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนที่มา

ใช้บริการของส�านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีงานทะเบียนราษฎร พบว่า เพศ 

อายุ รายได้ ของผู้มาใช้บริการส�านักงานเขตที่แตกต่างกัน มีผลท�าให้ประชาชนผู้มาใช้บริการมีความคิด

เห็นในการบริการที่ได้รับไม่แตกต่างกัน แต่พบว่า สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ความถ่ีท่ีมา

ติดต่อ ประเภทของบริการ ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียน ระยะทางห่างจากส�านักงานเขตช่วงเวลาที่มา

ติดต่อของผู้ใช้บริการ ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ที่แตกต่างกัน มีผลท�าให้ประชาชนผู้มาใช้บริการมีความคิดเห็น

แตกต่างกัน

นฤมล ศิลา (2554, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลเนินทราย อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลเนินทราย 

อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมติฐาน

ทศรัฐ จันยาง (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้

บริการของส�านักงานเทศบาลต�าบลล�าตาเสา อ�าเภอวังน ้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบ

ว่า เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 

ในทุกด้านแต่ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันท่ีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 ใน

ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 

ชนนาถ เจริญรักษ์ (2556, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการปฏิบัติ

งานของเทศบาลต�าบลเกวียนหัก อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้

ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต�าบลเกวียนหัก อ�าเภอขลุง จังหวัด
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จันทบุรี ไม่แตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนผู ้มาใช้บริการส่วนบริการประชาชนและ

ประชาสัมพันธ์ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ในด้านการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) 

จ�านวน 77 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบรายสะดวก (Convenience Sampling) ในช่วงระยะเวลาที่

ก�าลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ถึง พฤศจิกายน 2561 ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือการ

วิจัย คือ แบบสอบถาม
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สรุปผลการวิจัย

1. ผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ปัจจัยส่วนบุคคล จำานวน (คน) ร้อยละ

เพศ

ชาย

หญิง

35
42

45.45
54.55

อายุ

ต�่ากว่า 30 ปี

31 - 40 ปี

41 - 50 ปี

มากกว่า 50 ปีขึ้นไป

12
38
22
5

15.58
49.35
28.57
6.49

ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

อนุปริญญา/ปวส.

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี 

3
25
30
2
11
6

3.90
32.47
38.96
2.60
14.29
7.79

อาชีพ

ข้าราชการ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

พนักงานบริษัทเอกชน

ธุรกิจส่วนตัว

ค้าขาย

เกษตรกร

รับจ้าง

อื่นๆ

8
2
7
9
15
4
32
0

10.39
2.60
9.09
11.69
19.48
5.19
41.56

0

2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์

2.1 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ของศาล

จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับเห็นด้วย
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
การปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ค่าเฉลี่ย



ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

S.D.

ระดับ
ความคิด

เห็น
1. การปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

(EM) สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าในสังคม

4.43 0.68 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

2. การปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

(EM) สามารถแก้ไขปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

4.73 0.48 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

3. การปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

(EM) สามารถแก้ไขปัญหาผู้ถูกด�าเนินคดีซึ่งเป็นผู้ต้องหาหรือ

จ�าเลยหลบหนีในชั้นปล่อยชั่วคราว

3.81 0.80 เห็นด้วย

4. การปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

(EM) สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนไม่มีเงินประกันตัว 

ท�าให้คนยากจนถูกควบคุมตัวเกือบทุกกรณี และเสียโอกาส

ได้รับการปล่อยชั่วคราว

4.03 0.78 เห็นด้วย

5. การปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

(EM) สามารถแก้ไขปัญหาปริมาณผู้ต้องขังหรือผู้ต้องโทษในเ

รือนจ�าที่มีปริมาณมากจนเกิดความแออัด

4.44 0.72 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

6. การปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

(EM) ท�าให้ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยได้รับการคุ้มครองสิทธิที่เท่าเ

ทียมกัน

3.82 0.77 เห็นด้วย

7. การปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

(EM) เป็นเครื่องมือส�าคัญที่น�ามาใช้ประกอบในการยื่นค�าร้อง

ขอปล่อยชั่วคราว

3.92 0.68 เห็นด้วย
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
การปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
S.D.

ระดับ
ความคิด

เห็น
8. การปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

(EM) สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากน

ายประกันอาชีพ เพราะผู ้ต ้องหาหรือจ�าเลยสามารถใช้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้แทนการวางเงินประกันได้

บางส่วนหรือทั้งหมด

4.25 0.69 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

9. การปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

(EM) จะท�าให้มีผู้กระท�าความผิดมากขึ้นกว่าเดิม เพราะการ

ปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) สามารถน�า

มาใช้แทนการวางเงินประกัน

3.78 0.82 เห็นด้วย

10. การน�าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้ในการ

ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลย สอดคล้องกับเทคโนโลยี

ในยุคปัจจุบัน

4.69 0.47 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

รวม 4.19 0.33 เห็นด้วย

2.2 ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปล่อยช่ัวคราวโดยใช้อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษา

ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ของศาลจังหวัด

นครศรีธรรมราช แตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น มี

ความคิดเห็นต่อการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 

มากกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการปล่อยชั่วคราวโดยใช้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช จำาแนกตามเพศ
เพศ จำานวน S.D. t Sig.
ชาย
หญิง

35
42

4.45
4.43

0.25
0.23

0.417 0.678

* นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการปล่อยชั่วคราวโดยใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช จำาแนกตามอายุ

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig.
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

รวม

0.225
4.169
4.394

3
73
76

0.075
0.057

1.314 0.276

* นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการปล่อยชั่วคราวโดยใช้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช จำาแนกตามระดับการศึกษา
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

รวม

0.771
3.623
4.394

5
71
76

0.154
0.051

3.022 0.016*

* นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการปล่อยชั่วคราวโดยใช้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช จำาแนกตามอาชีพ
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

รวม

0.129
4.265
4.394

6
70
76

0.022
0.061

0.353 0.906

* นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผลและบทสรุป

อภิปรายผล

1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ของศาล

จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับเห็นด้วย ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อส่ิงใดสิ่ง

หนึ่งอันเกิดจากการรับรู้และเรียนรู้ของบุคคลนั้นๆ เป็นส่วนหนึ่งของทัศนคติ ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้

เสมอตามกาลเวลา ดังนั้นความคิดเห็นของบุคคลแต่ละคนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้

2. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

(EM) ของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะความคิดเห็นเป็นความรู้สึกขอ

งแต่ละบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพของเพศใด เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนอง หากการตอบสนอง

ดี ความรู้สึกเป็นบวกก็จะเห็นด้วย หากตอบสนองไม่ดีหรือไม่ได้อย่างที่ต้องการ ความรู้สึกจะเป็นลบ ท�าให้

เกิดการไม่เห็นด้วยหรือรู้สึกเฉยๆ ซึ่งความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นความรู้สึกในเชิง

ประมาณค่า และความคิดเห็นสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

3. ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

(EM) ของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะอายุเป็นปัจจัยที่ท�าให้แต่ละบุ
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คคลมีความคิดเห็นแตกต่างกัน เนื่องจากผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน

4. ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะบุคคลที่มีระดับ

การศึกษาสูงย่อมมีความเห็นด้วย เพราะได้รู้สิ่งต่างๆ มากกว่าบุคคลที่มีระดับการศึกษาที่ต�่ากว่า

5. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

(EM) ของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะการประกอบอาชีพที่แตกต่าง

กัน ท�าให้มีสังคมในการท�างานที่ต่างกัน ส่งผลต่อความคิดเห็นที่ของบุคคล

บทสรุป

การปล่อยช่ัวคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) เป็นมาตรการท่ีช่วยลดปริมาณผู้ต้องขัง 

หรือผู้ต้องโทษในเรือนจ�าและท�าให้ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี มีโอกาสได้รับอนุญาต

ปล่อยชั่วคราวเพิ่มมากขึ้นและเป็นมาตรการท่ีประชาชนเห็นด้วย ดังนั้น ควรมีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ

เรื่องการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) เช่น การลงพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ และควรมีการ

จัดท�าสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนเก่ียวกับการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) 

เช่น แผ่นพับ ไวนิล เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ (EM) มากยิ่งขึ้น
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แนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดการละเล่นพื้นบ้านรองเง็ง 
กรณีศึกษา คณะรองเง็งชายหลุย ชุมชนบ้านวังบ่อ ตำาบลตะเสะ อำาเภอหาดสำาราญ 
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การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของการละเล่นพื้นบ้าน

รองเง็ง คณะรองเง็งชายหลุย ศึกษาปัจจัยการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดการละเล่นพื้นบ้านรองเง็ง คณะ

รองเง็งชายหลุย และศึกษาแนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดการละเล่นพื้นบ้านรองเง็ง คณะรองเง็ง

ชายหลุย การด�าเนินการวิจัยใช้วิธีการแบบผสานวิธี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรในคณะรองเง็งชายหลุย ชุมชนบ้านวังบ่อ ต�าบลตะเสะ อ�าเภอหาด

ส�าราญ จังหวัดตรัง จ�านวน 50 คน โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ การเข้าสังเกตการณ์ เป็นเครื่อง

มือในการศึกษา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้วิธี

การพรรณนา ผลการศึกษา พบว่า การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดการละเล่นพื้น

บ้านรองเง็ง ประกอบด้วยปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ปัจจัยด้านการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ ปัจจัยด้านการ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ปัจจัยด้านการปรับตัวทางด้านสังคม ปัจจัยการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและ

สถานศึกษา และปัจจัยการสร้างเครือข่ายงานด้านภูมิปัญญา และ การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการ

อนุรักษ์และสืบทอดการละเล่นพื้นบ้านรองเง็ง พบว่าการส่งเสริมศักยภาพของสมาชิกเป็นการสร้างความ

เจริญก้าวหน้าโดยการฝึกฝนท่าร�าอย่างต่อเนื่อง การละเล่นพ้ืนบ้านรองเง็งมีรากฐานมาจากความเป็นจริง

แห่งวิถีของชุมชนและความเชื่อของสังคมที่สืบทอดกันมา การพัฒนาให้มีความยั่งยืนต้องมีการถ่ายทอด

และปลูกฝั่งให้กับเยาวชนที่สนใจและสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านรองเง็ง 
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Abstract

Identification Card Subsection is the main to study the way of inheritance  
Rong-Geng Folklore Dance, Study history and development of inheritance Rong-Geng Folk-

lore Dance ,Study guidelines for promoting conservation and inheritance. Operation Mixed 

Methods Research. The Chyrui Rong-Geng Party, BanWang-Bo Community, Tase Sub-dis-

trict, Hat Samran District, Trang Province group to study would be the members of the 

volunteered group. They will use surveys and interviews in the ways to get the answer. We 

will find the answer by using percentage and estimation. From the research, A group ex-

ample would be of 50 people. The education for general information Context Art and 

culture, History and development, General characteristics, Role and Nature Rong-Geng 

Folklore Dance. The education for Conservation approach and inherit Rong-Geng Folklore 

Dance has 5 main things that will affect the Knowledge transfer, Social interaction,Social 

adjustment, Government support Private and Educational institution ,Wisdom network. 

From education understanding for Conservation approach and inherit Rong-Geng Folklore 

Dance Based on the survey results. Promote Potential of member Creating progress dance. 
inherit Rong-Geng Folklore Dance of Reality foundation Social. Social belief. Sustainable 

development Must be broadcast Interested youth.and Inheriting the heritage of wisdom.

Keywords : Rong-Geng Folklore Dance, Promotion, Conservation, Inheritance.

บทนำา

ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทาง

ธรรมชาติ ภูมิอากาศที่เอื้อต่อการด�ารงชีวิตของผู้คน รวมทั้งภูมิประเทศที่สะดวกในการติดต่อค้าขายกับ

นานาประเทศเช่น โปรตุเกส ฮอลันดา สเปน จีน อินเดียโดยเฉพาะในแหลมมลายูที่เป็นเมืองท่าส�าคัญ จึง

เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอันมี

เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละพื้นที่ผ่านวิถีชีวิตของชุมชนที่ด�ารงอยู่มาอย่างช้านาน

ภาคใต้ของประเทศไทยจัดว่าเป็นภูมิภาคหนึ่งที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น การผสมผสานทางวัฒนธรรม

ด้านต่างๆไว้อย่างหลากหลาย ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์และถ่ายโยงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมขึ้น วัฒนธรรมจาก

ภายนอกค่อยๆเข้าไปสู่วิถีชีวิตของชาวบ้าน ปรากฏให้เห็นอยู่ท่ัวไปในการด�ารงชีวิต โดยเฉพาะชนชาติ

ตะวันตกท่ีเข้ามาค้าขายถือว่ามีส่วนส�าคัญท�าให้เกิดวัฒนธรรมการละเล่นรองเง็ง ซึ่งมีอิทธิพลในการน�าพา

วัฒนธรรมของตนเองทั้งรูปแบบการเต้นเท้า เครื่องดนตรีตะวันตกคือ ไวโอลินเข้ามาจนชาวพื้นเมืองใน

พื้นที่เกิดความสนใจและพัฒนา ผสมผสานกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่มีอยู่คือ เรบานา ลูกขัด และฆ้อง จน

ท�าให้เกิดการละเล่นรองเง็งแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานวัฒนธรรมอย่างชัดเจน

รองเง็งเป็นศิลปะเต้นร�าพื้นเมืองของชาวไทยมุสลิม มีความสวยงามทั้งลีลา การเคลื่อนไหวของเท้า 

มือ ล�าตัว และการแต่งกายคู่ชายหญิง กล่าวว่าการเต้นรองเง็งสมัยโบราณเป็นที่นิยมในบ้านขุนนางหรือเจ้า

เมืองใน4 จังหวัดชายแดนใต้ไว้ต้อนรับแขกในงานรื่นเริงหรืองานพิธีต่างๆ รองเง็งในภาคใต้มีด้วยกันสอง
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ชนิดแตกต่างกัน แบบแรกเป็นการแสดงพื้นเมืองเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ มีจุดเริ่มต้นจากบ้าน

ขุนนางในอดีต แบบที่สองเป็นมหรสพของชาวบ้านภาคใต้แถบฝั่งตะวันตก ได้แก่ กระบี่ พังงา ภูเก็ต มีชื่อ

เรียกแตกต่างออกไป เช่น หล้อแหง็ง เพลงตันหยง รองเง็งตันหยง รองเง็งชาวเล ในจังหวัดตรังมีคณะ

รองเง็งชายหลุย ในชุมชนบ้านวังบ่อ ต�าบลตะเสะ อ�าเภอหาดส�าราญ จังหวัดตรัง  เป็นอ�าเภอที่ตอดกับฝั่ง

ทะเลอันดามันจึงท�าให้ประชากรประกอบอาชีพประมง ก่อนที่ชาวประมงออกไปหาปลาจะมีความเช่ือ

ต่างๆมากหมายในการท�าขวัญเรือ เพื่อเป็นสิริมงคล บางครั้งมีการขับร้อง แสดงรองเง็งตามความเชื่อ ได้รับ

การยอมรับจากประชาชนในท้องถิ่นถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชุมชน

ทางผู ้วิจัยเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการละเล่นพ้ืนบ้านรองเง็งในพ้ืนท่ีจังหวัดตรังท่ีมีการ 

สืบทอดมาตั้งแต่อดีต ถือเป็นการละเล่นท่ีสืบสานจากคนรุ่นเก่า คนรุ่นหลังน้อยมากท่ีรู้จักการละเล่นพื้น

บ้านนี้ ท�าให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาและเผยแพร่การละเล่นพื้นบ้านรองเง็งให้เป็นที่รู้จักของคนรุ่นต่อไปไป

สูญหายไปจากสังคมไทย จึงได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดการละเล่นพ้ืนบ้าน

รองเง็ง ชุมชนบ้านวังบ่อ ต�าบลตะเสะ อ�าเภอหาดส�าราญ จังหวัดตรัง ให้การละเล่นน้ีสามารถสร้าง

อรรถประโยชน์ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของการละเล่นพ้ืนบ้านรองเง็งคณะรองเง็งชาย

หลุย

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดการละเล่นพื้นบ้านรองเง็งคณะรองเง็งชาย

หลุย

3. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดการละเล่นพื้นบ้านรองเง็งคณะรองเง็ง

ชายหลุย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ทราบถึงประวัติความเป็นมาของการละเล่นพื้นบ้านรองเง็ง คณะรองเง็งชายหลุย

2. ทราบถึงปัจจัยการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดการละเล่นพื้นบ้านรองเง็งคณะรองเง็งชาย

หลุย

3. ทราบถึงแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดการละเล่นพื้นบ้านรองเง็งคณะรองเง็ง

ชายหลุย

การทบทวนวรรณกรรม

1. แนวคิดเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน

หุสนา  ขุนนุ้ย (2558:4) การละเล่นพ้ืนบ้านเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด การ

ละเล่นท�าให้มนุษย์ได้ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นการเสริมสร้างก�าลังกายให้แข็งแรงปรับสมองให้มีสติ

ปัญญาแหลมคม มีจิตใจเบิกบาน ท�าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในมนุษย์

2. แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์รองเง็ง

ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์ (2554:193) การรองเง็งในภาคใต้ของไทยมีอยู่ 2 บริเวณ คือ รองเง็งบริเวณ

ชายฝั่งทะเลตะวันออก ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส อีกบริเวณหนึ่งคือ รองเง็งบริเวณชายฝั่ง
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ทะเลตะวันตก ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต สตูล พังงาและกระบี่ การแสดงรองเง็งทั้งสองบริเวณมีลักษณะและรูป

แบบที่แตกต่างกัน รองเง็งบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกมีลักษณะเป็นนาฏศิลป์ที่มุ่งแสดงความสวยงาม

ของลีลาการเต้น และเครื่องดนตรีที่มีความไพเราะโดยเกิดจากการพัฒนาปรับปรุงจากศิลปินพื้นบ้านที่คิด

ท่าร�าและเครื่องดนตรีมาผสมผสานกัน ส่วนรองเง็งบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันตก มีความนิยมเฉพาะกลุ่ม

ของชาวบ้าน ไม่มีพิธีรีตองท่ีซับซ้อน เน้นความสนุกสนาน ลักษณะคล้ายร�าวงตามงานเทศกาลของภาค

กลาง

3. แนวคิดการสืบสานศิลปะรองเง็ง

สุกรี  เจริญสุข (2555:88) รองเง็งเป็นการแสดงพื้นเมืองท่ีนิยมเล่นกันตามจังหวัดชายฝั่งทะเล

ตะวันออก และเข้ามาทางหมู่เกาะแถบชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ ในอดีตรองเง็งในจังหวัดชายฝั่ง

ทะเลตะวันออกของภาคใต้เป็นที่นิยมตามบ้านของขุนนางหรือวังเจ้าเมือง สมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง มีหญิงสาวซึ่งเป็นข้าทาสบริพารฝึกรองเง็งไว้ต้อนรับแขก หรือในงานรื่นเริงและงานพิธีต่างๆ จึง

ท�าให้รองเง็งได้รับการพัฒนารูปแบบทั้งด้านการร�าและบทเพลง เมื่อบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม

สถานการณ์การแสดงรองเง็งในวังต่างๆได้หมดไป ความนิยมรองเง็งกลับมานิยมในกลุ่มชาวบ้านโดยได้รับ

จากการแสดงมะโย่งซึ่งเป็นการแสดงประเภทหนึ่งของชาวมุสลิม ลักษณะการแสดงคล้ายกับโนรา มะโย่ง

แสดงแต่ละครั้งจะใช้เวลานานจึงมีการพักเวลาระหว่างพักจะมีการสลับฉากด้วยการแสดงรองเง็งและมีการ

เชิญผู้ชมขึ้นไปร่วมเต้นกับคณะรองเง็งด้วย ปัจจุบันความนิยมมะโย่งได้ลดลง การเต้นรองเง็งจึงปรับวิธีการ

แสดงเป็นชุดการแสดงเหมือนในปัจจุบัน

4. แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญา 

จรรย์สมร  ผลบุญ (2558:31) การละเล่นพื้นบ้านถือว่าเป็นวัฒนธรรมการแสดงที่มีบทบาทส�าคัญ

ในแต่ละท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของการละเล่นพื้นบ้านนอกจากความสนุกสนาน การเสริมสร้างความสามัคคี 

การพบปะของหนุ่มสาว ยังส่งผลให้คลายจากความเหนื่อยล้า การก�าเนิดของการละเล่นพื้นบ้านมีมูลเหตุ 2 

ประการ คือ 1) คนในชุมชนได้คิดสร้างสรรค์ขึ้นมา จนเป็นที่ชื่นชอบถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคน 2) เกิด

จากการกระจายทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนต่างวัฒนธรรมได้หลั่งไหลเข้ามาในชุมชนเป็นเวลาช้านานจน

กลายเป็นการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม

5. แนวคิดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการแสดงรองเง็งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก

นันทวัฒน์  ฉัตรอุทัย (2551:73) รองเง็งถือว่าเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของไทยที่มีลักษณะการ

ผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกที่นิยมเล่นกัน ในแถบแหลมมลายู มีลักษณะเป็นการเต้นร�าเกี้ยวพาราสีของคู่

ชาย-หญิง โดยเน้นการเคลื่อนไหวเท้าเป็นหลัก เป็นลักษณะแบบฝรั่งผสมผสานท่าร�าด้วยมือแบบเอเชีย 

ท�านองเพลงมีรากฐานมาจากเพลงพื้นเมืองยุโรปผสมกับเพลงพื้นเมืองมลายูรองเง็งมีด้วยกันสองชนิดแตก

ต่างกัน แบบแรกเป็นการแสดงพื้นเมืองเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ มีจุดเริ่มต้นจากบ้านขุนนาง

ในอดีต แบบที่สองเป็นมหรสพของชาวบ้านภาคใต้แถบฝั่งตะวันตก ได้แก่ กระบี่ พังงา ภูเก็ต มืชื่อเรียกแตก

ต่างออกไป เช่น หล้อแหง็ง เพลงตันหยง รองเง็งตันหยง รองเง็งชาวเล

วิธีดำาเนินการวิจัย

การด�าเนินการวิจัยใช้วิธีการแบบผสานวิธี (Mixed Method) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ

และการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือสมาชิกคณะรองเง็งชายหลุย จ�านวน 50 คน 
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โดยผู้วิจัยก�าหนดขนาดตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ

(accidental sampling)ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น( nonprobability sampling ) 

เป็นการเลือกตัวอย่างโดยไม่ค�านึงว่าตัวอย่างแต่ละหน่วยมีโอกาสถูกเลือกมาน้อยเพียงใดและเป็นการเลือก

โดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเป็นส�าคัญ ท้ังนี้ลักษณะของกลุ่มท่ีเลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณคือ แบบสอบถามจ�านวน 3 ตอน คือตอนที่ 1 แบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบริบทและศิลปวัฒนธรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น

รายการ ซึ่งจ�าแนกเป็นประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ ลักษณะทั่วไป บทบาทหน้าที่ของกิจกรรม และ

ลักษณะคณะรองเง็งชายหลุย  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดการ

ละเล่นพื้นบ้านรองเง็งชายหลุย ชุมชนวังบ่อ ต�าบลตะเสะ อ�าเภอหาดส�าราญ จังหวัดตรัง เป็นค�าถามปลาย

ปิด จ�าแนกเป็นปัจจัยด้านการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ ปัจจัยด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ปัจจัย

ด้านการปรับตัวทางด้านสังคม ปัจจัยการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและสถานศึกษา และปัจจัยการ

สร้างเครือข่ายงานด้านภูมิปัญญา โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่าเป็นระบบตัวเลข (Rating Scale) มี 5 

ตัวเลือกและตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเป็นค�าถามปลายเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดการละเล่นพื้นบ้านรองเง็ง ส่วนเครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยเชิงคุณภาพคือใช้แบบสัมภาษณ์แนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดการละเล่นพื้นบ้าน

รองเง็ง กรณีศึกษาคณะรองเง็งชายหลุย และการสังเกตการณ์ในชุมชนในด้านบริบทและศิลปวัฒนธรรม

โดยผู้วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณโดยวิธีหาค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจ 5 ระดับ และข้อมูล

เชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการตีความสร้างข้ออุปนัยน�าเสนอข้อมูลเป็นข้อความแบบพรรณนา สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณเป็นดังนี้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปแสดงข้อมูลเป็นการพรรณา

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดการละเล่นพื้นบ้านรองเง็งที่

ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้  ปัจจัยด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ปัจจัย

ด้านการปรับตัวทางด้านสังคม ปัจจัยการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา และปัจจัยการ

สร้างเครือข่ายงานด้านภูมิปัญญา แสดงข้อมูลเป็นร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแสดงข้อมูลเป็นร้อยละ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นดังนี้

ในการสัมภาษณ์แนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดการละเล่นพื้นบ้านรองเง็ง กรณีศึกษา

คณะรองเง็งชายหลุย ผู้ท�าวิจัยได้ถอดความรู้และสรุปเนื้อหาโดยการก�าหนดข้อค�าถามให้แก่คณะรองเง็ง

ชายหลุย จ�านวน 10 ข้อ โดยใช้วิธีพรรณนาและหาค่าร้อยละ

สรุปผลการวิจัย  

1) ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของการละเล่นพื้นบ้านรองเง็ง คณะรองเง็งชายหลุย ได้

สืบทอดมาเป็นรุ่นที่ 3 แรกเริ่มเล่นตามงานศพ งานประเพณี งานประจ�าปีมี 2 ลักษณะคือ การแสดงที่มีการ

รับวงเป็นการแสดงโดยมีการร�าร้องของพ่อเพลงแม่เพลงและมีนางร�าเพิ่มด้วย ไม่มีการขายบัตรรองเง็ง 

ส่วนอีกแบบหนึ่งคือการขายบัตรให้ผู้ชมเข้าไปโค้งขอร�ากับนางร�าเหมือนร�าวง เครื่องดนตรีในการเล่น
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รองเง็งประกอบด้วยไวโอลิน เครื่องสายเป็นตัวหลักชองการบรรเลงท�านองเพลง มีร�ามะนาเป็นเครื่อง

ประกอบจังหวะ และเครื่องดนตรีอื่นประกอบเช่น ซอ ตะโพน ต่อมาชายหลุยได้ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยขึ้น

โดยการแสดงโชว์ในงานทั่วไป ปรับการแต่งกายมีลักษณะแบบพื้นบ้าน ผู้ชายสวมเสื้อกางเกงธรรมดา บ้าง

ก็นุ่งโสร่งทับและสวมหมวกหนีบ ส่วนผู้หญิงนุ่งผ้าปาเต๊ะ สวมเสื้อยอหยา และมีผ้าคล้องคอ หากมีนางร�า 

นางร�าจะใช้ผ้าถุงนุ่งสั้นแค่เข่า แต่งหน้าทาปากให้มีสีสัน

2) ปัจจัยการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดการละเล่นพื้นบ้านรองเง็ง กรณีศึกษาคณะรองเง็ง 

ชายหลุย ชุนชนบ้านวังบ่อ ต�าบลตะเสะ อ�าเภอหาดส�าราญ จังหวัดตรัง พบว่า ปัจจัยด้านการเรียนรู้และ

การถ่ายทอดความรู้ โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 4.41) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่าประชากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้อยู่ในระดับความ

คิดเห็นมาก ได้แก่ ในคณะมีการวางแผนฝึกสอนท่าร�าให้เหมาะสมแก่เด็กเป็นล�าดับขั้นตอน (  = 4.44) มี

การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับละเล่นพื้นบ้านรองเง็ง (  = 4.38) มีการถ่ายทอดจากประสบการณ์จากรุ่น

เพื่อน�าไปสู่การอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านรองเง็ง (  = 4.40)  ปัจจัยด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดย

ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  =4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชากรมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ได้แก่ การมีส่วนร่วมของ

คนในคณะและชาวบ้านในชุมชน (  = 3.92) มีการวางแผนเป็นล�าดับข้ันตอนของคนในคณะและผู้น�าใน

ชุมชน (  = 4.20)ชุมชนรอบด้านให้ความส�าคัญเห็นคุณค่าของการละเล่นพื้นบ้านรองเง็ง (  = 4.24) 

ปัจจัยด้านการปรับตัวทางด้านสังคม โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 4.19) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชากร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการปรับตัวทางสังคมอยู่ในระดับ

ความคิดเห็นมาก ได้แก่ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ สร้างจิตส�านึกให้กับชาวบ้านและคนในคณะ 

(  = 4.26) มีการสร้างระบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการปรับตัวทางด้านสังคมที่มีการเปล่ียนไปตลอด

เวลาให้แก่กับชาวบ้านและคนในคณะ(  = 4.20) มีการรักษาและหวงแหนการละเล่นพื้นบ้านรองเง็ง  

(  = 4.10) ปัจจัยการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็น

อยู่ในระดับมาก (  = 4.18) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการ

สนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ได้แก่ ได้รับการส่งเสริม

และการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน (  = 4.26) หน่วยงานท้องถิ่นได้เข้ามา

ช่วยสนับสนุนการละเล่นพื้นบ้านรองเง็ง (  = 4.00) มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการละ

เล่นพื้นบ้านรองเง็ง (  = 4.28) และปัจจัยการสร้างเครือข่ายงานด้านภูมิปัญญา โดยภาพรวมมีระดับความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 4.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย

การสร้างเครือข่ายงานด้านภูมิปัญญาอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ได้แก่ มีการประสานงานร่วมมือในการ
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อนุรักษ์และสืบสานของชาวบ้านและคนในคณะ (  = 4.44) มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างคณะรองเง็งอืน่ ๆ    

(  = 4.22) มีความสนิทสนมคุ้นเคยในการท�างานร่วมกันทั้งเยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้และผู้สนใจ (  = 4.52)   

3) แนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดการละเล่นพื้นบ้านรองเง็ง กรณีศึกษาคณะรองเง็ง

ชายหลุย ชุนชนบ้านวังบ่อ ต�าบลตะเสะ อ�าเภอหาดส�าราญ จังหวัดตรัง พบว่า สามารถส่งเสริมศักยภาพ

ของสมาชิกในคณะรองเง็งชายหลุยได้โดยการส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้านและศักยภาพของคณะรองเง็งชาย

หลุยให้คงอยู่สืบไป  การละเล่นพื้นบ้านรองเง็งกับวิถีของคนในชุมชนมีความเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่โบราณจึง

มีความส�าคัญต่อคนในคณะมากที่จะต้องสืบทอดกันรุ่นต่อรุ่น  การพัฒนาการละเล่นพื้นบ้านรองเง็งของ

คณะชายหลุยให้มีความยั่งยืนโดยให้หน่วยงานมาสนับสนุนการละเล่นพื้นบ้านรองเง็งให้คงอยู่และสืบไป  

แนวทางการถ่ายทอดศิลปะการแสดงรองเง็งในคณะชายหลุย ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอกโดยการส่ง

เสริมศิลปะการแสดงรองเง็งแบบดั้งเดิมตลอดไป เพื่อที่จะรักษาความเป็นศิลปวัฒนธรรมโบราณเอาไว้ 

สามารถน�าเอาทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสีสันให้กับการละเล่นพื้นบ้านรองเง็งได้

โดยการน�าเอาทรัพยากรในชุมชนมาใช้นั้นถือเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งในการน�าไปแสดงในสถานที่ต่างๆ การ

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนภายนอกได้รู้จักการละเล่นพื้นบ้านรองเง็งมีประโยชน์ต่อคณะชายหลุย เพราะทาง

คณะอยากจะให้ผู้คนภายนอกได้รู้ซึ้งถึงการละเล่นพื้นบ้านรองเง็งตั้งแต่โบราณอย่างแท้จริง  การละเล่นพื้น

บ้านรองเง็งคณะชายหลุยนั้นสามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในชุมชนในการเปล่ียนความคิดนั้นข้ึนอยู่แต่ละ

บุคคล เพราะโลกยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลา การละเล่นพื้นบ้านรองเง็งคณะชายหลุย มีการ

วางแผนเป็นล�าดับขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของคนในคณะในการวางแผนแต่ละครั้งก่อนถึงการแสดงจะ

ช่วยให้คนในคณะมีความพร้อม และแบ่งการท�างานในแต่ละหน้าที่ สามารถน�าเอาการละเล่นพ้ืนบ้าน

รองเง็งคณะชายหลุย ไปเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกรู้จักอย่างลึกซึ้ง ในการน�าเอาศิลปวัฒนธรรมไทยไปเผย

แพร่ให้บุคคลภายนอกรู้จักกันอย่างทั่วหลายนั้น เป็นสิ่งที่ดีงาม เพราะการละเล่นพื้นบ้านรองเง็ง เป็นสิ่งที่

สนุกสนานและมีความครื้นเครง การจัดล�าดับลีลาการเต้นร�าให้เหมาะสมกับดนตรีนั้นมีความยากง่าย

เพราะการน�าเอาท่าเต้นมาประกอบกับเพลงแต่ละเพลงนั้นจะต้องดูด้วยว่ามีความเรียบง่าย และถูกต้อง

ตามประเพณี

อภิปรายผล

ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดการละเล่นพื้นบ้านรองเง็ง กรณี

ศึกษาคณะรองเง็งชายหลุย ชุมชนบ้านวังบ่อ ต�าบลตะเสะ อ�าเภอหาดส�าราญ จังหวัดตรัง ปัจจัยด้านการ

อนุรักษ์และสืบทอดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปัจจัยด้านการเรียนรู้และ

การถ่ายทอดความรู้มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือปัจจัยด้านการสร้างเครือข่ายงาน

ด้านภูมิปัญญา โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านการปรับตัวทางด้านสังคมโดย

ภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ปัจจัยการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา โดย

ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยภาพรวมมีระดับความคิด

เห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์  เส้งประชา (2544) ศึกษาแนวทางการส่ง

เสริมส่งการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาว่าวไทย ผลการศึกษาพบว่า การอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา

ว่าวไทยมีปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง โดยปัจจัยภายในมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับว่าว
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ไทยในเยาวชนท้องถ่ิน และผู ้ ท่ีสนใจมารับการสืบทอด มีการปรับตัวตามสภาพสังคมที่ได้รับการ

เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตจนเกิดการปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ยอมรับและเห็นความส�าคัญในการอนุรักษ์ว่าวไทย

และมีปัจจัยภายนอกที่เข้ามาสนับสนุน คือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องใน

การเข้ากับกิจกรรมต่างๆจนเกิดการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดปัญหา

ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์

ผลการศึกษาปัจจัยด้านบริบทและศิลปวัฒนธรรมของคณะรองเง็งชายหลุย สอดคล้องกับงานวิจัย

ของอติพล อนุกุล พบว่ารองเง็งได้รับความนิยมเล่นมากขึ้นโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงให้เข้ากับวิถี

ชีวิต วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวบ้าน คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันสวยงามของอดีตไว้
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Abstract

Research Title “The satisfaction of people in Trang area towards Trang postal ser-

vice Muang District, Trang Province”. The purpose is as follows. 1) To study the level of 

people’s satisfaction with the postal service, Trang Province. 2) To compare the satisfac-

tion of the people with the postal service, Trang Province. Classified by sex, age, occupa-

tion and postal service. The sample was used. 400 people. Comparison of public satisfac-

tion of Trang post services. Amphoe Mueang, Trang. It found that gender, age, occupation 

and postal service use different. There was no difference in the satisfaction of the post 

office services.

Key word: Satisfaction , Trang , Post Office

บทนำา

หากย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนแน่นอนว่าภาพของไปรษณีย์ที่คนส่วนใหญ่นึกถึงคือการเขียน 

จดหมายถึงกัน แล้วมีบุรุษไปรษณีย์ขี่มอเตอร์ไซค์ ขี่จักรยาน มาหย่อนจดหมายใส่กล่องไปรษณีย์หน้าบ้าน 

หรือยื่นให้ถึงมือผู้รับ แต่เมื่อโลกเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ต มีช่องทางสื่อสารในยุค digital สามารถเข้าถึงกันได้

อย่างสะดวกรวดเร็ว ท�าให้จดหมายก็ค่อยๆ เริ่มหายไป  

ปัจจุบัน ส่งผลให้บริษัทไปรษณีย์ไทยได้ปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงภายใต้ยุทธศาสตร์ไทย

แลนด์ 4.0 ด้วยเครือข่าย “ไปรษณีย์ไทย 4.0” เน้นไปที่กลุ่มบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่ขยายตัวอย่าง

รวดเร็วตามธุรกิจ E-commerce และโลก digital และในส่วนของการด�าเนินงาน การที่พนักงานมีความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานนั้น ผู้บริหารต้องค�านึงถึงสภาพความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเป็น 

สาเหตุส�าคัญประการหนึ่งที่ท�าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา เนื่องจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปัญหาในการให้บริการ

เป็นเร่ืองพ้ืนฐานท่ีองค์กรให้ความสนใจ และควรตระหนักว่าปัจจัยเหล่านั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอด

เวลาแล้วแต่สถานการณ์

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการไปรษณีย์ เพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนาให้หน่วยงานไปรษณีย์ตรัง สาขาอ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง มีความก้าวหน้าและมั่นคงต่อ

การด�าเนินงานธุรกิจขององค์กร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของ ไปรษณีย์ตรัง สาขา

อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการไปรษณีย์ตรัง สาขาอ�าเภอเมือง 

จังหวัดตรัง จ�าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และ รูปแบบบริการของไปรษณีย์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการไปรษณีย์ตรัง ในแต่ละด้านให้สามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการประชาชนผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ
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2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปัญหาการให้บริการไปรษณีย์ตรัง

การทบทวนวรรณกรรม  

การบริการ (Service) คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการด�าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการ 

บริการที่ดี ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซ่ึงเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับ

องค์กร ของเรา เบื้องหลังความส�าเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้าน 

ต่าง ๆ  

ไปรษณีย์ คือ การสื่อสารอย่างหนึ่งด้วยวิธีส่งจดหมายหนังสือ และสิ่งของ โดยมีองค์การที่จัดตั้งขึ้น

ส�าหรับท�าหน้าที่รับส่งโดยเฉพาะ

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด หรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใดหรือปัจจัยที่

เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมาย

ในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงและไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือจุดหมายนั้นไม่ได้รับการ

ตอบสนอง

สุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ (2540 : 17) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจเป็น

ความรู้สึกส่วนตัวที่รู้สึกเป็นสุขหรือยินดีที่ได้รับความตอบสนองความต้องการในสิ่ง ที่ขาดหายไป หรือสิ่งที่

ท�าให้เกิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่ก�าหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคล ซึ่งมีผลต่อการ

เลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมใดๆ นั้น

มณี โพธิเสน (2543 : 43)  ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกยินดีหรือเจตคติที่ดี

ของบุคคลเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการของตน ท�าให้เกิดความรู้สึกที่ดีในสิ่งนั้นๆ

อุทัยพรรณ สุดใจ (2544 : 7)  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อ สิ่ง

ใดสิ่งหน่ึงโดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่า ความรู้สึกหรือทัศนคติต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใดนั้นเป็นไปในทาง

บวกหรือทางลบ

วิธีการดำาเนินวิจัย

การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่มีต่อการให้บริการไปรษณีย์ตรัง 

สาขาอ�าเภอเมืองจังหวัดตรัง เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Experimental Research) มีรายละเอียดการวิจัย 

ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ประชาชนที่อยู่ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง จ�านวน 156,702คน 

(อ้างอิงจากการส�ารวจองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน2560) กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

ได้แก่ ประชาชนที่อยู่ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง จ�านวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มแบบสะดวก

เครื่องมือการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Ques-

tionnair) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นค�าถามปลายปิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะของข้อค�า
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ถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และรูปแบบการใช้บริการ

ไปรษณีย์

ส่วนที่ 2 เป็นค�าถามปลายปิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในด้านต่างๆ ต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ โดย

แบบค�าถามใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของ Likert เป็นตัววัด 5 ระดับ และมีการ

ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจความตรงเชิงเนื้อหา และท�าการ Try 

out ของแบบสอบถามจ�านวน 30 ชุด เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์ ครอนบาร์ค 

แอลฟ่า ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.86

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการไปรษณีย์ สาขา

อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บแบบสอบถาม โดยการแจกแบบสอบถามให้ประชาชนที่อาศัยอยู่เขตอ�าเภอ

เมืองตรัง ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 หลังจากนั้นรวบรวมแบบสอบถามจาก

ประชาชนเขตอ�าเภอเมืองตรัง เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนก่อนน�ามาวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน และสถิติอ้างอิง ได้น�าการทดสอบแบบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ�าแนกทาง

เดียว (one-way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึ่งพอใจ

ผลการวิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจด้านต่างๆต่อหน่วยงานผู้ให้บริการของไปรษณีย์ตรัง พบว่าโดยส่วนใหญ่เพศหญิง มี

จ�านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56 อยู่ในช่วงอายุ 11-20 ปี มีจ�านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5  มี

อาชีพนักเรียนนักศึกษา มีจ�านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 บริการของไปรษณีย์มีการเลือกใช้บริการ

จัดส่งแบบด่วนพิเศษ(EMS) มากที่สุด มีจ�านวน 192 คิดเป็นร้อยละ 48 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในด้านต่างๆ ต่อหน่วยงานผู้ให้บริการของไปรษณีย์ตรัง 

ความพึงพอใจในด้านต่างๆ ต่อหน่วยงานผู้ให้บริการของไปรษณีย์ตรัง มีระดับความพึงพอใจมาก 

โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.09 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีระดับความพึงพอใจในการ

ใช้บริการของไปรษณีย์ตรังสูงท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18  ซึ่งความพึงพอใจด้านต่างๆต่อหน่วยงานผู้ให้

บริการของไปรษณีย์ตรัง ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ ใน

ระดับพึงพอใจมากโดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.14 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความชัดเจนในการอธิบาย

ชี้แจงและแนะน�าขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.28 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวม

มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.18 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

ด้านความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.31 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก 

โดยรวมมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับพึงพอใจมากโดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.99 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน



161

พบว่า ด้านป้ายข้อความบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด เท่ากับ 4.03 และด้านคุณภาพการให้บริการโดยรวมมี ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.07 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการ มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด เท่ากับ 4.08

ส่วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานทางการวิจัยการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการไปรษณีย์

ตรัง

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการไปรษณีย์ตรัง จ�าแนก ตามเพศ

ความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ

ของ ไปรษณีย์ตรัง

เพศ

t Sig.

ชาย

(176 คน)

หญิง

(224 คน)

Mean S.D Mean S.D

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.12 0.67 4.16 0.55 -0.715 0.475
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ            4.09 0.70 4.24 0.65 -2.220 0.027
ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก 3.94 0.67 4.04 0.62 -1.582 0.114
ด้านคุณภาพการให้บริการ 3.97 0.75 4.14 0.74 -2.325 0.021

รวม 4.03 0.65 4.15 0.58 -1.885 0.060

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู ้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ

ไปรษณีย์ตรัง โดยภาพรวม ด้วยวิธีการหาค่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.060 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส�าคัญ 0.05 ผู้ใช้

บริการที่มีเพศแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการไปรษณีย์ตรังไม่แตกต่างกัน 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบความพึงพอใจในด้านต่างๆต่อหน่วยงานผู้ให้บริการของไปรษณีย์ตรังจำาแนก 

ตามอายุ อาชีพ รูปแบบการใช้บริการไปรษณีย์

ตัวแปร
SS df MS F Sig.

อายุ

Between Groups 22.610 6 3.768 11.745 0.00

Within Groups 126.094 393 0.321

Total 148.704 399

อาชีพ

Between Groups 22.418 5 4.484 13.988 0.00

Within Groups 126.286 394 0.321

Total 148.704 399
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รูปแบบการใช้บริการ

ไปรษณีย์

Between Groups 3.948 4 0.987 0.963 0.031*

Within Groups 144.756 395 0.366

Total 148.704 399

มีนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05  

จากตารางที่ 2 ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของไปรษณีย์

ตรังสาขาอ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยภาพรวม มีค่าสถิติ F เท่ากับ 11.745 และค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งมี

ค่าน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ 0.05 ผู ้ใช้บริการที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ไปรษณีย์ตรังสาขาอ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง แตกต่างกัน

ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจการให้บริการของไปรษณีย์ตรังสาขา

อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยภาพรวม มีค่าสถิติ F เท่ากับ 13.988 และค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า

ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการไปรษณีย์ตรัง

สาขาอ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง แตกต่างกัน

ผู้ใช้บริการที่มีการใช้รูปแบบบริการไปรษณีย์แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจการให้บริการของ

ไปรษณีย์ตรังสาขาอ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยภาพรวม มีค่าสถิติ F เท่ากับ 0.693 และค่า Sig. เท่ากับ 

0.031 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ 0.05 ผู้ใช้บริการที่มีการใช้รูปแบบบริการไปรษณีย์ที่แตกต่างกัน มี

ความพึงพอใจต่อการให้บริการไปรษณีย์ตรังสาขาอ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดตรังท่ีมีต่อการให้

บริการไปรษณีย์ตรัง สาขาอ�าเภอเมืองจังหวัดตรัง สามารถน�ามาอภิปรายผลการศึกษาดังนี้

1. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้บริการ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รูปแบบการใช้บริการไปรษณีย์ พบว่า 

ไม่มีผลกระทบต่อระดับความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการไปรษณีย์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อิสรา ภู

มาศ (2546) ซึ่งพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รูปแบบการใช้บริการไปรษณีย์ ไม่มีผลกระ

ทบต่อระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางช้าง อ�าเภ

ออัมพวา จังหวดสมุทรสงคราม และผลการศึกษาของ เฟื่องฟ้า อัมพรสถิระ (2546) ซึ่งพบว่า ปัจจัยส่วน

บุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจที่มีต่อสินค้าและบริการในการโฆษณาทางไปรษณีย์ แต่ไม่

สอดคลองกับผลการศึกษาของ ชูเกียรติ มูลทา (2547) ซึ่งพบว่าทุกปัจจัยมีผลต่อระดับความพึงพอใจใน

การให้บริการของบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) อ�าเภอ วารินช�าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

2. ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่มีต่อการให้บริการไปรษณีย์ตรัง สาขา

อ�าเภอเมืองจังหวัดตรัง ด้านต่างๆ รวม 4 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้

บริการ และมีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก และ สอดคล้องกับการศึกษาของ ชูเกียรติ มูล

ทา (2547) พบว่าความพึงพอใจในการให้บริการของบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) อ�าเภอ 

วารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และพึงพอใจต�่าสุดคือ การจัดบริเวณ

จอดรถผู้มาติดต่อขอรับบริการ แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษา ของอิสรา ภูมาศ (2546) พบว่า ประชาชนมี
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ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางช้าง อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ซึ่งมีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ การให้ค�าแนะน�า ช่วยเหลือผู้มาติดต่อใช้บริการและพึงพอใจต�่าสุด ได้แก่

การก�าหนดขั้นตอนในการให้บริการ

บทสรุป 

จากการส�ารวจความพึงพอใจในด้านต่างๆ ต่อหน่วยงานผู้ให้บริการของไปรษณีย์ สาขาอ�าเภอ

เมือง จังหวัดตรัง จากกลุ่ม ตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์ทั่วไปในการประเมินค่าความถี่และร้อยละ ได้แก่ เพศ 

อายุ  อาชีพ รูปแบบการให้บริการไปรษณีย์ พบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 11-20 ปี  

อาชีพส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา รูปแบบการให้บริการไปรษณีย์ มีการเลือกใช้รูปแบบบริการไปรษณีย์

จัดส่งแบบด่วนพิเศษ (EMS) มากที่สุด จากการศึกษาความพึงพอใจในด้านต่างๆ ต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ

ของไปรษณีย์ สาขาอ�าเภอเมือง จังหวัดตรังทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  ด้าน

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก  และด้านคุณภาพการให้บริการ  ซึ่งพบว่าด้านเจ้าหน้าที่

ผู้ให้บริการ มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการไปรษณีย์ สาขาอ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง สูงที่สุด และเมื่อ

ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจ ตามปัจจัยข้อมูลทั่วไป ในสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านเพศ ไม่มีผลต่อ 

ความพึงพอใจในการใช้บริการไปรษณีย์ สาขาอ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง และปัจจัยด้านอายุ อาชีพ และ รูป

แบบการให้บริการไปรษณีย์ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการไปรษณีย์ สาขาอ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง
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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเคยกุ้งท่าข้าม 

ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับ

การท�าเคยกุ้ง ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (2) เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์

ชุมชนการท�าเคยกุ้ง ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีเครื่อง

มือคือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

จ�านวน 50 ตัวอย่าง และท�าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เพื่อประมวลผลซึ่งท�าให้ทราบว่าภาพรวมของปัจจัยการ

จัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเคยกุ ้งท่าข้ามมากที่สุด คือ ปัจจัยด้าน

กระบวนการเรียนรู้ รองลงมาคือปัจจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัจจัยด้านศักยภาพในการสร้างความเข้ม

แข็ง และน้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ตามล�าดับ และมีข้อเสนอแนะความ

ต้องการในการสนับสนุนด้านการเงินงบประมาณ อุปกรณ์ที่ทันสมัยในการกระบวนการผลิตจากทางภาค

รัฐ พร้อมทั้งเผยแพร่วิธีการท�าเคยกุ้ง และส่งเสริมพัฒนากระบวนการผลิตเคยกุ้งให้มีคุณภาพถูกหลัก

อนามัยต่อไป
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Abstract

Research study on knowledge management of local wisdom to promote commu-

nity products, ever shrimp, Tha Kham sub-district, Pa-Lian, Trang province. The purposes of 

this research were to (1) To study local wisdom about ever shrimp farming in Tambon Tha 

Kham, Pa-Lian, Trang. (2) To study guidelines for promoting community products, ever 

shrimp, Tha Kham, Palian District, Trang province using data collection methods. There are 

50 samples which are questionnaires and interview forms from specific sample groups. 

And analyze data using statistical analysis methods such as percentage, mean and stan-

dard deviation And qualitative analysis In order to process, which makes it known that the 

overall picture of knowledge management factors for local wisdom to promote commu-

nity products used to be the most Tha Kham shrimp is the learning process factor, fol-

lowed by local wisdom potential factors for strengthening and the least is factors for 

promoting the strength of the community respectively and having recommendations for 

the need to support the financial budget Modern equipment for the production process 

from the government Along with disseminating methods of making shrimp ever And pro-

mote the development of the production process of shrimp to ensure quality and sanita-

tion.

Keywords: Knowledge Management, Local wisdom, Product community, Ever shrimp

บทนำา

เนื่องจากสภาพภูมิประเทศในเขตพื้นท่ีจังหวัดตรัง ต้ังอยู่ในเขตมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ มีสภาพ

ภูมิประเทศ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และภูมิอากาศเหมาะสมกับการท�าการเกษตรกรรม ประกอบกับจังหวัด

ตรังมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน สภาพพื้นที่เป็นเนินสูงๆ ต�่าๆ สลับด้วยเนินเขาเล็กกระจายทั่วไป 

ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น มีแนวป่าชายเลนส�าหรับท้องที่ที่อยู่ติดแนว

ชายฝั่งทะเล มีแม่น�้าที่ส�าคัญ 3 สายได้แก่ แม่น�้าตรัง แม่น�้าปะเหลียน และคลองกะลาแส ทั้งนี้ตลอดแนว

ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของจังหวัดตรังมีความยาวตลอดแนวถึง 119 กิโลเมตร และมีเกาะแก่งกระจาย

อยู่จ�านวน 46 เกาะ ยังมีพื้นที่ป่าชายเลนที่ยังสภาพอุดมสมบูรณ์ และอุดมไปด้วยสัตว์น�้าชายฝั่งเป็นจ�านวน

มาก อาชีพของชาวนอกจากจะเป็นเกษตรกรท�าสวนยางพารา กับปาล์มน�้ามันแล้ว อาชีพที่ส�าคัญยังท�าการ

ประมง ดังนั้นภูมิปัญญาท่ีเกิดจากการสะสมจาการประกอบอาชีพประมงนี้เป็นรากฐานที่ส�าคัญในวิถีการ

ด�าเนินชีวิตของชุมชนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงฐานะความเป็นอยู่ เศรษฐกิจของ

ประชนและชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี การที่ประชาชนในท้องถิ่นน�าภูมิปัญญามาใช้ในการสร้างอาชีพซึ่งมี

ความส�าคัญกับคนในชุมชน วัตถุดิบในพื้นที่ กรรมวิธีการผลิต การสืบทอดภูมิปัญญาจากอดีตสู่ปัจจุบันผ่าน

กระบวนการศึกษา สังเกต วิเคราะห์ กรรมวิธีการท�าเคยกุ้งจากตัวเคยกุ้งในพ้ืนท่ีท่าข้าม เร่ิมต้นเป็น

ภูมิปัญญาของชาวบ้านในการถนอมอาหาร เพื่อการบริโภคในครัวเรือน และเหลือก็น�าออกจ�าหน่ายภายใน

หมู่บ้าน และชุมชนใกล้เคียงเท่านั้น แต่ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมจากผู้น�าชุมชนจึงยกระดับเป็นวิสาหกิจ
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ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และต้องการให้ประชาชน

รุ่นหลังได้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ินการท�าเคยกุ้งที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติในพื้นที่ที่ก�าลังจะไม่มีคนรุ่นหลังจะให้

ความสนใจในส่วนของกรรมวิธีที่มีลักษณะเฉพาะถ่ิน และต้องการที่จะมุ่งสร้างความน่าดึงดูดใจจากลูกค้า 

หรือกลุ่มผู้บริโภค เนื่องมาจากรูปแบบผลิตภัณฑ์ยังไม่น่าสนใจจะต้องได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับ

มาตรฐานคุณภาพ ทั้งต้องได้รับการรับรองด้านความสะอาด ถูกหลักอนามัยอีกด้วย ทั้งจะต้องอนุรักษ์ให้

เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีรากฐานความเป็นอัตลักษณ์ด้ังเดิมของท้องถิ่น ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งสนใจศึกษา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการท�าเคยกุ้งเพื่อเป็นแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาการท�าเคยกุ้ง และเป็น

แนวทางในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนของพ้ืนที่ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรังให้คนรุ่นหลัง

ได้สืบทอดต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการท�าเคยกุ้งท่าข้าม ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอปะเหลียน 

จังหวัดตรัง

2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนการท�าเคยกุ้งท่าข้าม ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอ

ปะเหลียน จังหวัดตรัง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ได้ทราบถึงภูมิปัญญาท้องถ่ินเกี่ยวกับการท�าเคยกุ้ง ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอปะเหลียน จังหวัด

ตรัง

2. ได้ทราบถึงองค์ความรู้การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในการท�าเคยกุ้งท่าข้าม ต�าบลท่าข้าม 

อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

การทบทวนวรรณกรรม

การวิจัยเร่ือง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเคยกุ้งท่าข้าม 

ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรังนั้นมีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย การ

จัดการความรู้ (Knowledge - KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบแลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้

ในองค์การโดยได้พัฒนาระบบจากของข้อมูลไปสู่สารสนเทศเพื่อให้เกิดความรู้และปัญญา

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (Community products) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และ

สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด

เคยกุ้ง (Ever shrimp) หรือ กะปิ เป็นการถนอมอาหารโดยใช้วัตถุดิบภายในท้องถิ่น และเป็น

เครื่องปรุงรสอย่างหนึ่งที่มีการแพร่หลายใช้ในการประกอบอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ

ทางตอนใต้ของประเทศจีน

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้

การจัดการความรู้ หมายถึงแนวปฏิบัติที่องค์การใช้ในการบ่งชี้ความรู้ที่จ�าเป็น ต้องการสร้างความ

รู้ใหม่ และเผยแพร่ความรู้เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท�างาน 
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พัฒนาความได้เปรียบทางการแข่งขัน และการสร้างนวัตกรรมโดยกระบวนการของการจัดการความรู้ซ่ึง

ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ขององค์การ

วิจารณ์ พานิช (2546, 2-5) ยังได้กล่าวว่า การจัดการความรู้ เป็นการยกระดับความรู้ขององค์การ

เพื่อสร้างประโยชน์จากต้นทุนทางปัญญา โดยเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนและกว้างขวางไม่สามารถให้นิยามด้วย

ถ้อยค�าที่สั้นๆ ต้องนิยามไว้หลายประเด็น ดังนี้ การจัดการความรู้เป็นการรวบรวม การจัดเก็บ การเข้าถึง

ข้อมูลเพื่อสร้างเป็นความรู้ เทคโนโลยีด้านข้อมูล เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งยังศึกษาพฤติกรรมองค์การ 

วัฒนธรรมองค์การ ซึ่งจะต้องอาศัยผู้รู้ในการตีความ และประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างนวัตกรรม เป็นการ

เพิ่มประสิทธิผลขององค์การ ชุมชนจากความรู้เพราะมีการประเมินต้นทุนทางปัญญา มีการน�าสู่การปฏิบัติ

สร้างและกระจายความรู้ ต้องมีการจัดการด้านเทคโนโลยีสานสนเทศและการจัดการทรัพยากรด้านทุน

มนุษย์ที่มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ (ธิติพันธ์ เอี่ยมนิรันดร์, 2548, 75) ได้อธิบายว่าเพื่อพัฒนา

ความรู้ความสามารถในระดับบุคคล เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถในระดับองค์การเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้ เป็นเครื่องมือในการสร้างความส�าเร็จ สร้างนวัตกรรม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น

ประโยชน์ส�าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจด้านการจัดการความรู้เป็นการรวบรวมความรู้ให้

เป็นระบบสามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน สามารถ

ท�าให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา มีการยกระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ 

เน้นศึกษาความต้องการ ความสนใจ การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า เพิ่มยอดขาย สร้างรายได้แก่ชุมชน

เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของชุมชน ดังนั้นการจัดการความรู้ชุมชนต้องมีการร่วมมือกันในการพิจารณา สร้าง

ต้นทุนทางปัญญา เพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ต้องมีการด�าเนินการที่เป็นขั้นตอน 

ถ่ายทอดและเผยแพร่อย่างเหมาะสม มีการประยุกต์ใช้รวมทั้งติดตาม ประเมินผลจากความรู้ที่น�าไปใช้

แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้าน

คิดได้เอง และน�ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา เป็นเทคนิควิธีการ เป็นความรู้ของชาวบ้านทั้งทางกว้างและทาง

ลึกที่ชาวบ้านคิดข้ึนมาเอง ท�าเองโดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการด�าเนินชีวิตในท้องถ่ินได้อย่าง

เหมาะสมกับยุคสมัย จากส�านักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ได้รวบรวมแหล่งภูมปัญญาที่

เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิตซึ่งได้ประมวลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้ ไว้

ดังนี้ (1) ด้านการเกษตรกรม ได้แก่ ความสามารถในการผสมผสานความรู ้ ทักษะ และเทคนิคด้าน

การเกษตร การประมงกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิมซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองได้

ในสภาวการณ์ต่าง เช่น การท�าเกษตรแบบผสมผสาน การท�าประมงพื้นบ้านเชิงอนุรักษ์ การแก้ปัญหาด้าน

การตลาดของผลิตภัณฑ์ (2) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความสามารถเกี่ยว

กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์พัฒนา การใช้ประโยชน์จากคุณค่า

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน เช่น การท�าการประมงพื้นบ้าน การอนุรักษ์ป่า

ชายเลน การอนุบาลสัตว์น�้าวัยอ่อน เป็นต้น (3) ด้านกองทุน และธุรกิจชุมชน ได้แก่ ความสามารถในด้าน

การบริหารจัดการ ด้านการสะสม และการบริหารกองทุน และธุรกิจในชุมชนทั้งที่เป็นเงินตราและ

โภคทรัพย์เพื่อเสริมเสริมชีวิตความเป้นอยู่ของสมาชิกในชุมชน เช่น การจัดการเรื่องกองทุนของชุมชนใน
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รูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์และธนาคารหมู่บ้านเป็นต้น และด้านโภชนาการ ได้แก่ ความสามารถใน

การประกอบอาหาร การถนอมอาหาร การเก็บและแปรรูปวัตถุดิบท้องถ่ินไว้ส�าหรับการบริโภคให้ได้นาน 

เป็นต้นกรอบแนวคิดของการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดด้านการวิจัย

วิธีดำาเนินการวิจัย

การด�าเนินการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนการท�าเคยกุ้งท่าข้าม 

ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) ทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือประชาชนผู้อาศัยในบ้านควนล�้าเพชร หมู่ที่ 9 ต�าบล

ท่าข้าม อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จ�านวนทั้งหมด 772 คน (ที่มา: องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าข้าม, 

2561) โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 

150 คน (ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าข้าม ผู้ประกอบการเคยกุ้ง และประชาชน

บ้านควนล�้าเพชร)

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นการศึกษาจากเอกสาร หลักแนวคิด และทฤษฎี ส�าหรับการ

สร้างเคร่ืองมือในการวิจัยเพื่อน�ามาก�าหนดขอบเขต มีการตรวจสอบปรับปรุงเนื้อหาเพื่อความถูกต้องและ

สมบูรณ์ของเครื่องมือด้วยการ Try out ซ่ึงแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นการ

สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามชนิด Multiple choices 

question ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามด้านท่ีเก่ียวกับการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมผลิต

ภัณฑ์ชุมชนเคยกุ้งท่าข้าม ค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนค่า 5 ระดับ (Likert scale) เพื่อใช้วัดทัศนคติซึ่งมี 4 

ด้าน ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม

ผลิตภัณฑ์ชุมชนเคยกุ้งท่าข้าม และส่วนที่ 4 เป็นแบบสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้อง

ถิ่นเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเคยกุ้งท่าข้าม และได้น�าแบบสอบถามทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่ม

เป้าหมาย ซึ่งเครื่องมือเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามที่เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรและข้อมูลด้านการส่ง
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เสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเคยกุ้งทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านศักยภาพในการ

สร้างความเข้มแข็ง ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน และด้านกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงแบบสอบถามปลายเปิดให้ได้

แสดงความคิดเห็น เครื่องมือเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์ สอบถามความรู้ ความเข้าใจในปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การน�าภูมิปัญญามาส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเคยกุ้ง การวิเคราะห์ข้อมูลมีการตรวจสอบความถูกต้องและ

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม การหาค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน การวิเคราะห์แบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการประมวลข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์วัดความรู้ 

ความเข้าใจ มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การวิเคราะห์ตีความสร้างข้อสรุปเป็นการสร้างฐาน

ข้อมูลสารสนเทศจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากชาวบ้าน

 อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างจ�านวน 150 คน ในการวิจัย เป็นประชาชนในชุมชนบ้านควนล�้า

เพชร ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จ�านวน 772 คน ซึ่งได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะ

เจาะจง (Purposive Sampling) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2544) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีมี

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ผลของการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เพศของผู้ตอบแบบสอบถามากส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุของผู้ตอบส่วนใหญ่ 21-36 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

ประกอบอาชีพประมง และมีรายได้ส่วนใหญ่ 5,000-15,000 บาท

ด้านการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเคยกุ้งท่าข้าม ซ่ึงเป็นปัจจัย

ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนนั้นพบว่า ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้มากที่สุด รอง

ลงมาคือ ชุมชนได้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า มีกระบวนการผลิตที่ได้

มาตรฐาน ส่วนที่น้อยที่สุดคือ ภาวะผู้น�าชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นในระดับพอใช้ โดยภาพรวม

ในปัจจัยด้านนี้พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 คิดเป็นร้อยละ 76.40 อยู่ในระดับ

ปานกลางของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

ด้านการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเคยกุ้งท่าข้าม ซ่ึงเป็นปัจจัย

ด้านศักยภาพในการสร้างความเข้มแข็งนั้น พบว่า คนในชุมชนมีศักยภาพในด้านการลงทุนในการประกอบ

อาชีพมากที่สุด รองลงมาคือ คนในชุมชนมีศักยภาพด้านการประกอบอาหาร เช่น การท�าเคยกุ้ง การ

แปรรูปอาหารทะเล ชุมชมเองสามารถน�าผลิตภัณฑ์เคยกุ้งวางจ�าหน่ายได้ท้ังในจังหวัด-ต่างจังหวัดและต่าง

ประเทศได้ ส่วนที่น้อยที่สุดคือ การรวมตัวจัดตั้งศูนย์ OTOP หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบลยังไม่ค่อยเป็นที่น่า

พอใจของคนในชุมชน โดยภาพรวมในปัจจัยด้านนี้พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 

คิดเป็นร้อยละ 78.00 อยู่ในระดับปานกลาง ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

ด้านการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเคยกุ้งท่าข้าม ซ่ึงเป็นปัจจัย

ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น พบว่า คนในชุมชนมีการถ่ายทอดภูมปัญญาการท�าเคยกุ้ง และผลิตภัณฑ์ชุมขน

อย่างอื่นได้มากที่สุด รองลงมาคือ ชุมชนมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้กับการประกอบอาชีพ มีการ

ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน และที่น้อยที่สุดด้านนี้ คือ การที่ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ให้

ได้รับมาตรฐานตามเกณฑ์สินค้า OTOP หรือตามความต้องการของผู้บริโภคนั้นท�าได้ยาก โดยภาพรวมใน

ปัจจัยด้านนี้พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 คิดเป็นร้อยละ 83.00 อยู่ในระดับมาก

ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และ
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ด้านการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเคยกุ้งท่าข้าม ซ่ึงเป็นปัจจัย

ด้านกระบวนการเรียนรู้ พบว่า ชุมชนมีความสามารถในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาส�าหรับการด�าเนินการ

อย่างเป็นขั้นตอนมากที่สุด รองลงมาคือ ชุมชนมีก�าไร ทุนด้านทรัพยากรเป็นแรงจูงใจในการสร้างอาชีพแก่

คนในชุมชน มีการทบทวนความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการท�าเคยกุ้งตลอดเวลา และที่น้อยที่สุดด้านนี้ คือ 

การส่งเสริมการเรียนรู้การท�าเคยกุ้งของชุมชนโดยการตั้งกลุ่มอาชีพยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร โดย

ภาพรวมในปัจจัยด้านนี้พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 คิดเป็นร้อยละ 83.60 อยู่ใน

ระดับมากของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของภาพรวมด้านการจัดการความรู้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเคยกุ้งท่าข้าม อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ลำาดับที่ การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน

เคยกุ้งท่าข้าม

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ

1. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3.82 0.69 76.40
2. ด้านศักยภาพในการสร้างเสริมความเข้มแข็ง 3.90 0.58 78.00
3. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาชีพ การพัฒนาชุมชน 4.15 0.62 83.00
4 ด้านกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเกี่ยวกับการท�าเคยกุ้ง 4.18 0.75 83.60

บทสรุป

จากการวิจัยเรื่องการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์เคยกุ้งนั้นได้ข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่างในชุมชนบ้านควนล�้าเพชร ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จ�านวน 150 คน และ

ผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์และสามารถมุมมองความคิดของประชาชนในพื้นที่ได้ว่าคนในชุมชนได้ริเริ่มการ

ท�าเคยกุ้งจากการถ่ายทอดความรู้รุ่นสู่รุ่น และมีการประชาสัมพันธ์โดยการบอกต่อแบบปากต่อปาก มี

การน�าไปฝากขายตามร้านค้าชุมชน 

ผลการสัมภาษณ์ท�าให้ทราบว่า การอนุรักษ์กรรมวิธีการท�าเคยกุ้ง เป็นการเริ่มต้นจากการรวมกลุ่ม

ของประชาชนในพ้ืนที่ และเริ่มต้นจากความต้องการที่จะอนุรักษ์และ อยากจะถ่ายทอดความรู้ทุกขั้นตอน

ตั้งแต่การหา คัดสรรวัตถุดิบที่หาด้วยวิธีที่เป็นภูมิปัญญา กรรมวิธีการท�าแบบดั้งเดิมจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์

ของชุมชน มีการจัดจ�าหน่ายและบริโภคกันในชุมชน มีการเผยแพร่หรือแนวทางการน�าออกสู่ตลาดเพื่อจัด

จ�าหน่ายด้วยวิธีการบอกต่อ หรือปากต่อปาก การแก้ไขปัญหาที่พบเจอในการรวมกลุ่มเพื่อผลิตและ

จ�าหน่ายเคยกุ้งนั้นคือ พยายามดึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะผู้น�าชุมชนยังไม่

ค่อยให้ความสนใจและน่ิงเฉยในการเข้ามามีบทบาทในด้านนี้ ดังนั้นจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความ

สอดคล้องกับการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของขวัญกมล ดอนขวา ทั้ง 4 

ด้าน คือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุการพัฒนากลุ่ม หรือองค์กรชุมชน  การพัฒนาพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ

ชุมชน และการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ ทั้งนี้ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากการลงสัมภาษณ์เชิงลึกจาก

ประชาชนในท้องถิ่นท�าให้ทราบว่าการที่ปัจจัยด้านการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม

ผลิตภัณฑ์การท�าเคยกุ้งนั้นจะประสบความส�าเร็จได้อย่างต่อเนื่อง จะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง

ทั้งเรื่องของเงินงบประมาณในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตที่ต้องถูกหลักอนามัยความสะอาด อุปกรณ์ใน

การผลิตที่ทันสมัยจากหน่วยงานของภาครัฐ และศักยภาพของผู้น�าชุมชน ความรู้จากนักโภชนาการอาหาร 
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กรรมวิธีการเก็บและถนอมอาหาร และการส่งเสริมให้มีการได้เรียนรู้เพื่อสืบทอด ถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นหลัง

ซึ่งประเด็นนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของรวยริน รองมาลี (2555) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการท�า

กะปิ กุ้งเคยขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขาถ่าน อ�าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และงานวิจัยของ

เสาวณี จุลิรัชนีกร, สุดชีวีน จันทอง (2557) ที่ศึกษาเกี่ยวกับโอกาส และศักยภาพทางการตลาดส�าหรับ

ผลิตภัณฑ์กะปิผงของกลุ่ม OTOP เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส�าหรับการวิจัยในครั้งต่อไปนั้น 

ประเด็นเร่ืองผู้น�าชุมชนควรจะต้องมีบทบาทในการสนับสนุนการผลิตเคยกุ้งมากขึ้น และต้องเผยแพร่วิธี

การผลิตเคยกุ้ง ควรจะต้องเน้นพัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพถูกหลักโภชนาการและถูกหลักสุข

อนามัยทุกขั้นตอนการผลิตต่อไป  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการขับรถแท็กซี่ในจังหวัดภูเก็ต
Factors affecting taxi driving behavior in Phuket

นายกษิตินาถ คงทุ้ย1 นายชัยติวัฒน์ สังข์ด้วง1 นายอภิสิทธิ์ โชคสวัสดิ์ศิริกุล1

Kasitinhat kungtui1 Chaitiwat Sangdoung1 Apisit Choksawatsirikul1

อาจารย์วัชราวดี นิรุติธรรมธรา2

Vatcharawadee Nirutithumthara2

บทคัดย่อ

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการขับรถแท็กซี่ในจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา

พฤติกรรมกการขับรถแท็กซี่ในจังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรของผู้ขับรถแท็กซี่

ในจังหวัดภูเก็ต 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อพฤติกรรมการขับรถแท็กซ่ีที่ก่อให้เกิดปัญหาจราจร

ในจังหวัดภูเก็ต การศึกษาคร้ังนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส�ารวจ โดยประชากรท่ีน�ามาศึกษาเป็นผู้ขับข่ีรถ

แท็กซี่ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีจ�านวนทั้งสิ้น 350 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม

วิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของผู้ที่ขับแท็กซี่ในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 26 

– 40 ปี มีสถานภาพสมรสแล้ว จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท ส่วน

ใหญ่มีประสบการณ์ขับรถแท็กซี่มาแล้ว 10 ปีขึ้นไป ใช้ยานพาหนะอายุ 5 ปีขึ้นไป ใช้เวลาในการขับรถ

แท็กซี่ 12 ชั่วโมงขึ้นไป ต่อวัน มีการพักผ่อนน้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน มีการขับรถแท็กซี่ทุกวัน ผู้ขับรถแท็กซี่

ไม่มีโรคประจ�าตัว โดยทั่วไปขับรถใช้ความเร็วประมาณ 60 – 80 กม./ชม. ตั้งแต่ขับรถแท็กซี่ไม่เคยเกิด

อุบัติเหตุ มีการตรวจสภาพรถ นานๆครั้งและมีการเช็คสภาพรถก่อนขับรถแท็กซี่ นานๆครั้ง

ในด้านความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรของผู้ขับแท็กซี่ มีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรในเกณฑ์ที่ดี สามารถ

ตอบค�าถามถูกโดยเฉลี่ยถึง 6 ข้อ จากค�าถามทั้งหมด 10 ข้อ โดยข้อที่ตอบถูกมากที่สุด คือ บริเวณทางแยก

ที่ไม่มีไฟสัญญาณจราจร ผู้ขับขี่ทางซ้ายต้องให้รถทางขวาของตนขับผ่านไปก่อน มีค่าเฉลี่ย 1.60 จ�านวนคน

ที่ตอบถูก 210 คน รองลงมาคือ เมื่อขับรถมาถึงวงเวียนที่ไม่มีไฟสัญญาณจราจร ผู้ขับขี่ต้องให้รถทางขวาไป

ก่อน มีค่าเฉลี่ย 1.42 จ�านวนคนที่ตอบถูก 203 คน

ในด้านปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อพฤติกรรมการขับขี่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปัจจัยด้านอุปนิสัย โดยประกอบด้วย เมื่อเจอปัญหาฉุกเฉินท่านสามารถควบคุมสติอารมณ์ได้ ท่านมีความ

ช�านาญในการขับรถ ท่านใช้เหตุผลในการเลือกรับลูกค้า และลักษณะท่าทางของท่านมีความปลอดภัย น่า

ไว้วางใจ ในภาพรวมมีความส�าคัญในระดับมาก โดยเมื่อเจอปัญหาฉุกเฉินท่านสามารถควบคุมสติอารมณ์

ได้ มีความส�าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ท่านใช้เหตุผลในการเลือกรับลูกค้า

คำาสำาคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม, รถแท็กซี่, จังหวัดภูเก็ต
1 

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

Department of Business Computer, Faculty of Management Science, Phuket Rajabhat University, E-mail apisit_.147@hotmail.com

2
 อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

Department of Business Computer, Faculty of Management Science, Phuket Rajabhat University, E-mail vatcharawadee.n@gmail.com



174

Abstract

A study of factors affecting taxi driving behavior in Phuket. 1) to study the behavior 

of taxi drivers in Phuket 2) to study the traffic rules of taxi drivers in Phuket 3) To study the 

factors that are important for driving behavior of taxi drivers in Phuket. This study uses an 

exploratory research model. The study population was taxi driver in Phuket. The instru-

ment used to collect data was a questionnaire. The data were analyzed using percentage 

mean and standard deviation.

The research found that Most taxi drivers in Phuket are male with average age 26-

40 years. Graduation Grade Have more than 15,000 baht per month, most have experience 

taxi drivers for 10 years or more use vehicles 5 years old, Take a taxi for 12 hours or more 

per day with less than 8 hours of rest per day. Have a taxi every day. Taxi drivers have no 

condom. In general, driving speed is about 60 - 80 km / h since taxi drivers never accident. 

Car inspection Once in a while, check the car before driving a taxi.

In the field of traffic law knowledge of taxi drivers. Knowledge of traffic rules is 

good. The average of six questions were answered by a total of 10 questions. The most 

common answer was the intersection area that has no traffic lights the driver on the left 

had to give his car the right to pass first, with an average of 1.60. The number of people 

answered 210 was correct. The second was when driving to a traffic circle without traffic 

lights. The driver must give the right vehicle before the average is 1.42. The number of 

people who answered was 203.

The factors that are important to driving behavior. Respondents commented on 

their character. Composed When you have an emergency, you can control your mood. 

You are skilled in driving. You use the reason to choose the customer. And your style is 

safe and trustworthy in overall is very important. When you have an emergency, you can 

control your mood. The most important is that you use the reason to choose the cus-

tomer.

Keywords : Factors affecting behavior, taxi, Phuket
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บทนำา / Introduction

ส�าหรับรถแท็กซี่ในเมืองไทย ในปัจจุบันเป็นรถ ปรับอากาศ ติดมิเตอร์ และมีวิทยุสื่อสาร รถแท็กซี่

น้ันเป็นรถมวลชนที่ประชาชนนิยมใช้บริการและมี บทบาทในการขนส่งสาธารณะเป็นอย่างสูง รถแท็กซี่ 

เป็นรถรับจ้างสาธารณะ ที่ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ส�าหรับอัตราค่าบริการของรถแท็กซี่เมื่อเทียบกับอัตรา

ค่าบริการของบริการขนส่งสาธารณะรับจ้าง อื่นๆ และจะมีราคาแพงที่สุด แต่ก็ยังมีผู้ใช้บริการกันมากถึง

กว่า 2 ล้านคน ต่อวัน (ศักดิ์ชัย เพ็ญบุญมี 2539:5) จากการศึกษาพบว่า อาชีพขับรถแท็กซี่เป็นอาชีพอิสระ 

มีเวลาขับไม่แน่นอน ส่วนใหญ่ผู้ขับรถ แท็กซี่จะใช้เวลาในการขับรถวันหนึ่งประมาณ 1 กะ หรือประมาณ 8 

ชั่วโมง ในบางครั้งมีการควง หรือ การขับควบถึง 2 กะ เพื่อหารายได้ เนื่องจากปัจจุบันอาชีพขับรถแท็กซี่มี

การแข่งขันกันสูงมาก ต้องแข่งกันแย่งผู้โดยสาร การที่ผู้ขับรถแท็กซี่ต้องใช้เวลาในการขับรถบนถนนหลาย

ช่ัวโมง ในแต่ละวัน ต้อง เจอกับสภาพการจราจรที่ติดขัด ท�าให้ผู้ขับรถแท็กซ่ีเหล่านี้ต้องฝ่าฝืนกฎจราจร 

การที่คนขับรถ แท็กซี่จ�านวนมากมีพฤติกรรมการขับขี่รถผิดกฎจราจร ผู้ขับรถแท็กซี่ยังขาดจิตส�านึกในการ

ใช้ทาง ขาดประสบการณ์ในการขับขี่ ขาดความรู้ทางด้านกฎหมายจราจร อันก่อให้เกิดปัญหาจราจรตาม

มา

การเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบกในเมือง ที่มีการจราจรคับคั่งย่อมก่อให้เกิดปัญหาจราจรตาม 

มาอย่างมาก กล่าวคือเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นย่อมก่อให้เกิดความล่าช้า จึงกล่าวได้ว่าผู้ขับขี่ยานพาหนะของ

เรายังขาดวินัยในการใช้ถนน ลักษณะนิสัยที่ได้รับการฝึกอบรม หล่อหลอมกันมา เมื่อผนวกกับอิทธิพลของ

วัฒนธรรมแบบตัวใครตัวมัน ใครดีใครได้ในปัจจุบันผู้ขับขี่จึงพยายามรักษาผลประโยชน์ของตัวเองไว้อย่าง

เหนียวแน่น โดยเฉพาะในสังคมที่เรียกร้องให้ ทุกคนต้องแข่งขันกัน ท�าให้ผู้ขับขี่เป็นจ�านวนมากพยายามที่

จะขับรถเร็วและฝ่าฝืนกฎจราจรมากขึ้น คณะทีมวิจัยจึงเห็นความส�าคัญใน การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อพฤติกรรมการขับรถแท็กซี่ในจังหวัดภูเก็ต” โดยท�าการศึกษาพฤติกรรมกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ส่วนบุคคล 

ที่มีจ�านวนสมาชิกที่มากที่สุดในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดมาตรการการควบคุมรถแท็กซี่ 

เพื่อใช้ผสมผสานการแก้ไขปัญหาจราจรต่อไป

วัตถุประสงค์ / Objectives

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการขับรถแท็กซี่ในจังหวัดภูเก็ต

2. เพื่อศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรของผู้ขับรถแท็กซี่ในจังหวัดภูเก็ต 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อพฤติกรรมการขับรถแท็กซี่ในจังหวัดภูเก็ต

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย / Significance of the Study

1. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการขับรถแท็กซี่ในจังหวัดภูเก็ต

2. เพื่อทราบถึงระดับความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรของผู้ขับรถแท็กซี่ในจังหวัดภูเก็ต

3. เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อพฤติกรรมการขับรถแท็กซี่

4. เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับรถแท็กซี่
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ทบทวนวรรณกรรม / Literature Review

ทีมวิจัยได้มีการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการไว้หลายท่าน โดยได้สรุปการใช้แนวคิด

และทฤษฎีในการวิจัยดังนี้

1. แนวคิดการศึกษาลักษณะบุคลิกภาพและพฤติกรรม ทีมวิจัยได้ประยุกต์จากแนวคิดและ

ทฤษฎีของ Deffenbacher และคณะ (2003) ซึ่งประกอบไปด้วย

1.1 ประสบการณ์ในการขับขี่

1.2 เวลาที่ใช้ในการขับขี่ต่อวัน

1.3 อายุของพาหนะที่ใช้ขับรถแท็กซี่

1.4 การพักผ่อนหลังจากขับรถแท็กซี่

1.5 การเช็คสภาพรถ

2. แนวคิดการศึกษาเกี่ยวกับความรู้เรื่องกฎจราจรของผู้ขับขี่ในประเทศไทย ทีมวิจัยได้ประยุกต์

จากแนวคิดและทฤษฎีของ วิจิตร บุณยะโหตระ (2531) ซึ่งประกอบไปด้วย

2.1 ความรู้เรื่องการเคารพกฎจราจร

2.2 ความรู้เรื่องการใช้ไฟตัดหมอก

2.3 ความรู้เรื่องการขับขี่ขณะแซง

2.4 ความรู้เรื่องการขับรถเมื่อไม่มีสัญญาณไฟจราจร

2.5 ความรู้เรื่องเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ

3. ทฤษฎีเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อพฤติกรรมการขับรถแท็กซี่ ทีมวิจัยได้ประยุกต์

จากแนวคิดและทฤษฎีของ ชัยรพ จุณณวัฒน์ (2540) ซึ่งประกอบไปด้วย

3.1 ปัจจัยด้านอุปนิสัย

3.2 ปัจจัยด้านการแข่งขัน

3.3 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

วิธีการดำาเนินการวิจัย / Research Methodology

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยผู้ที่ขับรถแท็กซี่ในจังหวัดภูเก็ต มีทั้งหมด 2,598 คน  

อ้างอิงจากส�านักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต : 31 ตุลาคม 2561 แต่ด้วยกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่เกินไป ทีมวิจัยจึงได้

ใช้วิธีค�านวณของ Taro Yamane (ทาโร ยามาเนะ) ดังนี้

n = N ÷ (1 + Ne2)

n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

N คือ จ�านวนประชากรทั้งหมด

e คือ ค่าความคลาดเคลื่อน

แทนค่าในสูตร

n = 2598 ÷ (1 + (2598 × 0.052))
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จากการค�านวณ n = 346.631 แต่ทีมวิจัยได้ท�าการปัดขึ้นเป็น 350 เพื่อความสะดวกในการ

วิเคราะห์ โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีจ�านวน 350 คน

การสุ่มตัวอย่าง ทีมวิจัยได้ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เป็นการ

เลือกที่ไม่มีกฎเกณฑ์ จะเลือกใครก็ได้ที่เป็นคนขับรถแท็กซี่ในจังหวัดภูเก็ต โดยการแจกแบบสอบถามตาม

จุดต่างๆ ที่คนขับรถแท็กซี่นั่งรอผู้โดยสารหรือตามสถานที่ ที่เป็นที่นิยม เช่น บขส. สนามบิน ป่าตอง

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบไปด้วย

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการขับรถแท็กซี่

 ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกฎจราจร

 ส่วนที่ 4 ปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการขับรถแท็กซี่

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทีมวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่างๆ โดยใช้ 

การแปลความหมายข้อมูล (Interpretation) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงาพรรณนา (Descriptive Re-

search) อธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

โดยอธิบายและน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง

สรุปผลการวิจัย / Results

สรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการขับรถแท็กซี่ในจังหวัดภูเก็ต

จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า คนขับรถแท็กซี่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 26 – 

40 ปี มีสถานภาพสมรสแล้ว จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท ส่วน

ใหญ่มีประสบการณ์ขับรถแท็กซี่มาแล้ว 10 ปีข้ึนไป ใช้ยานพาหนะอายุ 5 ปีขึ้นไป ใช้เวลาในการขับรถ

แท็กซี่ 12 ชั่วโมงขึ้นไป ต่อวัน มีการพักผ่อนน้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน มีการขับรถแท็กซี่ทุกวัน ผู้ขับรถแท็กซี่

ไม่มีโรคประจ�าตัว โดยทั่วไปขับรถใช้ความเร็วประมาณ 60 – 80 กม./ชม. ตั้งแต่ขับรถแท็กซี่ไม่เคยเกิด

อุบัติเหตุ มีการตรวจสภาพรถ นานๆครั้งและมีการเช็คสภาพรถก่อนขับรถแท็กซี่ นานๆครั้ง

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรของผู้ขับรถแท็กซี่ในจังหวัดภูเก็ต 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรในเกณฑ์ที่ดี

มาก โดยข้อที่ตอบถูกมากที่สุด คือ เมื่อขับรถมาถึงวงเวียนที่ไม่มีไฟสัญญาณจราจร ผู้ขับขี่ต้องให้รถทาง

ขวาไปก่อนเมื่อ รองลงมาคือ เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนถนนท่านควรจะตั้งกรวยสีส้ม ห่างจากท้ายรถในระยะ

เพื่อความปลอดภัยและ เมื่อรถท่านเกิดอุบัติเหตุ ท่านควรรีบแจ้งประกันภัย และไม่จ�าเป็นต้องแจ้งใครอีก
ความรู้เกี่ยวกฎจราจร ค�า

ตอบ

ผู้ที่ตอบ

ว่าถูก

ผู้ที่ตอบ

ว่าผิด
การขับขี่รถยนต์แล้วเปิดไฟตัดหมอกในขณะที่ไม่มีหมอกควัน เป็นที่

เรื่องที่สามารถท�า ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

ผิด 304 46

เมื่อปรากฏไฟสัญญาณจราจรสีเหลือง ตามกฎหมายระบุว่าผู้ขับขี่จะ

ต้องเตรียมหยุดรถ หลังเส้นให้หยุดรถ

ถูก 77 273
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ความรู้เกี่ยวกฎจราจร ค�า

ตอบ

ผู้ที่ตอบ

ว่าถูก

ผู้ที่ตอบ

ว่าผิด
ผู้ขับขี่สามารถแซงรถบนสะพานได้ ผิด 172 178
เมื่อขับรถมาถึงวงเวียนไม่มีไฟสัญญาณจราจร ผู้ขับขี่ต้องให้รถทางขวา

ไปก่อน

ถูก 203 147

บริเวณทางแยกที่ไม่มีไฟสัญญาณจราจร ผู้ขับขี่ทางซ้ายต้องให้รถทาง

ขวาของตนขับผ่านไปก่อน

ผิด 140 210

เมื่อต�ารวจให้ผู้ขับขี่หยุดควรจอดรถห่างจากเจ้าหน้าที่ต�ารวจอย่างน้อย 

3 เมตร

ถูก 154 196

การจอดรถที่ดีควรจอดห่างจากทางร่วมหรือทางแยกในระยะเกิน 10 

เมตร รถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถและคนเดินเท้าในทาง

ขวา

ถูก 168 182

การจอดรถซื้อสินค้าบนทางจราจร หรือไหล่ทาง สามารถกระท�าได้โดย

ไม่ผิดกฎหมาย

ผิด 157 193

เมื่อรถท่านเกิดอุบัติเหตุ ท่านควรรีบแจ้งประกันภัย และไม่จ�าเป็นต้อง

แจ้งใครอีก

ถูก 188 162

เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนถนน ท่านควรจะตั้งกรวยสีส้ม ห่างจากท้ายรถในระยะ

เพื่อความปลอดภัย

ถูก 196 154

รวม 1,759 1,741

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อพฤติกรรมการขับรถแท็กซี่ที่ก่อให้เกิดปัญหา

จราจรในจังหวัดภูเก็ต

จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า
ปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อพฤติกรรมการขับรถแท็กซี่ S.D. ระดับความ

ส�าคัญ
ปัจจัยด้านอุปนิสัย 3.56 0.665 มาก
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 3.16 0.869 มาก

ปัจจัยด้านการแข่งขัน 3.24 1.026 มาก

รวม 3.32 0.853 มาก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวปัจจัยท่ีมีความส�าคัญต่อพฤติกรรมการขับรถ

แท็กซี่ ในด้านต่างๆ ในระดับดี โดยให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านอุปนิสัยมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้าน

การแข่งขัน และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

- ปัจจัยด้านอุปนิสัย มีความส�าคัญต่อพฤติกรรมการขับรถแท็กซี่ ภาพรวมในระดับมาก โดยเมื่อ

เจอปัญหาฉุกเฉินท่านสามารถควบคุมสติอารมณ์ได้ มีความส�าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ท่านใช้เหตุผลใน

การเลือกรับลูกค้า และท่านมีความช�านาญในการขับรถ

- ปัจจัยด้านการแข่งขัน มีความส�าคัญต่อพฤติกรรมการขับรถแท็กซี่ ภาพรวมในระดับมาก โดย

ลูกค้ารู้สึกประทับใจทุกครั้งที่ได้ใช้บริการการขับรถแท็กซ่ีของท่าน มีความส�าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ 
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การขับรถแท็กซี่เป็นอาชีพที่ไม่ค่อยมีการแข่งขันกันมาก และการขับรถแท็กซ่ีในปัจจุบันมีคู่แข่งนอกจาก

แท็กซี่เพิ่มมากขึ้น เช่น Uber, Grab

- ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีความส�าคัญต่อพฤติกรรมการขับรถแท็กซี่ ภาพรวมในระดับมาก โดย

หากมีการปรับราคาแท็กซี่เพิ่มขึ้นจะส่งผลดีต่อท่าน มีความส�าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ การขับรถแท็กซี่

ท�าให้คุณภาพชีวิตของท่านดีขึ้น และการขับรถแท็กซี่ช่วยให้ท่านได้ในสิ่งที่ท่านต้องการ

อภิปรายผล / Discussion

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการขับรถแท็กซี่ใน

จังหวัดภูเก็ต” พบประเด็นที่น่าสนใจควรน�ามาอภิปรายดังนี้

1. จากผลการวิจัยพบว่า คนขับรถแท็กซี่ส่วนใหญ่เคยประสบอุบัติเหตุ ซึ่งสอดคล้องกับ ทีมนัก

วิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (2560) ได้รวบรวมข้อมูลการเดินทางจากผู้ใช้งานแอพพลิ

เคชั่น SafeMate โดยมีข้อมูลจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2560 พบว่า จากข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ที่

อาจจะเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุมากที่สุด อันดับ 1 คือ รถแท็กซี่ พบว่า มีพฤติกรรมการขับรถที่ได้คะแนน 

F สูงถึง 78.76%

2. จากผลการวิจัยพบว่า การขับรถแท็กซ่ีในปัจจุบันมีคู่แข่งนอกจากแท็กซี่เพิ่มมากขึ้น เช่น 

Uber, Grab ซึ่งสอดคล้องกับ สพล ไหลเวชพิทยา (2558) โดยในประเทศไทยมีการให้บริการรถแท็กซี่ใน

ปัจจุบัน ได้แก่ Grab Taxi, All Thai Taxi และ Uber ทั้งนี้ การเรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชั่น คือ การใช้

บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคช่ันเป็นการสื่อสารกันโดยตรงระหว่างผู้โดยสารและคนขับรถแท็กซ่ีโดย

ใช้แอปพลิเคชั่นเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างกัน ท�าให้การเรียกแท็กซี่สะดวกและมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั่งโมงเร่งด่วนที่การจราจรติดขัด ซึ่งผู้โดยสารสามารถรอรถแท็กซี่มารับยังจุด

หมายที่ได้ตกลงกับผู้ขับรถแท็กซี่ไว้ รวมถึงยังสามารถแสดงความคิดเห็นหลังใช้บริการได้ เพื่อประเมินผู้ขับ

รถแท็กซี่ต่อไป

3. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ขับรถแท็กซี่ใช้เหตุผลในการเลือกรับลูกค้าในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง

กับ ส�านักข่าวเดลินิวออนไลน์ (2561) ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอ ที่มีผู้คนจ�านวนมากยืนโบกแท็กซี่กลางสายฝน 

ในย่านการค้าแห่งหนึ่ง แต่ปรากฎว่า ผู้ขับรถแท็กซี่ กลับบอกปฏิเสธผู้โดยสารหลายราย อีกทั้งโชเฟอร์เปิด

กระจกข้างคนขับ ให้ผู้โดยสารบอกจุดหมายปลายทาง หากไม่ถูกใจก็จะปฏิเสธทันที

4. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านอุปนิสัยมีความส�าคัญต่อพฤติกรรมการขับรถมากที่สุด  

เนื่องจาก พฤติกรรมของผู้ขับขี่มาจากตัวผู้ขับขี่เอง ทั้งสิติปัญญา ความสามารถในการขับขี่ การแก้ปัญหา 

จึงส่งผลต่อพฤติกรรมการขับรถ ซึ่งสอดคล้องกับ ชัยรพ สิทธิโชติ นัทธพงศ์วิภาส (2555) จากการศึกษา

พฤติกรรมการขับรถรับ-ส่งผู้โดยสาร ในกรุงเทพมหานครพบว่า พฤติกรรมของผู้ขับข่ีมีปัจจัยหลักมาจาก

ลักษณะและอุปนิสัยของผู้ขับขี่เอง ทั้งลักษณะนิสัยใจร้อน ชอบฝ่าฝืนกฎจราจรมักง่ายเห็นแก่ตัว ไม่ช�านาญ

ในการขับรถ ขับรถด้วยความประมาท จึงส่งผลต่อพฤติกรรมการขับรถ

5. จากผลการวิจัยพบว่า ผู ้ขับรถแท็กซ่ีมีความรู้เร่ืองเกี่ยวกับกฎจราจรในเกณฑ์ท่ีดีมาก ซึ่ง

สอดคล้องกับ นายสนิท พรหมวงษ์ (2559) อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ผู้ที่ขับรถแท็กซ่ีต้องมี

ความรู้ความสามารถในการขับรถอย่างปลอดภัยและต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทาง
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บกก�าหนด ประกอบด้วย กฎหมาย ระเบียบ และประกาศของทางราชการที่เก่ียวข้องกับการขับรถยนต์

สาธารณะ มารยาทส�าหรับผู้ขับรถยนต์สาธารณะ กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกที่ควรทราบ และ

เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับรถ

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการขับรถแท็กซี่ในจังหวัดภูเก็ต” ทีมวิจัยได้รับข้อมูล

จากผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อน�ามาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

1. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ขับรถแท็กซี่ 12 ชั่วโมงต่อวันขึ้นไป เพราะ

ต้องหาผู้โดยสารมาใช้บริการเรื่อยๆ เพื่อหารายได้ในแต่ละวัน

ดังนั้น คนขับรถแท็กซี่จึงควรให้ความส�าคัญ ต่อการพักผ่อนของคนขับรถแท็กซี่ เพื่อจะไม่ให้เกิด

อันตรายต่อผู้โดยสารและคนขับ

2. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ความเร็วในการขับรถแท็กซ่ี มากกว่า 60-80 

กม./ชม. เพราะการท�าความเร็วในการรับส่งผู้โดยสารในแต่ละวันให้มากที่สุด เพ่ือเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นใน

แต่ละวัน

ดังนั้น คนขับรถแท็กซ่ีควรให้ความส�าคัญ ต่อการขับรถด้วยความเร็วท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความ

เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขับรถแท็กซี่ และให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยและประทับใจ

3. จากผลการวิจัยพบว่า เมื่อถึงครบก�าหนดตรวจสอบสภาพรถ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

จะตรวจสภาพรถ นานๆครั้ง เพราะในแต่ละวันมีการรับผู้โดยสารตลอดทั้งวัน จึงไม่มีเวลาในการตรวจเช็ค

สภาพรถ

ดังนั้น คนขับรถแท็กซี่จึงควรให้ความส�าคัญ ต่อการตรวจสภาพรถของท่าน เพื่อลดการเกิด

อุบัติเหตุที่เกิดจากตัวรถแท็กซี่เอง

4. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการแข่งขันมีความส�าคัญต่อพฤติกรรมการขับรถแท็กซ่ีใน

ระดับมาก เพราะ ในแต่ละวันมีการแย่งผู้โดยสารเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่าเช่ารถที่สูงขึ้น ค่าน�้ามันเชื้อเพลิงที่

แพงขึ้น และผู้โดยสารเลือกรถที่ใหม่กว่า ท�าให้มีการแย่งชิงผู้โดยสาร

ดังนั้น คนขับรถแท็กซี่จึงควรให้ความส�าคัญ ต่อการ ให้บริการลูกค้าที่ดี การขับรถที่ดี การรักษา

สภาพรถให้ดูใหม่และสะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้โดยสารเห็นแล้วเกิดความประทับใจอยากใช้บริการอีก

5. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีค่าเฉลี่ยระดับมาก เพราะมีการปรับราคาค่า

แท็กซี่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลดีต่อท่านและท�าให้คุณภาพชีวิตของท่านดีขึ้น

ดังนั้น คนขับแท็กซี่จึงควรให้ความส�าคัญ ต่อการเลือกใช้รถที่ประหยัดน�้ามันและรณรงค์ให้คนขับ

รถแท็กซี่ประหยัดน�้ามัน เพื่อจะได้ลดต้นทุน ช่วยเพิ่มก�าไรท�าให้คนขับรถแท็กซี่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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บทสรุป / Conclusions

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการขับรถแท็กซี่ในจังหวัดภูเก็ต” ได้พบว่าผู้

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 26-40 ปี มีประสบการณ์ในการขับแท็กซี่มากกว่า 10 

ปี ใช้เวลาในการขับแท็กซี่ 12 ชั่วโมงต่อวัน มีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรในเกณฑ์ที่ดี โดยส่วนใหญ่มีความคิด

เห็นว่า ปัจจัยด้านอุปนิสัยส�าคัญมากที่สุดต่อพฤติกรรมการขับรถแท็กซี่ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการแข่งขัน 

และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ แต่ก็ยังมีคนขับรถแท็กซี่บางส่วนที่มีพฤติกรรมการขับรถไม่เหมาะสม ดังนั้นอู่

แท็กซี่ควรมีการอบรมคนขับรถแท็กซี่ เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจราจร อันส่งผลเสียแก่ทั้งตัวอู่เอง คนขับ ผู้

โดยสารและคู่กรณีด้วย
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