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ค�ำน�ำ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย 

ครั้งที่ 9 ประจ�าปี 2563 ตามแนวคิดหลักที่ว่า“มุ่งหน้าก้าวไกล พัฒนาวิจัยและนวัตกรรม Moving forward 

for Research and Innovation Development” ด้วยตระหนักและเห็นความส�าคัญของการวิจัยที่เป็น 

ภารกิจส�าคัญของสถาบันอุดมศึกษา เป็นการสนับสนุนให้มีเวทีในการน�าเสนอผลงานวิจัยบทความวิชาการ

และผลงานสร้างสรรค์ ท�าให้เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เก่ียวกับการวิจัย ของกลุ่มนักวิชาการ 

นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ การต่อยอดองค์ความรู ้

สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมน�าพาสู่สาธารณะ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ

เอกสารการจัดประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย ผลงานวิชาการท้ังสิ้น 

จ�านวน 136 เรื่อง จัดเป็นผลงานวิจัย จ�านวน 123 เรื่อง บทความวิชาการจ�านวน 7 เรื่อง ผลงานสร้างสรรค์

จ�านวน 6 เรื่อง ผลงานวิชาการแยกตามสาขาวิชาดังต่อไปนี้ สาขาบริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการ

จัดการความเสี่ยง 9 เรื่อง สาขาการตลาด 48 เรื่อง สาขาการจัดการการท่องเที่ยว 19 เรื่อง สาขาการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 14 เรื่อง สาขาการบัญชี/การเงิน 23 เรื่อง สาขารัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ 

15 เรื่อง และสาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ 8 เรื่อง

ในนามคณะกรรรมการด�าเนินการจัดประชุม ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมในการน�าเสนอผลงานวิจัย ผู้เข้า

ร่วมการประชุม และขอขอขอบคุณคณะกรรมการด�าเนินงานทุกท่านที่มีส่วนให้การประชุมนี้ส�าเร็จลุล่วงไป

ด้วยดี

คณะกรรมการด�าเนินงาน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจ�าปี 2563
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สำรจำกอธิกำรบดี 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพันธกิจข้อที่หนึ่ง ที่จะสร้างความเป็นผู ้น�าทางวิชาการและ

นวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 

ซึ่งจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยฯ ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อการส่งเสริมการวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาองค์

ความรู้เพื่อน�าไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาภาคใต้อันเป็นที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยฯ ทั้งห้าวิทยาเขต และประเทศไทย

การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ  ม .อ .ตรั ง  วิ จั ย  ค ร้ั งที่   9  ประจ� าป ี  2563 โดย 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัยท่ัว

ประเทศได้น�าเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน และสร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่าง

มหาวิทยาลัย อันจะน�าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการใหม่ การต่อยอดผลงานวิชาการ ที่สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ธุรกิจของประเทศมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนา

ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนนั้น สอดคล้องต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก

อน่ึงท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Co-Vid 2019 ทั้งในประเทศไทยและต่าง 

ประเทศในวงกว้าง คณะผู้จัดการประชุมวิชาการได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุม 

ทุกท่าน จึงได้ปรับรูปแบบการน�าเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ซึ่งนักวิจัยยังคงสามารถน�าเสนอผลงาน  

พูดคุยโต้ตอบกับผู้ทรงคุณวุฒิได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การด�าเนินการดังกล่าวเป็นการค�านึงถึงผลกระทบ

ที่มีต่อสังคมในขณะเดียวกันยังท�าให้การประชุมวิชาการสามารถด�าเนินการต่อไปได้

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 นี้ จะเปิดโอกาสให้กับ

อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนผู้สนใจทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อ

พัฒนาศักยภาพงานวิจัยท่ีได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมในอนาคตและขออ�านวยพรให้ทุก

ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ตลอดไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

20 มีนาคม 2563
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สำรจำกรองอธิกำรบดีวิทยำเขตตรัง  

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง

การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจ�าปี 2563 “มุ่งหน้าก้าวไกล พัฒนา

วิจัยและนวัตกรรม  Moving  Forward  for  Research  and  Innovation  Development”  ในวันที่  20 

มีนาคม 2563 นี้นับเป็นครั้งที่ 9 ของการจัดพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจได้

มีโอกาสน�าเสนอ เผยแพร่ผลงานการวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแสดง

ให้เห็นได้ชัดเจนถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างต่อเนื่องของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง 

ต่อการเป็นเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาและสนับสนุนการสร้างงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ให้มีความ

ก้าวหน้ามากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ รวมทั้งระดับภูมิภาค 

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดอย่างกว้างขวางของโรค  Co-Vid  2019  ในปัจจุบันมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอชื่นชมคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการที่ตระหนักถึงความส�าคัญต่อ

การรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ  และด�าเนินการสอดคล้องตามประกาศของกระทรวง

การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ในการลดโอกาสการแพร่กระจายของโรคโดยจัดรูปแบบ

การประชุมผ่านระบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ม.อ.ตรัง  วิจัย  ครั้งที่  9  ประจ�าปี  2563  สามารถด�าเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง  อันจะเป็นประโยชน์ต่อ

นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่านที่มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเห็นได้จากจ�านวนผลงาน และจ�านวนผู้

สนใจที่เข้าร่วมน�าเสนอมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  วทิยาเขตตรัง  ขอขอบคณุคณะพาณชิยศาสตร์และการจัดการ  คณะ

กรรมการผูจั้ดโครงการ ตลอดจนผูเ้ข้าร่วมโครงการทุกท่าน ท่ีมส่ีวนร่วมในการพัฒนาและขับเคล่ือนการสร้างผล

งานวจัิย งานสร้างสรรค์ให้มคีวามก้าวหน้า และขอให้การจัดโครงการประชมุวชิาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วจิยั 

ครัง้ที ่9 ประจ�าปี 2563 “มุง่หน้าก้าวไกล พัฒนาวจัิยและนวัตกรรม Moving Forward for Research and In-

novation Development” ประสบความส�าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ทุกประการ

 (รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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สำรจำกคณบดีคณะพำณิชยศำสตร์และกำรจัดกำร

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ให้ความส�าคัญต่อ

การ  การจัดพื้นที่ในการเผยแพร่องค์ความรู้อันเกิดจาก  ผลงานวิจัยของนักวิจัยมาโดยตลอด  ดังนั้นจึงได้จัด

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรังวิจัย มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 นี้นับเป็นการจัดโครงการ

ครั้งที่ 9  ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัยของนักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัย 

รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในด้านเนื้อหา  กระบวนการวิจัย  อันจะน�าไปสู่การต่อยอด

และปรับปรุงงานวิจัยให้มีคุณภาพ และเกิดผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจ�าปี 2563 : มุ่งหน้าก้าวไกล พัฒนา

วิจัยและนวัตกรรม Moving Forward for Research and Innovation Development นี้ จัดขึ้นในวันที่ 

20 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และท่ามกลางสถานการณ์อันไม่ปกติของ

การระบาดอย่างกว้างขวางของโรค Co-Vid 2019 ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์

และการจัดการตระหนักถึงความส�าคัญความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน จึงได้ปรับรูปแบบ

การน�าเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งนักวิจัยทุกท่านยังสามารถน�าเสนอผลงาน  พูดคุยโต้ตอบกับผู้ทรง

คุณวุฒิได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการกระจายของโรคตามประกาศของกระทรวงการ

อุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  โดยในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ม.อ.  ตรัง  วิจัย  

ครั้งที่ 9 นี้ มีจ�านวนผลงานทางวิชาการที่เข้าร่วมน�าเสนอเป็นจ�านวนมาก แสดงให้เห็นถึงความสนใจและการ

ตระหนักต่อความส�าคัญของการน�าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ค้นคว้า มาเผยแพร่ แลกเปลี่ยน อันจะน�าไป

สู่การพัฒนาต่อยอดให้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น

  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อนักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน  ในการพัฒนาผลงานวิจัยและน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป และขอ

ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ  คณาจารย์  บุคลากรทุกท่าน  ที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการในครั้งนี้  รวมทั้งขอ

อ�านวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ตลอดไป 

(ดร. นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร) 

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

ประธานคณะกรรมการด�าเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจ�าปี 2563 

20 มีนาคม 2563
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กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจ�ำปี 2563

The 9th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2020 

“มุ่งหน้ำก้ำวไกล พัฒนำวิจัยและนวัตกรรม”

“Moving forward for Research and Innovation Development”

โดย คณะพำณิชยศำสตร์และกำรจัดกำร

วันศุกร์ที่ 20 มีนำคม 2563

ณ  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง

1. หลักกำรและเหตุผล

ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ เป็นงานค้นคว้าที่ผ่านกระบวนการศึกษาข้อมูลเพ่ือแสวงหาค�าตอบ

และองค์ความรู้ใหม่  อันก่อท�าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ  ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ช่วยขับเคลื่อน

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตระหนักถึงความ

ส�าคัญดังกล่าว  จึงได้ด�าเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ  ม.อ.  ตรัง  วิจัย  ขึ้น  เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นัก

วิชาการ  นักวิจัย  นักศึกษาและบุคคลทั่วไป  ทั้งในภาครัฐและเอกชน  สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม  โดยสนับสนุนการเป็นเวทีเพื่อน�าเสนอผลงานวิชาการ  เกิดการแลกเปลี่ยน  เรียนรู้

ประสบการณ์เกี่ยวกับวิจัย ตลอดจน เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณชน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย  รวม

ทั้งการต่อยอดผลงานวิชาการเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้จริง  น�าไปสู่การพัฒนา

ธุรกิจของประเทศให้เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ในกลุ่มนักวิชาการ นัก

วิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
2.2  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ในศาสตร์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อน

ธุรกิจและน�าพานวัตกรรมสู่สาธารณะ
2.3  เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับการวิจัยระหว่างหน่วยงานและสถาบัน

การศึกษาต่างๆ



8

3. รูปแบบกำรด�ำเนินกำร
3.1  การบรรยายทางวิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ 
3.2  การน�าเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation)  ประเภทบทความวิจัย หรือ 

บทความวิชาการ
3.3  การน�าเสนอผลงานสร้างสรรค์ 

4. สำขำที่เปิดรับผลงำน

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-เวลำด�ำเนินงำน

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น.

6. สถำนที่ด�ำเนินงำน

อาคารเรียนรวม 1 และ 3  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

7. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังนี้
7.1  นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

7.2  ผู้สนใจทั่วไป
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8. กำรเสนอผลงำน
8.1  รูปแบบของการเสนอผลงานภาคบรรยาย

น�าเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่องละ 1 คน โดยใช้ PowerPoint ประกอบการน�าเสนอ  เรื่อง

ละไม่เกิน 12 นาที ตอบข้อซักถามไม่เกิน 3 นาที รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 นาที

8.2  รูปแบบของการเสนอผลงานสร้างสรรค์

น�าเสนอผลงานแบบบรรยายและการแสดง  เรื่องละ  1  คน  โดยใช้  PowerPoint  ประกอบ

การน�าเสนอแบบบรรยายเรื่องละไม่เกิน 5 นาที และน�าเสนอแบบการแสดงไม่เกิน 10 นาที รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 

15 นาที

8.3  การส่งผลงานวิจัย 

ผู้น�าเสนอผลงาน ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนและผลงาน พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งไปที่ 

www.psunc.trang.psu.ac.th

8.4  ก�าหนดการ 

กิจกรรม ก�ำหนดกำร

เปิดรับผลงาน บัดนี้ – วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 

แจ้งผลการพิจารณาผลงาน วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563

ช�าระค่าลงทะเบียนส�าหรับผลงานที่ผ่านการพิจารณา ภายในวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 

แจ้งข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุงแก้ไข

ผลงาน

ภายในวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 

เจ้าของผลงานส่งคืนผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ภายในวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับอนุมัติให้น�าเสนอ ภายในวันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ลงทะเบียนและช�าระค่าลงทะเบียนส�าหรับผู้เข้าร่วม

ประชุมทั่วไป

ภายในวันศุกร์ ที่  28 กุมภาพันธ์ 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 

ประจ�าปี 2563 

วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 

8.5  อัตราค่าลงทะเบียน

•  ผู้น�าเสนอผลงาน ช�าระค่าลงทะเบียน เรื่องละ 1,500 บาท 

•  ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป ช�าระค่าลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท สิ่งที่จะได้รับ อาหารว่าง 2 

มื้อ อาหารกลางวัน และ ของที่ระลึก

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. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1  ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์จากสถาบัน

ต่างๆ
9.2  นักศึกษาในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท อาจารย์ นักวิจัย ได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน

9.3  เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ 

10. รำยละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่

www.psunc.trang.psu.ac.th

11. ตดิต่อสอบถำมข้อมูลกำรรับสมัครผลงำนแยกตำมสำขำ ดังนี้

สำขำ ผู้รับผิดชอบ โทร อีเมล

บริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการ

จัดการความเสี่ยง 

คุณนงลักษณ์  เกตุบุตร 0 7520 1770 nonglak.k@psu.ac.th

การตลาด    คุณกานตรัตน์ ชุมคง

คุณฉัตรธิดา สังขสัญญา 

0 7520 1731

0 7520 1773

karntharut.c@psu.ac.th

chattida.s@psu.ac.th

การจัดการการท่องเที่ยว คุณสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล 0 7520 1721 suriyan.b@psu.ac.th

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสินีนาถ บุญพรหมสุข 0 7520 1735 sineenart.kh@psu.ac.th

การบัญชี/การเงิน คุณงามทิพย์ ชูเชิดรัตน์  0 7520 1774  ngamthip.c@psu.ac.th 

รัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ คุณวีณา แพฟืน 0 7520 1726 weena.p@psu.ac.th

ภาษาอังกฤษ คุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์

คุณสุธัญญา หนูนรินทร์

0 7520 1731

0 7520 1774

wiphaphun.i@psu.ac.th

sutanya.n@psu.ac.th

ศิลปะการแสดงและการจัดการ คุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์

คุณสุธัญญา หนูนรินทร์

0 7520 1731

0 7520 1774

wiphaphun.i@psu.ac.th

sutanya.n@psu.ac.th

http://www.nucm.trang.psu.ac.th
mailto:weena.p@psu.ac.th
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กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจ�ำปี 2563
The 9th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2020

“มุ่งหน้ำก้ำวไกล พัฒนำวิจัยและนวัตกรรม”
“Moving forward for Research and Innovation Development”

โดย คณะพำณิชยศำสตร์และกำรจัดกำร

วันศุกร์ที่ 20 มีนำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง

***ฉบับปรับรูปแบบกำรน�ำเสนอผลงำน โดยฝ่ำย VDO Conference***

เวลำ ก�ำหนดกำร

09.00 - 9.30 น.  ลงทะเบียน 

9.30 – 10.00 น. พิธีเปิด ห้อง L2222  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2

ประกาศรายชื่อผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

10.00 – 12.00 น. การน�าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงที่ 1  แบ่งเป็น  7 กลุ่ม คือ

ห้องประชุม 1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง  

ห้องประชุม 2  สาขาวิชาการตลาด A

ห้องประชุม 3  สาขาวิชาการตลาด B

ห้องประชุม 4  สาขาวิชาการตลาด C

ห้องประชุม 5  สาขาวิชาการตลาด D

ห้องประชุม 6  สาขาวิชาการตลาด E

ห้องประชุม 7  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว A

ห้องประชุม 8  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว B

ห้องประชุม 9 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ A

ห้องประชุม 10 สาขาวิชาการบัญชี/การเงิน  A

ห้องประชุม 11 สาขาวิชาการบัญชี/การเงิน  B

ห้องประชุม 12 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ A

ห้องประชุม 13 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ B

ห้องประชุม 14 กลุ่มสาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ 
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เวลำ ก�ำหนดกำร

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 

13.00 - 16.00 น. การน�าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงที่ 2  (ต่อ)

เสร็จสิ้นการน�าเสนอ และขอบคุณผู้น�าเสนอทุกคน

หมำยเหตุ
1)  งานประชุมฯ จะจัดส่งของที่ระลึกและใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้น�าเสนอทุกท่านทางไปรษณีย์ แบบ

ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ใน ขั้นตอนการสมัครฯ
2)  ผู้น�าเสนอจะได้รับเกียรติบัตร ก็ต่อเมื่อได้น�าเสนอผลงานผ่านระบบการประชุมทางไกลนี้ 
3)  เกียรติบัตรจะจัดส่งถึงผู้น�าเสนอผลงานทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน พร้อมกับข้อ 1)
4)  ผลงานจะเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์  ตั้งแต่วันที่  25  มีนาคม  2563  เป็นต้นไป  ทางเว็บไซต์ 

www.psunc.trang.psu.ac.th

http://www.psunc.trang.psu.ac.th
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รำยนำมกองบรรณำธิกำรและผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำ 

ผลงำนวิจัยบทควำมวิชำกำร และผลงำนสร้ำงสรรค์

บรรณำธิกำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิรำพร  เยี่ยมค�ำนวณ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ผู้ช่วยบรรณำธิกำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ครรชิต  เชื้อข�ำ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.สิปปวิชญ์  วงศ์สุวัฒน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพ  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

กองบรรณำธิกำร

1. กลุ่มสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ/กำรประกันภัยและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ผู้ช่วยศำสตรำจำย์ ดร.พงษ์พิช  เพชรสกุลวงศ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.อิสริยะ  สัตกุลพิบูลย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.นุชษรำ  พึ่งวิริยะ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ดร.นฤบำล  ยมะคุปต์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ทิพวรรณ  จันทมณีโชติ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.กฤติยำ  ดวงมณี

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
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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2. กลุ่มสำขำวิชำกำรตลำด

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์

ส�านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรศักดิ์  จินดำบถ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร.อรจันทร์  ศิริโชติ 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดร.ปิยะนุช  ปรีชำนนท์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.วรำงคณำ  ตันฑสันติสกุล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.พงศกร  พิชยดนย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

3. กลุ่มสำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว

ดร.ลัดดำวัลย์  เจียรวิทยกิจ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดร.ศุภชัย  ชำญวรรณกุล

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.เมธำวี  ว่องกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.วิภำดำ  เถำธรรมพิทักษ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

4. กลุ่มสำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ดร. สยำม  แย้มแสงสังข์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. สุพัฒธนำ  สุขรัตน์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร. อัจฉรำ  หลีระพงศ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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5. กลุ่มสำขำวิชำกำรบัญชี/กำรเงิน

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปวีนำ  กองจันทร์

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำริชำติ  มณีมัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ชนวัฒน์  ชุณหวิกสิต

ส�านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.มัทนชัย  สุทธิพันธุ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร.บุญฑริกำ  ใจกระจ่ำง

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ดร.สุรนัย  ช่วยเรือง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ดลินำ  อมรเหมำนนท์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

6. กลุ่มสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์/กำรบริหำรรัฐกิจ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์  จันทร์เพ็ชร

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ดนุวัศ  สุวรรณวงศ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.วิวัฒน์  ฤทธิมำ 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดร.อรอุมำ  สุพัฒนกุล

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดร.วิสุทธิณี  ธำนีรัตน์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ณรงค์ฤทธิ์  ปริสุทธิ์กุล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ฮำซันอักริม  ดงนะเด็ง 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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7. กลุ่มสำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชฎำภรณ์  จันทร์อุดม 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิรำพร  เยี่ยมค�ำนวณ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร. ณัฐกฤตำ  โชติภัคธนสุข

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

8. กลุ่มสำขำวิชำศิลปะกำรแสดงและกำรจัดกำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำยร์ ดร.นภดล  ทิพย์รัตน์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ดร.สมโภชน์ เกตุแก้ว

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.จุติกำ โกศลเหมมณี

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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รำยนำมผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์ผลงำนวิจัย บทควำม

วิชำกำร และผลงำนสร้ำงสรรค์

1. กลุ่มสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ/กำรประกันภัยและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ดร.ปิยะ ปำนผู้มีทรัพย์

ส�านักวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. กลุ่มสำขำวิชำกำรตลำด

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิวิมล สุขบท

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดนุพล  หุ่นโสภณ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วัลลภำ  พัฒนำ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดร.สุมนำ ลำภำโรจน์กิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร.สิทธิชัย นวลเศรษฐ 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

3. กลุ่มสำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว

ดร.สุขุมำล  กล�่ำแสงใส

ส�านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.ยงยุทธ  แก้วอุดม

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

4. กลุ่มสำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ดร.นิชำกรณ์  พันธ์คง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
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5. กลุ่มสำขำวิชำกำรบัญชี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล

วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ดร.ศิรดำ นวลประดิษฐ์

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

6. กลุ่มสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์/กำรบริหำรรัฐกิจ  

รองศำสตรำจำรย์ ดร.กมลพร  สอนศรี

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.สิริวิท อิสโร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

7. กลุ่มสำขำวิชำศิลปะกำรแสดงและกำรจัดกำร

รองศำสตรำจำรย์ฉันทนำ เอี่ยมสกุล

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศำสตรำจำรย์ ดร.อนุกูล โรจน์สุขสมบูรณ์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ทักษะภำวะผู้น�ำส�ำหรับผู้บริหำรท้องถิ่น
Leadership skills for local administrators

ปริวัฒน์  ช่างคิด1*

Pariwat  Changkid1*

บทคัดย่อ

ภาวะผู้น�าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การ  สมาชิกในองค์การต้องการผู้น�าที่มี 

“ภาวะผู้น�า” กล่าวคือ มีความเอาใจใส่และเอื้ออาทรต่อผู้ตาม มีจริยธรรม วิสัยทัศน์ และสามารถเป็นแบบ

อย่างแก่ผู้ตามได้ ผู้น�าในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�าเป็นต้องมีทักษะ       ที่

จ�าเป็นอย่างน้อย 3 ประการ คือ ทักษะการจัดการความขัดแย้ง ทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทักษะ

การท�างานเป็นทีม ซึ่งทักษะเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้น�าของผู้บริหารท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

ค�ำส�ำคัญ:  ภาวะผู้น�า  ผู้บริหารท้องถิ่น

Abstract

Leadership  is  an  important  factor  for  organizational  efficiency.  The  organization 

needs leaders with leadership. Means being caring and caring for their subordinates, being 

ethical, having a vision and being a good role model for their subordinates. Modern admin-

istrators, especially administrators of local government organizations, must have at least 3 

essential skills: conflict management skills, change management skills, and teamwork skills. 

Local administrators with these skills show excellent leadership.
Keywords:  Leadership, Local administrators

บทน�ำ

ภาวะผู้น�ามีความส�าคัญกับทุกคนโดยเฉพาะผู้น�าจ�าเป็นต้องมีภาวะผู้น�าเพ่ือสร้างความส�าเร็จในการ

ปฏิบัติงาน เนื่องจากในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและอื่น ๆ 

ท�าให้ภาวะผู้น�ามีความจ�าเป็นและถูกกล่าวถึงทุกสังคม  รวมถึงผู้ปริหารท้องถิ่นก็จ�าเป็นต้องมีภาวะผู้น�าด้วย 

บทความน้ีน�าเสนอองค์ความรู้เพื่อท�าความเข้าใจเบื้องต้นเก่ียวกับภาวะผู้น�าที่จ�าเป็นส�าหรับผู้บริหารท้องถิ่น

โดยน�าเสนอประเด็นส�าคัญ ได้แก่  (1) ความหมายและความส�าคัญของภาวะผู้น�า  (2) คุณลักษณะของภาวะ

ผู้น�า และ(3) ทักษะภาวะผู้น�าที่จ�าเป็นส�าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

1  อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนระนอง 

   E mail: Changkid.p@gmail.com
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1. ควำมหมำยและควำมส�ำคัญของภำวะผู้น�ำ 

ภาวะผู้น�าเป็นความสามารถของบุคคลในการมีอิทธิพลต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อให้เกิด       การ

ปฏิบัติหรือการกระท�าที่จะน�าไปสู่เป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้  (ประเวช  รัตนเพียร,  2561,  น.  50)  ต้องเป็นผู้

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของผู้ตามและต้องได้รับผลเกินเป้าหมายที่ก�าหนด ทัศนคติ ความเชื่อ       ความ

เชื่อมั่น  และความต้องการของผู้ตามต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงจากระดับต�่าไปสู่ระดับที่สูงกว่า    (อภิชาติ 

พานสุวรรณ,  2561, น.  284) มีความสามารถส่วนบุคคลกับการจัดการภาวะการณ์ต่าง ๆ                         ที่

เปลี่ยนแปลง โดยสามารถสร้างวิสัยทัศน์ ก�าหนดทิศทางขององค์การในอนาคตและสามารถจัดการทรัพยากร 

สื่อสารสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้คนในองค์การ  สามารถด�าเนินงาน  เพื่อไปสู่วิสัยทัศน์                  มีความ

สามารถในการจัดการกระบวนการ  และจะมีอิทธิพลต่อกลุ่ม  (กิตติภณ  วงศ์สิริโสภณ  และคณะ,  2561,  น. 

195)  รวมถึงมีศิลปะหรือความสามารถที่จะกระตุ้นจูงใจหรือใช้อิทธิพลต่อบุคคลอื่น  ผู้ร่วมงาน  หรือผู้ใต้

บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่าง  ๆ  เพื่อปฏิบัติการและอ�านวยการโดยใช้กระบวนการสื่อความหมาย  การ

ติดต่อซึ่งกันและกันให้เกิดมีใจร่วมกับตนด�าเนินการจนกระทั่งบรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์        และเป้า

หมายที่ก�าหนดไว้  การด�าเนินการจะเป็นไปในทางดีหรือชั่วก็ได้  ฉะนั้น  ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นอธิบดี  ประธาน

กรรมการ  ผู้อ�านวยการ  หรือผู้จัดการบริษัท  แม้แต่หัวหน้าโจร  แต่ละคนจะต้องมีภาวะผู้น�าทั้งนั้น  ซึ่งมี

ลักษณะของผู้น�าที่รูปแบบต่าง ๆ กัน (ยงยุทธ เกษสาคร, 2551, น. 40) ภาวะผู้น�าจึงเป็นเรื่อง            ที่

เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือการแสดงออกของบุคคลซึ่งประกอบไปด้วยผู้น�าและผู้ตาม  โดยที่ผู้น�าจะมี

อิทธิพลเหนือผู้ตาม และพฤติกรรมเหล่านั้นจะก่อให้เกิดผลตามที่ผู้น�าต้องการ (วันชัย มีชาติ, 2548, น. 184)
  กล่าวโดยสรุป ภาวะผู้น�าเป็นพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่สามารถสร้างการยอมรับแก่ผู้
อื่นได้ และสามารถแสดงหรือชักจูงให้ผู้อื่นร่วมท�ากิจกรรมกับตนได้อย่างเต็มใจซึ่งรวมถึงการแสดงออกถึง
บทบาทที่เหมาะสมของตนเองด้วย

2. คุณลักษณะของภำวะผู้น�ำ 

ผู้น�ามีบุคลิกและลักษณะที่แตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่ความเป็นผู้น�ามีลักษณะส�าคัญ คือ  (ยงยุทธ  เกษ

สาคร, 2551, น. 41)
1.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัวของผู ้น�า ได้แก่ ผู ้น�าที่มุ ่งแสวงหามรรควิธีที่จะร่วมงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามที่ก�าหนดไว้

2.  การแสดงออกในรูปของพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ความสามารถ
ในการตัดสินใจ  กล้าคิด  กล้าท�า  มีความรับผิดชอบและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  เพื่อก่อให้เกิดผลในแง่ของ
ความมีพลังอ�านาจและอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน

3.  การแสดงออกซึ่งศักยภาพ  สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปผู้น�าที่มีความเป็นผู้น�าสูงต้องสามารถ
แสดงบทบาทในการน�าด้วยบารมี และความมีอิทธิพลเหนือกลุ่มบุคคลอื่นได้ในทุกสถานการณ์

4.  ความเป็นผู้น�าเป็นสิ่งที่ฝึกฝนพัฒนาได้

5.  ผู้น�าที่ดีจะต้องสามารถสร้างความจงรักภักดีให้เกิดในจิตส�านึกของบุคลากรต่อหน่วยงาน  สร้าง
ความพึงพอใจด้วยการใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ร่วมงานจนสามารถสร้างทีมงานได้อย่างมั่นคง

การสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น�าส�าหรับศตวรรษที่ 21 จากเอกสารต่าง ๆ พบดังนี้ (วิโรจน์ 
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สารรัตนะ และคณะ, 2561, น. 261 – 271)  
1.  วิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลง (vision for change) เป็นวิสัยทัศน์ที่มีความเฉียบคม         เป็น

วิสัยทัศน์ร่วม และมุ่ง ไปในแนวทางเดียวกัน

2.  ความร่วมมือ  (collaboration)  มีปฏิบัติการร่วมกัน  ยึดถือทีมเป็นฐาน  เน้นความมีส่วนร่วม
มากกว่าการสั่งการหรือการควบคุม  ต้องการความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางวัฒนธรรม  เพิ่มเติม
จาก ความฉลาดในกระบวนการคิด

3.  เสริมพลังอ�านาจ (empowerment) ให้คนอื่น ๆ ในองค์กรในทุกระดับ รวมทั้ง ระบบความรับ
ผิดชอบที่จะท�าให้ผู้คนมีความผูกพันกับพันธกิจและค่านิยมขององค์กรร่วมกัน

4.  การให้และการบริการ  (giving  and  serving)  พัฒนาคนอื่นให้มีความก้าวหน้า  ทั้งรายบุคคล 
และทั้งชุมชนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  การยึดถือหลักการภาระหน้าที่แรกของผู้น�าไม่ใช่เพื่อผู้ถือหุ้นแต่เพื่อ
ลูกค้า ท�าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และคนงานเกิดแรงจูงใจที่จะก่อให้เกิดนวัตกรรม

5.  จินตนาการและนวัตกรรม (imagination and innovation) ท�าให้มีความก้าวหน้า             ใน
วิสัยทัศน์  สร้างและส่งเสริมให้เกิดความหมายและความมีคุณค่าในงานและสภาพแวดล้อมของงาน  คิด
สร้างสรรค์ในการเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายหรือความเสี่ยง

6.  เรียนรู้ด้วยกัน (learning together) ทุกคนต่างมีความรู้ของตนเอง และต่างช่วยกันสร้างความ
รู้ใหม่จากวงจรการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยการวางแผน  การปฏิบัติ  และ  การสะท้อนผล  มุ่งการเสริมสร้าง
ทักษะภาวะผู้น�าและเพื่อเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต  (lifelong  learners)  มีทักษะการ  คิดและการแก้ปัญหา
อย่างอิสระที่ลึกซึ้ง

7.  สร้างชุมชน  (building  community)  เป็นชุมชนที่สะท้อนให้เห็นได้จาก  ความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งและความผูกพัน การยอมรับในความหลากหลาย การสร้างสิ่งใหม่ ๆ และการบริหารความขัดแย้ง มีค่า
นิยมหลักของตนเอง

8.  สร้างเครือข่าย (networking) มุ่งฝ่าฟันสร้างพันธมิตรใหม่ สร้างสันติภาพ สร้างความรัก สร้าง
ความสัมพันธ์ทางอาชีพและการสนับสนุนจากกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

9.  น�าร่วมกัน ( leading together) ทุกคนสามารถเป็นผู้น�า ภาวะผู้น�าเป็นของทุกคน ทุกคนต่างมี
บทบาทและความรับผิดชอบร่วมกันใน  กระบวนการและการปฏิบัติของกลุ่ม  ทุกคนต่างมีบทบาทในการ
เป็นต้นแบบ การสร้างแรงบันดาลใจ การสอน การ มอบหมายงาน และการบริการซึ่งกันและกัน

10.   การสื่อสาร  (communication)  เป็นการสื่อสารระหว่างกันที่เข้มแข็ง  ทั้งแบบตัวต่อตัวหรือ
แบบกลุ่ม เป็นการสื่อสารที่เสมอต้นเสมอปลายและเป็นที่น่าเชื่อถือ

11.   การบริหารความก้าวหน้าส่วนบุคคลหรือในวิชาชีพ  (personal/professional  growth 
management)  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและจัดท�าแผนเพื่อการพัฒนาตนเองให้สามารถ
บูรณาการพฤติกรรมภาวะผู้น�าเข้ากับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ มีทักษะการฝึกสอน (coaching skills) 
และมีความสัมพันธ์ระหว่างกันกับคนอื่นอย่างมี พลวัต

12.   ความยืดหยุ่น (flexibility) เป็นความยืดหยุ่นในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และมีความฉลาด
ทางอารมณ์ที่เข้มแข็ง  มีความยืดหยุ่นทางจิตใจเพื่อการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและท�างานได้อย่างสอดคล้อง
กับสถานการณ์ไม่มีแบบภาวะผู้น�าที่เป็นทั่วไปที่สามารถน�าไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาวะผู้น�าปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย  กระบวนทัศน์ของภาวะผู้น�าทั้งทฤษฎี



22

คุณลักษณะ  ทฤษฎีพฤติกรรมความเป็นผู้น�า  ทฤษฎีสถานการณ์  และทฤษฎีบูรณาการเป็นเพียงกรอบ

ท�าความเข้าใจเท่านั้น  เพราะหากพิจารณานิยามของภาวะผู้น�าที่เกิดจากการกระท�าและพฤติกรรมที่ได้รับ

การยอมรับจากคนรอบข้างนั้น  แสดงว่าค�าว่าภาวะผู้น�ายึดโยงกับบริบทด้วย  ซึ่งหมายถึงภาวะผู้น�าขึ้นอยู่กับ

ค่านิยม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพ  ชีวภาพ  รวมถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม

เป็นส�าคัญ  ดังนั้น  ทฤษฎีจึงเป็นเพียงกรอบคิดเบื้องต้นเท่านั้นและอาจมีข้อจ�ากัดในการอธิบายภาวะผู้น�า   

ในบริบทหนึ่ง ๆ ได้

3. ทักษะภำวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญมากที่สุดในการบริหารองค์กร  เพราะผู้บริหารเป็นผู้น�าเป็นผู้ก�าหนด

นโยบายก�าหนดจุดมุ่งหมาย วางแผน และก�าหนดเป้าหมายตลอดจนวิธีการด�าเนินงาน เปรียบเสมือนเข็มทิศ

น�าทางเพื่อให้การบริหารองค์การบรรลุผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐ  และจะต้องรับผิด

ชอบในการด�าเนินงานกิจการต่างๆ มีส่วนรับผิดชอบ ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบาย 

รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงคุณภาพ (พิชญ์ณิฐา พรรณศิลป์ และคณะ, 2557, น. 149) 

ภาวะผู้น�ามีความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อความส�าเร็จขององค์กร  เนื่องจากภาวะผู้น�าส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ของงานและพบว่ามีผลต่อบรรยากาศในองค์กรเป็นอย่างมาก  และยังส่งผลกระทบกับทัศนคติและความ

ตั้งใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งนี้ไม่ว่าภาวะผู้น�าจะมีคุณลักษณะเป็นไปในทิศทางบวกหรือลบ ก็ล้วน

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและความส�าเร็จในองค์กรได้เช่นกัน (ประเวช รัตนเพียร, 2561, น. 51)

เมื่อพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากองค์กรภาครัฐอื่น  เป็นองค์กร    

ที่เกิดจากการกระจายอ�านาจการปกครอง  บริบทหรือสภาพแวดล้อมองค์การมีความเฉพาะเจาะจงตาม

สภาพสังคมของท้องถิ่นนั้น ๆ ดังนั้น ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีภาวะผู้น�าอย่างแท้จริงจึงจะท�าให้การบริหารงาน

ประสบความส�าเร็จ  (ธิติวุฒิ  หมั่นมี,  2561,  น.  301)  การบริการสาธาณะเป็นภารกิจที่ส�าคัญขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ภาวะผู้น�ามุ่งให้บริการของผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความ

ส�าคัญ สุขอุษา นุ่นทอง  (2558, น.  139  -  149)  เสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะเพื่อให้ผู้บริหารได้ให้

ความส�าคัญกับการบริการ  โดยคุณลักษณะภาวะผู้น�าที่มุ่งให้บริการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบ

ด้วย 
1.  มีคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 

2.  มีคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน 

3.  มีคุณลักษณะด้านเฉลียวฉลาด 

4.  มีคุณลักษณะทางสังคม 

5.  มีคุณลักษณะภูมิหลังทางสังคมที่ประชาชนไว้วางใจ

แม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีสถานะเป็นองค์กรราชการเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการทั่วไป 

แต่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่เป็นภารกิจท่ีต้องเผชิญกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าและต้อง

ประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งราชการและเอกชน รวมถึงเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 

ดังนั้น จึงเป็นองค์กรราชการที่ประชาชนคาดหวังให้ช่วยเหลือมากที่สุด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงถูกออกแบบให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้น  ๆ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความ



23

เป็นการเมืองสูง ผู้ท�าหน้าที่ปกครองหรือบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีภาวะผู้น�าสูงกว่าองค์กรอื่น และ

ภาวะผู้น�าท่ีมีนั้นต้องเป็นภาวะผู้น�าท่ีมีลักษณะการให้บริการเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้

บริการสาธารณะเป็นส�าคัญ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�าเป็นต้องมีทักษะส�าคัญ 3 ประการ ดังนี้
3.1 ทักษะกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้ง  ความขัดแย้งเป็นมุมมองที่ถูกกล่าวถึงและได้รับความ

สนใจในยุคปัจจุบันเนื่องจากสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนบางครั้งทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของผู้คน
เปลี่ยนแปลงและหลากหลายมากขึ้น นักวิชาการมองความขัดแย้งในลักษณะเชิงบวก และเห็นว่า        ความ
ขัดแย้งที่พอเหมาะจะน�าไปสู่ทางเลือกใหม่เสมอ  ดังนั้น  จึงต้องจัดการความขัดแย้งให้อยู่ในระดับ              ที่
ควบคุมได้ วิธีการจัดการความขัดแย้งให้เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกัน ได้แก่ (วีระศักดิ์ พัทบุรี และคณะ, 
2560, น. 18 - 19)

“สันติภาพ”  (Peace)  เป็นรูปแบบการจัดการความขัดแย้งในสภาวะที่สังคมมีความสงบสุข 

ปราศจาก ความรุนแรง ผู้คนในสังคมมีสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เป็นสังคมแห่งเป้าหมาย

ที่มนุษยชาติมุ่งหวังที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สภาวะที่ปราศจากความรุนแรงทางตรงไม่มีการท�าร้ายกัน 

สังคมมีความสงบสุข ซึ่งเรียกได้ว่าสังคมทั้งสังคมเป็นปกติสุข

“สันติวิธี”  (Peaceful Means)  เป็นวิธีการจัดการกับความขัดแย้งวิธีหนึ่ง  ซึ่งมีเหตุผลที่ส�าคัญ

คือมีการสูญเสียน้อยที่สุดทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ทั้งรูปธรรมและนามธรรม  การส่งเสริมสันติวิธีมีความ

จ�าเป็นส�าหรับองค์กร  เพราะสันติวิธีเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับบริบทของแต่ละสังคมที่ไม่สามารถน�าหลักการ  

จากต่างประเทศมาแก้ไขได้ทั้งหมด

“สมานฉันท์” (Reconciliation) เป็นกระบวนการที่ได้รับการพัฒนามาจากความพยายาม    ใน

การแก้ไขปัญหาของการด�าเนินคดีอาญา  กระบวนการสมานฉันท์ถูกพัฒนาและน�ามาใช้โดยมีเป้าหมายเพื่อ

สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่จ�าเลยและเป็นช่องทางให้จ�าเลยและผู้เสียหายได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันจน

น�าไปสู่การเยียวยาตามความสมัครใจ 

“ปรองดอง” (Harmony) มีรากศัพท์มาจากค�าว่า To Repair หรือการเยียวยา เป็นการผสาน

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างกลุ่มพลังทางสังคมสองกลุ่มในสังคม  คือ  กลุ่มผู้มีอ�านาจรัฐ  และกลุ่มผู้อยู่ใต้

อ�านาจรัฐ

“การเจรจาไกล่เกลี่ย”  (Mediation)  เป็นรูปแบบการจัดการความขัดแย้งที่มีการแลกเปลี่ยน

ความเห็นระหว่างคู่กรณีด้วยความสมัครใจ  โดยมีบุคคลที่สามที่เป็นกลาง  (Mediator)  ท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วย

และให้ข้อคิดเห็นเพื่อให้คู่กรณีบรรลุข้อตกลง  อันจะน�าไปสู่การตัดสินใจร่วมกัน  ซึ่งการตัดสินใจเป็นของคู่

กรณีไม่ใช่ผู้ไกล่เกลี่ย กระบวนการถือเป็นความลับ เลิกเมื่อใดก็ได้ แม้ไม่บรรลุข้อตกลง

“การฟังอย่างตั้งใจ”  (Active Listening)  เป็นการตั้งใจรับฟังข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ฝ่ายตรงข้าม

ได้ถ่ายทอดออกมาในระหว่างการสนทนา  ขณะเดียวกันจะต้องท�าการสังเกตความรู้สึกของผู้พูดไปด้วย  สิ่งที่

ส�าคัญอีกประเด็นของการรับฟังอย่างตั้งใจคือ การแสดงความสนใจ ไม่ท�าการตัดสินว่าผิดหรือถูก และบันทึก

รายละเอียดของข้อมูลที่ได้รับมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนจะตัดสินใจอะไรต่อไป  ซึ่งสามารถท�าให้คนอื่น

เปลี่ยนพฤติกรรมที่ต้องการให้ท�าได้โดยไม่ต้องใช้พละก�าลัง  ให้เขาเปลี่ยนเอง  โดยใช้มาตรการของสังคม 

มาตรการของสังคมนั้นจะมีอ�านาจเหนือกฎหมาย การฟังอย่างตั้งใจเป็นรากฐานของประชาธิปไตย เพราะใน

ขณะที่มีความโกรธหรือมีข้อขัดแย้งกัน เมื่อมีคนมาคอยรับฟัง บอกข้อมูลที่อยากรู้ อาจท�าให้ความขัดแย้งลด
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ลงได้การฟังอย่างตั้งใจไม่ใช่แค่มองตา  พยักหน้า  พูดคุย  แต่เป็นการค�านึงเกี่ยวกับ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

การพิทักษ์สิทธิ์และอื่น ๆ

การจัดการความขัดแย้งมีเป้าหมายสุงสุดเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถประสานงานและท�างานร่วม

กันได้ซึ่งสถานการณ์ความขัดแย้ง  รวมถึงองค์ประกอบอื่น  ๆ  จะเป็นเงื่อนไขส�าคัญที่จะท�าให้ผู้น�าเลือกใช้วิธี

การหรือกลยุทธ์ในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง  และภาวะผู้น�าจะเป็นปัจจัยหนุนเสริมให้การจัดการ

ความขัดแย้งเป็นไปอย่างราบรื่น  ซึ่งทุกองค์กรหรือทุกพื้นที่จะต้องเผชิญกับความขัดแย้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

และหน้าที่ของผู้มีภาวะผู้น�าคือจัดการความขัดแย้งเพื่อให้อยู่ในระดับที่พอหมาะ  อันจะท�าให้เกิดแนวคิด

หรือทางเลือกใหม่ ๆ เกิดขึ้น

3.2 ทักษะภำวะผู้น�ำด้ำนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง  คุณลักษณะและพฤติกรรมความเป็น
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อพฤติกรรมของคนในองค์การและหากองค์การนั้นต้องการท�าการเปลี่ยนแปลง
องค์การ  ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมีผลอย่างมากต่อความส�าเร็จและน�าพาองค์การไปสู่สถานการณ์ใหม่ที่ดี
ขึ้น (นุช สัทธาฉัตรมงคล และอรรถพล ธรรมไพบูลย์, 2559, น. 167-182) 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การวางแผน การด�าเนินการต่าง ๆ ที่จะลดผลกระทบที่

เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง  และสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวและการยอมรับพร้อมทั้งสร้างศักยภาพใหม่  ๆ 

เพื่อรองรับให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเป็นผลตามเป้าหมายที่วางไว้  (ส�านักงานพัฒนาระบบราชการ, 

มปป,  น.  10)  การเปลี่ยนแปลงนั้นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงคน  (People)  โครงสร้าง  (Structure)  และ

เทคโนโลยี  (Technology)  ผู้บริหารต้องเป็นผู้จัดการกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  (ชาติชาย  คงเพ็ชรดิษฐ์ 

และธีระวัฒน์ จันทึก, 2559, น. 897) ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (Change agent) เป็นเสมือนคนกลางที่ต้องท�า

หน้าที่ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั้งการวางแผนปรับแผนและด�าเนินการ  ส�าหรับการเปลี่ยนแปลง

หนึ่ง  ๆ มีผู้น�าการเปลี่ยนแปลง  (Change  agent)  ได้หลายคนโดยท�างานในลักษณะประสานกันหัวหน้าทีม

งานต่าง  ๆ  ที่ดูแลงานย่อย  ๆ  ก็จัดเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน  สิ่งที่ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต้องมี  ได้แก่ 

เข้าใจการเปลี่ยนแปลงนั้น  มีความสามารถในการวางแผนบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  เช่น 

การวางแผนงาน  การสื่อสาร  การให้รางวัล  การให้ก�าลังใจ  เป็นต้น  สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นในการ

เปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาและสามารถประสานงานได้ทั้งบุคลากรระดับสูงและระดับผู้ปฏิบัติในองค์การ 

(ณัฐปาลิน  นิลเป็ง, 2560, น. 17)

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง  การสื่อสารองค์การ  และบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ  นั้นเป็น

ปัจจัยที่ส่งผลและมีความสัมพันธ์กัน ด้วยเหตุผลและปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้องค์การต่าง ๆ ให้ส�าคัญของการ

เปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อมองค์การให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ต้องเผชิญมิติหนึ่งที่องค์การ

ต้องให้ความส�าคัญนั่นคือ  ภาวะผู้น�า  ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต้องบูรณาการแนวความ

คิดด้านภาวะผู้น�ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน (ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ์ และธีระ

วัฒน์ จันทึก, 2559, น. 912 - 913)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารเพื่อองค์การสู่ความเป็นเลิศ      ที่

ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน พบว่า ด้านความเป็นมืออาชีพของผู้น�าส่งผลต่อความพึงพอใจใน

งานของพนักงานในแต่ละด้านและโดยรวม การสร้างแรงบันดาลใจและด้านความเป็นมืออาชีพของผู้น�า  ส่ง

ผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน  (สุวิมล  ไชยพันธ์พงษ์  และจิรพล  จิยะจันทน์,  2561,  น.  136)     
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ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยส�าคัญซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการจัดการความรู้  องค์การแห่งการ

เรียนรู้  และพฤติกรรมการท�างานเชิงนวัตกรรม  (สมนึก  เพชรช่วย  และสมเดช  สิทธิ์พงค์พิทยา,  2560,  น. 

200)  มีอิทธิพลต่อสุขภาพองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด  (สรัญณี  อุเส็นยาง,  คณน  ไตร

จันทร์ และอิศรัฏฐ์ รินไธสงค์, 2560, น. 39)

สรัญณี    อุเส็นยาง  และคณะ  (2560,  น.  39)  เสนอแนะแนวทางเพื่อการบริหารว่าผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร  โดยยึดจรรยาบรรณ  กฎ 

กติกา  หรือแนวทางปฏิบัติที่ได้ท�าการตกลงร่วมกันอย่างชัดเจน  และควรมีการเชื่อมโยงเป้าหมายของฝ่าย

งานต่าง ๆ เพื่อให้สะดวกแก่การประสานงานและการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกทั้งควรจะต้อง

มีความสามารถในการกระตุ้น  จูงใจให้บุคลากรทุกระดับในองค์การสามารถงานให้บรรลุเป้าหมาย        ที่

ก�าหนดอย่างเต็มใจและมีความสุขในการท�างาน  โดยที่ผู้บริหารนั้นปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง  ทั้งการเสียสละ

ประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม  รวมทั้งการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีศักยภาพ นอกจากนี้  ควรมีการสร้าง

ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรอาจด้วยการชื่นชมผลงานบุคลากรอย่างเปิดเผย  การมี

ศิลปะในการให้ก�าลังใจ  ตลอดทั้งความมุ่งมั่นในการท�างานของผู้บริหารเองซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้บุคลากรเกิด

ความมุ่งมั่นตั้งใจเช่นเดียวกัน ควรมีวิธีการในการกระตุ้นให้บุคลากรในทุกระดับมีการวิเคราะห์ปัญหา       ใน

มุมมองที่หลากหลาย ควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนา

ศักยภาพในการวิเคราะห์ปัญหาของบุคลากร  ตลอดทั้งสร้างบรรยากาศในการท�างานที่ส่งเสริมการเรียนรู้

และพัฒนา  และควรให้ความส�าคัญและค�านึงถึงในความแตกต่างกันของบุคลากรในองค์การ  การส่งเสริม

และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  ควรเป็นไปตามความเหมาะสมและความแตกต่างกันของบุคลากรแต่ละ

รายบุคคล  และผู้บริหารควรจะให้ค�าแนะน�าแก่บุคลากรเป็นรายบุคคลในการก่อให้เกิดความก้าวหน้าในเส้น

ทางอาชีพของบุคลากร

ดังนั้น จึงควรมุ่งเน้นการสนับสนุนผู้บริหารได้รับการพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง     อย่าง

ต่อเนื่องเพื่อส่งผลกระทบทางบวกต่อการจัดการความรู้  องค์การแห่งการเรียนรู้  และพฤติกรรมการท�างาน

เชิงนวัตกรรม

3.3 ทักษะภำวะผู้น�ำด้ำนกำรท�ำงำนเป็นทีม  

บทบาทส�าคัญของผู้น�าคือการร่วมพลังความสามัคคีของผู้ตามและเพื่อนร่วมงานให้เป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกัน ท�าให้งานที่ท�าอยู่ส�าเร็จลุล่วงไปได้โดยง่าย ช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นขณะท�างานร่วมกัน และที่

ส�าคัญก็คือเป็นการเสริมสร้างขวัญก�าลังที่ดียิ่งให้แก่ผู้ตามและเพื่อนร่วมงานโดยตรง

ทีม (Team) หมายถึง กลุ่มคนที่ท�างานและรับผิดชอบต่อเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งมีรูปแบบการท�า

งานทั้งที่เป็นส่วนบุคคล (แบ่งหน้าที่ไปตามทักษะความช�านาญ) และส่วนที่ท�างานร่วมกัน โดยที่กลุ่มคนเหล่า

นั้นมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน  (จตุพร   สังขวรรณ, 2557, น. 84) การท�างานเป็นทีมคล้ายกับการท�างาน

เป็นกลุ่ม แต่ต่างกันที่การท�างานเป้นกลุ่มผลการปฏิบัติงานของกลุ่มจะเป็นผลงานของสมาชิกแต่ละคน ขณะ

ที่ผลการปฏิบัติงานของทีมจะเป็นผลงานของทั้งสมาชิกแต่ละคนและผลงานที่ร่วมกันรับผิดชอบของสมาชิก

ในทีม (ร็อบบินส์  สตีเฟนส์ พี, 2550, น. 203) และหมายถึงความเท่าเทียมของสมาชิกในทีมด้วย (ลุกซ์  ริ

ชาร์ด, 2549, น. 18)
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การท�างานเป็นทีมมีความส�าคัญต่อบุคคลและองค์กร คือ ก่อให้เกิดความสามัคคีและผลการท�างาน

ที่ดี มีมาตรฐานงานที่ดี และท�าให้องค์กรมีการเจริญเติบโต (ประจวบ  กล่อมจิตร, 2557, น. 108)

อัจฉรา  ลิ้มวงษ์ทอง (2551, น. 104) ระบุโดยทั่วไปแล้วทีมงานมีความส�าคัญ ดังต่อไปนี้ 
1.  งานส่วนใหญ่ไม่สามารถท�าส�าเร็จได้โดยคนคนเดียว ต้องอาศัยทีมงานเป็นส�าคัญ 

2.  บางครั้งที่องค์การมีงานเร่งด่วนก็ต้องระดมทีมงานมาปฏิบัติเพื่อให้เสร็จทันเวลา

3.  ในทีมงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ร่วมทีมกัน ท�าให้ทีมงานท�างานได้
อย่างกว้างขวางรอบคอบ ครบถ้วนทุกกระบวนการ

4.  สมาชิกของทีมงานส่วนใหญ่จะต้องเป็นผู ้มีความสามารถและมนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อ 
ประสานงานทั้งภายในและภายนอก การท�างานจึงมีโอกาสที่จะได้รับความร่วมมือช่วยเหลือ

5.  ทีมงานสามารถระดมความคิดจากสมาชิกทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และความคิดที่จะพัฒนา 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการท�างานให้บรรลุเป้าหมาย

6.  ทีมงานจะเป็นหน่วยย่อยขององค์การที่จะสร้างสรรค์ความรัก  ความสามัคคีในหมู่พนักงานทุก
คน ทุกระดับทั่วทั้งองค์การ

จะเห็นได้ว่าทีมเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญเพราะงานบางอย่างคนเราไม่สามารถท�างานได้เพียงล�าพัง 

และความถนัดคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน การรวมทีมจึงท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การสร้างทีมงาน  (Team Building)  เป็นความพยายามที่จะเข้าใจพฤติกรรมของคน      เมื่อต้องมา

ปฏิบัติงานร่วมกัน และท�าให้เขาเหล่านั้นสามารถเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งหาทางออก  ในการปฏิบัติ

งานร่วมกัน ท�าให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ วางไว้ การสร้างทีมเป็นกระบวนการรวบรวมบุคคลที่มีความ

แตกต่างกันในด้านต่าง  ๆ  เช่น  ความรู้  ความช�านาญ ทักษะ หรือประสบการณ์  เข้ามาไว้ด้วยกันเป็นหน่วย 

การท�างานขององค์การ  การสร้างทีมเป็นกระบวนการต่อเนื่องต้องใช้ทักษะความเป็นผู้น�า  และความเข้าใจ

องค์การ โครงสร้างอ�านาจและหน้าที่ ตลอดจนปัจจัยจูงใจ (กิจจา บานชื่น และกณิกนันต์ บานชื่น, 2559, น. 

332)

องค์กรปกครองท้องถิ่นถูกออกแบบมาให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นการเมือง  มีการถ่วงดุลในการ

ท�างานระหว่างการเมืองและราชการประจ�า โดยให้ผู้บริหารมาจากการเลือกกันเองของประชาชนในพื้นที่ จึง

มีฝ่ายแพ้และฝ่ายชนะการเลือกตั้ง ฝ่ายชนะจะเข้าไปท�าหน้าที่บริหารในฐานะตัวแทนประชาชน ส่วนฝ่ายแพ้

ก็เป็นฝ่ายตรวจสอบการท�างานโดยปริยาย  ขณะที่ราชการประจ�าก็มีหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนงานให้เป็น

ไปตามนโยบายเป็นส�าคัญ  ผู้บริหารท้องถิ่นจ�าเป็นต้องตระหนักในประเด็นลักษณะขององค์กรให้มาก  และ

ต้องเข้าใจว่าทีมงานทั้งฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งและฝ่ายประจ�าล้วนมีเป้าหมายแตกต่างกันของ

แต่ละคน  ดังนั้น  ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นจ�าเป็นต้องปลูกฝังทัศนคติ  (Attitude)  ให้สมาชิกในทีม

ตระหนักถึงการมีเป้าหมายร่วมกัน เพราะทัศนคติที่มีเป้าหมายร่วมกันจะน�าไปสู่พฤติกรรม (Behavior) ที่จับ

ต้องได้  นั่นคือ  การท�างานเป็นทีม  และเมื่อพฤติกรรมเป็นไปอย่างสม�่าเสมอจะเปลี่ยนแปลงเป็นวัฒนธรรม 

(Culture)  นั่นคือ  ความสมัครสมานสามัคคีซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญในการท�างานเป็นทีม  ซึ่งท�าให้การองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทการพัฒนาเป็นไปตามเจตนาของการจัดตั้งอย่างแท้จริง
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4. สรุป

ภาวะผู้น�าเป็นความสามารถของบุคคลในการมีอิทธิพลต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  เพื่อให้เกิดการ

ปฏิบัติหรือการกระท�าที่จะน�าไปสู่เป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ ผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญมากที่สุดในการ

บริหารองค์กร  การที่ผู้บริหารมีภาวะผู้น�าถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่น�าไปสู่ความส�าเร็จขององค์กร  แนวคิดเกี่ยว

กับผู้น�าเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  กระบวนทัศน์ทางทฤษฎีของภาวะผู้น�าที่ส�าคัญประกอบด้วย 4  ทฤษฎี 

ได้แก่ ทฤษฎีคุณลักษณะ ทฤษฎีพฤติกรรมความเป็นผู้น�า ทฤษฎีสถานการณ์ และทฤษฎีบูรณาการ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดการกระจายอ�านาจทางการปกครอง  เพื่อให้ประชาชนในชุมชนซึ่ง

อยู่ภายใต้บริบทหรือสภาพแวดล้อมที่มีความเฉพาะเจาะจง  ตามสภาพสังคม ของท้องถิ่นนั้น  ๆ  ได้จัดการ

ตนเอง  และถูกออกแบบมาให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นการเมือง  มีการถ่วงดุลอ�านาจซึ่งกันและกัน  ดังนั้น  ผู้

บริหารท้องถิ่นต้องมีภาวะผู้น�าอย่างแท้จริงจึงจะท�าให้การบริหารงานประสบความส�าเร็จ  ทักษะที่จ�าเป็น

ส�าหรับผู้บริหารท้องถิ่นประกอบด้วยอย่างน้อย  3  ทักษะ  คือ  ทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  ทักษะการ

บริหารการเปลี่ยนแปลง และทักษะการท�างานเป็นทีม ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือส�าคัญส�าหรับการขับ

เคลื่อนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นตามเจตนารมณ์การกระจายอ�านาจการปกครองได้อย่างแท้จริง
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรเมืองยะลา  และศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

ต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรเมืองยะลา  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  เจ้าหน้าที่ต�ารวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท�างานสถานีต�ารวจภูธรเมืองยะลา 

จ�านวน  385  คน  ซึ่งทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน  การหาจ�านวนกลุ่มตัวอย่างจึงใช้สูตรของ  Taro  Ya-

mane   จากการวิเคราะห์ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-35 ปี มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระดับชั้นยศ ร้อยต�ารวจโท ขึ้นไป ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก (x̅=4.01) ด้านกระบวนการบรหิาร อยูใ่นระดบัมาก (x̅=3.97) ด้านคณุภาพ

งาน อยูใ่นระดบัมาก  (x̅=3.95)  ด้านการมส่ีวนร่วม อยูใ่นระดบัมาก  (x̅=4.06) และภาพรวมของข้าราชการ

ต�ารวจที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน อยูใ่นระดบัมาก (x̅=4.01) ซึง่มรีะดบัมาก

ทีส่ดุ  คือ  ความสมัพนัธ์ภายในหน่วยงานต่อผูบ้งัคบับญัชา  (x̅=4.10)  ด้านการมส่ีวนร่วม  (x̅=4.06)  ด้าน

ทรพัยากร (x̅=4.01) ลกัษณะการปฏบิตังิาน (x̅=4.00) สภาพแวดล้อมการท�างาน (x̅=4.00) ด้านกระบวนการ

บรหิาร (x̅=3.97) ด้านคณุภาพงาน (x̅=3.95) สามารถสรุปได้ว่า ลักษณะส่วนบุคคล ข้อมูลการปฏิบัติงาน มี

ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของต�ารวจฝ่ายสืบสวนสถานีต�ารวจภูธรเมืองยะลา  ที่ระดับนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ค�ำส�ำคัญ : ลักษณะส่วนบุคคล, ข้อมูลการปฏิบัติงาน, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

Abstract

The purpose of this research to study the problems and obstacles in improving the 

operational efficiency of the police at Muang Yala Police Station. Study the guidelines for 

improving  the operational efficiency of  the police at Muang Yala Police Station. This  re-

search is qualitative research. The tools used for collecting data were questionnaires and 

statistics used  in data analysis such as  frequency, percentage, mean, standard deviation. 

1  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 95000

   Faculty of Management Science Yala Rajabhat University 95000
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The sample consisted of 385 police officers involved in the operation of the Muang Yala 

Police Station, who know the exact number of people. Determining the number of samples 

then use the formula of Taro Yamane. From the analysis of the research, it was found that 

the majority of the respondents were males aged 31-35 years old with a bachelor’s degree. 

Have the rank of Police Lieutenant or higher. The result of the analysis shows that the op-

erational efficiency Is at a high level        ( = 4.01) in the administrative process Is at a high 

level (= 3.97) in quality of work Is at a high level (= 3.95) in participation Was at a high level 

(= 4.06) and the overall picture of the police officers who answered the questionnaire Have 

opinions about the operation High level (= 4.01) which has the highest level is the internal 

relationship with the supervisor     (= 4.10) in participation (= 4.06) in resources (= 4.01) Per-

formance (= 4.00) Work environment (= 4.00) Management process (= 3.97) Work quality ( = 

3.95). Can conclude that Personal characteristics Operational information Affect the opera-

tional efficiency of the police in the investigation of Muang Yala Police Station.The statistical 

significance level of 0.05 

Keywords: personal characteristics, operational data, operational efficiency

บทน�ำ

ในปัจจุบันมีแนวโน้มของความรุนแรงของอาชญากรรม มากขึ้นตามความเจริญของเทคโนโลยี และ

ความทันสมัยของการสื่อสารแขนงต่างๆ  สิ่งที่จะยืนยันได้ก็คือ  สถิติคดีอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีข่าว

อาชญากรรมตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือจากสื่อต่างๆ  หน่วยงานทางด้านกระบวนการยุติธรรมที่ตั้งขึ้นมาใหม่ 

หรือมีการปรับปรุงระบบการท�างานแบบใหม่  เพื่อรองรับปัญหาอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี  จนเรียกได้

ว่าล้นคุก  ขอบเขตและปริมาณความร้ายแรงของอาชญากรรม  เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของบุคคลโดย

ทั่วไป  เพราะขอบเขตของอาชญากรรมเป็นบ่งชี้ถึงความร้ายแรงของอาชญากรรมที่สามารถน�าไปเปรียบ

เทียบกับจ�านวนอาชญากรรมในอดีตหรือคาดคะเนปัญหาอาชญากรรมในอนาคต (วิทยา ราชแก้ว,2552)

กองก�ากับการสืบสวน มีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน้าที่คดีต่างๆ

ตามประมวลกฎหมาย อาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์ ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง และความผิดเกี่ยวกับ

ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ด�าเนินคดีเกี่ยวกับการปราบปรามและการโจรกรรมยานพาหนะ ด�าเนิน

การปฏิบัติหน้าที่และตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่า ปราบปรามบ่อนการพนัน และแหล่งอบายมุข

ที่ผิดกฎหมาย จับกุมเป็นหน้าที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของเจ้าหน้าที่ต�ารวจซึ่งประมวลผลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา จึงเป็นเครื่องมือหลักในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและควบคุมทางสังคมให้อยู่ได้

ปกติสุข

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงการปฏิบัติงานของต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรเมืองยะลา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งนี้  ผู้วิจัยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้รับจากการ

ศึกษาครั้งนี้จะใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและน�ามาพัฒนาปรับปรุง

แก้ไขสิ่งที่บกพร่องซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไปได้ในอนาคต



31

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของต�ารวจสถานีต�ารวจ

ภูธรเมืองยะลาและศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของต�ารวจสถานีต�ารวจภูธร

เมืองยะลา 

กำรทบทวนวรรณกรรม
1.  แนวคิดเกี่ยวกับองค์กร

เนื่องจากองค์กรเป็นเครื่องมือส�าคัญเพื่อแก้ไขข้อจ�ากัดต่าง  ๆ  ของมนุษย์ที่จะช่วยสร้างประสิทธิผล

ขององค์กรเพื่อช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถตอบสนองความพึงพอใจร่วมกันได้อย่างดีที่สุดแนวคิดเกี่ยวกับองค์กร

และการบริหารในเชิงระบบและกระบวนการ  (system  and  process)  จึงเป็นการพิจารณาการบริหารใน

ลักษณะของระบบและกระบวนการที่มีความต่อเนื่องกัน
2.  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการท�างาน

ค�าว่า “ประสิทธิภาพ” (efficiency) มีนักวิชาการหลายท่านได้นิยามความหมายไว้ดังต่อไปนี้

มิลเลท  (Millet,  1954,  p.4)  ให้ความหมายของค�าว่าประสิทธิภาพหมายถึงผลการปฏิบัติงานที่

ท�าให้เกิดความพึงพอใจและได้รับผลก�าไรจากการปฏิบัติงานโดยพิจารณาจาก 
1.  การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

2.  การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา 

3.  การให้บริการอย่างเพียงพอ 

4.  การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

5.  การให้บริการอย่างก้าวหน้า
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1.  ประชากรที่ท�าการศึกษา  งานวิจัยครั้งนี้คือ  เจ้าหน้าที่ต�ารวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท�างาน

สถานีต�ารวจภูธรเมืองยะลา จ�านวน 385 คน  โดยแบ่ง  6  ฝ่ายประกอบด้วย  งานอ�านวยการ  43 คน,  งาน
ป้องกันและปราบปราม 77 คน, งานจราจร 79 คน, งานสืบสวน 56 คน, งานสอบสวน 61 คน และหน่วย
ปฏิบัติการพิเศษ 69 คน

2.  กลุ่มตัวอย่างที่ท�าการศึกษา  งานวิจัยครั้งนี้คือ  เจ้าหน้าที่ต�ารวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท�างาน
สถานีต�ารวจภูธรเมืองยะลา จ�านวน 30 คน โดยใช้การสุ่มที่ค�านึงถึงความน่าจะเป็นในการสุ่ม

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วน
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ประมาณค่า  5 ระดับ โดยด�าเนินการสร้างดังนี้
1.  ศึกษาเทคนิคและวิธีการสร้างแบบสอบถามจากงานวิจัยต่างๆ  ที่เกี่ยวกับปัจจัยหรือตัวแปร

ต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม

2.  รวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการสร้างแบบสอบถาม  โดยศึกษาค้นคว้าจากหนังสือวารสาร  เอกสาร 
และสิ่งพิมพ์ต่างๆ

3.  ศึกษาสภาพความเป็นจริงน�ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขส่ิงท่ีบกพร่องซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน

4.  สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  และสอดคล้องกับปัจจัยหรือตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษา 

5.  ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามฉบับร่างแล้วน�าไปทดสอบ  ตลอดจนน�าไปปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษา จากนั้นจึงน�ามาปรับปรุงแก้ไข และพิมพ์เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ต่อไป

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล

เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยได้น�ามาแจกแจงความถี่ของค�าตอบแต่ละข้อ ด้วยการ

ลงรหัสค�าตอบในแต่ละข้อ  ให้เป็นตัวเลขประจ�าแบบสอบถามทั้งหมด  เพื่อเตรียมน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป      

น�าข้อมูลที่ลงรหัสแล้วกรอกลงในแบบฟอร์มการลงรหัสทั่วไป ซึ่งเป็นการเตรียมข้อมูล  เพื่อส่งไปบันทึกลงใน

เครื่องคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสถิติส�าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ SPSS เพื่อวิเคราะห์

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ  (Percentage)  และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล

ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจนครบาลบางมดโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

 ผลกำรวิจัย

 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของข้อมูลภำพรวม

ผลสรุปภำพรวม x̅ S.D ระดับควำมคิดเห็น

ลักษณะการปฏิบัติงาน 4.00 0.62 มาก

สภาพแวดล้อมการท�างาน 4.00 0.88 มาก

ความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานต่อผู้บังคับบัญชา 4.10 0.61 มาก

ด้านทรัพยากร 4.01 0.62 มาก

ด้านกระบวนการบริหาร 3.97 0.58 มาก

ด้านคุณภาพงาน 3.95 0.60 มาก

ด้านการมีส่วนร่วม 4.06 0.58 มาก

รวม 4.01 0.43
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ผลการวจิยั พบว่า กลุม่ตวัอย่างมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตังิาน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 

(x̅ =4.01) ซึง่มรีะดบัมากทีส่ดุ คอื ความสมัพนัธ์ภายในหน่วยงานต่อผูบ้งัคบับญัชา (x̅ =4.10) ด้านการมส่ีวน
ร่วม (x̅ =4.06) ด้านทรพัยากร (x̅ =4.01) ลกัษณะการปฏบิตังิาน (x̅ =4.00) สภาพแวดล้อมการท�างาน (x̅ 
=4.00) ด้านกระบวนการบรหิาร (x̅ =3.97) ด้านคณุภาพงาน (x̅ =3.95) เรยีงจากระดบัความคาดหวงัมากไป

น้อยตามล�าดบั โดยจดัเรยีงตามค่าเฉลีย่

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

ผลการวิจัย พบว่า 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1  เพศ ประชากร จ�านวน  385 คน  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ�านวน 130 คน คิดเป็น

ร้อยละ 65.0 รองลงมาคือ เพศหญิง จ�านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 

1.2  อายุ ส่วนใหญ่ อายุ 31-35 ปี จ�านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมาคือ อายุ น้อย
กว่า  30 ปี จ�านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 อายุ 36-40 จ�านวน 29 คิดเป็นร้อยละ 14.5 อายุ 41-45 
จ�านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 อายุ 46-50  ปี จ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0  และน้อยที่สุดคือ อายุ 
51 ปีขึ้นไป จ�านวน 3 คิดเป็นร้อยละ 1.5 

1.3  ระดับการศึกษา  ส่วนใหญ่  ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี  จ�านวน  69  คน  คิดเป็นร้อยละ 
34.5 รองลงมาคือ อนุปริญญา/ปวส. จ�านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 สูงกว่าปริญญาตรี จ�านวน 53 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.5 และน้อยที่สุดคือ มัธยมศึกษา จ�านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 

1.4  ระดับยศ ส่วนใหญ่ ระดับชั้นยศ ร้อยต�ารวจโท ขึ้นไป จ�านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 
รองลงมาคือ ร้อยต�ารวจตรี จ�านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 สิบต�ารวจเอก จ�านวน 31 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.5 สิบต�ารวจโท จ�านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 สิบต�ารวจตรี จ�านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 
และน้อยที่สุดคือ นายดาบต�ารวจ จ�านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติงาน
ลักษณะการปฏิบัติงาน    มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  โดยภาพรวม  อยู่ในระดับ

มาก (x̅ =4.00) ซึ่งลักษณะการปฏิบัติงานที่มีระดับมากที่สุด คือ มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานมากและมีความ
ยุ่งยากซับซ้อนในแต่ละขั้นตอน  (x̅ =4.04)  ต้องใช้ความรู้  ความสามารถเฉพาะทางเฉพาะจึงจะส�าเร็จ  (x̅ 
=3.97) เรียงจากระดับความคาดหวังมากไปน้อยตามล�าดับ โดยจัดเรียงตามค่าเฉลี่ย

สภาพแวดล้อมการท�างาน    มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  โดยภาพรวม  อยู่ใน
ระดับมาก  (x̅ =4.00) ซึ่งสภาพแวดล้อมการท�างานที่มีระดับมากที่สุด คือ มีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จ�าเป็นเพียง
พอต่อการท�างาน  (x̅ =4.08) หน่วยงานได้จัดสถานที่และสิ่งอ�าอวยความสะดวก ส�าหรับการติดต่อประสาน
งานได้อย่างเหมาะสม  (x̅ =3.99)  มีการสนับสนุนให้ไปศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  ดูงานตามความเหมาะสม  (x̅ 
=3.95) เรียงจากระดับความคาดหวังมากไปน้อยตามล�าดับ โดยจัดเรียงตามค่าเฉลี่ย

ความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานต่อผู้บังคับบัญชา  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก  (x̅ =4.10)  ซึ่งความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานต่อผู้บังคับบัญชาที่มีระดับมาก
ที่สุด  คือ  ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่สามารถสร้างความร่วมมือในการท�างานของบุคคลากรในหน่วยงาน  (x̅ 
=4.11)  มีช่องทางในการติดต่อประสานงานระหว่างหัวหน้าผู้บังคับบัญชาได้รวดเร็ว  (x̅ =4.10)  เรียงจาก
ระดับความคาดหวังมากไปน้อยตามล�าดับ โดยจัดเรียงตามค่าเฉลี่ย
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ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสถานีต�ารวจภูธรเมืองยะลา
ด้านทรัพยากร  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก  (x̅ 

=4.01) ซึ่งด้านทรัพยากร มีระดับมากที่สุด คือ มีอุปกรณ์  เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและเพียงพอ 
(x̅ =4.08)  เจ้าหน้าที่ต�ารวจมีก�าลังที่เพียงพอ  เมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือ  สามารถติดต่อได้ทันที  (x̅ 
=3.97) เรียงจากระดับความคาดหวังมากไปน้อยตามล�าดับ โดยจัดเรียงตามค่าเฉลี่ย

ด้านกระบวนการบริหาร  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  โดยภาพรวม  อยู่ในระดับ
มาก (x̅ =4.01) ซึ่งด้านทรัพยากร มีระดับมากที่สุด คือ มีอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและ
เพียงพอ (x̅ =4.08) เจ้าหน้าที่ต�ารวจมีก�าลังที่เพียงพอ  เมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือ  สามารถติดต่อได้
ทันที (x̅ =3.97) เรียงจากระดับความคาดหวังมากไปน้อยตามล�าดับ โดยจัดเรียงตามค่าเฉลี่ย

ด้านคุณภาพ  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (x̅ 
=3.95) ซึ่งด้านคุณภาพงาน มีระดับมากที่สุด คือ มีการวางแผนในการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า (x̅ =3.99) ผล
งานที่ท่านปฏิบัติ มีความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ (x̅ =3.91) เรียงจากระดับความคาดหวังมากไปน้อยตาม
ล�าดับ โดยจัดเรียงตามค่าเฉลี่ย

ด้านการมีส่วนร่วม  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก 
(x̅ =4.06) ซึ่งด้านการมีส่วนร่วม มีระดับมากที่สุด คือ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานได้ (x̅ =4.16) ท่านสามารถปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี 
(x̅ =4.07) มีเจ้าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาและให้ข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนการปฏิบัติงานต่างๆ (x̅ =3.97) 
เรียงจากระดับความคาดหวังมากไปน้อยตามล�าดับ โดยจัดเรียงตามค่าเฉลี่ย

ส่วนที ่ 4  ผลการวิเคราะห์ระดับการศึกษากับประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของสถานตี�ารวจภธูร

เมืองยะลา
4.1  พบว่าแสดงผลประสทิธภิาพในการปฏบิติังานของสถานตี�ารวจภธูรเมอืงยะลาจ�าแนกตาม

เพศ มีรายละเอียดดังนี้

1. เพศชาย พบว่าผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสถานีต�ารวจภูธร

เมืองยะลา ภาพรวมอยู่ในระดับ (x̅ =4.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยค่าเฉลี่ย

อยู่ระหว่าง 4.12 – 3.96 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วม (x̅ =4.12)  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่�า

สุด คือ ด้านกระบวนการบริหาร (x̅ =3.96) 

    2. เพศหญิง พบว่าผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสถานีต�ารวจภูธร

เมืองยะลา ภาพรวมอยู่ในระดับ (x̅ =3.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยค่าเฉลี่ย

อยู่ระหว่าง 4.00 – 3.80 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านทรัพยากร (x̅ =4.00) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่�าสุด 

คือ ด้านคุณภาพงาน (x̅ =3.80)

4.2  ผลการวิเคราะห์ระดับการศึกษากับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสถานีต�ารวจภูธร
เมอืงยะลา ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

 ด้านทรัพยากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 46-50 , อายุ 46-50  ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 1.00 มาก

ที่สุด รองลงมา อายุ 31-35 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.96, อายุ 41-45 ปี มีค่า Sig.เท่ากับ 0.93, อายุ 36-40 ปี 

มีค่า Sig. เท่ากับ 0.88 และ 51 ปี ขึ้นไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.85 ตามล�าดับ
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ด้านกระบวนการบริหาร พบว่า อายุ 36-40 ปี, 46-50 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 1.00 มากที่สุด รอง

ลงมาอายุน้อยกว่า 30 ปี, 31-35 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.96, 41-45 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.95, และ 51ปี ขึ้น

ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.88 ตามล�าดับ

ด้านคุณภาพงาน พบว่า อายุ 36-40 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 1.00 มากที่สุด รองลงมา อายุ น้อย

กว่า30 ปี, 31-35 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.94, อายุ 51 ปี ขึ้นไป มีค่า sig. เท่ากับ 0.35, อายุ 46-50 และ 41-

50 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.23 ตามล�าดับ

ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า 51 ปี ขึ้นไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.34 มากที่สุด รองลงมา อายุ 46-50 

ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.21, อายุ 36-40 ปี, อายุ 41-45 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.13 และน้อยกว่า30 ปี,31-35 ปี 

มีค่า Sig. เท่ากับ 0.10 ตามล�าดับ

4.3  ผลการวิเคราะห์ระดับการศึกษากับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสถานีต�ารวจภูธร
เมอืงยะลา ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

ด้านทรัพยากร พบว่า ระดับปริญญาตรี มีค่า Sig. เท่ากับ 1.00 มัธยมศึกษา,อนุปริญญา/ปวส มี

ค่า Sig. เท่ากับ 0.94 และสูงกว่าปริญญาตรี มีค่า Sig.เท่ากับ 0.14 

ด้านกระบวนการบริหาร พบว่า สูงกว่าปริญญาตรี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.34 ปริญญาตรี มีค่า Sig. 

เท่ากับ 0.21 และมัธยมศึกษา,อนุปริญญา/ปวส. มีค่า Sig. เท่ากับ

 ด้านคุณภาพงาน พบว่า อนุปริญญา/ปวส,สูงกว่าปริญญาตรี มีค่า Sig. เท่ากับ 1.00 มัธยมศึกษา 

มีค่า Sig. เท่ากับ 0.96 และปริญญาตรี มีค่า sig. เท่ากับ 0.95

  ด้านการมีส่วนร่วม  พบว่า  สูงกว่าปริญญาตรี  มีค่า  Sig.  เท่ากับ  0.72  ปริญญาตรี  มีค่า  Sig. 

เท่ากับ 0.70 มัธยมศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.63 และอนุปริญญา/ปวส มีค่า Sig. เท่ากับ 0.42

4.4  ผลการวิเคราะห์ระดับการศึกษากับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสถานีต�ารวจภูธร
เมอืงยะลา ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)

  ด้านทรัพยากร  พบว่า  ร้อยต�ารวจโทขึ้นไป  มีค่า  Sig.  เท่ากับ  0.35  ร้อยต�ารวจตรีมีค่า  Sig. 

เท่ากับ 0.23 สิบต�ารวจโท มีค่า Sig.เท่ากับ 0.19 นายดาบต�ารวจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.14 สิบต�ารวจตรี มีค่า 

Sig. เท่ากับ 0.13 และสิบต�ารวจเอก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.10 

ด้านกระบวนการบริหาร พบว่า ร้อยต�ารวจตรี  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.54 ร้อยต�ารวจโท มีค่า Sig. 

เท่ากับ 0.36 นายดาบต�ารวจ มีค่า Sig.  เท่ากับ 0.34 สิบต�ารวจเอก มีค่า Sig.  เท่ากับ 0.21และสิบต�ารวจ

ตรี,สิบต�ารวจโท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.13 

ด้านคุณภาพงาน พบว่า ร้อยต�ารวจโทขึ้นไป มีค่า Sig.  เท่ากับ 0.44 ร้อยต�ารวจตรี มีค่า Sig. 

เท่ากับ 0.25 นายดาบต�ารวจ มีค่า sig. เท่ากับ 0.19 สิบต�ารวจโท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.18 สิบต�ารวจเอก มีค่า 

Sig. เท่ากับ 0.17 และสิบต�ารวจตรี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.10 

 ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า สิบต�ารวจตรี,สิบต�ารวจโท มีค่า Sig. เท่ากับ 1.00 สิบต�ารวจเอก มี

ค่า Sig. เท่ากับ 0.99 ร้อยต�ารวจโทขึ้นไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.86 นายดาบต�ารวจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.71 และ

ร้อยต�ารวจตรี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.34
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ส่วนที่ 5 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสถานีต�ารวจภูธรเมืองยะลา จ�าแนกตามอายุ

  ผลการวิจัย  พบว่า  แสดงผลประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของสถานตี�ารวจภธูรเมอืงยะลาจ�าแนก

ตามอายุ  ด้านทรัพยากรภาพรวมอยู่ในระดับ  (x̅ =4.01)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

โดยค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.13 – 3.50 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 31-35ปี (x̅ =4.13) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่า

สุด คือ 51 ปีขึ้นไป (x̅ =3.50) 

ผลการวิจัย  พบว่า  แสดงผลประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของสถานตี�ารวจภธูรเมอืงยะลาจ�าแนก

ตามอายุ ด้านกระบวนการบริหารภาพรวมอยู่ในระดับ (x̅ =3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน โดยค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.06 – 3.50 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 31-35ปี (x̅ =4.06) ส่วนด้านที่มีค่า

เฉลี่ยต�่าสุด คือ 51 ปีขึ้นไป (x̅ =3.50) 

ผลการวิจัย  พบว่า  แสดงผลประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของสถานตี�ารวจภธูรเมอืงยะลาจ�าแนก

ตามอายุ ด้านคุณภาพงานภาพรวมอยู่ในระดับ (x̅ =3.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

โดยค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.04 – 3.50 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 31-35ปี (x̅ =4.04) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่า

สุด คือ 51 ปีขึ้นไป (x̅ =3.50) 

ผลการวิจัย  พบว่า  แสดงผลประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของสถานตี�ารวจภธูรเมอืงยะลาจ�าแนก

ตามอายุ  ด้านการมีส่วนร่วมภาพรวมอยู่ในระดับ  (x̅ =4.06)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุก

ด้าน  โดยค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  4.18 – 3.44 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  31-35ปี  (x̅ =4.18) ส่วนด้านที่มีค่า

เฉลี่ยต�่าสุด คือ 51 ปีขึ้นไป (x̅ =3.44) 

 ผลการวิจัย  พบว่า แสดงการเปรียบเทียบประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของสถานตี�ารวจ

ภธูรเมอืงยะลา ด้านการมีภาพรวมด้านอายุอยู่ในระดับ (x̅ =4.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน โดยค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.10 – 3.48 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 31-35ปี (x̅ =4.10) ส่วนด้านที่มีค่า

เฉลี่ยต�่าสุด คือ 51 ปีขึ้นไป (x̅ =3.48)

ผลการวิจัย  พบว่า  การเปรียบเทียบประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของสถานตี�ารวจภธูรเมอืงยะลา 

ด้านการมีภาพรวมของระดับการศึกษาอยู่ในระดับ  (x̅ =4.00)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุก

ด้าน โดยค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.25 – 3.86 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สูงกว่าปริญญาตรี (x̅ =4.25) ส่วนด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ปริญญาตรี (x̅ =3.86) 

ผลการวิจัย  พบว่า  แสดงการเปรียบเทียบประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของสถานตี�ารวจภธูรเมอืง

ยะลา ด้านการมีภาพรวมของระดับชั้นยศอยู่ในระดับ  (x̅ =4.00)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน โดยค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.14 – 3.81 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ร้อยต�ารวจตรี (x̅ =4.14) ส่วนด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ สิบต�ารวจเอก (x̅ =3.81) 

บทสรุป

ข้อมูลการปฏิบัติงานของสถานีต�ารวจภูธรเมืองยะลา  พบว่า  ข้าราชการต�ารวจทีต่อบแบบสอบถาม 

มีความคิดเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตังิาน  โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ซึง่ความสมัพนัธ์ภายในหน่วยงานต่อผู้

บงัคับบญัชาทีม่รีะดบัมากทีส่ดุ คอื ผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูท้ีส่ามารถสร้างความร่วมมอืในการท�างานของบคุคลา

กรในหน่วยงาน  มช่ีองทางในการตดิต่อประสานงานระหว่างหวัหน้าผูบ้งัคบับญัชาได้รวดเรว็  เรยีงจากระดับ

ความคาดหวงัมากไปน้อยตามล�าดบั โดยจดัเรยีงตามค่าเฉลีย่
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสถานีต�ารวจภูธรเมืองยะลา  พบว่า  ข้าราชการต�ารวจที่ตอบ

แบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม อยู่ใน ระดับมาก   ซึ่งด้านทรัพยากร   มี

ระดับมากที่สุด  คือ  มีอุปกรณ์  เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและเพียงพอ  เจ้าหน้าที่ต�ารวจมีก�าลังที่

เพียงพอ  เมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือ  สามารถติดต่อได้ทันที  เรียงจากระดับความคาดหวังมากไปน้อย

ตามล�าดับ โดยจัดเรียงตามค่าเฉลี่ย

ผลสรุปภาพรวม  พบว่า  ข้าราชการต�ารวจที่ตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ

งาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีระดับมากที่สุด คือ ความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานต่อผู้บังคับบัญชา 

ด้านการมีส่วนร่วม  ด้านทรัพยากร  ลักษณะการปฏิบัติงาน  สภาพแวดล้อมการท�างาน  ด้านกระบวนการ

บริหาร ด้านคุณภาพงาน เรียงจากระดับความคาดหวังมากไปน้อยตามล�าดับ โดยจัดเรียงตามค่าเฉลี่ย

ข้อเสนอแนะ

ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษางานแต่ละหน่วยงานของสถานีต�ารวจภูธรเมืองยะลาให้

ครอบคลุมทุกด้าน  ได้แก่
1.  ควรศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถานีต�ารวจภูธรเมืองยะลาให้

ครอบคลุม

2.  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานของสถานีต�ารวจภูธรเมืองยะลาให้มากกว่านี้
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  1.ระดับการส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน 

และประสิทธิภาพการท�างาน 2.การส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การท�างาน กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิยั คอื ข้าราชการพลเรอืนสามญัในส�านกังานพาณชิย์จงัหวดั กลุม่ภาคกลาง 

จ�านวน 260 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล คอื แบบสอบถาม และสถิติท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู 

คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  ผลการวิจัยพบว่า          

1.ระดับความคิดเห็นของการส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน  และประสิทธิภาพการท�างาน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2.การส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ      

การท�างาน  ได้แก่  ความยืดหยุ่นในการท�างาน  สภาพแวดล้อมการท�างาน  วัฒนธรรมองค์กร  และการใช้

เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่วนการสนับสนุนทางการเงิน ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน ดังนั้น องค์กร

ควรส่งเสริมในการน�าเทคโนโลยีมาช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท�างานใหม่  ๆ  เน้นการท�างาน

เป็นทีมเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  มีสภาพแวดล้อมการท�างานที่เอื้ออ�านวยต่อการท�างาน 

รวมทั้งมีการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับต�าแหน่ง  เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม

ระหว่างชีวิตส่วนตัวกับงาน  จึงจะท�าให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน  ก็จะน�าไปสู่การท�างาน

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ค�ำส�ำคัญ : ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน, ประสิทธิภาพการท�างาน, ข้าราชการพลเรือนสามัญ

Abstract

The objectives of this research were to study 1.the opinion level of work-life bal-

ance encouragement and job efficiency 2.the effect of work - life balance encouragement 

on job efficiency.The sample groups consisted of 260 civil servants in office of commercial 

affairs:central  provincial  cluster.The  tool  used  for  collecting data was questionnaire  and 

statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and 
multiple  regression  analysis.The  results  founded  that  1.overall  of  the  opinion  levels  of 

work-life balance encouragement and job efficiency were at high level 2.work -life balance 
1  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

   Faculty of Business Administration and Information Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

   E-mail : pimchanok.lert14@gmail.com
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encouragement had an effect on job efficiency consists of working flexible, working environ-

ment, organizational culture and technology appropriately but financial support hadn’t ef-

fect on  job efficiency.  Therefore,  office of  commercial  affairs  :  central  provincial  cluster 

should technology encouragement to change work new process. Focus on teamwork for 

personnel to participate in decision. Working environment that support to work included 

assigning work suitable for the position.So that, personnel can allocate time appropriately 

between personal life and working. Leading to work-life balance and more job efficiency. 

Keywords: work-life balance, job efficiency, civil servants

บทน�ำ

ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยที่ส�าคัญหลายประการ  เช่น  เทคโนโลยีและการสื่อสาร  การ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  การปรับบทบาทหน้าที่ในครอบครัว  รูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป 

อายุเฉลี่ยของแรงงานและก�าลังคนสูงขึ้น  การท�างานที่ต้องทุ่มเทในการท�างานให้ได้ผลงานเป็นที่พอใจของ

องค์กร ท�าให้เกิดความเครียด และมีผลกระทบต่อการจัดสรรเวลาส�าหรับตนเองและครอบครัว ซึ่งในที่สุดจะ

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงาน  การบริหารจัดการให้บุคลากรมีความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน 

(Work - Life Balance) จึงเป็นแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่องค์กรไม่อาจมองข้ามได้ 

(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์, 2560) 

ในมุมมองของผู้ปฏิบัติงานความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างานเพ่ือสุขภาพและคุณภาพชีวิตการ

ท�างานที่ดี  ในขณะที่มุมมองของผู้บริหารองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร  รวมทั้ง

สามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กรได้นาน  (สุดาว  เลิศวิสุทธิไพบูลย์, 

2555) ประสิทธิภาพการท�างานเป็นสิ่งส�าคัญที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จขององค์กร การที่บุคลากรในองค์กรจะ

มีประสิทธิภาพในการท�างานจะต้องมีความพร้อมและมีศักยภาพทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  และความรู้ความ

สามารถ  โดยการสร้างคุณภาพชีวิตในการท�างานที่ดีให้กับบุคลากร  ที่มาจากการมีภาวะความสมดุลระหว่าง

ชีวิตและการท�างาน  หลายประเทศจึงให้ความส�าคัญกับการจัดการให้บุคลากรในองค์กรเกิดความสมดุล

ระหว่างชีวิตและการท�างานเพื่อให้การท�างานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น (นงนชุ อบสวุรรณ,                 5 

กมุภาพนัธ์ 2562)

ในภาครัฐของไทยข้าราชการพลเรือนสามัญที่สามารถสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน 

จะท�าให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง แต่ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเพราะทุกคนต่างมีเวลาจ�ากัดในแต่ละวัน    ใน

ขณะที่ภาระงานเพิ่มขึ้นท�าให้เกิดแรงกดดันที่ข้าราชการต้องใช้เวลากับการท�างานมากขึ้น ท�าให้ไม่สามารถที่

จะสร้างความสมดุลให้กับชีวิตได้ (ภานุภาคย์ พงศ์อติชาต, 2549) ในส่วนของส�านักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่ม

ภาคกลาง เป็นหน่วยงานส�าคัญในการดูแลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม ข้าราชการ

พลเรือนสามัญในสังกัดจึงถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส�าคัญ

ดังนั้น  ผู้ศึกษาจึงได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ  และมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการส่งเสริม

ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของข้าราชการพลเรือนสามัญใน

ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด  กลุ่มภาคกลาง  เพื่อจะท�าให้ทราบถึงข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรภาครัฐใน
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานให้กับองค์กรต่อไป รวมถึงเป็นประโยชน์ส�าหรับ

ผู้ที่สนใจศึกษาสามารถน�าไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาระดับการส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน  และประสิทธิภาพการ

ท�างานของข้าราชการพลเรือนสามัญในส�านักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มภาคกลาง

2.  เพื่อศึกษาการส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน  ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท�างานของข้าราชการพลเรือนสามัญในส�านักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มภาคกลาง

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.  พื่อทราบระดับการส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน  และประสิทธิภาพการ

ท�างานของข้าราชการพลเรือนสามัญในส�านักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มภาคกลาง

2.  เพ่ือทราบถึงการส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท�างานของข้าราชการพลเรือนสามัญในส�านักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มภาคกลาง

3.  ผลการวจิยัเป็นประโยชน์ส�าหรบัผู้ทีส่นใจศกึษาการเพิม่ประสทิธภิาพการท�างานให้กับองค์กรภาค
รฐั

กำรทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของ (เกษมสิษฐ์ แก้วเกียรติคุณ, 2551 ; สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์ , 

2555 ; Alliance for Work - Life Progress, 24 August 2019) ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ความยืดหยุ่น   ใน

การท�างาน (Working Flexible) หมายถึง การที่องค์กรมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการท�างานให้มีความเหมาะ

สมกับบุคลากรในองค์กร  โดยเน้นการก�าหนดเวลาการท�างานที่มีความยืดหยุ่นไม่ให้บุคลากรท�างานล่วงเวลา

เกินความจ�าเป็น  เพื่อช่วยให้บุคลากรสามารถใช้ประโยชน์จากเวลาที่มีอยู่อย่างสูงสุด  และสามารถจัดสรร

เวลาให้มีความเหมาะสมระหว่างการใช้ชีวิตส่วนตัวกับงาน 

แนวคิดและทฤษฎีของ (เกษมสิษฐ์ แก้วเกียรติคุณ, 2551 ; ศิรภัสสร วงศ์ทองดี, 2552 ; สุดาว    เลศิ

วสิทุธไิพบลูย์, 2555 ; Alliance for Work - Life Progress, 24 August 2019) ผูว้จิยัสามารถสรปุได้ว่า สภาพ

แวดล้อมการท�างาน (Working Environment) หมายถึง การที่องค์กรมีการจัดสภาพแวดล้อมการท�างานให้

น่าอยู่  มีความเป็นระเบียบ  มีเครื่องมือในการอ�านวยความสะดวกในการท�างานที่มีความทันสมัยและพร้อม

ต่อการใช้งาน เพื่อให้บุคลากรรู้สึกถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการท�างาน 

แนวคิดและทฤษฎีของ (ศิรภัสสร วงศ์ทองดี, 2552 ; สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์, 2555 ; Alliance for 

Work - Life Progress, 24 August 2019) ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การสนับสนุนทางการเงิน (Financial 

Support)  หมายถึง  การที่องค์กรมีการสนับสนุนทางด้านการเงินแก่บุคลากร  เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการ

จัดการการท�างานและชีวิตส่วนตัวของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งมีการจัดระบบสวัสดิการ

และผลตอบแทนที่ยืดหยุ่นตามความต้องการของบุคลากร

แนวคิดและทฤษฎีของ  (ประคัลภ์  ปัณฑพลังกูร,  24  สิงหาคม  2562  ;  เกษมสิษฐ์  แก้วเกียรติคุณ, 
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2551 ; ศิรภัสสร วงศ์ทองดี, 2552 ; สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์, 2555 ; Alliance for Work - Life Progress, 

24 August 2019) ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) หมายถึง การที่

องค์กรมีการสนับสนุนบุคลากรด้วยบทบาทที่นอกเหนือจากการท�างาน มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรที่

ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการท�างาน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการ

ให้ความส�าคัญกับผลลัพธ์ของงาน และเน้นส่งเสริมการท�างานเป็นทีมมากกว่าการแข่งขันระหว่างบุคคล 

แนวคิดและทฤษฎีของ  (ประคัลภ์  ปัณฑพลังกูร,  24  สิงหาคม  2562  ;  เกษมสิษฐ์  แก้วเกียรติคุณ, 

2551 ; ศิรภัสสร วงศ์ทองดี, 2552 ; สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์, 2555) ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม  (Technology  Appropriately)  หมายถึง  การที่องค์กรมีการน�าระบบเทคโนโลยีมาใช้

เปลี่ยนแปลงกระบวนการท�างานใหม่ๆ  และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการท�างาน  เพื่อให้บุคลากรสามารถ

วางแผนการท�างานได้อย่างเป็นระบบ และช่วยลดขั้นตอนในการท�างานให้ง่ายต่อการปฏิบัติ

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท�างาน

ประสิทธิภาพการท�างานเป็นสิ่งจ�าเป็นที่สุดในการท�างานเพื่อให้งานนั้นบรรลุผลส�าเร็จตามเป้า

หมายขององค์กร  จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญส�าหรับบุคลากรทุกระดับในองค์กร  หากองค์กรใดมีประสิทธิภาพในการ

ท�างานที่ดีก็จะสามารถท�าให้องค์กรนั้นประสบความส�าเร็จได้ (มนีนาถ ควรครู, 2554) ซึ่งปราโมทย์ รอดวินิจ 

(2557) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นการปฏิบัติงานอย่างราบรื่น ครบถ้วน ประหยัดเวลา ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้ม

ค่าหรือท�าให้เกิดการสูญเปล่าน้อยที่สุด และทัศนีย์ มานูเจริญ (2558) ได้ให้ความหมายไว้ว่า              เป็น

ความสามารถและความพร้อมของแต่ละบุคคล  ที่พยายามทุ่มเทอย่างเต็มใจในการปฏิบัติงานของตนเอง

อย่างคล่องแคล่ว ด้วยความมีระเบียบ มีกฎเกณฑ์ สามารถปฏิบัติงานให้เสร็จทันเวลา อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 

และมีคุณภาพมาตรฐาน  ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า  ประสิทธิภาพการท�างาน  เป็นการใช้ความรู้ความสามารถ 

ทักษะ  และประสบการณ์ในการท�างานของบุคคล  เพื่อให้สามารถท�างานได้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร

อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน มีความถูกต้อง รวดเร็ว และทันตามก�าหนดเวลา 
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สมมติฐำน

สมมติฐานที ่ 1  การส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวติและการท�างานส่งผลต่อประสิทธภิาพการท�างาน

ของข้าราชการพลเรอืนสามญัในส�านกังานพาณชิย์จังหวดั กลุ่มภาคกลาง โดยแบ่งออกเป็น

สมมติฐานที่ 1.1 ความยืดหยุ่นในการท�างานส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท�างานของ

ข้าราชการพลเรือนสามัญในส�านักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มภาคกลาง 

สมมติฐานที่ 1.2 สภาพแวดล้อมการท�างานส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท�างานของ

ข้าราชการพลเรือนสามัญในส�านักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มภาคกลาง

สมมติฐานที่ 1.3 การสนับสนุนทางการเงินส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท�างานของ

ข้าราชการพลเรือนสามัญในส�านักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มภาคกลาง 

สมมติฐานที่ 1.4 วัฒนธรรมองค์กรส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท�างานของข้าราชการ

พลเรือนสามัญในส�านักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มภาคกลาง 

สมมติฐาน 1.5 การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท�างานของ

ข้าราชการพลเรือนสามัญในส�านักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มภาคกลาง

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชากรท่ีใช้ในการวจิยัครัง้นี ้คอื ข้าราชการพลเรอืนสามญัในส�านกังานพาณชิย์จงัหวดั กลุม่ภาคกลาง 

จ�านวน 305 คน  (ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด ส�านักปลัดกระทรวงพาณิชย์,  24 สิงหาคม 2562) ผู้

วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมด  โดยแบ่งตามพื้นที่จ�าแนกเป็น  25  แห่ง  ประกอบด้วย  ชัยนาท 

นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

สิงห์บุรี  สุพรรณบุรี  สระบุรี  อ่างทอง กาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 

ชลบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราด 

การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือโดย 1.การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา พบว่า ทุกข้อค�าถาม มีค่า IOC มากกว่า 0.5 

ซึ่งถือว่าแบบสอบถามนี้ยอมรับได้  2.ตรวจสอบความเชื่อมั่น  น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับข้าราชการ    

พลเรือนสามัญที่ไม่ใช่ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  จ�านวน  30  ชุด  โดยผลของค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาที่ได้จาก

การตรวจสอบอยู่ระหว่าง  0.739 – 0.956 มีค่ามากกว่า 0.7 จึงถือได้ว่าแบบสอบถามเพื่อการวิจัย มีความ

เชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง  ส�าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าความถี่  (Frequency)  ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส�าหรับการอธิบายผลการ

ศึกษาในเรื่องข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั  (Pearson’s  Prod-

uct Moment Correlation Coefficient) ส�าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปร

ตาม การวเิคราะห์การถดถอยแบบพหคุณู  (Multiple Regression Analysis) แบบ Enter  เพือ่เป็นการทดสอบ

สมมตฐิาน 
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สรุปผลกำรวิจัย

ผู้วิจัยได้คัดแบบสอบถามที่มีความถูกต้องครบถ้วน จ�านวน 260 คน จากประชากรทั้งหมด 305 คน 

คิดเป็นอัตราตอบกลับร้อยละ  85.25  ของจ�านวนประชากร  ซึ่งถือว่าอัตราตอบกลับเฉลี่ยของแบบสอบถาม

ค่อนข้างสูง เป็นไปตามทฤษฎีของ Hoonakker และ Carayon (2009) ได้กล่าวว่า อัตราการตอบกลับของ

แบบสอบถาม ที่เหมาะสมในการศึกษาทางวิชาการ โดยเฉลี่ยควรอยู่ที่ร้อยละ 50.56 และ 44.6 ตามล�าดับ 

และเป็นไปตามทฤษฎีของ Williams (2010) ได้กล่าวว่าอัตราการตอบกลับที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก จะต้องมี

อัตราตอบกลับที่มากกว่าร้อยละ 75

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างานของ

ข้าราชการพลเรอืนสามญัในส�านกังานพาณิชย์จงัหวดั  กลุม่ภาคกลาง  โดยภาพรวมมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน  ยกเว้นด้านการสนับสนุนทางการเงิน      

มคีวามคดิเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสทิธภิาพการท�างานของข้าราชการพลเรือนสามัญใน

ส�านกังานพาณชิย์จงัหวดั กลุม่ภาคกลาง โดยภาพรวมมคีวามคิดเหน็อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า  ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก  ยกเว้นท่านสามารถท�างานเสรจ็ทนัตามก�าหนดเวลา  มคีวามคดิเหน็

อยู่ในระดับมากที่สุด 

ในการทดสอบสมมติฐานได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแปร  ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson’s  Correlation  Coefficient)  เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรอิสระที่สูงเกินไปจนอาจเกิดปัญหา Multicollinearity จากนั้นจึงทดสอบสมมติฐานการวิจัย ด้วยการ

วิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดังนี้ 

ตำรำงที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างานที่ส่งผลต่ประสิทธิภาพ

การท�างานของข้าราชการพลเรือนสามัญในส�านักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มภาคกลาง  

การส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน

สัมประสิทธิ์การถดถอย

ประสิทธิภาพการท�างาน t p - value
ความคลาดเคล่ือน

มาตรฐาน

β

ค่าคงที่ (a) 1.441 0.218 6.61 0.000**

1. ความยืดหยุ่นในการท�างาน 0.136 0.052 0.151 2.60 0.010*

2. สภาพแวดล้อมการท�างาน 0.161 0.064 0.165 2.51 0.013*

3. การสนับสนุนทางการเงิน -0.020 0.048 -0.027 -0.4 0.673

4. วัฒนธรรมองค์กร 0.164 0.054 0.201 3.00 0.003*

5. การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 0.253 0.053 0.307 4.72 0.000*

R = 0.63            R2 = 0.39            Adjusted R2 = 0.38             SEE = 0.38            F = 32.90

**ระดับนัยส�าคัญ p < 0.01, *ระดับนัยส�าคัญ p < 0.05

จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างานที่ส่งผลต่อ
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ประสิทธิภาพการท�างานของข้าราชการพลเรือนสามัญในส�านักงานพาณิชย์จังหวัด  กลุ่มภาคกลาง  ผลการ

วิจัยพบว่า 

สมมตฐิานท่ี 1.1 : ความยดืหยุน่ในการท�างาน ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท�างานของข้าราชการพลเรอืน

สามัญในส�านักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มภาคกลาง อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 ยอมรับสมมติฐานที่ 1.1 

สมมตฐิานท่ี  1.2  :  สภาพแวดล้อมการท�างาน  ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท�างานของข้าราชการพลเรอืน

สามัญในส�านักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มภาคกลาง อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 ยอมรับสมมติฐานที่ 1.2

สมมตฐิานท่ี 1.3 : การสนบัสนนุทางการเงิน ไม่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท�างานของข้าราชการพลเรือน

สามัญในส�านักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มภาคกลาง อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.3

สมมติฐานที่ 1.4 :วัฒนธรรมองค์กร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของข้าราชการพลเรือนสามัญ                  

ในส�านักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มภาคกลาง อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 ยอมรับสมมติฐานที่ 1.4

สมมติฐานที่ 1.5 :การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของข้าราชการ

พลเรอืนสามญัในส�านักงานพาณิชย์จงัหวดั กลุม่ภาคกลาง อย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบั ยอมรับสมมติฐานที่ 1.5

อภิปรำยผลกำรวิจัย

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน  โดยรวมมีความคิด

เห็นอยู่ในระดับมาก  สามารถอธิบายได้ว่า  ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด  กลุ่มภาคกลาง  มีการส่งเสริมให้

ข้าราชการพลเรือนสามัญสามารถบริหารจัดการการใช้ชีวิตส่วนตัวและการท�างานให้เกิดความสมดุล  เหมาะ

สมกับความต้องการได้อย่างลงตัว โดยมีความสอดคล้องกับการศึกษาของปริณดา สมควร (2557) และสายสุ

นีย์  เกษม  (2559)  ผลการศึกษาพบว่า  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน

โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท�างาน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

สามารถอธิบายได้ว่า  ข้าราชการพลเรือนสามัญในส�านักงานพาณิชย์จังหวัด  กลุ่มภาคกลาง  สามารถท�างาน

ได้ส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรและทันตามเวลาที่ก�าหนด  โดยที่การท�างานนั้นมีความถูกต้องครบถ้วน 

เป็นไปตามมาตรฐาน ประกอบกับผลงานที่มีความน่าเชื่อถือ โดยมีความสอดคล้องกับการศึกษาของปริณดา 

สมควร (2557) และณัฐพันธุ์ ตติยาภรณ์ (2559) ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ความยืดหยุ่นในการท�างาน  ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน  เนื่องจากส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 

กลุ่มภาคกลาง มีการก�าหนดเวลาในการท�างานที่มีความยืดหยุ่นเหมาะสม ท�าให้ข้าราชการฯ สามารถบริหาร

เวลาให้มีความเหมาะสมและเพียงพอระหว่างชีวิตส่วนตัวกับงาน  จึงสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมีความสอดคล้องกับการศึกษาของนิศาชล โทแก้ว  (2556) ที่พบว่า ความสมดุลชีวิตในการท�างาน ด้าน

ความยืดหยุ่นในการท�างาน  มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานโดยรวม  และ

สอดคล้องกับการศึกษาของกนกวรรณ ศรีวิรัตน์  (2559) ที่พบว่า องค์ประกอบของความสมดุลระหว่างชีวิต

กับการท�างานในด้านการบริหารเวลาให้มีความเหมาะสม จะมีผลต่อประสิทธิผลการท�าวิจัย   ส ภ า พ

แวดล้อมการท�างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน เนื่องจาก ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มภาคกลาง มี

การจัดสภาพแวดล้อมการท�างานที่เป็นระเบียบ  และปลอดภัย  จะช่วยส่งเสริมและเอื้ออ�านวยต่อการท�างาน 

รวมทั้งท�าให้รู้สึกถึงความสะดวกสบายและผ่อนคลายจากการท�างาน  ซึ่งจะส่งผลให้ท�างานได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ โดยมีความสอดคล้องกับการศึกษาของนิศาชล โทแก้ว (2556) ที่พบว่า ความสมดุลชีวิตในการ

ท�างาน  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน  มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบเชิงบวกกับผลการปฏิบัติ

งานโดยรวม และสอดคล้องกับการศึกษาของปริณดา สมควร (2557) ที่พบว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตและ

การท�างาน ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 

การสนับสนุนทางการเงิน  ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน  เนื่องจาก  ข้าราชการฯ  มีการรับรู้

เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนของหน่วยงานราชการว่ามีมาตรฐานเดียวกัน  จึงมีความพึงพอใจในอัตราเงินเดือน

ระดับราชการ ซึ่งจะมองอุดมการณ์ เน้นความมั่นคง มีเกียรติเป็นหลัก โดยผลงานของหน่วยงานราชการนั้น

จะมีการวัดความส�าเร็จจากตัวชี้วัด  (KPI) ที่แน่นอน การสนับสนุนทางด้านการเงินเงินจึงไม่ใช่ปัจจัยส�าคัญที่

จะท�าให้ผลงานนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นไม่ว่าข้าราชการฯ  จะมองว่าการสนับสนุน

ด้านการเงินมากหรือน้อยจะไม่เกีย่วกบัประสทิธภิาพการท�างานและผลงาน  โดยมีความสอดคล้องกับการ

ศึกษาของอรุณรัตน์ บุ่งนาม (2555) ที่พบว่า ด้านค่าตอบแทน ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวม 

และสอดคล้องกับการศึกษาของนิศาชล โทแก้ว (2556) ที่พบว่า ความสมดุลชีวิตในการท�างาน ด้านการช่วย

เหลือทางการเงิน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีผลกระทบกับผลการปฏิบัติงานโดยรวม 

วัฒนธรรมองค์กร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน  เนื่องจาก ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มภาค

กลาง  มีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  มีการสนับสนุนให้ข้าราชการฯก้าวหน้าในหน้าที่การ

งาน  และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันท�างานเป็นทีม  เพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จขององค์กร  โดยมีความ

สอดคล้องกับการศึกษาของศยามล  เอกะกุลานันท์  (2554)  ที่พบว่า  สมดุลระหว่างงานและชีวิต  ในด้าน

วัฒนธรรมองค์กร  ส่งผลต่อพฤติกรรมการท�างานที่มีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับการศึกษาของณัฐพันธุ์ 

ตติยาภรณ์  (2559)  ที่พบว่า  ความสมดุลของชีวิตการท�างาน  ด้านความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในองค์กรมีความ

สัมพันธ์และส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน  เนื่องจาก  ส�านักงานพาณิชย์

จังหวัด กลุ่มภาคกลาง ได้น�าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท�างานใหม่ๆ จึงท�าให้ข้า

ราชการฯ สามารถวางแผนการท�างานได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลให้ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี

ความสอดคล้องกับแนวคิดของประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร (2550) ที่กล่าวว่า การน�าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการ

ท�างาน  และเปลี่ยนแปลงกระบวนการท�างาน  จะท�าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการท�างาน 

และสอดคล้องกับแนวคิดของสุดาว  เลิศวิสุทธิไพบูลย์  (2555)  ที่กล่าวว่า  การน�าระบบเทคโนโลยีมาใช้  จะ

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานได้    และสอดคล้องกับการศึกษาของปริณดา  สมควร  (2557)  ที่พบว่า 

ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน  ด้านการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้  ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิผล 

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย

ข้าราชการพลเรือนสามัญในส�านักงานพาณิชย์จังหวัด  กลุ่มภาคกลาง  ควรได้รับการส่งเสริมใน

การน�าเทคโนโลยีมาช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท�างานใหม่ๆ  และลดขั้นตอนการท�างานให้ง่าย

ขึ้น  มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การจัดสภาพแวดล้อมการท�างานที่เอื้ออ�านวยต่อ



47

การท�างาน  รวมทั้งการมอบหมายงานที่ผู้บังคับบัญชาควรมีการพิจารณาให้เหมาะสมกับต�าแหน่งและความ

รับผิดชอบ เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสมระหว่างชีวิตส่วนตัวกับงาน จึงจะท�าให้เกิด

ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน ก็จะน�าไปสู่การท�างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการก�าหนด

กลยุทธ์ที่จะใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ควรจะมีการก�าหนดกลยุทธ์ที่ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความ

ส�าเร็จในการท�างาน

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยในอนำคต

ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่น  ๆ  ที่คาดว่าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน  ได้แก่  ด้านการจัด

โปรแกรมการฝึกอบรมหรือการก�าหนดนโยบายเพื่อสร้างสมดุลชีวิตและการท�างาน  ด้านลักษณะงานที่ท�า 

และด้านการดูแลผู้ที่เป็นภาระ  เพื่อศึกษาสาเหตุที่ท�าให้เกิดประสิทธิภาพการท�างาน  และเพื่อให้ได้ข้อมูล 

ความคิดเห็น ที่สามารถน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

ศึกษากับส�านักงานพาณิชย์จังหวัด ในภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย เพื่อให้เกิดความหลากหลายและ

สามารถน�ามาเปรียบเทียบ  ตลอดจนน�าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ในองค์กร  เพื่อท�าให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน  และการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของ

ข้าราชการพลเรือนสามัญในส�านักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท�างานกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกัน  เช่น  การศึกษา

กลุ่มลูกจ้าง หรือการศึกษากลุ่มพนักงานราชการในส�านักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นต้น

ศึกษาเพิ่มเติมในด้านการสนับสนุนทางการเงิน  ที่ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน  โดยการแยก

รายละเอียดเป็นรายด้าน  ได้แก่  เงินเดือน  และสวัสดิการ  เพื่อให้ทราบว่าด้านใดที่ส่งผลหรือไม่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการท�างาน
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อิทธิพลของปัจจัยทำงกำรบริหำรที่มีผลต่อผลกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัด

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ
INFLUENCING OF MANAGERIAL FACTORS AFFECT TO PERFORMANCE

OF ORGANIZATION IN ROYAL THAI POLICE

วัชรพงษ์ พนิตธ�ารง1* 

Watcharapong Panittumrong1* 

บทคัดย่อ

การวจิยัมีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อศึกษาผลการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่ง

ชาติ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการบริหารของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และ       3) เพื่อ

ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อผลการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติ  โดยกลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารระดับต้น  ระดับกลางและระดับสูงของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  ซึ่ง

เก็บรวมรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม จ�านวน 400 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนคือการสุ่มแบบ

ชั้นภูมิและสุ่มแบบง่าย  โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิงประเภทการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในการ

วิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัย พบว่า 

ผลการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ทั้งในด้านประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ อยู่ในระดับสูง ในส่วนของด้านคุณภาพบริการ มีผลการด�าเนินงานอยู่

ในระดับปานกลาง  ส�าหรับปัจจัยทางการบริหาร  อยู่ในระดับน้อย  ประกอบด้วย  บุคลากร  งบประมาณ 

เครื่องจักรและอุปกรณ์  เวลา  ผู้รับบริการและการจัดการ  อยู่ในระดับปานกลาง  ประกอบด้วย  วัสดุ  ขวัญ

ก�าลังใจ วิธีการ และข่าวสาร 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มากที่สุดคือ 

ปัจจัยด้านการชักน�า  ด้านการวางแผน  ด้านการจัดองค์การ  และด้านการประเมินผล  ตามล�าดับ  ในขณะ

เดียวกันปัจจัยทรัพยากรทางการบริหาร ประกอบด้วย งบประมาณ บุคลากร เครื่องจักรและอุปกรณ์ ข่าวสาร 

การจัดการ  ผู้รับบริการ  ขวัญก�าลังใจ  และวัสดุ  มีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ตามล�าดับ

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยทางการบริหาร ผลการด�าเนินงาน ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

Abstract

The aims of this study were 1) to study performance of organization in Royal Thai Police. 

2) to study managerial factors of organization in Royal Thai Police. 3) to study managerial factors 

influencing performance of organization in Royal Thai Police. The samples are vocational school. 

1  กองบัญชาการศึกษา ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ   

   Police Education Bureau, Royal Thai Police 

   *Email: visionwpg@hotmail.com
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The samples are top, middle and first line executives in Royal Thai Police. The classification 

questionnaire of 400 people the statistics used were descriptive and multiple  regression 

statistics.

The research finding.

The effectiveness, efficiency and organization improvement were high. But the ser-

vice quality was middle. In addition to managerial factors of man, money, machine, minute, 

market  and management were  poor.  The material, morale, method  and message were 

middle.

The factors influencing performance of organization in Royal Thai Police were lead-

ing, planning, organizing and evaluating. In addition to managerial factors influencing perfor-

mance of organization in Royal Thai Police were money, man, machine, message, manage-

ment, market, morale and material.

Keywords: Managerial Factors, Performance, Royal Thai Police

บทน�ำ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติก�าหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดท้ังในระดับกองบัญชาการและกอง

บังคับการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติระยะ  20 

ปี โดยการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงาน นโยบายต่างๆ ของทุกหน่วยงานต้องแสดงให้เห็นถึง

ผลการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดินในแต่ละมิติ  คือ  มิติประสิทธิผล  มิติคุณภาพ

บริการ  มิติประสิทธิภาพ  และมิติการพัฒนาองค์การ  อันเป็นไปตามแนวคิดบาลานซ์สกอร์คาร์ดที่ส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่อง  (ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ,  2561)  ทั้งนี้การบริหารผลการ

ด�าเนินงานให้อยู่ในระดับสูงจะต้องอาศัยทรัพยากรทางการบริหารและความสามารถในการจัดการของผู้

บริหารหน่วยงานเป็นส�าคัญ (Hage, 2018) 

การบริหารงานต�ารวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้กับประชาชนผู้รับ

บริการได้อย่างมีคุณภาพต้องอาศัยศักยภาพของผู้บริหารองค์การและทักษะการบริหารองค์การอย่างมือ

อาชีพ  (Cordner,  2016)  ทั้งนี้เนื่องมาจากองค์การต�ารวจของไทยยังมีความขาดแคลนทรัพยากรอย่างรอบ

ด้านทั้งในระดับสถานีต�ารวจและการบริหารงานต�ารวจในส่วนกลาง  (คมสันต์  บุพตา  และ  ยุภาพร  ยุภาศ, 

2560)  โดยทรัพยากรที่ส�าคัญในการบริหารงานขององค์การต�ารวจประกอบไปด้วย  บุคลากร  งบประมาณ 

อุปกรณ์  อาวุธ  และอาคารสถานที่  (Virta  &  Gustafsberg,  2019)  องค์การต�ารวจของไทยเอง  ก็ให้ความ

ตระหนักและค�านึงถึงปัจจัยทางการบริหารที่อยู่ในสภาพขาดแคลนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างต่อ

เนื่อง  พร้อมทั้งให้ความส�าคัญกับการจัดการอย่างเป็นระบบโดยอาศัยหน้าที่ทางการจัดการของผู้บริหารที่ดี

ในทุกระดับชั้น  อันประกอบไปด้วยการวางแผน  การจัดองค์การ  การชักน�า  และการประเมินผล  (Metcalf, 

2017)

ดังนั้น  การศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อผลการด�าเนินงานของหน่วยงานใน

สังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ จะเป็นองค์ความรู้ส�าคัญที่จะท�าให้ข้าราชการต�ารวจที่ท�าหน้าท่ีบริหาร
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องค์การและหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ด้านยุทธศาสตร์องค์การได้ทราบถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลและมีอิทธิพล

ต่อผลการด�าเนินงานขององค์การ  ทั้งปัจจัยที่เป็นหน้าที่ทางการบริหารและปัจจัยที่เป็นทรัพยากรทางการ

บริหารเพื่อให้การบริหารงานต�ารวจด้านป้องกันปราบปราม  รวมไปถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับ

สังคมไทยเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาแก่ประชาชนอันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสันติสุขในสังคมต่อไป  (Bond  & 

Gabriele, 2018)

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาผลการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

2.  เพื่อศึกษาปัจจัยทางการบริหารของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

3.  เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อผลการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ท�าให้ทราบผลการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

2.  ท�าให้ทราบปัจจัยทางการบริหารของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

3.  ท�าให้ทราบถึงอิทธิพลของปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อผลการด�าเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

กำรทบทวนวรรณกรรม
1.  การบริหารผลการด�าเนินงานขององค์การภาครัฐ  โดยใช้แนวคิดลิขิตสมดุลหรือบาลานซ์สกอร์

คาร์ด  (Balanced  Scorecard)  มาเป็นเครื่องมือในการประเมินผลงาน  ซึ่งส�านักงาน  ก.พ.ร.ก�าหนดให้การ
ประเมินผลงานของภาครัฐใช้การประเมินผลงานใน  4  มิติ  คือ  ด้านประสิทธิผล  ด้านคุณภาพบริการ  ด้าน
ประสิทธิภาพ  และด้านการพัฒนาองค์การ  (สืบวงศ์  กาฬวงศ์,  2559)  โดยมีความสอดคล้องกับแนวคิดการ
วัดผลการด�าเนินงาน 4 มิติของ Norton & Kaplan ที่ก�าหนดไว้ว่า มิติด้านการเงิน มิติด้านลูกค้า มิติด้าน
กระบวนการภายใน และมิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต

2.  หน้าที่ทางการบริหาร  (Managerial  Functions)  ส�าหรับผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐ
หรือภาคเอกชนมักเป็นไปตามแนวคิด  POSDCoRB  ของกูลิคและเออร์วิค  อันประกอบไปด้วย  การวางแผน 
การจัดองค์การ การจัดการคน การอ�านวยการ การประสานงาน การรายงานผล และการจัดท�างบประมาณ 
(Kapur,  2016)  ในขณะที่นักวิชาการสมัยใหม่ให้การยอมรับและมุ่งสนับสนุนการจัดกลุ่มหน้าที่ทางการ
บริหารออกเป็น 4 ด้าน อันประกอบไปด้วย การวางแผน (Planning: P) การจัดองค์การ (Organizing: O) 
การชักน�า (Leading: L) และการประเมินผล (Evaluating: E) หรือมักเรียกกันว่า POLE

3.  ทรัพยากรทางการบริหารถือเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญที่จะท�าให้องค์การสามารถขับเคล่ือนไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่หลายๆ องค์การมักมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนทรัพยากรการบริหาร รวมไปถึง
การเสื่อมสภาพของทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารองค์การอีกด้วย  นักวิชาการด้านการบริหารองค์การก�าหนด
ทรัพยากรการบริหารไว้อย่างง่ายๆ  ออกเป็น  M  จ�านวน  4  ตัว  อันประกอบไปด้วย  บุคลากร  (Man)  งบ
ประมาณ  (Money)  เครื่องจักรและอุปกรณ์  (Machine)  และวัสดุหรือวัตถุดิบ  (Materials)  ในขณะที่นัก
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วิชาการบางคนได้เพิ่มเติมทรัพยากรการบริหารอีกหลายประการ  เช่น  วิธีการด�าเนินงาน  (Method)  เวลา 
(Minute) ข้อมูลข่าวสาร (Message) และ การจัดการ (Management) (Kearney, 2018) ทั้งนี้ นักบริหาร
องค์การอีกหลายๆ คนยังให้ความสนใจกับทรัพยากรอื่นๆ เช่น ผู้รับบริการ (Market) ขวัญก�าลังใจ (Morale) 
อีกด้วย

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

การศึกษา  เรื่อง  “อิทธิพลของปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อผลการด�าเนินงานของหน่วยงานใน

สังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ” ผู้วิจัย ก�าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาไว้ดังนี้

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 ขอบเขตกำรศึกษำ
1.  ขอบเขตที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ  หน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในระดับกอง

บัญชาการและกองบังคับการ  ทั้งในส่วนบังคับบัญชา  ส่วนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  ส่วน
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สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และ ส่วนการศึกษาและบริการ

2.  ขอบเขตระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

3.  ขอบเขตด้านเนื้อหา  ประกอบด้วย  เนื้อหาหน้าที่ทางการบริหาร  ประกอบด้วย  การวางแผน 
การจัดองค์การ การชักน�า และการประเมินผล เนื้อหาด้านทรัพยากรทางการบริหาร ประกอบด้วย บุคลากร 
งบประมาณ  เครื่องจักรและอุปกรณ์  วัสดุ ขวัญก�าลังใจ  เวลา วิธีการ ข่าวสาร ผู้รับบริการ และการจัดการ 
เนื้อหาด้านผลการด�าเนินงาน  ประกอบด้วย  ประสิทธิผล  คุณภาพบริการ  ประสิทธิภาพ  และการพัฒนา
องค์การ

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้การศึกษาเชิงปริมาณ  (Quantitative  Study)  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 

จ�านวน 400 ชุด  โดยเครือ่งมอืในการวิจยัมีการทดสอบความเท่ียงตรง ด้วยผู้เชีย่วชาญ จ�านวน 3 ท่าน และมี

การทดสอบความเชือ่มม่ันของเครือ่งมอื ได้ค่าความเชือ่มัน่ท้ังฉบับเท่ากบั 0.837

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรในการวิจัยคือผู้บริหารทุกระดับชั้น  ทั้งในระดับต้น  ระดับกลาง  และระดับสูง  ของ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  จ�านวน  2,340  คน  โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  จ�านวน  400 

ตัวอย่าง ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage) กล่าวคือ มีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิและ

สุ่มอย่างง่ายตามล�าดับ  โดยการสุ่มตัวอย่างครอบคลุมจ�านวนประชากรในการวิจัยตามหลักสถิติด้วยการ

ค�านวณตามความเชื่อมั่น 0.95 ของตารางยามาเน่ และเพิ่มเติมจ�านวนให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิง  ด้วยการวิเคราะห์ความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

โดยผู้วิจัยประมวลผลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

ผลกำรวิจัย

ผลการศึกษาหน้าที่ทางการบริหารของผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  พบ

รายละเอียดดังนี้

หน้าที่ทางการบริหาร Χ . S.D. ระดับการปฏิบัติ
1.  การวางแผน 4.07 0.60 มาก
2.  การจัดองค์การ 4.11 0.61 มาก
3.  การชักน�า 3.64 0.78 ปานกลาง
4.  การประเมินผล 3.94 0.67 มาก

ผลการศกึษาหน้าที่ทางการบริหารของผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  ทราบ

ได้ว่า  หน้าท่ีการวางแผน  การจัดองค์การ  และการประเมนิผล  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  ในส่วนของการ

ชักน�า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
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  ผลการศึกษาทรัพยากรทางการบริหารของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

พบรายละเอียดดังนี้

ทรัพยากรทางการบริหาร Χ . S.D. สถานะ
1.  บุคลากร 2.09 0.79 น้อย
2.  งบประมาณ 1.96 0.73 น้อย
3.  เครื่องจักรและอุปกรณ์ 2.18 0.87 น้อย
4.  วัสดุ 2.74 0.63 ปานกลาง
5.  ขวัญก�าลังใจ 2.68 0.77 ปานกลาง
6.  เวลา 2.11 0.64 น้อย
7.  วิธีการ 2.65 0.69 ปานกลาง
8.  ข่าวสาร 2.71 0.81 ปานกลาง
9.  ผู้รับบริการ 1.98 0.76 น้อย
10. การจัดการ 2.05 0.68 น้อย

ผลการศึกษาทรัพยากรทางการบริหารของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  ทราบได้ว่า 

สถานะของทรัพยากรอยู่ในระดับน้อย  ประกอบด้วย  บุคลากร  งบประมาณ  เครื่องจักรและอุปกรณ์  เวลา 

ผู้รับบริการ และการจัดการ สถานะของทรัพยากรอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย วัสดุ ขวัญก�าลังใจ วิธี

การ และข่าวสาร

ผลการศึกษาผลการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  พบรายละเอียด

ดังนี้

ผลการด�าเนินงาน Χ . S.D. ระดับผลงาน

1.  ประสิทธิผล 3.87 0.76 สูง
2.  คุณภาพบริการ 3.28 0.81 ปานกลาง
3.  ประสิทธิภาพ 3.82 0.71 สูง
4.  การพัฒนาองค์การ 3.91 0.83 สูง

ผลการศกึษาผลการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  ทราบได้ว่า  มีผล

งานระดับสูง  ในด้านประสิทธิผล  ด้านประสิทธิภาพ  และด้านการพัฒนาองค์การ  ส�าหรับผลงานระดับปาน

กลาง คือด้านคุณภาพบริการ

ผลการศึกษาหน้าที่ทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ผู้วิจัยใช้ตัวแปรท�านาย 4 ตัว ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การชักน�า และ

การประเมินผล  น�ามาวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  (Stepwise multiple  regression) 

ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
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SS df MS F Sig.
Regression 138.010 3 14.602 164.319* 0.000
Residual   57.763 396   0.238
Total 195.773 399

*p < 0.05

ผลการศึกษาพบว่า  ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ  มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งสามารถน�าไปสร้างสมการได้  และเพื่อความสะดวกในการน�าเสนอขอใช้สัญลักษณ์แทน

แต่ละตัวแปรดังนี้

X1  =  ด้านการวางแผน

X2  =  ด้านการจัดองค์การ

X3  =  ด้านการชักน�า

X4  =  ด้านการประเมินผล

ดังนั้น จึงสามารถสร้างสมการท�านายผลการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่ง

ชาติในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้

Υ′  =  -.014 + .316 X
3
 + .278 X

1
 + .206 X

2
 + .146 X

4
 

และสามารถสร้างสมการท�านายผลการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้

Ζ′y =  .341 Z
X3
 + .268 Z

X1
 + .213 Z

X2 
+ .157 Z

X4 

ผลการศึกษาทรัพยากรทางการบริหารท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ผู้วิจัยใช้ตัวแปรท�านาย 10 ตัว ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

วัสดุ ขวัญก�าลังใจ เวลา วิธีการ ข่าวสาร ผู้รับบริการ และการจัดการ น�ามาวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดที่มีอิทธิพล

ต่อผลการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression) ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

SS df MS F Sig.
Regression 325.262 9 15.216 24.412* 0.001
Residual   34.153 390   0.314
Total 359.415 399

*p < 0.05

ผลการศึกษาพบว่า  ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ  มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งสามารถน�าไปสร้างสมการได้  และเพื่อความสะดวกในการน�าเสนอขอใช้สัญลักษณ์แทน

แต่ละตัวแปรดังนี้
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X1  =  บุคลากร 

X2  =  งบประมาณ

X3  =  เครื่องจักรและอุปกรณ์

X4  =  วัสดุ

X5  =  ขวัญก�าลังใจ 

X6  =  เวลา

X7  =  วิธีการ

X8  =  ข่าวสาร 

X9  =  ผู้รับบริการ

X10 =  การจัดการ

ดังนั้น จึงสามารถสร้างสมการท�านายผลการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่ง

ชาติในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้

Υ′  =  -.247 + .426 X
2
 + .317 X

1
 + .302 X

3
 + .274 X

8
 + .205 X

10
 + .194 X

9
 + .147 X

5
 

+ .112 X
4

และสามารถสร้างสมการท�านายผลการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

Ζ′y =  .414 Z
X2
 + .312 Z

X1
 + .304 Z

X3 
+ .271 Z

X8 
+ .202 Z

X10
 + .189 Z

X9
 +   .147 Z

X5 

+ .118 Z
X4 

สรุปและอภิปรำยผล

ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
1.  ผลการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  ทั้งในด้านประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ อยู่ในระดับสูง ในส่วนของด้านคุณภาพบริการ มีผลการด�าเนินงานอยู่
ในระดับปานกลาง 

2.  ปัจจัยทางการบริหารของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  อยู่ในระดับน้อย 
ประกอบด้วย บุคลากร  งบประมาณ  เครื่องจักรและอุปกรณ์  เวลา  ผู้รับบริการและการจัดการ  อยู่ในระดับ
ปานกลาง ประกอบด้วย วัสดุ ขวัญก�าลังใจ วิธีการ และข่าวสาร

3.  ทรัพยากรทางการบริหารของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  อยู่ในสถานะน้อย
ประกอบด้วย บุคลากร  งบประมาณ  เครื่องจักรและอุปกรณ์  เวลา  ผู้รับบริการและการจัดการ  อยู่ในระดับ
ปานกลาง ประกอบด้วย วัสดุ ขวัญก�าลังใจ วิธีการ และข่าวสาร

4.  ปัจจัยหน้าที่ทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ  มากที่สุดคือ  ปัจจัยด้านการชักน�า  ด้านการวางแผน  ด้านการจัดองค์การ  และด้านการ
ประเมินผล ตามล�าดับ 
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5.  ปัจจัยทรัพยากรทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ประกอบด้วย งบประมาณ บุคลากร เครื่องจักรและอุปกรณ์ ข่าวสาร การจัดการ 
ผู้รับบริการ  ขวัญก�าลังใจ  และวัสดุ  มีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาติ ตามล�าดับ

อภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้

ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า  ผลการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติอยู่ใน

ระดับสูง  ในด้านประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  และการพัฒนาองค์การ  ในส่วนของด้านคุณภาพบริการ  อยู่ใน

ระดับปานกลาง  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  Mwirigi,  Moguche  และ  Kirimi  (2017)  ที่ได้ท�าการวิจัย

คุณภาพบริการของงานต�ารวจประเทศเคนย่า  โดยพบว่า  คุณภาพบริการของต�ารวจเคนย่าในมุมมองของ

ประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ระบุไว้ว่า ผลงานด้านการพัฒนาองค์การของ

ต�ารวจเคนย่าอยู่ในระดับสูง

การศึกษาพบว่า หน้าที่ทางการบริหารองค์การต�ารวจด้านการชักน�า (Leading) มีอิทธิพลมากที่สุด

ต่อผลการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  An-

war, Ahmad, Javed และ Haq (2018) ที่ค้นพบจากงานวิจัยด้านภาวะผู้น�าขององค์การต�ารวจปากีสถาน 

โดยพบว่าภาวะผู้น�าและความสามารถในการชักน�าของต�ารวจปากีสถานส่งผลต่อความส�าเร็จในการด�าเนิน

งานขององค์การต�ารวจปากีสถาน

ผลงานการวิจัยของ  Cockcroft  (2019)  แสดงให้เห็นว่า  วัฒนธรรมและภาวะผู้น�าของต�ารวจเป็น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจสหรัฐอเมริกา  โดยที่ผู้น�าต้องมีการปรับตัวและสร้าง

วัฒนธรรมองค์การให้เกื้อหนุนต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทงานต�ารวจแต่ละท้องถิ่น  ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยฉบับนี้ ที่พบว่าภาวะการน�าองค์การของผู้น�าหน่วยงานต�ารวจมีอิทธิพลต่อการสร้างผลการด�าเนินงานให้

มีระดับสูงในบริบทของงานต�ารวจไทย
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แนวทำงกำรใช้สิทธิตำมกฎหมำยรัฐธรรมนูญของประชำชนในกระบวนกำรศำลยุติธรรม 
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บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาแนวทางการใช้สิทธิทางกฎหมายของประชาชนใน

กระบวนการศาลยุติธรรม  (2)  เพื่อศึกษากระบวนการด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม  (3)  เพื่อศึกษา

การแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่ขาดความรู้ด้านกฎหมายเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนตาม

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ กลุม่ตวัอย่างเป็นเจ้าหน้าทีศ่าลจังหวดัไชยา และประชาชนทัว่ไป ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง ณ 

ศาลจงัหวดัไชยาจ�านวน 100 คน วธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลู คอื แบบสอบถามเชงิปรมิาณ โดยวเิคราะห์ข้อมลูสถติ ิ

ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศกึษาวจิยัพบว่า แนวทางการใช้สทิธทิางกฎหมายของประชาชนในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  โดยเรียงล�าดับจากน้อยไปหามาก  ได้แก่  ด้านความรู้ด้านสิทธิ

ทางกฎหมายจะพบว่า    โดยรวมอยู่ในระดับ  ปานกลาง  ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.40  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

อยู่ที่  0.69  ด้านความรู้ด้านกระบวนการศาลยุติธรรม  และกฎหมายแพ่งพาณิชย์จะพบว่าโดยรวม

อยู่ใน  ระดับมาก  ค่าเฉลี่ย3.57ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.80  ด้านความรู้ด้านกระบวนการศาล

ยุติธรรม  กฎหมายอาญาจะพบว่า  โดยรวมอยู่ในระดับ  มาก  ค่าเฉลี่ย  3.91  และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน0.73  ด้านกระบวนการท�างานเจ้าหน้าที่ศาล  จะพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ  มาก  ค่าเฉลี่ย 

4.13  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.48  ด้านการน�าความรู้สิทธิทางกฎหมายไปใช้ประโยชน์

จะพบว่าโดยรวมอยู่ใน  ระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย  4.37  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.53

ค�ำส�ำคัญ: แนวทางการใช้สิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ, กระบวนการศาลยุติธรรม

Abstract

The objectives of research is to study the guidelines for the exercise of rights under 

the constitutional law of the people in the judicial process, a case study of the jurisdiction 

of Chaiya province. Surat Thani The sample group is the officers of Chaiya Provincial Court. 

And the general public Involved at the Chaiya Provincial Court, 100 people. The method of 

1  คณะโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

   School of Laws and Political Science, Suan Dusit University, Trang Center. 
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data collection was a quantitative questionnaire. By analyzing statistical data such as per-

centage, average and standard deviation.

The study results show that the overall quantitative research is at a high level. When 

considering in each aspect In descending order  knowledge of legal rights will be found that 

Overall, it is at a moderate level, averaging at 3.40, standard deviation of 0.69 in terms of 

knowledge of the judicial process. Civil and commercial law found that, in general, they are 

at a high level, with a mean value of 3.57 and a standard deviation of 0.80 Knowledge of 

the court process Criminal justice is found. Overall, it is in the high level, the mean of 3.91 

and the standard deviation 0.73. Work process, court officials Found that in the high level, 

the average of 4.13 and the standard deviation of 0.48, the use of legal rights knowledge to 

find that the overall At the highest level, the mean is 4.37 and the standard deviation is 

0.53.

Keywords: Cash Book, Behavior of Spending, Saving

บทน�ำ

รัฐธรรมนูญ  คือกฎหมายสูงสุดของการปกครองประเทศ  รัฐธรรมนูญเป็นแม่บทของกฎหมายทั้ง

หลายทั้งปวงในประเทศ  ถ้ากฎหมายใดที่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายนั้นถือว่าเป็นโมฆะใช้บังคับไม่

ได้ และโดยทั่วไปแล้ว รัฐธรรมนูญจะบัญญัติหลักการที่ส�าคัญ ๆ เกี่ยวกับการบริหารประเทศไว้ เช่น รูปของ

รัฐ การแบ่งอ�านาจอธิปไตย สิทธิหน้าที่ของประชาชน และระเบียบแบบแผนของการปกครอง เป็นต้น ในทุก

ประเทศไม่ว่าจะปกครองในระบอบใดย่อมจะมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองทั้งนั้น  แต่ประเภทและ

ที่มาของกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นอาจจะแตกต่างกันไป  ทั้งนี้เพราะแต่ละประเทศอาจจะมีสาเหตุของการ

บัญญัติต่างกัน และบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนั้นก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามลัทธิ อุดมการณ์ ปรัชญา

ทางการเมืองของแต่ละประเทศ  แม้แต่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญที่ใช้มาแล้วหลายฉบับนับตั้งแต่มีการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475  เป็นต้นมา และรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับยังมีเนื้อหาในบทบัญญัติที่

แตกต่างกันออกไป  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หลักการประชาธิปไตยที่ส�าคัญประการหนึ่ง  คือ  หลัก

สิทธิและเสรีภาพ  รัฐธรรมนูญของเราจึงมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  ไว้เพื่อ

เป็นหลักประกันว่ารัฐจะรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน สิทธิ หมายถึง ประโยชน์ที่กฎหมาย

รับรองและให้ความคุ้มครองป้องกัน 

ศาลยุติธรรม เป็นศาลที่มีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง  เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

บัญญัติให้อยู่ในอ�านาจของศาลอื่นศาลยุติธรรมมี 3 ชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา เว้นแต่ที่มี

บัญญัติเป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายอื่น

ศาลจังหวัดไชยา  เป็นหน่วยงานศาลที่แยกย่อยมากจากส�านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค  8  แต่เดิม

ระบบงานศาล ในหัวเมืองชั้นนอกได้มีการแบ่งการบริหารเป็นศาลมณฑล ซึ่ง ความเป็นมาส�านักงานอธิบดีผู้

พิพากษาภาค 8 นั้นเดิมเป็นศาลมณฑลชุมพร ตั้งแต่ปี 2422  มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดีศาลมณฑล ต่อมาใน

ปี  พ.ศ.2462  ย้ายไปอยู่ที่  นครศรธรรมศรีราช  ในเวลาต่อมาเปลี่ยนชื่อผู้บริหารเป็นผู้บริหารเป็นอธิบดีผู้
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พิพากษาภาค  8  โดยมีที่ท�าการอยู่ที่อาคารศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น

ศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานศาลในเขตอ�านาจส�านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค  8  จึงได้ย้าย

ที่ท�าการมาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในปี พ.ศ. 2530 ส�านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 มีเขตครอบคลุมพื้นที่

ใน  7  จังหวัดภาคใต้ตอนบน คือ  จังหวัดชุมพร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดกระบี่ 

จังหวัดพังงา  จังหวัดภูเก็ต  และในส่วนของศาลจังหวัดไชยาตั้งอยู่ใน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีเขตอ�านาจ

ครอบคลุม อ�าเภอไชยา อ�าเภอท่าฉาง อ�าเภอท่าชนะ อ�าเภอวิภาวดี มีหน้าที่เป็นผู้ใช้อ�านาจตุลาการในการ

ด�ารงอ�านาจอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม  โดยการอ�านวยความยุติธรรมภายใต้หลัก

นิติธรรมด้วยความรวดเร็ว  เป็นธรรม  และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ทั้งมุ่งน�าเทคโนโลยีที่

เหมาะสมและทันสมัยมาใช้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอ�านวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมได้โดยง่าย

ด้วยเหตุน้ีการศึกษาแนวทางการใช้สิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของประชาชนในกระบวนการศาล

ยุติธรรมจึงต้องทราบถึงกระบวนการให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและการบริการด้านต่างๆแก่ประประชาชน

จากเจ้าหน้าท่ีศาลยุติธรรมเพื่อการเข้าถึงสิทธิของประชาชนที่พึงมีตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ

และศึกษาข้ันตอนกระบวนการด�าเนินงานตามกฎหมายรวมทั้งการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นประชาชนที่

ขาดความรู้ด้านกฎหมายและแนวทางแก้ปัญหาจากกระบวนให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดความยุติธรรมตาม

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาแนวทางการใช้สิทธิทางกฎหมายของประชาชนในกระบวนการศาลยุติธรรม

2.  เพื่อศึกษากระบวนการด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

3.  เพื่อศึกษาการแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่ขาดความรู้ด้านกฎหมายเพ่ือให้เกิดความยุติธรรม  
แก่ประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ท�าให้ทราบถึงแนวทางการใช้สิทธิของประชาชนในหน่วยงานศาลยุติธรรม

2.  ท�าให้ทราบถึงระบบขั้นตอนการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมต่อประชาชน

3.  ส�านักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในเครือข่ายศาลยุติธรรมสามารถน�างานวิจัยนี้ไปใช้แก้
ปัญหาให้กับประชาชนที่ขาดความเข้าใจด้านสิทธิทางกฎหมายของตนเพื่อให้เกิดความยุติธรรมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

กำรทบทวนวรรณกรรม
1.  แนวคิดเกี่ยวกับศาลยุติธรรมและสิทธิ  เสรีภาพ  และสิทธิมนุษยชนผู้รับบริการ  (ส�านักงานศาล

ยุติธรรม,  2553  :  160  -  175)  ศาลยุติธรรมให้ความส�าคัญกับการบริการประชาชนในการบริการของศาล
ยุติธรรมนั้นมีหลายมิติ  ทั้งการให้บริการขณะรับฟ้อง  บริการส่งค�าคู่ความ  บริการให้ค�าแนะน�าหน้าศาลตาม
โครงการสาวเสื้อฟ้าของส�านักงานศาลยุติธรรมบริการงานไกล่เกลี่ยคดี  บริการการปล่อยชั่วคราว  ฯลฯ  แต่
ด้วยข้อเท็จจริงที่ผู้ที่มาใช้บริการของศาลย่อมเป็นผู้ที่มา  ข้อพิพาททางคดี    อาจมาในฐานะโจทก์หรือฐานะ
จ�าเลย  ด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจ  การบริการจึงเป็นสิ่งส�าคัญในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของศาล
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ยุติธรรม   การบริการส่วนใหญ่ของศาลยุติธรรมจะเป็นการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการศาล ณ ที่ตั้ง
ของศาลนั้นๆ ซึ่งเป็นการบริการเชิงรับคือการคอยให้ประชาชนเข้ามาติดต่อ แต่ก็ยังมีส่วนของการบริการเชิง
รุกที่เจ้าหน้าที่ของศาลต่าง  ๆ  จะสามารถบริการประชาชนได้  คือการบริการส่งค�าคู่ความให้กับผู้รับค�าคู่
ความที่เจ้าพนักงานศาลจะต้องเดินทางออกไปเพื่อส่งค�าคู่ความให้กับประชาชนตามที่อยู่ของประชาชน    ซึ่ง
เป็นการพบปะกันครั้งแรกของประชาชนกับเจ้าพนักงานศาลสามารถส่งผลต่อภาพลักษณ์เชิงบวกของศาล
นั้น ๆ ในสายตาประชาชนได้หากสามารถบริการได้ดี

2.  แนวคิดที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ  (สุเทพ  เอี่ยมคง    2550,  หน้า  117)  สิทธิและเสรีภาพของ
มนุษย์มาจากแนวคิดในเรื่อง  สิทธิตามธรรมชาติ  ซึ่งเป็นแนวความคิดในทางการเมืองหรือปรัชญาทางการ
เมืองของตะวันตก สาระส�าคัญของแนวคิดอยู่บนพื้นฐานที่ว่ามนุษย์ทั้งหลายเกิดมาเท่าเทียมกัน โดยมนุษย์มี
สิทธิบางประการที่ติดตัวมนุษย์มาแต่ก�าเนิด  จนกระทั่งถึงแก่ความตาย  สิทธิดังกล่าวได้แก่  สิทธิในชีวิต 
เสรีภาพในร่างกาย  สิทธิในทรัพย์สินและความเสมอภาค  ซึ่งเป็นสิทธิที่ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้และใครจะ
มาล่วงละเมิดมิได้  หากมีการล่วงละเมิดก็อาจจะส่งให้เกิดอันตรายหรือกระทบกระเทือนเสื่อมเสียต่อสภาพ
ของความเป็นมนุษย์ได้

3.  แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญและสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2556 
หน้า  15)  รัฐธรรมนูญนั้นด้านหนึ่งเป็นกฎหมาย  อีกด้านหนึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับองค์กรที่ใช้อ�านาจ
สูงสุดในรัฐกับประมุขของรัฐ  กับฝ่ายบริหาร  นิติบัญญัติ  ตุลาการและความสัมพันธ์ขององค์กรเหล่านั้น  กับ
ประชาชนด้วย  ซึ่งเป็นองค์กรทางการเมืองทั้งสิ้น  เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายที่มีความสัมพันธ์ 
กับการเมือง  ทั้งระดับอุดมการณ์และการใช้อ�านาจทางการเมือง  รัฐธรรมนูญจึงต้องมีพัฒนาการมาอย่าง
ยาวนานจนท�าให้เป็นสิ่งที่สามารถก�าหนดโครงสร้างในการปกครอง  ประเทศมาโดยตลอดในขณะเดียวกัน
รัฐธรรมนูญยังก�าหนดหลักการต่าง  ๆ  ที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ  ประชาชนด้วย  จึงเห็นได้ว่ามีความ
จ�าเป็นและส�าคัญอย่างยิ่งในการที่จะต้องน�าทฤษฎีต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับเหตุผลดังกล่าว นั่นคือ
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนที่ให้ความส�าคัญบนพื้นฐานประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม 

4.  แนวคิดกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (สุรจิตร  ศรีบุญมา 2553) กระบวนยุติธรรมทางอาญา
เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของสังคมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการควบคุมสังคมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  มีความ
ประพฤติที่เหมาะสมและป้องกันมิให้มีการประทุษร้ายต่อบุคคลและสังคม ซึ่งกระบวนการต่างๆจะเริ่มตั้งแต่
การค้น  การจับกุม  การสืบสวนสอบสวน  การฟ้องร้อง  การพิจารณาคดี  และการพิพากษาคดี  ไปจนถึง
กระบวนการลงโทษผู้ที่กระท�าความผิด  การฟื้นส�านึกผู้กระท�าความผิด  โดยจุดมุ่งหมายดังกล่าวต่อผู้กระท�า
ความผิด



65

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

    รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชากรในการวิจัยนี้ คือ ประชาชนที่มาติดต่อคดีความและประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อศาลจังหวัด

ไชยาในช่วงเดือน  สิงหาคม  ถึง  เดือนพฤศจิกายน  2562  และด้วยจ�านวนประชากรที่มาติดต่อคดีความหรือ

ประชาชนที่มาติดต่อธุระในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น เป็นประชากรที่ไม่อาจนับจ�านวน หรือ พยากรณ์ได้แน่นอน 

จึงเป็นการยากที่จะหากลุ่มเป้าหมายให้ครบตามจ�านวนฐานประชากร  ท�าให้การวิจัยครั้งนี้มีข้อจ�ากัดในการ

เลือกกลุ่มและก�าหนดกลุ่มประชากรได้ตามวิธีทั่วไป  ดังนั้นในกรณีเช่นนี้  ประกอบด้วยข้อเท็จจริงที่ได้กล่าว

มา ผู้วิจัยจึงขอใช้ฐานประชากรจ�านวน 100 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง
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การสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก  (convenience  Sampling)  โดยเก็บข้อมูลจากประชากรที่มา

ติดต่อศาลจังหวัดไชยา  โดยไม่มีการเจาะจง  และเก็บข้อมูลจากประชากรที่พบและให้ความร่วมมือครบตาม

จ�านวนตัวอย่างที่ต้องการ ซึ่งใช้ในกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มาติดต่อคดีความ

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยนี้คือ เป็นแบบสอบถำม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 

3  ตอน  ดังนี้  ตอนที่  1  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามมีลักษณะเป็นรายการซึ่งจ�าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา อ�าเภอที่อยู่อาศัยตอนที่ 

2  แบบสอบถามแนวทางการใช้สิทธิทางกฎหมายของประชาชนในกระบวนการศาลยุติธรรม  กรณีศึกษา: 

เขตอ�านาจศาลจังหวัดไชยา อ�าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นค�าถามปลายเปิด จ�าแนกเป็น ด้านความรู้

ด้านสิทธิทางกฎหมาย ด้านความรู้ด้านกระบวนการศาลยุติธรรม กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้านความรู้ด้าน

กระบวนการศาลยุติธรรมกฎหมายอาญา ด้านด้านกระบวนการท�างานเจ้าหน้าที่ศาล ด้านด้านการน�าความรู้

สิทธิทางกฎหมายไปใช้ประโยชน์ ประมาณค่าเป็นระดับความคิดเห็น (Rating Scale) 5 ตัวเลือก และตอนที่ 

3  ข้อเสนอแนะเป็นค�าถามปลายเปิด  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

แนวทางการใช้สิทธิทางกฎหมายของประชาชนในกระบวนการศาลยุติธรรม  กรณีศึกษา:  เขตอ�านาจศาล

จังหวัดไชยา อ�าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้น�าหลักสถิติมาประกอบ

กับการวิเคราะห์ ดังนี้ ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปแสดงเป็นมูลค่าร้อยละ ตอนที่ 2 วิเคราะห์

แบบสอบถามแนวทางการใช้สิทธิทางกฎหมายของประชาชนในกระบวนการศาลยุติธรรม  กรณีศึกษา:  เขต

อ�านาจศาลจังหวัดไชยา  อ�าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  แสดงข้อมูลเป็นร้อยละ,ค่าเฉลี่ย( x ),ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน (S.D.) และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแสดงเป็นร้อยละ

สรุปผลกำรวิจัย

ตำรำงที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับเพศ 
เพศ จ�านวน (คน) ร้อยละ
ชาย 75 75.00
หญิง 25 25.00
รวม 100 100

จำกตำรำงที่ 1 พบว่าเพศที่มากที่สุดเป็นเพศชาย มีจ�านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 และเพศ

หญิง จ�านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของผู้ตอบแบบประเมินความคิดเห็นทั้งหมด

ตำรำงที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอายุ
อำยุ จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

21 – 30 ปี 15 15.00
31 – 40 ปี 42 42.00
41 – 50 ปี 29 29.00
51 – 60 ปี 14 14.00

รวม 100 100
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จำกตำรำงที่ 2  พบว่าอายุที่มากที่สุดคือ 31 – 40 ปี จ�านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 และ  41 

–  50  ปี  จ�านวน  29  คน  คิดเป็นร้อยละ  29.00  รองลงมาคือ  21  –  30  ปี  จ�านวน  15  คน  

คิดเป็นร้อยละ 15.00 และ 51 – 60 ปี จ�านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00

ตำรำงที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพ

อาชีพ
จ�านวน (คน) ร้อยละ

นักศึกษา 15 15.00
รับจ้าง/ค้าขาย 25 25.00
เกษตรกรรม 28 28.00

รับราชการ 32 32.00

รวม 100 100

จำกตำรำงที่ 3  พบว่ามากที่สุดคือ รับราชการจ�านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 รองลงมาคือ 

อาชีพเกษตรกรรม  จ�านวน  28  คน  คิดเป็นร้อยละ  28.00  และรับจ้าง/ค้าขาย  จ�านวน  25  คน  

คิดเป็นร้อยละ 25.00 และนักศึกษาจ�านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00

ตำรำงที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรายได้
รายได้/เดือน จ�านวน (คน) ร้อยละ
ต�่ากว่า 10,000 บาท 10 10.00
10,001–20,000 บาท 24 24.00
20,001–30,000 บาท 30 30.00
30,001–40,000 บาท 15 15.00
10,001–20,000 บาท 16 16.00

      มากว่า 50,001 บาทขึ้นไป 4 4.00
รวม 100 100

จำกตำรำงที่ 4 พบว่ารายได้ 20,001–30,000 บาท มากที่สุด จ�านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 

รองลงมาคือ 10,001–20,000 บาท จ�านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 และรายได้ 10,001–20,000 บาท 

จ�านวน  16  คน คิดเป็นร้อยละ  16.00  และรายได้  30,001–40,000 บาท  จ�านวน  15  คน คิดเป็นร้อยละ 

15.00  และต�่ากว่า  10,000  บาท  จ�านวน  10  คน  คิดเป็นร้อยล่ะ  10.00  และมากว่า  50,001  บาทขึ้นไป 

จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00

ตำรำงที่ 5 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเขตอ�านาจศาล

อำศัยอยู่/เขตอ�ำนำจศำล จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

อ�าเภอไชยา 35 35.00
อ�าเภอท่าฉาง 26 26.00
อ�าเภอท่าชนะ 20 20.00
อ�าเภอวิภาวดี 19 19.00

รวม 100 100
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จำกตำรำงที่ 5 พบว่าเขตอ�านาจศาลที่มีประชากรอาศัยมากที่สุดคืออ�าเภอไชยา อยู่จ�านวน 35 คน 

คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมาคือ อ�าเภอท่าฉาง จ�านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 และ อ�าเภอท่าชนะ 

จ�านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และอ�าเภอวิภาวดี จ�านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00

ส่วนที่  2 แบบสอบถามแนวทางการใช้สิทธิทางกฎหมายของประชาชนในกระบวนการศาลยุติธรรม 

กรณีศึกษา เขตอ�านาจศาลจังหวัดไชยา อ�าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ควำมรู้ด้ำนสิทธิทำงกฎหมำย S.D. แปลผล
ท่านมีความเข้าใจด้านสิทธิทางกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 3.96 0.66 มาก
ท่านมีความเข้าใจด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3.15 0.70 ปานกลาง
ท่านมีความเข้าใจด้านกฎหมายอาญา 3.22 0.69 ปานกลาง
ท่านมีความเข้าใจในการใช้สิทธิของตนด�าเนินการทางกฎหมายใน

กระบวนการ   ศาลยุติธรรม
3.33 0.78 ปานกลาง

ท่านมีความเข้าในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 

2560 หมวด 3  สิทธิเสรีภาพปวงชนชาวไทย
3.32 0.65 ปานกลาง

รวม 3.40 0.69 ปำนกลำง

จำกตำรำงที่ 6  พบว่าจ�านวนค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความรู้ด้านสิทธิทางกฎหมาย

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.69 

ควำมรู้ด้ำนกระบวนกำรศำลยุติธรรม กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ S.D. แปลผล
 ขั้นตอน ยื่นค�าฟ้อง ค�าให้การ ค�าร้องข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่กล่าวมา

ให้ฟ้องมีพยานหลักฐานให้ศาลเชื่อได้โจทก์เรียกร้องอะไรจากจ�าเลย
3.41 0.83 มาก

 ขั้นตอน นัดพร้อม คู่ความทั้งสองฝ่ายมาศาล 3.52 0.87 มาก
ขั้นตอน นัดไกล่เกลี่ย กรณี ถอนฟ้องหรือท�าสัญญาประนีประนอมยอม

ความ
3.94 0.91 มาก

 ขั้นตอน นัดชี้สองสถาน ก�าหนดประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีและหน้าที่น�าสืบ 3.25 0.80 ปานกลาง
 ขั้นตอน นัดสืบพยาน สืบพยานโจทก์ พยานจ�าเลย 3.48 0.73 มาก
 ขั้นตอน นัดฟังค�าพิพากษา ศาลจะอ่านค�าพิพากษาให้คู่ความฟังศาลจะ

วินิจฉัยพยานหลักฐานทั้งปวงในคดีถ้าศาลเห็นว่าพยานหลักฐานฝ่ายไหนมี

เหตุผลน่าเชื่อกว่าก็ตัดสินให้ชนะ
3.6 0.76 มาก

รวม 3.57 0.80 มำก

จำกตำรำงที่ 7  แสดงจ�านวนค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความรู้ด้านกระบวนการศาล

ยุติธรรม  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย3.57  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.80
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ควำมรู้ด้ำนกระบวนกำรศำลยุติธรรม กฎหมำยอำญำ S.D. แปลผล
 ขั้นตอนยื่น ค�าฟ้อง โจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหายหรือพนักงานอัยการจะต้องตรวจ

ดูว่ามีพยานหลักฐานสนับสนุนว่าจ�าเลยเป็นผู้กระท�าความผิดหรือไม่
4.1 0.59 มาก

 ขั้นตอน นัดไต่สวนมูลฟ้อง เฉพาะในคดีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องคดีเองใน

คดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ได้มีการสอบสวนมาแล้ว
3.78 0.88 มาก

 ขั้นตอน นัดสอบค�าให้การจ�าเลย ศาลจะอ่านและอธิบายค�าฟ้องให้จ�าเลย

ฟัง และถามจ�าเลยว่าจะให้การอย่างไร ถ้าจ�าเลยปฏิเสธก็จะมีการนัดสืบ

พยานต่อไป

3.83 0.81 มาก

ขั้นตอน นัดตรวจพยานหลักฐาน กรณีพยานหลักฐานมาก ศาลอาจเห็นว่า

หรือคู่ความร้องขอ
3.81 0.84 มาก

ขั้นตอน นัดฟังค�าพิพากษา ศาลวิจัยพยานหลักฐานทั้งปวงในคดีพยานหลัก

ฐานของโจทก์ว่าสามารถฟังได้ว่าจ�าเลยกระท�าผิดจริง โดยปราศจากข้อ

สงสัยอันสมควร ยกฟ้อง อ่านค�าพิพากษาให้คู่ความฟัง
4.01 0.54 มาก

รวม 3.91 0.73 มำก

จำกตำรำงที่ 8  แสดงจ�านวนค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความรู้ด้านกระบวนการศาล

ยุติธรรม กฎหมายอาญาจะพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.91 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.73
ด้ำนกระบวนกำรท�ำงำนเจ้ำหน้ำที่ศำล S.D แปลผล

เจ้าหน้าที่ศาลชี้แจงให้ค�าแนะน�าและตอบปัญหาข้อซักถามอย่างชัดเจน 4.04 0.53 มาก
เจ้าหน้าที่ศาลให้บริการด้วยวาจาที่สุภาพเรียบร้อย 4.83 0.38 มากที่สุด
เจ้าหน้าที่ศาล ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 3.37 0.69 ปานกลาง
เจ้าหน้าที่ศาล ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 4.24 0.43 มากที่สุด

เจ้าหน้าที่ศาลแนะน�า ค�าปรึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วตรงตาม

วัตถุประสงค์ที่ต้องการ

4.19 0.39 มาก

รวม 4.13 0.48 มำก

       

  จำกตำรำงที่ 9 แสดงจ�ารวนค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ด้านกระบวนการท�างานเจ้า

หน้าที่ศาล พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 

ด้ำนกำรน�ำควำมรู้สิทธิทำงกฎหมำยไปใช้ประโยชน์  S.D แปลผล

ท�าให้ทราบสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 4..29 0.45 มากที่สุด
ประโยชน์จากการระวังตัวเองไม่ให้พลั้งพลาดกระท�าผิด 4.02 0.60 มาก
การตระหนักถึงสิทธิและความรับผิดชอบ 3.91 0.83 มาก
ประโยชน์ในทางวิชาชีพ เพราะการประกอบอาชีพต่างๆ ล้วนอาศัยกฎหมาย 4.85 0.36 มากที่สุด
ประโยชน์ในทางการเมืองการปกครอง เมื่อประชาชนรู้กฎหมายและปฏิบัติ

หน้าที่ของตนครบถ้วน และใช้สิทธิต่างๆ ตามกฎหมายแล้ว ก็จะเป็นการ

เสริมสร้างความมั่นคงของการปกครองและการบริหารงานทางการเมือง

4.76 0.43 มากที่สุด

รวม 4.37 0.53 มำกที่สุด
จำกตำรำงที่ 10  แสดงจ�านวนค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ด้านการน�าความรู้สิทธิทาง

กฎหมายไปใช้ประโยชน์จะพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย  4.37  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.53
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อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

จากผลการวิจัย  แนวทางการใช้สิทธิทางกฎหมายของประชาชนในกระบวนการศาลยุติธรรม  กรณี

ศึกษา:  เขตอ�านาจศาลจังหวัดไชยา  อ�าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พบว่าภาพรวมทั้ง  5ด้านอยู่ในระดับ

มาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านการน�าความรู้สิทธิทางกฎหมายไปใช้ประโยชน์  อยู่ในระดับมาก

ที่สุด  รองลงมาคือความรู้ด้านกระบวนการท�างานเจ้าหน้าที่ศาลกระบวนการศาลยุติธรรม  อยู่ในระดับมาก 

และด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  อยู่ในระดับมาก  และ  ความรู้ด้านกระบวนการศาลยุติธรรม  กฎหมาย

อาญาอยู่ในระดับมาก  และด้านความรู้ด้านสิทธิทางกฎหมาย  อยู่ในระดับปานกลาง  ควำมรู้ด้ำนสิทธิทำง

กฎหมำย  พบว่า  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ทั้งนี้เป็นเพราะ  มีการเข้าถึงข้อมูลด้านการใช้สิทธิใน

กระบวนการศาลยุติธรรมค่อนข้างน้อยแต่ประชาชนบางส่วนก็มีความรู้ความเข้าในด้านกฎหมายในระดับดี

จึงท�าให้ความรู้ด้านสิทธิทางกฎหมายอยู่ในระดับปานกลาง  ด้ำนควำมรู้ด้ำนกระบวนกำรศำลยุติธรรม  พบ

ว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ ประชาชนได้ให้ความสนใจและได้

ศึกษากฎหมายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนื่องจากมีประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิตและการประกอบวิชาชีพ

ต่างๆในปัจจุบัน  ควำมรู้ด้ำนกระบวนกำรศำลยุติธรรม  พบว่ากฎหมายอาญาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ทั้งนี้เป็นเพราะกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่ไม่สามารถยอมความได้ต้องด�าเนินคดีตามกระบวนศาลถึงที่สุด

ประชาชนจึงได้ให้ความสนใจและได้ศึกกฎหมายอาญาเพ่ือประโยชน์แก่ตนเองในการด�าเนินชีวิตท�าให้

ตระหนักถึงผิดชอบ  ด้ำนกระบวนกำรท�ำงำนเจ้ำหน้ำที่ศำล  พบว่ากระบวนการท�างานของเจ้าหน้าที่ศาล

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท้ังน้ีเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ศาลชี้แจงให้ค�าแนะน�าและตอบปัญหาข้อซักถามอย่าง

ชัดเจน  และ  พูดจาสุภาพเรียบร้อย  ดูแลเอาใจใส่ประชาชน  กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและเต็มใจให้

บริการประชาชน  ด้ำนกำรน�ำควำมรู้สิทธิทำงกฎหมำยไปใช้ประโยชน์  พบว่าการน�าความรู้สิทธิทาง

กฎหมายไปใช้ประโยชน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ประชาชนมีความคิดเห็นท�าให้ทราบสิทธิและ

หน้าที่ตามกฎหมายและปฏิบัติตนได้ถูกต้องอีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อส่วนรวมในทางการเมืองการปกครอง 

เมื่อประชาชนรู้กฎหมายและปฏิบัติหน้าที่ของตนครบถ้วน และใช้สิทธิต่างๆ ตามกฎหมายแล้ว ก็จะเป็นการ

เสริมสร้างความมั่นคงของการปกครอง

จากผลการศึกษากระบวนการด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมแนวทางการใช้สิทธิทาง

กฎหมายของประชาชนในกระบวนการศาลยุติธรรม  กรณีศึกษา:  เขตอ�านาจศาลจังหวัดไชยา  อ�าเภอ

ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล�าดับจาก

น้อยไปมากได้แก่ ด้านความรู้ด้านสิทธิทางกฎหมายจะพบว่า  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความรู้ด้าน

กระบวนการศาลยุติธรรมและกฎหมายแพ่งพาณิชย์จะพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากและด้านความรู้ด้าน

กระบวนการศาลยุติธรรม  กฎหมายอาญาจะพบว่า  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และด้านกระบวนการท�างาน

เจ้าหน้าที่ศาล  จะพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และด้านการน�าความรู้สิทธิทางกฎหมายไปใช้ประโยชน์

จะพบว่าโดยรวมอยู่ใน  ระดับมากที่สุด  แสดงให้เห็นว่าประชาชนบางส่วนยังขาดความเข้าใจในการสิทธิ

ทางกฎหมายในกระบวนการศาลยุติธรรมแต่ก็มีประชาชนบางกลุ่มเข้าใจและได้ศึกษากฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ กฎหมายอาญา เพื่อประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิตและต่อการประกอบวิชาชีพต่างๆ ต่อการตระหนัก

ถึงผิดชอบชั่วดี  ทั้งนี้ด้วยการบริการของเจ้าหน้าที่ศาลที่มีการเอาใจใส่ประชาชนและชี้แจ้งให้ค�าแนะน�า

และตอบปัญหาข้อซักถามอย่างชัดเจนและพูดจาสุภาพเรียบร้อย  ดูแลเอาใจใส่ประชาชน  กระตือรือร้นใน

การปฏิบัติงานและเต็มใจให้บริการประชาชน  จึงส่งผลให้แนวทางการใช้สิทธิทางกฎหมายของประชาชน
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ในกระบวนการศาลยุติธรรมกรณีศึกษา:  เขตอ�านาจศาลจังหวัดไชยา  อ�าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พบ

ว่า  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และข้อเสนอแนะจากการวิจัย  พบว่า  ควรมีการประชาสัมพันธ์แนวทาง

การใช้สิทธิแต่ละด้านในประชาชนได้รับรู้  และความต้องการให้ใส่ใจให้ค�าปรึกษาแก่ประชาชนอย่างถูกต้อง
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กำรจัดกำรภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ำยชุมชนจังหวัดพังงำ
Disaster Management of Local Government Organizations and Community Organiza-

tion Networks Phangnga Province

นบ ศรีจันทร์ 1 กนกวรรณ ไทยประดิษฐ 1 

Nob Srijan 1 Kanokwan Thaipradit 1 

บทคัดย่อ

พื้นที่จังหวัดพังงา  มีการขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติมาอย่างต่อเนื่อง  และมีพื้นที่น�าร่องทั้ง  8 

อ�าเภอ  มีการประสานงานของเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติชุมชนที่สามารถเคลื่อนงานได้ระดับหนึ่ง  และมี

เป้าหมายในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานนโยบายในระดับจังหวัด  และเลือก  2  พื้นที่  มาศึกษาในระดับ

พื้นที่ พื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านแผ่นดินไหวคือ ต�าบลมะรุ่ย อ�าเภอทับปุด และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงดินโคลนถล่ม 

คือ  ต�าบลรมณีย์  อ�าเภอกะปง ที่มีความน่าสนใจและชุมชนในพื้นที่มีความตื่นตัว  อีกทั้งองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสนับสนุนในการจัดการภัยพิบัติ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ  มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาการจัดการภัยพิบัติขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนจังหวัดพังงา  และศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนจังหวัดพังงา  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยเก็บข้อมูล

จากผู้ให้ข้อมูล  โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นผู้มีบทบาทและ

ภาระหน้าที่ ในการจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในระดับจังหวัดพังงา และในระดับพื้นที่ ที่มี 2 กลุ่มเป้าหมาย 1) 

ต�าบลมะรุ่ย  อ�าเภอทับปุด  ที่มีความเสี่ยงแผ่นดินไหว  2)  ต�าบลรมณีย์  อ�าเภอกะปง ที่มีความเสี่ยงดินโคลน

ถล่ม  ที่มีความเสี่ยงจากคลื่นยักษ์สึนามิ  โดยมีการประชุมกลุ่มย่อยกับคณะท�างานป้องกันภัยพิบัติเครือข่าย

ชุมชนระดับจังหวัดจ�านวน 8 คน และสัมภาษณ์เครือข่ายชุมชนระดับพื้นที่ต�าบลทั้ง 2 พื้นที่ จ�านวน 8 คน 

เจ้าหน้าที่รัฐ จ�านวน 5 คน  โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลจากคณะท�างานจัดการภัยพิบัติระดับจังหวัดและระดับท้อง

ถิ่น และได้ถูกน�ามาวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาสาระ

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่  1  ในระดับจังหวัด พบว่า  เกิดกลไกความร่วมมือการจัดการภัย

พิบัติระดับจังหวัดระหว่างภาคประชาชน  หน่วยงานภาครัฐ  และภาคีที่เกี่ยวข้อง  โดยเป็นการบริหารจัดการ

ภัยพิบัติร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนในพ้ืนท่ีโดยมีชุมชนน�าร่องที่มีความ

พร้อม 8 พื้นที่ทั้งจังหวัดพังงา มีการด�าเนินการเกิดแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติระดับต�าบล 5 พื้นที่ 

ได้แก่  ต�าบลมะรุ่ย  อ�าเภอทับปุด  ต�าบลรมณีย์  อ�าเภอกะปง ต�าบลนบปลิง  อ�าเภอเมือง    ต�าบลคลองเคียน 

อ�าเภอตะกั่วทุ่ง และต�าบลทุ่งมะพร้าว อ�าเภอท้ายเหมือง และอยู่ระหว่างการด�าเนินการ 3 พื้นที่ ได้แก่ ต�าบล

บ่อแสน อ�าเภอทับปุด ต�าบลนาเตย อ�าเภอท้ายเหมือง และต�าบลบางไทร อ�าเภอตะกั่วป่า ระดับพื้นที่ พบว่า 

ต�าบลรมณีย์  อ�าเภอกะปง  มีศูนย์ป้องกันภัยพิบัติที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้น�า

ท้องถิ่นให้การสนับสนุน มีกลไกคณะท�างานที่ชัดเจนเข้มแข็ง มีการเตรียมข้อมูลภัยพิบัติภายในชุมชน มีแผน

เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและบรรจุลงในแผนงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลแล้ว และต�าบลมะรุ่ย 

อ�าเภอทับปุด  มีเพียงกลไกคณะท�างาน  มีการเตรียมข้อมูลภัยพิบัติ  มีแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ 
1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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แต่ยังไม่ได้บรรจุแผนเตรียมรับมือภัยพิบัติลงในแผนงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลแต่อย่างใด

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่  2  แนวทางในการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนจังหวัดพังงา  ในการขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัด  และการพัฒนากลไก

และแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติระดับต�าบล  มีดังนี้  1)  คณะท�างานผู้เกี่ยวข้องด้านการจัดการภัย

พิบัติในท้องถิ่นควรเพิ่มด้านการท�าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย  ในประเด็นเรื่องความส�าคัญและความ

จ�าเป็นของการจัดการภัยพิบัติ ให้ทุกคนเข้าใจและตระหนักถึงความจ�าเป็นของการสร้างเครือข่ายป้องกันภัย

พิบัติในชุมชน  มิใช่รอความช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการภัยพิบัติจากท้องถิ่นแต่อย่างเดียว  แต่เป็นการ

ท�างานร่วมกันระหว่างชุมชนและท้องถิ่น  2)  เร่งสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้องว่าการเตรียม

พร้อมในเรื่องการจัดการภัยพิบัติเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมความมั่นใจ  ให้กับนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้นแก่พื้นที่ 

มิใช่เป็นการท�าลายบรรยากาศการท่องเที่ยวอย่างที่กังวลแต่อย่างใด

ค�ำส�ำคัญ การจัดการภัยพิบัติ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เครือข่ายชุมชน, จังหวัดพังงา

Abstract

Phang Nga province area There has been a continuous movement of disaster man-

agement. And there are pilot areas in all 8 districts, with coordination of community disaster 

management networks that can move at a certain level And has the goal of driving togeth-

er with the policy department at the provincial level and selecting 2 areas to study at the 

area level Areas that are at risk of earthquakes are Marui Subdistrict, Thap Put District, and 

areas that are at risk of mudslides Is Rommanee Subdistrict, Kapong District which is interest-

ing and the communities in the area are active In addition, local government organizations 

support in disaster management.

This research study Have a purpose To study the disaster management of local ad-

ministrative organizations and community networks in Phang Nga Province And study the 

guidelines for disaster management development of local administrative organizations and 

community networks in Phang Nga Province. Is a qualitative research By collecting data from 

data providers By using data from interviews and small-group meetings with key informants 

who have roles and responsibilities In disaster management that occurs at the Phang Nga 

province level And at the area level with 2 target groups 1) Marui Subdistrict, Thap Put Dis-

trict that is at risk of earthquake 2) Rommanee Subdistrict, Kapong District which is at risk of 

mudslides That is at risk from a tsunami There were 8 sub-group meetings with the Disaster 

Prevention Working Group of the provincial community network and 8 people from the sub-

district network of  the  two communities, 5  government officials,  and were analyzed. By 

analyzing the content

At the provincial level, it was found that there was a mechanism of disaster manage-

ment cooperation at the provincial level between people. Government agencies And re-
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lated parties by continuing to work under the Civil Service Committee to promote commu-

nities to prepare for disaster preparedness  in Phang Nga province. By acknowledging the 

drive, practice, disaster preparedness at the sub-district level And in driving the policy to 

Phang Nga, Safe City to be a provincial policy Is a continuous work Agenda for the Assembly 

of Phang Nga, the City of Happiness on the 6th Strategic Issue And safe when the disaster 

since 2016 and the development of disaster preparedness plan at the district level It is a 

disaster management management between local administrative organizations and com-

munity networks in the area, with 8 ready pilot communities in Phang Nga province. The 

disaster preparedness plan has been implemented in 5 sub-districts, including Marui Subdis-

trict, Thap Put District, Rommani Subdistrict, Kapong District, Nop Pling Subdistrict, Mueang 

District, Khlong Khian Subdistrict Takua Thung District And Thung Maphrao Subdistrict Thai 

Mueang District And in the process of implementing 3 areas, namely Bo Saen Subdistrict, 

Thap Put District, Na Toei Subdistrict, Thai Mueang District And Bang Sai Subdistrict Takua Pa 

District

At the area level, Rommani Sub-district, Kapong District has a disaster prevention 

center under the supervision of a local government organization supported by local lead-

ers. There is a clear and strong working group mechanism. Disaster information is prepared 

within the community. Have a disaster preparedness plan and put it in the plan of the sub-

district administration organization And Marui Subdistrict, Thap Put District, only the working 

group mechanism Disaster information is prepared Have a disaster preparedness plan But 

has not yet prepared a disaster preparation plan in the plan of the Subdistrict Administra-

tion Organization in any way

Guidelines for the development of disaster management of local administrative or-

ganizations and community networks in Phang Nga Province In driving provincial policy And 

the development of mechanisms and disaster preparedness and disaster response planning 

plans at the sub-district level are as follows: 1) The working group involved in the disaster 

management in the local area should increase the understanding of the target group About 

the importance and necessity of disaster management For everyone to understand and be 

aware of the necessity of creating a disaster prevention network in the community Not just 

waiting to help support the disaster management from the local area alone It is a collabora-

tion between the community and the local area. 2) Accelerate the understanding with the 

target group that preparation for disaster management  is a way to boost confidence. To 

increase the number of tourists to the area Not destroying the atmosphere of concern in 

any way.
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บทน�ำ

ในช่วงสามทศวรรษท่ีผ่านมาภาคใต้ของประเทศไทยต้องเผชิญภัยพิบัติขนาดใหญ่หลายครั้งอาท ิ

พายุไต้ฝุ่นเกย์เมื่อ พ.ศ. 2532 ดินถล่มที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อพ.ศ. 2533 และคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อพ.ศ. 

2547  เป็นต้น  หน่วยงานกลางที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบในภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง 

คือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหาร

จัดการภัยพิบัติทั้งจากส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด  บทเรียนส�าคัญจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ 

คือ  ผู้ประสบภัยจะรอรับการช่วยเหลืออย่างเดียวไม่ได้เพราะมีผู้เดือดร้อนจ�านวนมาก  มีผู้เดือดร้อนที่แตก

ต่างกัน มีทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ช่วยตนเองได้และพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นด้วย ชุมชนและท้องถิ่นจึงเป็น

ด่านแรกที่ได้รับผลกระทบในขณะท่ีการจัดการภัยพิบัติมาจากศูนย์กลางไม่สามารถตอบสนองความต้องการ

ของชุมชนได้ทั้งหมด ดังนั้นการจัดการความเสี่ยงภัยโดยชุมชนจึงเป็นทางเลือกในการเติมช่องว่างนั้น

พื้นที่จังหวัดพังงาเป็นพื้นที่ที่มีการขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติมาอย่างต่อเนื่อง  และมีพื้นที่น�าร่อง

ทั้ง  8  อ�าเภอ  มีการประสานงานของเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติชุมชนที่สามารถเคลื่อนงานได้ระดับหนึ่ง 

และมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานนโยบายในระดับจังหวัด ดังนั้นจึงท�าโครงการพัฒนากลไก

การจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน(กรณีจังหวัดพังงา)  โดยมีวัตถุประสงค์ใน

ขอบเขตประเด็นภัยพิบัติในจังหวัดพังงา  1.เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือการจัดการภัยพิบัติ  ระหว่างภาค

ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ และภาคีที่เกี่ยวข้อง  2.  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่

พังงาเมืองปลอดภัยในระดับจังหวัด จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจถึงการพัฒนาศักยภาพของ

ข้าราชการ  และพนักงานส่วนภูมิภาค  สังกัดกระทรวงมหาดไทยในการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศเพื่อ

ทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันในการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานที่จะท�าให้เห็นถึง

ปัญหาและข้อจ�ากัดในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามสภาพความเป็นจริงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ

ด�าเนินงานปรับปรุงพัฒนาตลอดจนแนวทางวิธีการพัฒนาศักยภาพในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ข้าราชการ และพนักงานส่วนภูมิภาค ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่จะน�าไปสู่การพัฒนาเพื่อให้องค์กรส่วน

ภูมิภาคในสังกัดกระทรวงมหาดไทยภายในจังหวัดตรังนั้นบริหารงานบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 

โปร่งใส และเป็นธรรมยึดถือได้ว่าเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานภายในองค์กรต่อไป

พื้นที่จังหวัดพังงาเป็นพื้นที่ที่มีการขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติมาอย่างต่อเนื่อง  และมีพื้นที่น�าร่อง

ทั้ง  8  อ�าเภอ  มีการประสานงานของเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติชุมชนที่สามารถเคลื่อนงานได้ระดับหนึ่ง 

และมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานนโยบายในระดับจังหวัด    การลงพื้นที่สนับสนุนพื้นที่เป้า

หมายการขับเคลื่อนแผนรับมือภัยพิบัติ  8  ต�าบล  จังหวัดพังงา  อันประกอบไปด้วย  1)  ต�าบลมะรุ่ย  อ�าเภอ

ทับปุด 2) ต�าบลรมณีย์ อ�าเภอกะปง 3) ต�าบลนบปลิง อ�าเภอเมือง 4) ต�าบลคลองเคียน อ�าเภอตะกั่วทุ่ง 5) 

ต�าบลบ่อแสน อ�าเภอทับปุด 6) ต�าบลทุ่งมะพร้าว อ�าเภอท้ายเหมือง 7) ต�าบลนาเตย อ�าเภอท้ายเหมือง 8) 

ต�าบลบางไทร อ�าเภอตะกั่วป่า 

โดยพื้นที่น�าร่องทั้ง 8 พื้นที่ ผู้วิจัยศึกษาในระดับจังหวัด และเลือก 2 พื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านแผ่นดิน

ไหวคือ ต�าบลมะรุ่ย อ�าเภอทับปุด และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงดินโคลนถล่ม คือ ต�าบลรมณีย์ อ�าเภอกะปง ที่มี
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ความน่าสนใจและชุมชนในพื้นที่มีความตื่นตัว  อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนในการจัดการภัย

พิบัติ  ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาระดับท้องที่  เพื่อหาแนวทางในการจัดการที่ดี  และแนวทางในการพัฒนาการ

จัดการด้านภัยพิบัติ  ที่จะน�าไปสู่การพัฒนาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนจังหวัด

พังงานั้นสามารถจัดการภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ

บริหารงานภายในองค์กรและเครือข่ายชุมชนในการจัดการภัยพิบัติต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการจัดการภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเครือข่าย

ชุมชนจังหวัดพังงาและเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ

เครือข่ายชุมชนจังหวัดพังงา  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  คือ  ท�าให้ทราบถึงการจัดการภัยพิบัติขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนจังหวัดพังงาและเกิดแนวทางในการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนจังหวัดพังงา

กำรทบทวนวรรณกรรม

การจัดการภัยพิบัติ (Disaster management) 

การจัดการสาธารณภัย/การจัดการภัยพิบัติ  (Disaster  Management)  เป็นกระบวนการที่มีความ 

ต่อเนื่อง  เป็นระบบเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์  มีการด�าเนินงานเป็นขั้นตอนและมีแผนปฏิบัติการ  การ 

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ  ในทุกระยะของการเกิดสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมี 

วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและหลีกเล่ียงการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน  รวมทั้งเศรษฐกิจ  เป็นการส่งเสริมและ 

รักษาสิ่งแวดล้อมทางสังคม  อีกทั้งกระตุ้นเตือนให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงความส�าคัญในการเตรียมความ 

พร้อมของตนเองและชุมชนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น  การจัดการภัยพิบัติ  สามารถแบ่งออกมา

เป็นสามระยะเวลาส�าคัญ ดังต่อไปนี้ (อัมพร แก้วหนู, 2554)
1.  ก่อนเกิดภัย – ก�าหนดมาตรการต่างๆ  เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และป้องกันและบรรเทา 

ผลกระทบจากภัยพิบัติซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการรับมือจัดการเมื่อเกิดภัย 
พิบัติขึ้น 

2.  ระหว่างเกิดภัย – แจ้งเตือนภัย อพยพ และหลบภัย อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ อ�า
นวยการและประสานงานเพื่อรับมือจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ช่วยชีวิตผู้ประสบภัย ดูแลผู้บาดเจ็บ และ 
ค้นหาผู้สูญหาย 

3.  หลังเกิดภัย  –  ในระยะสั้น  ช่วยเหลือเบื้องต้น  เช่น  จัดหาปัจจัยสี่และที่พักชั่วคราวซ่อมแซม
โครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ส�าคัญ ฯลฯ  ในระยะยาว ฟื้นฟูสู่สภาพเดิมและพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
หลายด้าน  หลายเรื่อง  เช่น  ท่ีอยู่อาศัยและบ้านเรือน  งานอาชีพ  กายภาพของพื้นที่  โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

วงจรภัยพิบัติ (4 Critical Stage of Disaster Management) 

การจัดการวงจรภัยพิบัติโดยแบ่งออกเป็น 4 ข้อ ดังนี้ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2557)
1.  การป้องกันและลดผลกระทบ ประกอบด้วย การใช้มาตรการสิ่งก่อสร้าง เช่น ก�าแพงกันตลิ่งพัง 

โครงการแก้มลิง เป็นต้น และมาตรการไม่ใช่สิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น ระบบการจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
ระบบการประเมินความเสี่ยงภัย  และการจัดท�าพื้นที่เสี่ยงภัย  การพัฒนาแผนหลักและแผนปฏิบัติการ  การ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการภัยพิบัติชุมชน  (Community  Based  Disaster  Risk 
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Management) การสร้างความตระหนักและการให้การศึกษาเรื่องภัยพิบัติแก่ประชาชน ฯลฯ

2.  การเตรียมความพร้อม  ประกอบด้วย  การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัย  และการกระจาย
ข่าวสาร  การจัดท�าแผนและการฝึกซ้อมแผน  การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมรับภัยการเตรียมความ
พร้อมด้านปัจจัยสี่ การเตรียมการสนับสนุนด้านเครื่องจักรกล เครื่องมือ และงบประมาณ การประชาสัมพันธ์
การเตรียมการด้านปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นฐาน  การสร้างหน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจ�าพื้นที่  การตั้งหน่วย
เฉพาะกิจที่มีความช�านาญเป็นพิเศษ ฯลฯ

3.  การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน  ประกอบด้วย  มาตรการติดตามและเฝ้าระงับสถานการณ์
ระบบ  การสั่งการ  การวางระบบสื่อสาร  สั่งการและประสานงานในภาวะฉุกเฉินการอพยพหลบภัยของ
ประชาชน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น มาตรการตอบโต้และกู้ภัยการปฏิบัติงานซ้อมฉุกเฉิน ฯลฯ

4.  การจัดการหลังเกิดภัย ประกอบด้วย การประเมินความเสียหายของผู้ประสบภัยมาตรการช่วย
เหลือและบรรเทา  มาตรการดูแลสภาพแวดล้อมและสุขอนามัย  มาตรการช่วยเหลือทางการเงินและสิ่งของ
บรรเทาทุกข์การฟื้นฟูสาธารณประโยชน์การฟื้นฟูสภาพจิตใจการฟื้นฟูอาชีพ  การติดตามและประเมินผล  
เบื้องต้น ฯลฯ

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

อาจกล่าวได้ว ่าจุดเปลี่ยนที่ส�าคัญของการการปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดการภัยพิบัติของ

ประเทศไทยก็คือ  เหตุการณ์สึนามิ  ถล่ม  6  จังหวัดภาคใต้ริมฝั่งทะเลอันดามัน ท�าให้มีการปรับปรุงและเพิ่ม

เติมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2548 ภาคการป้องกันและบรรเทาสาธารณเพิ่มเติมในเรื่องการป้องกัน

และบรรเทาความเสียหายจากคลื่นสึนามิและจากภัยพิบัติท่ีรุนแรงข้ึนในปัจจุบันและพันธกิจในการพัฒนา

ความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการ  ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่กล่าวไปข้าง

ต้นแล้ว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงปรับเปลี่ยนนโยบายในการจัดการภัยพิบัติโดยยกเลิกพระราช

บัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.2522  และเปลี่ยนมาบังคับใช้  พระราชบัญญัติป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มีการแบ่งหน้าที่สั่งการการจัดการภัยพิบัติคือ  (แผนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติ, 2558)

-  คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  (กปภ.ช.)  มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายก

รัฐมนตรีที่มอบหมายเป็นประธาน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นกรรมการและเลขานุการ 

- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการด�าเนินการร่วมกับหน่วย

งานของรัฐที่เกี่ยวข้องและตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะจัดให้หน่วยงานภาคเอกชนเสนอข้อมูล

หรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดท�าแผนด้วยก็ได้ 
5.  กรมฯ จะจัดให้มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นในบางจังหวัด  เพื่อปฏิบัติงานใน

จังหวัดนั้นและจังหวัดอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันได้ตามความจ�าเป็น และให้มีส�านักงานป้

องกันฯ  จังหวัดขึ้นเพื่อก�ากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติการในจังหวัด  หรือตามที่ผู้อ�านวยการ

จังหวัดมอบหมาย ซึ่งการบริหารจัดการภัยพิบัติในพรบ.นี้แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ

- ระดับชาติ  ที่กระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว่าการประทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการมีอ�านาจ

ควบคุม ก�ากับ สั่งการทั่วราชอาณาจักร อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้อ�านวยการกลาง มี

อ�านาจควบคุม ก�ากับการปฏิบัติการได้ทั่วราชอาณาจักร

- ระดับจังหวัด  และกรุงเทพมหานคร  เป็นหน่วยหลักในการป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูภัยฝ่าย
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พลเรือนในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อ�านวยการจังหวัด  นายก  อบจ.เป็นรองผู้อ�านวย

การจังหวัด

- ระดับท้องถิ่น  เป็นหน่วยช่วยเหลือจังหวัดและหน่วยเผชิญเหตุในพื้นที่  นายอ�าเภอ  (รวมปลัด

อ�าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ากิ่งอ�าเภอ)  เป็นผู้อ�านวยการอ�าเภอ  รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในเขตอ�าเภอ  ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่  (นายก

องค์การบริหารส่วนต�าบล  นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และหัวหน้าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแห่งพื้นที่อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง)    เป็นผู้อ�านวยการท้องถิ่น    มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในเขตท้องถิ่นของตน  และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ�านวยการจังหวัด  และผู้อ�านวยการอ�าเภอตามที่ได้รับมอบ

หมาย 

- ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย  มีอ�านาจสั่งการผู้บัญชาการ  ผู้อ�านวยการ  หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่ง  ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเป็นความผิด  วินัย

อย่างร้ายแรงแล้วแต่กรณี

ในพรบ.น้ีได้มุ่งเน้นนโยบายในการจัดการภัยพิบัติในการพัฒนาความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการ 

ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ประชาชนและ

เครือข่ายมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งสาระส�าคัญเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดการ

ภัยพิบัติภาคประชาสังคมก็คือ  เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ  โดยให้

ผู้อ�านวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  เพื่อช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อ�านวยการมอบหมาย  และตามที่ก�าหนดในระเบียบของกระทรวง

มหาดไทย  ให้ผู้อ�านวยการหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายมีอ�านาจมอบหมายภารกิจหรือจัดสถานที่ให้

องค์การสาธารณกุศลและบุคคลท่ีเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในระหว่างเกิด

สาธารณภัย ในการให้ความช่วยเหลือได้

การจัดการสาธารณภัยเชิงรุกโดยชุมชนและท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติด้วยตนเองมาก

ขึ้นโดยให้องค์กรส่วนท้องถิ่นมีแผนแม่บทในการบริหารจัดการสาธารณภัยของตนเองในการพัฒนาเครือข่าย

ชุมชน  อาสาสมัครและประชาชน  ให้มีความพร้อมส�าหรับการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ  ซึ่งเน้น

ในการป้องกันมากกว่าการรับมือและเน้นการพัฒนาคนและสังคมโดยพัฒนาทักษะให้มีความรู ้ด ้าน

สาธารณภัยให้เหมาะสม ซึ่งในปี 2551 นี้นโยบายเน้นหนักของส�านักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย โดยการ

จัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนเสนอความเห็นเพื่อประกอบการจัดท�าแผนให้ผู้

อ�านวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่รับผิดชอบ  (มาตรา  41)  เพื่อผนึกก�าลังจากทุกภาคส่วนให้เข้มเข็งใน

การลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการด�าเนินโครงการที่ให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ ดังนี้
1.  โครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย  (One Tambon One Search and Rescue Team  : 

OTOS) เป้าหมายให้มีทีมกู้ชีพกู้ภัยประจ�าต�าบล 7,255 แห่งทั่วประเทศ 

2.  โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Community 
Based Disaster Risk Management : CBDRM ) เป้าหมาย 400 ชุมชนต่อปี 
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3.  โครงการเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” เป้าหมายหมู่บ้านละ 2 คน ในพื้นที่
เสี่ยงภัยอุทกภัยโคลนถล่ม 

4.  โครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป้าหมายให้มี อปพร. ทั่วประเทศ จ�านวน
ร้อยละ 2 ของจ�านวนประชากรทั้งประเทศ หรือไม่ต�่ากว่า 1 ล้านคน 

นอกจากนั้นยังมีวางรากฐานการขยายผลโดยจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามหลักการ

จัดการความเสี่ยงจากภัย  พิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน  (Community  Based  Disaster  Risk  Manage-

ment : CBDRM) ดังนั้น เพื่อขยายผลการด�าเนินงานให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความพร้อมในการรับมือภัย

พิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  จึงจัดโครงการชุมชนเข้มแข็ง  เตรียมพร้อมป้องกันภัยขึ้น  เพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถด้านการจัดการภัยพิบัติ  โดยใช้ทรัพยากรและบุคคลที่มีอยู่ในชุมชนมาร่วมกันป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย  โดยเชื่อมโยงองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อม ป้องกันภัยอย่างต่อเนื่อง   และ

สร้างองค์กรชุมชนที่สามารถจัดการภัยพิบัติได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น  การด�าเนินการแบ่งออกเป็น  2  ระยะ 

คือ  ระยะที่  1  เป็นการสร้างชุมชนน�าร่องประจ�าจังหวัด  เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นในปี  พ.ศ. 

2551 จ�านวน 18 ชุมชน ในพื้นที่ 18 ศูนย์ฯ เขต จากชุมชนที่เคยเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและโครงการชุมชนปลอดภัย  และระยะที่  2  เป็นการขยายผลไปยัง

พื้นที่เสี่ยงภัยอื่นต่อไป จ�านวน 75 จังหวัด

กำรจัดกำรภัยพิบัติโดยอำศัยชุมชนเป็นฐำน 

ในประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการภัยพิบัติโดยตรงคือ  กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย โดยมีหน่วยงานให้การสนับสนุนด้านวิชาการดูแลเรื่องการอบรมการจัดการ

ภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชมเป็นฐานคือ ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Pre-

paredness  Center-ADPC)  โดยผนวกข้อมูลทางวิชาการจากแหล่งอื่น  ๆ  เช่น  กรมอุตุนิยมวิทยา  กรม

ทรัพยากรธรรมชาติ  กรมชลประทาน  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ปรับให้เหมาะสมกับสภาพและ

วัฒนธรรมการท�างานของประเทศไทย  ในการด�าเนินงานอบรมการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยมี

ชุมชนเป็นฐานนั้นมีขั้นตอนทั้งหมด 7 ขั้นคือ (ศิรินันต์ สุวรรณโมลี, 2552)

ขั้นตอนที่  1  การเลือกชุมชนและพื้นที่ด�าเนินการ  โดยก�าหนดการพิจารณาเลือกชุมชนและพื้นที่

ด�าเนินการอีก 3 ขั้นตอน คือ 
1.  การเลือกและจัดล�าดับจังหวัดที่จะเข้าด�าเนินการเร่งด่วนก่อนหลัง  โดยน�าข้อมูลย้อนหลังการ

เกิดภัยพิบัติ ความรุนแรงและผลกระทบในจังหวัดต่าง ๆ  ที่เคยประสบภัยพิบัติ ในรอบ 5 ปีของจังหวัดในเขต
ศูนย์ฯ  แต่ละศูนย์ฯ  มาเปรียบเทียบเพื่อการพิจารณาตัดสินใจ  โดยเลือกชุมชนในโครงการจัดการความเสี่ยง
จากภัยพิบัติตามวิธีการของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย  ร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการจาก
องค์กรและหน่วยงานต่างๆ หลากหลายสาขาอาชีพและเน้นการรักษาความเป็นอิสระและความเป็นกลางกับ
องค์กรต่างๆ  ที่เป็นตัวแทน  ตามเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกชุมชนคือ  ความรุนแรงที่ชุมชนต้องเผชิญกับ
ความเสี่ยง  จ�านวนคนที่ได้รับผลประโยชน์จากการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ    ความพร้อมของชุมชนใน
การมีส่วนร่วม ความสามารถในการเข้าถึงชุมชน ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่

2.  การเลือกและจัดล�าดับพื้นที่ชุมชน (หมู่บ้าน) ที่จะเข้าด�าเนินการเร่งด่วน โดยน�าข้อมูลย้อนหลัง
ของการเกิดภัยพิบัติ ความรุนแรงและผลกระทบในพื้นที่ต่างๆ (หมู่บ้าน) ที่เคยประสบภัยพิบัติ ในรอบ 5 ปี 
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ของจังหวัดที่จะด�าเนินการเร่งด่วนมาเปรียบเทียบเพื่อการพิจารณาตัดสินใจ  แต่ปรับจ�านวนหน่วยต่อ
ประชากรให้เหมาะสมกับขนาดของประชากรในกลุ่มพื้นที่นั้นๆ เช่น 1 คน มีค่าเท่ากับ 500 หน่วย

3.  การขยายผลการด�าเนินการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  หลังจากที่ท�าการด�าเนินการในจังหวัดและ
พื้นที่  (หมู่บ้าน)  เร่งด่วนแล้ว  จึงท�าการขยายผลไปยังจังหวัดและพื้นที่ในล�าดับต่อไปตามความจ�าเป็นและ
ความเร่งด่วน  โดยใช้วิธีการเดียวกัน  หรือใช้ทางเลือกที่  2  ในการเลือกชุมชนโดยส�านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเรียนปรึกษาผู้ว่าราชการ
จังหวัดซึ่งพื้นที่เสี่ยงภัยและเคยประสบกับภัยพิบัติตั้งอยู่  โดยพิจารณาความเร่งด่วนในการเข้าด�าเนินการใน
แต่ละชุมชนจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและเคยประสบกับภัยพิบัติมาก่อน  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ในการ
ประกอบการพิจารณา 

- รายงานและสถิติการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆ  ในระดับจังหวัดจนถึงระดับหมู่บ้านซึ่งมีอยู่ใน

ระบบฐานข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานอื่น  ๆ  เช่น  กรมพัฒนาที่ดิน 

กรมชลประทาน กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

- พื้นที่และแผนที่เสี่ยงภัยระดับจังหวัดและระดับหมู่บ้าน  ซึ่งสามารถหาข้อมูลได้จากระบบฐาน

ข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และหน่วยงานอื่นๆ  ได้เช่นกัน  เช่น  กรมอุตุนิยมวิทยากรม

ทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน�้า กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทานเป็นต้น

ขั้นตอนที่  2  การท�ามวลชนสัมพันธ์  และการสร้างความเข้าใจกับชุมชน  หลังจากเลือกชุมชนที่จะ

ด�าเนินการโครงการแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับชุมชน โดยเฉพาะ

ผู้น�าชุมชน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ที่ชุมชนให้ความนับถือและเชื่อฟัง  ขั้นตอนนี้ถือเป็นกุญแจดอกแรกที่จะน�าไปสู่

การมีบทบาทและการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมของชุมชนในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  เนื่องจากขั้น

ตอนนี้จะเป็นขั้นตอนในการสร้างความเข้าใจ  ไว้ใจ  เชื่อถือ  สร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นแก่ชุมชนว่าผู้

ปฏิบัติงานภาคสนามจากองค์กรของรัฐหรือองค์กรท้องถิ่นจะเข้าไปประสานงานเพื่อประโยชน์และความ

ปลอดภัยของชุมชนอย่างจริงใจ  ความรู้สึกและความเชื่อมั่นนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือ  ร่วมใจการท�างาน

เป็นกลุ่มที่มีความเหนียวแน่น  มีประสิทธิภาพ  เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ข้อมูล  ข่าวสารและความรู้

ต่าง ๆ ในกลุ่ม

ขั้นตอนที่  3  การประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน    เป็นขั้นตอนในการ

สร้างให้ชุมชนตระหนักถึงภัยและความล่อแหลมที่จะน�าไปสู ่ความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติโดยใช้

กระบวนการในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส�ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล  เพื่อให้ชุมชนรับรู้สภาพปัญหา 

ภัยและความล่อแหลมด้วยตนเอง  แล้วท�าการประเมินความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์หาโอกาสและความเป็น

ไปได้ที่จะเกิดภัยพิบัติที่อาจน�ามาซึ่งผลกระทบในทางลบต่อชุมชนเพ่ือเตรียมแผนและวิธีการที่เหมาะสมใน

การลดความเสี่ยง  ลดผลกระทบและความสูญเสียที่อาจเกิดแก่ชุมชน  ทรัพย์สิน  สิ่งแวดล้อมและการบริการ

ด้านสาธารณูปโภค  โดยมีองค์ประกอบในการประเมินความเสี่ยงแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนได้แก่
1.  การประเมินภัย (Hazard Assessment) คือ การประเมินธรรมชาติและพฤติกรรมของภัยเพื่อชี้

ให้เห็นลักษณะของภัยที่เกิดขึ้นและมีผลทางลบต่อชุมชนนั้น

2.  การวิเคราะห์ความล่อแหลม  (Vulnerability  Analysis)  เพื่อระบุว่ามีสิ่งใดบ้างที่มีความล่อ
แหลมต่อความสูญเสียและความเสียหายจากภัยพิบัติ  เพราะสาเหตุใด  สิ่งต่าง  ๆ  ที่เป็นความล่อแหลม  เช่น 
ชีวิตทรัพย์สิน  สิ่งสาธารณประโยชน์  สถานที่ราชการ  สถานที่ส�าคัญทางศาสนา  การประกอบอาชีพ  สิ่ง
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แวดล้อม

3.  การประเมินก�าลังความสามารถ  (Capacity  Assessment)  การประเมินขีดความสามารถและ
กลยุทธ์ของชุมชนในการเตรียมป้องกันภัยและผลกระทบจากภัย  ทรัพยากรใดบ้างที่สามารถน�ามาใช้ใน
กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงได้บ้าง  ทั้งก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างและหลังการเกิดภัยพิบัติ  การรับรู้ของ
ชุมชนเกี่ยวกับความเสี่ยง  (People’s  Perception  of  Risk)  ประชาชนในแต่ละพื้นที่จะรับรู้และมองภาพ
ของภัยพิบัติในระดับและแง่มุมที่ต่างกันทั้งนี้ขึ้นกับอายุ เพศ การศึกษา ภูมิหลังประสบการณ์ วิถีชีวิตหน้าที่
การงาน ประเพณี วัฒนธรรม ความรู้และความไม่รู้ในสภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงต่อภัย

ขั้นตอนที่  4  การจัดองค์กรชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ  เป็นกลไกส�าคัญในการจัดการความเสี่ยง

จากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน  คือ  คนในชุมชนซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนในการก�าหนดแผน  การน�าแผน

ไปปฏิบัติตามแผนงานและกิจกรรมต่างๆ  ที่ก�าหนดไว้เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  ดังนั้น 

จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้นมาเพื่อท�าการบริหารจัดการให้มีการ

ด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ  มีกฎ  ระเบียบและกติกาในการท�างานและมีการแบ่งความรับผิดชอบเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค์และผลส�าเร็จร่วมกัน  การก�าหนดโครงสร้างคณะกรรมการชุมชนจะแตกต่างกันไปตาม

สถานการณ์  โครงสร้างและจ�านวนประชากรของแต่ละพื้นที่  ในบางชุมชนที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ

ด�าเนินกิจการอื่นในชุมชนอยู่แล้วอาจให้คณะกรรมการชุดเดียวกันนี้บริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ด้วยก็เป็นได้หรืออาจท�าการจัดตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อด�าเนินการด้านนี้โดยเฉพาะ

ขั้นตอนที่ 5 การจัดท�าแผนการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

เป็นกระบวนการในการให้สมาชิกในชุมชนร่วมกันระดมความคิดเพื่อก�าหนดแผนงาน  กิจกรรม

ตลอดจนมาตรการต่าง  ๆ  ในการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติผู้ปฏิบัติงาน

ภาคสนามควรอธิบายเพื่อท�าความเข้าใจต่อชุมชนถึงสิ่งที่ควรค�านึงถึงในการจัดการและการวางแผนการ

จัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ดังนี้

- จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวางแผนคือ  เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ชุมชนในการป้องกัน

และลดผลกระทบในทางลบซึ่งอาจเกิดข้ึนและเป็นการเตรียมเพ่ือรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินรวมท้ังการเตรี

ยมมาตรการในการแก้ไข ซ่อมแซมและฟื้นฟู

- ก�าหนดกิจกรรมและระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมโดยอาจใช้เดือน  หรือฤดูกาล  ในการก�าหนด

กิจกรรมทุกอย่างควรค�านึงถึงความสะดวกและความจ�าเป็นในการหาเลี้ยงชีพของชุมชน 

- ก�าหนดความต้องการด้านทรัพยากรและงบประมาณโดยการประมาณการ  ทรัพยากรและเทคนิค

อะไรบ้างที่มีอยู่แล้วในชุมชน  ต้องการเพิ่มจ�านวนเท่าไหร่  ความต้องการความช่วยเหลือด้านทรัพยากรและ

เทคนิคจากภายนอกชุมชนมีอะไรบ้าง

- จัดท�าผังการปฏิบัติงานโดยการมีส่วนร่วมในภาคสนามไว้เพื่อให้สมาชิกถือปฏิบัติร่วมกัน

- ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามควรท�าความเข้าใจกับชุมชนเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  กฎ  กติกาใน

การท�างานร่วมกัน การประสานงานภายในและการติดต่อกับองค์กรภายนอก

- จัดสรรบุคลากรในชุมชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมเหล่านี้  โดยให้มีผลกระทบต่อการหาเลี้ยงชีพน้อย

ที่สุดชุมชนควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและให้ความรู้  ทักษะ  ความช�านาญแก่

สมาชิกตามความจ�าเป็นและความเหมาะสม

- การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายหลาย
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องค์กร เนื่องจากต้องการความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญจากบุคคลหลายสาขาวิชาชีพจึงต้องอาศัยความร่วม

มือจากบุคคลหลายฝ่าย โดยมีสมาชิกในชุมชนเป็นแกนน�า

- เป็นการด�าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ  ที่ยังไม่เคยด�าเนินการมาก่อนในชุมชน  มีการน�าเอา 

เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาโดยอาศัยบุคลากรและทรัพยากรในชุมชนเป็นหลัก

- การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ (Full Participation) การเคารพซึ่งกันและกัน (Mutual Respect) และ

การแบ่งสรรความรับผิดชอบ  (Responsibility  Allocation)  การเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น

และปรึกษาหารือร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการรับความช่วยเหลือจากองค์กรภายนอกควรมีการ

ปรึกษากันในประเด็นต่อไปนี้

ข้อดีและข้อด้อยที่จะได้รับจากองค์กรภายนอก

มีใคร กลุ่มและองค์กรใดบ้างที่ให้การช่วยเหลือชุมชนได้

การช่วยเหลือควรมีรูปแบบใด มีอะไรบ้าง

องค์กรภายนอกองค์กรใด ส�าคัญที่สุด เพราะเหตุใด

จัดท�ารายชื่อกลุ่มและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน

- องค์กรชุมชนควรท�าการติดตามการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ  เพื่อน�ามาปรับปรุงแก้ไขอย่างทัน

การณ์ โดยใช้ตัวชี้วัดอย่างง่าย ๆ

- ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม ควรชี้ให้ชุมชนเห็นความส�าคัญของการฝึกซ้อมและฝึกปฏิบัติตามแผน

อย่างจริงจังและสม�่าเสมอรวมทั้งการทบทวนแผน ตลอดจนการปรับปรุงและแก้ไข

ขั้นตอนที่  6  การเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ชุมชน  เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถใน

ชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนสามารถปฏิบัติงานในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้โดยตนเองอย่าง

มีประสิทธิภาพและบรรลุผลส�าเร็จ

ขั้นตอนที่  7  การติดตามการท�างาน  การรายงานผลและการปรับปรุงแก้ไข  เป็นการติดตามการ

ท�างาน  การรายงานผลและการปรับปรุงแก้ไข  เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการในการจัดการความเสี่ยง

จากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน  เป็นขั้นตอนใช้ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด�าเนินงาน

ทั้งหมดว่าบรรลุผลส�าเร็จหรือต้องปรับแก้ไขสิ่งใดบ้าง  ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการที่ทุกคนในองค์กรชุมชน

รวมถึงสมาชิกในชุมชนควรร่วมมือและประสานสัมพันธ์กันโดยต้องมีการขอรับความร่วมมือและความคิด

เห็นจากองค์กรอื่นๆ ด้วยการติดตามงาน การรายงานผลและการปรับปรุง

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สายฝน แสงหิรัญ ทองประเสริฐ (2558) งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการภัย

พิบัติร่วมระหว่างองค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายองค์กรชุมชน  ผลการศึกษา  พบว่า  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในพื้นที่  สามารถท�างานร่วม  และเสริมซึ่งกันและกัน  ในลักษณะการ

เป็นเครือข่ายการด�าเนินงานในการจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้น  มีการประสานงานกับองค์กร  เพื่อให้ความช่วย

เหลือผู้ประสบภัย  และเหตุการณ์  วาตภัยใน  พ.ศ.  2553  มีการตั้งศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัด

สงขลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย  โดยมีการจัดระบบการประสานงาน การจัดระบบข้อมูล ระบบการสื่อสาร 

ระบบอาสาสมัคร  และระบบ  การให้ความช่วยเหลือ  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการด�าเนินการป้องกันและ
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แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ในท้องถิ่น  งานวิจัยฉบับนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะที่ส�าคัญ 3 ประการคือ 1) การให้ความรู้ 

และทักษะเกี่ยวกับ  การจัดการภัยพิบัติ  2)  การบูรณาการงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

ได้แก่ หน่วยงาน ระดับท้องถิ่น หน่วยงานส่วนภูมิภาค ภาคประชาสังคม และองค์กรชุมชน และ 3) การเสริม

พลังเครือข่าย ทางสังคมให้แก่ท้องถิ่น เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาร่วมกันได้ตลอดไป

ศิรินันต์ สุวรรณโมลี (2552) ศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการจัดการความเสี่ยง

จากภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นฐานจากภาคประชาสังคม  จากบทเรียนในการจัดการตนเองของชุมชนบ้านน�้า

เค็ม  ในการด�าเนินงาน  มีปัญหาด้านการมีส่วนร่วม  งบประมาณ  ความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ในการ

ด�าเนินงานและการประสานงานระหว่างองค์กร  แนวทางในการพัฒนาการด�าเนินงานคือ  ภาคชุมชนควรมี

การรวมกลุ่มและการจัดการองค์กรชุมชน  เป็นหัวใจของกระบวนการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยมี

ชุมชนเป็นฐาน  ตั้งแต่ช่วงต้นของการฟื้นฟูชุมชน  ส่วนภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน  ควรประสานการ

ด�าเนินงานร่วมกัน  โดยด้านการมีส่วนร่วมนั้น  องค์กรพัฒนาเอกชนสามารถช่วยท�างานเชิงลึกวางรากฐาน

การจัดการตนเองให้กับชุมชนได้  ส่วนภาครัฐควรสนับสนุนการสานต่อการด�าเนินงานระยะยาวควบคู่ไปกับ

การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ในการด�าเนินงานที่ถูกต้องแก่ชุมชน

อัมพร  แก้วหนู  (2554)  พบว่าการจัดการภัยพิบัติ  “ชุมชนต้องรู้จักตนเอง”  ต้องวิเคราะห์ตนเอง 

วิเคราะห์ให้ถึงต้นทุนที่มีอยู่เดิม ต้นทุนใหม่ และต้นทุนที่จะต้องเพิ่มขึ้น อาจจะต้องต่อสู้กับตนเอง  กับระบบ 

และความเคยชินแบบเดิมๆ  โดยการค้นหาทักษะ  ความรู้ใหม่ๆ  เพิ่มเสมอ  การสรุปบทเรียนซึ่งต้องท�าอย่าง

เป็นประจ�าเพื่อน�าไปพัฒนา ยกระดับการท�างาน  เนื่องจากสถานการณ์ภัยพิบัติมีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอด

เวลาที่ ส�าคัญต้องมีการเรียนรู้ร่วมกัน มีการวางบทบาทในการท�างานร่วมกันอย่างชัดเจนทั้งนี้การจัดการภัย

พิบัติต้องใช้ความร่วมมือทั้งในระดับครัวเรือนและระดับพื้นที่

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล โดยใช้กรอบ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม 

ในการศึกษา โดยใช้ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กับคณะท�างานระดับจังหวัด 1 ครั้ง ประกอบด้วยกลุ่ม

ตัวแทนภาคประชาชนจ�านวน  7  คน  และกลุ่มตัวแทนภาครัฐ  1  คน  รวมทั้งสิ้น  8  คน  และสัมภาษณ์คณะ

ท�างานเตรียมความพร้อมภัยพิบัติระดับพื้นที่ ต�าบลมะรุ่ย ประกอบด้วยกลุ่มตัวแทนภาคประชาชนจ�านวน 4 

คน ตัวแทนภาครัฐ 2 คน ต�าบลรมณีย์ ประกอบด้วยตัวแทนภาคประชาชน 4 คน ตัวแทนภาครัฐ 2 คน และ

เจ้าหน้าที่ ปภ.จังหวัดพังงา 1 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างโดยข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเป็นข้อมูลเชิง

คุณภาพ  และได้ถูกน�ามาวิเคราะห์  โดยการวิเคราะห์เนื้อหาสาระ  มีเกณฑ์คัดเข้าของผู้ให้ข้อมูลคือ  ต้องเป็น

คณะท�างานหลักในการจัดการภัยพิบัติทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ 

สรุปผลกำรวิจัย 
1.  ผลการศึกษาบริบท (Context) ในการศึกษาบริบทครั้งนี้ทีมผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 

ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ ได้ผลการศึกษาดังนี้

ระดับจังหวัดพบว่าจุดตั้งต้นของกลไกการจัดการภัยพิบัติเริ่มจากการพัฒนาเครือข่ายจัดการ

ภัยพิบัติโดยชุมชนในนามศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายภัยพิบัติบ้านน�้าเค็ม  ที่เกิดขึ้นภายหลังการเผชิญ

เหตุภัยพิบัติสึนามิที่จังหวัดพังงาเมื่อปี พ.ศ. 2547  (จ�านวนผู้เสียชีวิตและศูนย์หาย) ซึ่งพื้นที่บ้านน�้าเค็มเป็น
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หนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  มีผู้ประสบภัยและผู้เดือดร้อนจ�านวนมากท�าให้เกิด

การจัดการศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติบ้านน�้าเค็มโดยกลุ่มอาสาสมัคร  เพื่อฟื้นฟู  เยียวยาผู้ประสบ

ภัยพิบัติของบ้านน�้าเค็ม ต่อมาศูนย์ฯบ้านน�้าเค็มมีการขยายเครือข่ายการท�างาน โดยมีการออกไปปฏิบัติช่วย

เหลือพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดพังงา  เช่น  ภัยพิบัติจากพายุนากิสที่ประเทศพม่า 

เป็นต้น    ด้วยผลงานที่เป็นประจักษ์ในการท�างานร่วมกันเป็นเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาชนท�าให้ใน

ปี พ.ศ. 2555 ทางเครือข่ายฯได้รับรางวัลด�ารงธรรมด�ารงราชานุภาพ จากกระทรวงมหาดไทย  และท�าให้ผู้

ว่าราชการในสมัยนั้นเห็นถึงความส�าคัญและประโยชน์ในการท�างานด้านอุบัติภัยและภัยพิบัติ  จึงได้มีการ

สนับสนุนงบประมาณจังหวัดผ่านโครงการรัฐร่วมราษฎร์ฯในการขยายเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติใน

จังหวัดพังงาโดยมีค�าสั่งจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน    หัวหน้าส่วนราชการ  เครือข่ายภาค

ประชาชน  เป็นคณะกรรมการ  โดยมีหัวหน้าส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา  (ปภ.) 

เป็นเลขานุการ  ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ขยายเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติในอ�าเภอต่างๆในจังหวัด

พังงา  จากการวิเคราะห์การท�างานร่วมกันของชุดคณะท�างานฯ  พบว่าในอดีตพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นในอ�าเภอ

ต่างๆในจังหวัดพังงาท่ีผ่านการอบรมจัดกระบวนการเรียนรู้หลายพ้ืนท่ีได้มีการเปล่ียนแปลงท้ังในส่วนผู้น�า

ท้องที่  ท้องถิ่น  ผู้น�าองค์กรชุมชน  รวมทั้งข้อจ�ากัดด้านงบประมาณของส�านักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยที่มีในการสนับสนุนอุปกรณ์ที่จ�าเป็น  ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินโครงการการเสริมสร้างศักยภาพ

ชุมชนด้านการรับมือและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างต่อเนื่องเท่าที่ควร  รวมทั้งการอบรมหลักสูตร  CBDRM 

ของปภ.  เพียงแค่  5  วันในแต่ละพื้นที่และไม่สามารถซ�้าในพื้นที่เดิมและขาดการติดตามท�าให้ขาดความต่อ

เนื่อง  ไม่เพียงพอในการเตรียมพื้นที่ให้พร้อมทั้งคน  อุปกรณ์ที่จ�าเป็น  รวมทั้งสถานการณ์เหตุภัยพิบัติใน

ปัจจุบันมีแนวโน้มที่เกิดมากขึ้น และรุนแรงมากขึ้นทั้งอุทกภัย ดินโคลนถล่ม วาตภัยถล่มบ้านเรือน อุบัติเหตุ

จากการจราจรซึ่งสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมินค่าไม่ได้  ท�าให้คณะท�างานเกิด

แนวคิดในการจัดท�าโครงการฯนี้ขึ้นเพื่อให้เกิดกลไกความร่วมมือการจัดการภัยพิบัติระหว่างภาคประชาชน 

ภาครัฐ  และภาคีที่เกี่ยวข้องและการขับเคลื่อนนโยบายสู่พังงาเมืองปลอดภัยให้เป็นนโยบายระดับจังหวัดซึ่ง

อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านความปลอดภัย ของ 10 ยุทธศาสตร์พังงาเมืองแห่งความสุข โดยในยุทธศาสตร์ที่ 6 

มุ่งเน้นในระดับพื้นที่ต�าบลมีการสร้างกลไกคณะท�างานและแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ  (ข้อมูล

จากการประชุมกลุ่มย่อยฯ) จากการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ของพังงาเมืองแห่งความสุข คณะท�างาน

ได้วิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติและความพร้อมของพื้นที่มาก�าหนดต�าบลเป้าหมาย 8 พื้นที่ อันประกอบไป

ด้วย 1) ต�าบลมะรุ่ย อ�าเภอทับปุด 2) ต�าบลรมณีย์ อ�าเภอกะปง 3) ต�าบลนบปลิง อ�าเภอเมือง 4) ต�าบลคลอง

เคียน อ�าเภอตะกั่วทุ่ง 5) ต�าบลบ่อแสน อ�าเภอทับปุด 6) ต�าบลทุ่งมะพร้าว อ�าเภอท้ายเหมือง 7) ต�าบลนา

เตย อ�าเภอท้ายเหมือง 8) ต�าบลบางไทร อ�าเภอตะกั่วป่า

ระดับพื้นที่จากสถานการณ์ภัยพิบัติในต�าบลเป้าหมายที่เลือกเป็นพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนา

เตรียมความพร้อมจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนพบว่าต�าบลมะรุ่ย อ�าเภอทับปุด เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ

แผ่นดินไหว  ตามรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย  และมีพิบัติภัยน�้าท่วมที่เกิดในพื้นที่  และสภาพพื้นที่ต�าบลมะรุ่ยเป็น

พื้นที่มีลักษณะพ้ืนดินยื่นลงไปอ่าวพังงาท�าให้มีเส้นทางสัญจรออกจากพื้นท่ีมีการจราจรได้เส้นทางเดียวหาก

ไม่มีการเตรียมพร้อมในการรับมือภัยพิบัติจะเกิดปัญหาในการรับมือภัยพิบัติ  ในขณะเดียวกันในส่วนพื้นที่

ต�าบลรมณีย์  อ�าเภอกะปง  พบว่าสภาพพื้นที่ต�าบลรมณีย์เป็นพื้นที่ลาดชันเชิงเขาเสี่ยงภัยทั้งภัยพิบัติน�้าท่วม 

วาตภัย ดินโคลนถล่ม  รวมถึงอุบัติเหตุทางถนน  เนื่องจากถนนสายหลักเป็นเส้นทาง 401  เป็นถนนผ่านทาง
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ขึ้นเขาสกรอยต่อจังหวัดพังงา-สุราษฎร์ธานีในปีที่ผ่านมา  พ.ศ.2561  มีอุบัติเหตุทางถนนถึง  36  ครั้ง  (ให้

ข้อมูลโดยจากการสัมภาษณ์นายประวิทย์ เดชวรวิทย์) 
2.  ผลการศึกษาปัจจัยน�าเข้า (Input) 

ระดับจังหวัด คณะท�างานโครงการฯมีจ�านวน 9 คน และกลไกคณะกรรมการประชารัฐเพื่อ ส่งเสริม

ชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจังหวัดพังงา โดยมีการสนับสนุนด้านคนและองค์ความรู้ในการด�าเนิน

งานพบว่าคณะท�างานในระดับจังหวัดมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติโดยคณะ

ท�างานในส่วนภาคประชาชนมาจากพื้นที่บ้านน�้าเค็มที่มีประสบการณ์การท�างานจัดการภัยพิบัติมาอย่างต่อ

เนื่อง  และมีตัวแทนจากภาครัฐ  คือ  เจ้าหน้าที่จากส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีความ

เชี่ยวชาญทั้งการเป็นครูฝึกของปภ. วิทยากรดับเพลิง และวิทยากรกู้ภัยทางน�้า เข้าร่วมเป็นทีมวิทยากรใน 8 

พื้นที่เป้าหมาย  โดยคณะท�างานมีความเข้าใจเป้าหมายในการด�าเนินโครงการ และมีการสนับสนุนงบ

ประมาณส�าหรับการประชุมในระดับจังหวัดทั้งการประชุมคณะท�างาน การประชุมเวทีระดับจังหวัด

ระดับพื้นที่ คณะท�างานในระดับต�าบลพบว่าเป็นแกนน�าภาคประชาชนโดยส�าหรับพื้นที่ต�าบล

มะรุ่ย  อ�าเภอทับปุด  โดยในขณะที่ต�าบลรมณีย์  อ�าเภอกะปง  เป็นแกนน�าภาคประชาชน  โดยผู้

ประสานงานหลักในการประสานของท้ังสองพื้นที่เป็นตัวแทนภาคประชาชนมีความเข้าใจในเป้าหมายการ

ด�าเนินโครงการในการพัฒนาให้เกิดกลไกคณะท�างานและแผนเตรียมความพร้อมภัยพิบัติในต�าบลและ

บทบาทหน้าที่ในการประสานการจัดเวทีต่างๆการเชิญผู้เข้าร่วมที่ประกอบด้วย  ประชาชน  แกนน�าภาค

ประชาชน กลุ่มอาสาสมัครในชุมชนอาทิ อสม. อปพร. และตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล เป็นต้น และมีงบประมาณสนับสนุนจากโครงการฯในการ

จัดเวทีต่างๆในพื้นที่  รวมทั้งวิทยากรในระดับจังหวัดที่มาช่วยจัดกระบวนการประชุมสร้างการเรียนรู้การเตรี

ยมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
3.  ผลการศึกษาปัจจัยด้านกระบวนการ (Process)

ระดับจังหวัด ส�าหรับการพัฒนากลไกความร่วมมือการจัดการภัยพิบัติระดับจังหวัด มีการ

ประชุมของคณะท�างานโครงการฯ ร่วมกับคณะกรรมการประชารัฐเพื่อส่งเสริมชุมชนเตรียมความ

พร้อมรับมือภัยพิบัติจังหวัดพังงา  ในการวางแผนการท�างาน  และใช้การประชุมประจ�าเดือนของทีม

ยุทธศาสตร์จังหวัดพังงาเมืองแห่งความสุขซึ่งมีตัวแทนทั้งจากภาคประชาชน  ภาคเอกชน  ตัวแทนภาครัฐใน

การปรึกษาติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านความปลอดภัยซึ่งครอบคลุมประเด็นเตรียมความ

พร้อมภัยพิบัติ 

ระดับพื้นที่ ส�าหรับการพัฒนาแผนการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ 8 พื้นที่ คณะท�างาน

มีการเลือกพื้นที่ชุมชนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทั้ง  8  ชุมชน  โดยมีการประเมิน

ความพร้อมของชุมชน  ว่ามีความสนใจในประเด็นการจัดการภัยพิบัติ  และมีทีมในการท�างานหรือไม่  เมื่อ

ประเมินว่าชุมชนมีความพร้อมแล้วคณะท�างานระดับจังหวัดมีการลงพื้นที่ต�าบล  โดยมีขั้นตอนการด�าเนิน

งาน 3 ขั้นตอนได้แก่ 

1. เวทีที่ 1 เวทีท�าความเข้าใจ โดยการท�างานทางคณะท�างานระดับจังหวัดมอบหมายให้ผู้

ประสานพื้นที่ประสานผู้เข้าร่วมประชุมทั้งภาคประชาชน  และภาคส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  โดย
มีเป้าหมายการสร้างความเข้าใจและความตระหนักงานภัยพิบัติ  ให้ชุมชนได้มีการประเมินความเสี่ยงภัย
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พิบัติในพื้นที่  การค้นหาจิตอาสาที่จะมาท�าเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ  และตั้งคณะท�างานชุด
ตั้งต้น  จุดเด่นที่พบ  คณะท�างานให้พื้นที่จัดเตรียมการประชุม  ทั้งเรื่องผู้เข้าประชุม  สถานที่  เวลา  โดยคณะ
ท�างานระดับจังหวัดมีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงด้านวิชาการเท่านั้น  และภายหลังเสร็จสิ้นเวทีก็มีโจทย์ให้คณะ
ท�างานในพื้นที่ไปค้นหาทีมเพิ่ม และค้นหาข้อมูลส�าหรับเตรียม พบว่ามีการด�าเนินการครอบคลุมทั้ง 8 ต�าบล

2. เวทีที่ 2 เวทีจัดเก็บข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลภัยพิบัติในต�าบล มีการ

ท�าแผนที่ชุมชน  จุดเสี่ยงภัยพิบัติในต�าบล  การก�าหนดที่ตั้งจุดอพยพของชุมชน    ข้อมูลและสถิติสถาน
ทางสุขภาพ  ของต�าบลโดยใช้เวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน  รวมทั้งการบ้านไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ละเอียดมากขึ้น  อาทิ  ข้อมูลแปลงเกษตร  สัตว์เลี้ยง  ปั้มในชุมชน  ตู้หยอดน้�า  มีเป้าหมายส�าคัญใช้
กระบวนการจัดท�าข้อมูลเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน  โดยการจัดเวทีที่  2  นี้ผู้ประเมินพบ
ว่า  มีพื้นที่  จัดกระบวนการถึงเวทีที่  2  จ�านวน  7  พื้นที่  ได้แก่  1)  ต�าบลมะรุ่ย  อ�าเภอทับปุด  2)  ต�าบล
รมณีย์  อ�าเภอกะปง  3)  ต�าบลนบปลิง  อ�าเภอเมือง  4)  ต�าบลคลองเคียน  อ�าเภอตะกั่วทุ่ง  5)  ต�าบล
ทุ่งมะพร้าว  อ�าเภอท้ายเหมือง  6)  ต�าบลนาเตย  อ�าเภอท้ายเหมือง  7)  ต�าบลบางไทร  อ�าเภอตะกั่วป่า

3. เวทีที่ 3 การจัดท�าแผนเตรียมความพร้อมภัยพิบัติ โดยการเป็นกระบวนการน�าข้อมูลที่

ให้เก็บอย่างละเอียดมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท�าแผนการเตรียมรับมือภัยพิบัติ  มีการก�าหนดบทบาทบุคคล 
โดยการแบ่งคณะท�างานฝ่ายต่างๆประกอบด้วยฝ่ายงานจราจร  ฝ่ายแม่ครัวกลาง  ฝ่ายพยาบาล  ฝ่ายอพยพ 
โดยก�าหนดให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจตั้งคณะท�างานฝ่ายต่างๆ  ขึ้นเอง  จะมากหรือน้อยกว่าตัวแบบที่ทีมพี่เลี้ยง
วิชาการยกตัวอย่างให้ได้ ทีมประเมินพบว่า มีพื้นที่ที่ด�าเนินการถึงเวทีที่ 3 จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) ต�าบลรมณีย์ 
อ�าเภอทับปุด 2) ต�าบลนบปริง อ�าเภอเมือง 3) ต�าบลบางไทร อ�าเภอตะกั่วป่า จ�านวนใน 3 พื้นที่ และพบว่ามีพื้นที่
ที่มีต้นทุนเรื่องแผนภัยพิบัติอยู่ก่อนแล้วเป็นการใช้เวทีที่  2  จัดกระบวนการผนวกการทบทวนแผนจ�านวน  3 
พืน้ที ่ไดแ้ก ่ต�าบลมะรุย่ อ�าเภอกะปง ต�าบลทุง่มะพรา้ว อ�าเภอทา้ยเหมอืง และต�าบลคลองเคยีน อ�าเภอตะกัว่ทุง่

4.  ผลการศึกษาด้านผลผลิต (Output)

(ผลผลิตและผลลัพธ์ รวมทั้งผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้น)

ระดับจังหวัด จากการสัมภาษณ์คณะท�างานยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ในการพัฒนากลไก
ความร่วมมือการจัดการภัยพิบัติระหว่างภาคประชาชน  หน่วยงานภาครัฐ  และภาคีที่เกี่ยวข้อง  พบว่า  เกิด
กลไกความร่วมมือการจัดการภัยพิบัติระดับจังหวัด  ในรูปคณะกรรมการที่มีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
โดยใช้กลไกคณะกรรมการประชารัฐเพื่อส่งเสริมชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจังหวัดพังงา  ในการ
ปรึกษาการขับเคลื่อนการเตรียมการรับมือภัยพิบัติ  และเกิดแผนการขับเคลื่อนการเตรียมภัยพิบัติในชุมชน

ระดับพื้นที่ พบว่าต�าบลรมณีย์ อ�าเภอกะปง ได้รับการคัดเลือกมาจากความเข้มแข็งของ

องค์กรชุมชน  ซึ่งเห็นได้จากประสบความส�าเร็จในกิจกรรมของชุมชน  อาทิเช่น  รางวัลการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์กล้วยน�้าว้า การท�าน�้าปลีกล้วย สถาบันการเงินชุมชน ที่รวมกลุ่มกันขายยางก้อน ที่ได้ราคาสูงกว่า

ท้องตลาด  การท�าปุ๋ยขี้ช้าง  ท่องเที่ยวชุมชนบ่อน�้าร้อนรมณีย์  จนได้รางวัล  ในส่วนของประเด็นภัยพิบัติ 

อุบัติเหตุ อุบัติภัย ที่ผ่านมามีการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครด้าน one ต�าบล one service (OTOS) 

และดินโคลนถล่ม  จาก ปภ. ด้านอื่นๆยังไม่ได้ด�าเนินการเป็นรูปธรรมมากนักส่วนหนึ่งเนื่องมาจาก ขาดการ

สนับสนุน เรื่องงบประมาณ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยเรื่องระเบียบ งบประมาณ จึงถูกผลักดัน

ให้เกิดกลไกคณะท�างานศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชน  คณะท�างานมีการแบ่งบทบาท

หน้าที่เป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายจราจร ฝ่ายครัวกลาง ฝ่ายพยาบาล ฝ่ายอพยพ  เกิดข้อมูลแผนที่เสี่ยงภัยใน

ต�าบล  และพื้นที่อพยพในแต่ละหมู่บ้าน  ในขณะที่ต�าบลมะรุ่ย  อ�าเภอทับปุด  เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีความเข้ม
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แข็งของชุมชน โดยมีแกนน�า อปพร.ที่ได้รับการอบรม ที่ องค์การบริหารส่วนต�าบลสนับสนุนงบประมาณให้

เข้ารับการอบรม one ต�าบล one service (OTOS) ทางคณะท�างาน ได้ลงจัดเวทีครั้งที่ 1 และ 2 ร่วมกันจน

เกิดคณะท�างานฝ่ายต่างๆของพื้นที่เกิดข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติและพื้นที่อพยพในแต่ละหมู่บ้าน  แต่ประสบ

ปัญหาไม่สามารถจัดเวทีที่ 3 เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร คือ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ท�าให้แกนน�าที่ขับเคลื่อนของศูนย์อุบัติภัยของต�าบลมะรุ่ย  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วน

ต�าบล  ต้องรอความชัดเจนทางนโยบายจากนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลคนใหม่ซึ่งทั้งสองพื้นที่ยังไม่

ด�าเนินการบูรณาการแผนเตรียมความพร้อมรับมือรับมือภัยพิบัติโดยชุมชนกับแผนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

สรุปการขับเคลื่อนแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชน 8 พื้นที่น�าร่องในระดับจังหวัด

พื้นที่ ผลที่เกิดขึ้น หมายเหตุ
1) ต�าบลมะรุ่ย 
อ�าเภอทับปุด 

2 เวที เกิดกลไกคณะท�างาน

เกิดข้อมูลเตรียมพื้นที่เสี่ยงภัย

แผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
โดยชุมชน

เนื่องจากมีต้นทุนการท�างาน
ภัยพิบัติจึงใช้เป็นกระบวน
การทบทวนกลไก และ
ทบทวนแผนเตรียมความ
พร้อมภัยพิบัติโดยชุมชน

2) ต�าบลรมณีย์ 

อ�าเภอกะปง
4 เวที เกิดกลไกคณะท�างาน

เกิดข้อมูลเตรียมพื้นที่เสี่ยงภัย

เกิดแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัย
พิบัติ

ผู้น�าท้องถิ่นให้การสนับสนุน

เครือข่ายในชุมชนมีความ
เข้มแข็ง

3) ต�าบลนบปลิง 

อ�าเภอเมือง                        
3 เวที เกิดกลไกคณะท�างาน

เกิดแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัย
พิบัติ

ท�าแผนเตรียมรับมือภัยพิบัติ
บูรณาการกับแผนท้องถิ่น

4) ต�าบลคลอง

เคียน อ�าเภอ

ตะกั่วทุง่

2 เวที เกิดกลไกคณะท�างาน

เกิดแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัย
พิบัติ

เนื่องจากมีต้นทุนการท�างาน
ภัยพิบัติจึงใช้เป็นกระบวน
การทบทวนกลไก และ
ทบทวนแผนเตรียมความ
พร้อมภัยพิบัติโดยชุมชน

5) ต�าบลบ่อแสน 

อ�าเภอทับปุด
1 เวที เกิดกลไกคณะท�างาน ขาดความพร้อมของทีมคณะ

ท�างาน
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พื้นที่ ผลที่เกิดขึ้น หมายเหตุ
6) ต�าบลทุ่ง

มะพร้าว อ�าเภอ

ท้ายเหมือง

2 เวที เกิดกลไกคณะท�างาน

เกิดข้อมูลเตรียมพื้นที่เสี่ยงภัย

เกิดแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัย
พิบัติ

เนื่องจากมีต้นทุนการท�างาน
ภัยพิบัติจึงใช้เป็นกระบวน
การทบทวนกลไก และ
ทบทวนแผนเตรียมความ
พร้อมภัยพิบัติโดยชุมชน

7) ต�าบลนาเตย 

อ�าเภอท้ายเหมือง
2 เวที เกิดกลไกคณะท�างาน

เกิดข้อมูลเตรียมพื้นที่เสี่ยงภัย

ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ไม่เพียง
พอต่อการท�าแผนเตรียม
ความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

8) ต�าบลบางไทร 

อ�าเภอตะกั่วป่า
3 เวที เกิดกลไกคณะท�างาน ข้อมูลเตรียมพื้นที่เสี่ยงภัยไม่

สมบูรณ์

อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย

วัตถุประสงค์ข้อที่  1 ผลการศึกษาระดับจังหวัด  พบว่า  เกิดกลไกความร่วมมือการจัดการภัยพิบัติ

ระดับจังหวัดระหว่างภาคประชาชน  หน่วยงานภาครัฐ  และภาคีที่เกี่ยวข้องโดยเป็นการท�างานต่อเนื่องภาย

ใต้คณะกรรมการประชารัฐเพื่อส่งเสริมชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจังหวัดพังงา โดยรับทราบการ

ขับเคลื่อนปฏิบัติเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติระดับต�าบล  และในการขับเคลื่อนนโยบายสู่พังงาเมือง

ปลอดภัยให้เป็นนโยบายระดับจังหวัด  เป็นการท�างานต่อเนื่องการวาระสมัชชาพังงาเมืองแห่งความสุขใน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  สร้างระบบความร่วมมือสู่พังงาเมืองปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และปลอดภัย

เมื่อภัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 และการพัฒนาแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติระดับต�าบล โดยเป็นการ

บริหารจัดการภัยพิบัติร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนในพื้นที่โดยมีชุมชน

น�าร่องที่มีความพร้อม  8  พื้นที่ทั้งจังหวัดพังงา  มีการด�าเนินการเกิดแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

ระดับต�าบล 5 พื้นที่ ได้แก่ ต�าบลมะรุ่ย อ�าเภอทับปุด ต�าบลรมณีย์ อ�าเภอกะปง ต�าบลนบปลิง อ�าเภอเมือง  

ต�าบลคลองเคียน อ�าเภอตะกั่วทุ่ง และต�าบลทุ่งมะพร้าว อ�าเภอท้ายเหมือง และอยู่ระหว่างการด�าเนินการ 3 

พื้นที่ ได้แก่ ต�าบลบ่อแสน อ�าเภอทับปุด ต�าบลนาเตย อ�าเภอท้ายเหมือง และต�าบลบางไทร อ�าเภอตะกั่วป่า 

ผลการศึกษาระดับพื้นที่ พบว่า ต�าบลรมณีย์ อ�าเภอกะปง โดยมีศูนย์ป้องกันภัยพิบัติที่อยู่ภายใต้การดูแลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้น�าท้องถิ่นให้การสนับสนุน มีกลไกคณะท�างานที่ชัดเจนเข้มแข็ง  มีการเตรียม

ข้อมูลภัยพิบัติภายในชุมชน  มีแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ  และบรรจุลงในแผนงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลแล้ว และต�าบลมะรุ่ย อ�าเภอทับปุด มีเพียงกลไกคณะท�างาน มีการเตรียมข้อมูลภัยพิบัติ มี

แผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ  แต่ยังไม่ได้บรรจุแผนเตรียมรับมือภัยพิบัติลงในแผนงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์ข้อที่  2  ผลการศึกษาพบว่า  แนวทางในการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนจังหวัดพังงา ในการขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัด และการพัฒนา

กลไกและแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติระดับต�าบล มีดังนี้ 1) คณะท�างานผู้เกี่ยวข้องด้านการจัดการ

ภัยพิบัติในท้องถิ่นควรเพิ่มด้านการท�าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย  ในประเด็นเรื่องความส�าคัญและความ

จ�าเป็นของการจัดการภัยพิบัติ ให้ทุกคนเข้าใจและตระหนักถึงความจ�าเป็นของการสร้างเครือข่ายป้องกันภัย
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พิบัติในชุมชน  มิใช่รอความช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการภัยพิบัติจากท้องถิ่นแต่อย่างเดียว  แต่เป็นการ

ท�างานร่วมกันระหว่างชุมชนและท้องถิ่น  2)  เร่งสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้องว่าการเตรียม

พร้อมในเรื่องการจัดการภัยพิบัติเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมความมั่นใจ  ให้กับนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้นแก่พื้นที่ 

มิใช่เป็นการท�าลายบรรยากาศการท่องเที่ยวอย่างที่กังวลแต่อย่างใด

ข้อควรค�านึงที่ผู้วิจัยค้นพบจากงานวิจัยนี้มีดังนี้  
1.  ชุมชนต้องยึดหลักการพึ่งตนเอง  มากกว่ารอคอยการช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อย่างเดียว  ควรมีการเรียนรู้แล้วพัฒนาตนเองตลอดเวลา  และควรมีการวางแผนในการจัดการภัยพิบัติที่ท�า
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีงบประมาณคอยสนับสนุนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย  ของ  อัมพร  แก้ว
หนู  (2554)  โดยการจัดการภัยพิบัติ “ชุมชนต้องรู้จักตนเอง” ต้องวิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์ให้ถึงต้นทุนที่มี
อยู่เดิม ต้นทุนใหม่ และต้นทุนที่จะต้องเพิ่มขึ้น อาจจะต้องต่อสู้กับตนเอง  กับระบบ และความเคยชินแบบ
เดิมๆ  โดยการค้นหาทักษะ  ความรู้ใหม่ๆ  เพิ่มเสมอ  การสรุปบทเรียนซึ่งต้องท�าอย่างเป็นประจ�าเพื่อน�าไป
พัฒนา  ยกระดับการท�างาน  เนื่องจากสถานการณ์ภัยพิบัติมีการเปลี่ยนแปลง  อยู่ตลอดเวลาที่  ส�าคัญต้องมี
การเรียนรู้ร่วมกัน  มีการวางบทบาทในการท�างานร่วมกันอย่างชัดเจนทั้งนี้การจัดการภัยพิบัติต้องใช้ความ
ร่วมมือทั้งในระดับครัวเรือนและระดับพื้นที่ 

2.  การจัดการภัยพิบัติต้องสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง  ดังเช่น
การศึกษาของ    ศิรินันต์  สุวรรณโมลี  (2552)  พบว่า  การจัดการตนเองด้านภัยพิบัติจะส�าเร็จได้ต้องใช้
กระบวนการ  มีส่วนร่วมและความร่วมมือจากภาคประชาสังคม  คือ  ทั้งชุมชน  ภาครัฐ  และองค์กรพัฒนา
เอกชน    อีกทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านจะต้องมาจากการมีส่วนร่วมทั้งจากภายในและภายนอก
ชุมชน ที่จะแก้ปัญหาหลายๆ ด้านที่เกี่ยวเนื่องไปพร้อม ๆ กัน

ข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็น

ปัจจัยเอื้อที่มีผลต่อการจัดการภัยพิบัติ

เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดพังงามีต้นทุนการท�างานมาอย่างต่อเน่ืองได้รับการ

ยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา  มีการท�างาน

ร่วมกันและการเข้าไปร่วมเป็นกลไกคณะกรรมการระดับจังหวัด  ได้แก่  คณะกรรมการประชารัฐเพื่อส่งเสริม

ชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจังหวัดพังงา 

มีวาระยุทธศาสตร์ที่  6  สร้างระบบความร่วมมือสู่พังงาเมืองปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และ

ปลอดภัยเมื่อภัยมา ซึ่งครอบคลุมประเด็นการจัดการภัยพิบัติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559  เป็น 1 ใน 10 ยุทธศาสตร์

ขับเคลื่อนพังงาแห่งความสุข

ในระดับชุมชนเป้าหมายที่เลือกในการท�าแผนขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ  หลาย

พื้นที่มีต้นทุนกลไกคณะท�างาน และแผนการรับมือภัยพิบัติอยู่บ้างแล้วแต่ขาดการท�างานอย่างต่อเนื่องท�าให้

ขั้นตอนการไปจัดท�ากระชับมากยิ่งขึ้น 

ปัจจัยอุปสรรคที่มีผลต่อการจัดการภัยพิบัติ

คณะท�างานในระดับพื้นที่ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอาสาสมัครที่มีจิตอาสา  เข้าไปมีบทบาทและด�าเนิน

งานกิจกรรมต่างๆในชุมชนหลายด้าน  หลายกิจกรรม  หากไม่มีการวางแผน  ควบคุม  และก�ากับการด�าเนิน

งานที่ดี จะส่งผลต่อการด�าเนินงานในโครงการต่างๆได้
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ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสภำพกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจตรวจคนเข้ำเมืองในกำร

ปฏิบัติงำนป้องกันอำชญำกรรมข้ำมชำติ กรณีศึกษำ: ด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง ท่ำอำกำศยำน

ภูเก็ต
The Comment on the Conditionthe Operation of Transnational Crime Prevention of 

Immigration Police Officers: A Case study of Phuket Airport Immigration

นุสรา ชูแก้ว1* วิสุทธิณี ธานีรัตน์1

Nusara Chookaew1* Wisuttinee Taneerat1

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจคนเข้าเมืองใน

การปฏิบัติงานป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ กรณีศึกษาด่านตรวจคนเข้าเมือง จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 2) เพื่อ

เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานอาชญากรรมข้ามชาติของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง 

ท่าอากาศยานภูเก็ต จ�าแนกตามปัจจัยสภาพแวดล้อม และปัจจัยอื่นๆ 

ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจคนเข้าเมืองในการปฏิบัติงาน

ป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ  กรณีศึกษาด่านตรวจคนเข้าเมือง  จ�าแนกตามปัจจัยส่วน  ได้แก่  เพศ  อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ชั้นยศ เงินเดือนหรือค่าตอบแทน การใช้ภาษาต่าง

ประเทศในการสื่อสารมีผลต่อการปฏิบัติงานการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจตรวจคน

เข้าเมือง  ท่าอากาศยานภูเก็ตในภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05    และ  2) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานอาชญากรรมข้ามชาติของเจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง  ท่า

อากาศยานภูเก็ต จ�าแนกตามปัจจัยสภาพแวดล้อม และปัจจัยอื่นๆ พบว่า  เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สภาพการปฏิบัติงานการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติของเจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง  จ�าแนกตาม

ปัจจัยสภาพแวดล้อม  ในภาพรวมที่มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง  (r=0.594)  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  ที่

ระดับ 0.01 และเจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติของ

เจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง  จ�าแนกตามปัจจัยอื่นๆ    ในภาพรวมที่มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 

(r=0.599) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01

ค�ำส�ำคัญ : การป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ, เจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง, ท่าอากาศยานภูเก็ต

Abstract

The purpose of this study were 1) to study the factors affecting the operation of 

transnational crime prevention of immigration police officers: a case study of Phuket Airport 

Immigration classified by personal factors such as gender, age, status, education level dura-

tion of work, rank, salary or compensation and using of foreign languages   in communication 

1  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

   Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campus
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and 2) to study the relationship between factors affecting the operation of transnational 

crime prevention of immigration police officers: a case study of Phuket Airport Immigration. 

The result found that 1) the personal factors such as gender, age, status, education 

level duration of work, rank, salary or compensation and using of foreign languages in com-

munication affected the operation of transnational crime prevention of immigration police 

officers: a case study of Phuket Airport Immigration not different at the statistical level of 

0.05. And 2) The environmental factors are related to the operation of transnational crime 

prevention of immigration police officers: a case study of Phuket Airport Immigration was a 

moderate level of correlation (r = 0.594) with statistical significance at the level of 0.01. 

Other factors are related to the immigration crime prevention operation of the immigration 

police. In general, there is a medium level of correlation (r = 0.599) with statistical signifi-

cance at the level of 0.01.

Keywords: The operation of transnational crime prevention, Immigration police officers,       

Phuket Airport

บทน�ำ

ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม 

และเทคโนโลยี  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อประเทศในหลายๆ  ด้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

เปลี่ยนแปลงลักษณะอาชญากรรมธรรมดาไปสู่อาชญากรรมองค์กร  และมีการพัฒนาต่อเนื่องไปสู่รูปแบบ

ของอาชญากรรมข้ามชาติ  ซึ่งอาชญากรรมข้ามชาติ  หมายถึง  การกระท�าความผิดโยละเมิดกฎหมายอาญา 

โดยผู้ก่อกระท�าขึ้นในประเทศหนึ่งมีผลเสียหายเชื่อมโยงอีกประเทศหนึ่ง (สุมนทิพย์ จิตสว่าง, นัทธี จิตสว่าง, 

และประพจน์  อนุศิริ,  2558)  อาชญากรรมข้ามชาตินับเป็นปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  ที่ก�าลังทวีความ

รุนแรงมากขึ้นในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วจนไร้ขีดจ�ากัด

พรมแดนรัฐชาติ  กลายเป็นเครื่องมือและช่องทางส�าคัญในการก่ออาชญากรรมข้ามเขตแดน  อีกทั้งรูปแบบ

การประกอบอาชญากรรมเปลี่ยนจากกระท�าโดยปัจเจกบุคคลมาสู่การเป็นองค์กรที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือ

ข่ายท�าให้อาชญากรรมกลายเป็นปัญหาที่รัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศตระหนักและเน้นย�้าถึงความ

ร่วมมือในการป้องกันปราบปราม  เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายอันน�าไปสู่สภาพบังคับที่มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  ประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  จึงสนับสนุนและให้ความร่วมมือแก่

ประชาคมโลกที่มีต่อปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสังคมในเวลานี้ 

ซึ่งในการกลั่นกรองบุคคลผู้ที่เดินทางเข้า-ออกนี้  จะต้องกระท�าโดยใช้ปฏิภาณไหวพริบตลอดจน

ต้องอาศัยทักษะความช�านาญ  หรือความรู้ความสามารถเฉพาะตน  เพื่อให้เกิดความถูกต้อง  แม่นย�า  มี

ประสิทธิภาพ  แต่จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบให้น้อยที่สุด  ในการที่จะป้องกันมิให้บุคคลไม่พึง

ประสงค์หรือผู้เป็นภัยต่อประเทศชาติเหล่านี้เล็ดลอดเข้ามา หรือใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านเพื่อเดินทาง

ต่อไปยังประเทศที่สาม 

อย่างไรก็ดี  ด่านตรวจเข้าเมือง  ท่าอากาศยานภูเก็ต  หน่วยงานภายใต้สังกัดกองบังคับการตรวจคน
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เข้าเมือง 2 มีภารกิจหลัก คือ การตรวจบุคคลและพาหนะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและเดินทางออก

ไปนอกราชอาราจักร ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 2522 ตลอดจนด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ

ค้าหญิงและเด็ก  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  ดังนั้นด่านตรวจคนเข้าเมืองจึงเป็นหน่วยงานที่จะต้องด�าเนิน

การให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายในการป้องกันปราบปรามผู้ที่ละเมิดต่อกฎหมาย กล่าวคือ  จะต้อง

ท�าหน้าที่ในการตรวจสอบและกลั่นกรองบุคคลผู้ที่เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร  ว่าเป็นผู้ที่มีเอกสารการ

เดินทางถูกต้องตามที่  พ.ร.บ.คนเข้าเมือง  พ.ศ.2522  ก�าหนดไว้หรือไม่  เป็นหนังสือเดินทางที่เกิดจากการ

ปลอมแปลงหรือไขดัดแปลงหรือไม่  ซึ่งในปัจจุบันจะพบว่ามีการด�าเนินการในลักษณะอาชญากรรมองค์การ

ได้อย่างแนบเนียนมากขึ้น  จึงท�าให้การท�างานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจคนเข้าเมืองยากที่จะกลั่นกรอง

บุคคลที่เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร  จึงต้องกระท�าโดยการใช้ประสบการณ์  ปฏิภาณไหวพริบ  ตลอดจน

ต้องอาศัยทักษะความช�านาญ  หรือความรู้  ความสามารถเฉพาะตน  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน

อาชญากรรมข้ามชาติของเจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง  เกิดความถูกต้อง  แม่นย�า  และมีประสิทธิภาพ  

จากสภาพปัญหาดังกล่าวท่ีเกิดข้ึนผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานป้องกัน

อาชญากรรมข้ามชาติของเจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง  ท่าอากาศยานภูเก็ต  เพื่อทราบปัจจัยที่มีผลต่อ

การปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจคนเข้าเมืองในการปฏิบัติงานป้องกัน

อาชญากรรมข้ามชาติ กรณีศึกษาด่านตรวจคนเข้าเมือง จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการปฏิบัติงานอาชญากรรมข้ามชาติของเจ้าหน้าที่
ต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต จ�าแนกตามปัจจัยสภาพแวดล้อม และปัจจัยอื่น ๆ

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ผู้วิจัยสามารถเพิ่มเติมในเรื่องของประสิทธิภาพและการพัฒนางานที่สืบเนื่องจากปัจจัยที่ส่ง

ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

2.  น�าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ผู้บริหารและฝ่ายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา  อุปสรรค  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง  ด่านตรวจคนเข้าเมือง  ท่า
อากาศยานภูเก็ต และน�าไปเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับอำชญำกรรมข้ำมชำติ

ตามความหมายของอาชญากรรม  หมายถึง  การกระท�าใด  ๆ  ก็ตามที่มีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน

กฎหมายอาญาที่บทบัญญัติโทษไว้ว่าเป็นความผิด  และมีบทลงโทษ  ซึ่งผู้ประกอบอาชญากรรมจะต้องได้รับ

โทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในขณะนั้นโดยการประกอบอาชญากรรมมีปัจจัยหลายประการเช่นการเรียนรู ้

ประสบการณ์  สภาพแวดล้อมทางสังคม และครอบครัวที่ได้ประสบกับปัญหาด้านอาชญากรรม อาจเป็นตัวชี้

นาให้ผู้กระท�าผิดเป็นอาชญากรได้ในยุคก่อนคริสตกาล  “อาชญากรรม”  ยังจัดเป็นเรื่องส่วนบุคคล  ซึ่งรัฐไม่

เข้าแทรกแซงผู้เสียหายจึงสามารถเรียกคืนความเสียหาย  หรือเรียกช�าระหนี้ความแค้นได้จากผู้กระท�าผิดี
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หรือแม้แต่สมาชกอื่นในครอบครัวของผู้กระท�าผิดได้โดยตรง  แต่การลงโทษหรือการเรียกค่าชดใช้โดยตรง

จากผู้เสียหายก็มักไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไป  ถ้าผู้เสียหายมีความอ่อนแอกว่าผู้กระท�าผิดีหรือแม้ในกรณี  ที่ทั้งสอง

ฝ่ายมีพลังอ�านาจพอ  ๆ  กัน  การท�าลายล้างซึ่งกันและกันก็จะไม่มีวันจบสิ้น  ผลที่ติดตามมาก็คือชุมชนและ

สังคมย่อมจะวุ่นวายเสียหาย  ด้วยเหตุนี้รัฐจึงได้เริ่มเข้ามามีบทบาทแทรกแซงในการพิจารณาพิพากษาคดี

และลงโทษผู้กระท�าผิด ทั้งนี้เพื่อรักษาความสงบสุขของชุมชนและสังคมให้คงอยู่ต่อไป (ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล, 

2548, น. 12)
2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม

การป้องกันอาชญากรรมเป็นการป้องกันมิให้มีการละเมิดต่อกฎหมายที่ท�าลายความปลอดภัยของ

สังคม  ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  เพื่อให้บุคคลมีความปลอดภัยในชีวิต  ร่างกาย 

และทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดเหตุร้าย อันเป็นเหตุให้สมาชิกของสังคมเสียหายหรือได้รับบาดเจ็บ  ไม่

ว่าด้วยเจตนา  หรือประมาท  และในการที่จะท�าให้สังคมเกิดความสงบสุข  จะต้องมีการควบคุมอาชญากรรม 

ซึ่งนอกจากการก่ออาชญากรรมจะกระท�าโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทยเอง  ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วบาง

ครั้งคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  นอกจากจะเป็นผู้ที่ก่ออาชญากรรมมาจากประเทศอื่นแล้ว

บางครั้งก็เข้ามาก่ออาชญากรรมขึ้นในประเทศไทยอีกด้วย  ได้แก่  ชาวจีนไต้หวัน  แก๊งมาเฟีย  หรือผู้ที่เข้ามา

ก่ออาชญากรรมต่าง ๆ  ในประเทศ ดังที่เรามักได้พบเห็นหรือทราบข่าว มาเนือง ๆ  ดังนั้น จึงต้องมีการควบคุม

มิให้อาชญากรรมลุกลาม หรืออยู่ในระดับที่สังคมยอมรับได้ (สุดสงวน สุธีสร, 2545, น. 101)
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำน

Cumming and Schwab (อ้างถึงใน นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, 2540, น 8) ได้เสนอ ว่าปัจจัยที่มีผล

ต่อการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การ เป็นผลมาจากปัจจัยสภาพแวดล้อมและปัจจัยส่วนบุคคล  

ดังแบบจ�าลองดังนี้
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ผู้วิจัยได้ก�าหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษา 

ได้ดังนี้

            ตัวแปรอิสระ                                                       ตัวแปรตำม
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  เจ้าหน้าทีต�ารวจด่านตรวจคนเข้าเมือง  ท่าอากาศยาน

ภูเก็ต มีจ�านวนทั้งหมด 428 นาย (ข้อมูลจากธุรการ,ก�าลังพล,นโยบายและแผน,คดีวินัย,เทคโนฯ,สวัสดิการ) 

ซึ่งวิธีการสุ่มตัวอย่างประชากร คิดจากขนาดกลุ่มของประชากรตามสูตรค�านวณ ทาโร่ ยามาเน่   (Taro Ya-

mane, 1967)    โดยก�าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ระดับ

นัยส�าคัญทางสถิติ  0.05 ได้จ�านวนประชากร 207 นาย

สมมติฐำนกำรวิจัย

สมมติฐำนที่ 1  เจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ตมีความคิดเห็นต่อสภาพการ

ปฏิบัติงานการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติของเจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง  ท่าอากาศยานภูเก็ต  ใน

ระดับเห็นด้วยมากที่สุด

สมมติฐำนที่ 2  เจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง  ท่าอากาศยานภูเก็ต  ที่มีปัจจัยส่วน  บุคคลแตก

ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติงานการป้องกัน อาชญากรรมข้ามชาติที่แตกต่างกัน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  ส�าหรับการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้วิจัย

สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล ประกอบดัวย 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที1่ เป็นค�าถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบคุคลโดยทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  เพศ  อายรุะดบั

การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน ช้ันยศ อตัราเงินเดือนหรอืค่าตอบแทน การใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร

ตอนที่ 2 เป็นค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติของ

เจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่
1.  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ชั้นยศ เงินเดือน

และค่าตอบแทน การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร

2.  ปัจจยัสภาพแวดล้อม ได้แก่ ด้านบคุลากร/ก�าลงัพล ด้านงบประมาณ/วัสดุอปุกรณ์ ด้านกฎหมาย กฎ
ระเบียบและข้อบังคบัท่ีเกีย่วข้อง ด้านการประสานงาน ด้านการทจุรติของเจ้าหน้าที่

3.  ปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ ความพงึพอใจและขวญัก�าลงัใจในการปฏิบติังาน         
ลกัษณะข้อค�าถามเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close – ended  Questionnaires )   โดยลกัษณะค�าถามจะ
ประกอบด้วยข้อความซึง่ผูต้อบจะต้องประเมนิความรู้สกึของผูต้อบเอง    เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating 
Scale)  5  ระดบั 

ตอนที่ 3    เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ซึ่งมีลักษณะเป็นค�าถามปลายเปิด 

(Open  Ended  Question)  ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่ม

เติม

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล หลังจากการด�าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลได้ครบตามจ�านวนแล้ว  ผู้วิจัยจะท�าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม  SPSS  (Statistical Package 

for the Social Sciences)  โดยก�าหนดวิธีการค�านวณทางสถิติตามลักษณะข้อมูลดังต่อไปนี้
1.  การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติ

งาน  ชั้นยศ  เงินเดือนและค่าตอบแทน  และการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร  วิเคราะห์โดย  ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) 

2.  การวิเคราะห์การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานการป้องกันอาชญากรรม
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ข้ามชาติโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

3.  การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ ปฏิบัติงานการป้องกัน
อาชญากรรมข้าม ตามปัจจัยส่วนบุคคล ใช้ สถิติ Ttest และ One-way ANOVA

สรุปผลและอภิปรำยผลกำรวิจัย

จากผลการวิจัยเรื่อง  “ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจคนเข้า

เมืองในการปฏิบัติงานป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ  กรณีศึกษา:  ด่านตรวจคนเข้าเมือง  ท่าอากาศยาน

ภูเก็ต” สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1) คือ เพื่อศึกษำสภำพกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจตรวจคนเข้ำเมือง

ในกำรปฏิบัติงำนป้องกันอำชญำกรรมข้ำมชำติ กรณีศึกษำด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง จากผลการวิจัยพบว่า

เจ้าหน้าที่ที่มีเพศ อายุ  ระดับการศึกษา  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน การจ�าแนกชั้นยศ อัตราเงินเดือนหรือค่า

ตอบแทน  ต่างกัน  ส่งผลต่อการปฏิบัติงานการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งในภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน 

ดังแสดงในตารางที่ 1 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธวัชกุล ยุคลธรรม (2552) ศึกษาเรื่องการวิจัยปััจจัยที่มีผลต่อประสิทธิ

ภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจนครบาลบางมด พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย

ที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน  ในภาพรวมของข้าราชการต�ารวจ  และพิจารณาเป็นรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของยงยุทธ ฉายแสง (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร ในสถานีต�ารวจภูธร จังหวัดนครปฐม และสังวร ลิ้มรส (2552) ที่

ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่สัมพันธ์์กับความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของต�ารวจฝ่ายสืบสวน  กองก�ากับการสืบสวน

ต�ารวจนครบาล1  พบว่า  รายได้ต่อเดือน  แตกต่างกัน  ระดับความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของต�ารวจฝ่าย

สืบสวน กองก�ากับการสืบสวน ต�ารวจนครบาล1 ไม่แตกต่างกัน

ตำรำงที่ 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจคนเข้าเมืองในการปฏิบัติงานป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ กรณีศึกษา: 

ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ตจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนป้องกันอำชญำกรรมข้ำมชำติของเจ้ำ

หน้ำที่ต�ำรวจตรวจคนเข้ำเมือง ท่ำอำกำศยำนภูเก็ต
S.D. F Sig.

เพศ

2.47 0.33ชาย (121) 3.82 0.64

หญิง (86) 4.01 0.59

อำยุ

3.03 0.09

21-30 ปี 3.91 0.56

31-40 ปี 3.77 0.68

41-50 ปี 3.92 0.56

ระดับกำรศึกษำ

2.23 0.23

มัธยมศึกษา 3.87 0.65

อาชีวศึกษา, อนุปริญญา 3.86 0.51

ปริญญาตรี 3.92 0.56

สูงกว่าปริญญาตรี 3.94 0.44

ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน

4.15 0.11

1-5 ปี 3.87 0.65

6-10 ปี 3.95 0.58

11-15 ปี 4.03 0.53

15 ปีขึ้นไป 3.67 0.63

ชั้นยศ

3.23    0.20

พลต�ารวจ-ส.ต.อ.          3.98 0.39

จ.ส.ต.-ด.ต 3.84 0.40

ร.ต.ต.-ร.ต.อ.               4.05 0.31

พ.ต.ต. ขึ้นไป 3.70 0.00

อัตรำเงินเดือน/ค่ำตอบแทน

4.99 0.09

ต่�ากว่า 10,000 บาท/เดือน 3.93 0.61

10,001-15,000 บาท/เดือน 4.08 0.57

15,001 – 20,000 บาท/เดือน 3.96 0.55

20,001 บาทขึ้นไป/เดือน 3.71 0.67

นอกจากนี ้ เมือ่จ�าแนกตามการใช้ภาษาในการสือ่สารทีส่่งผลต่อการปฏบิติังานการป้องกันอาชญากรรม

ข้ามชาตพิบว่ากไ็ม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคล้องกบัแนวความคดิของ Steer (อ้างถงึใน ศริกิลุ เกรยีงไกร, 2543, น. 9) 

ได้เสนอแบบจ�าลองผลการปฏิบัตงิานของบุคคลในองค์การว่าได้รบัอิทธพิลมาจากทัง้ปัจจัยบคุคลและองค์การ  คอื 

1)  ปัจจยับุคคลประกอบด้วย  ความสามารถ  บคุลกิภาพ  ความสนใจ  แรงจงูใจ  ความชดัเจนในบทบาท  ซ่ึงหาก
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บคุคลมคีวามคลมุเครอืในบทบาทและความขัดแย้งในบทบาท  กม็อีทิธพิลต่อความพยายามในการปฏบิติังาน  2) 

ปัจจยัองค์การ ได้แก่ โครงสร้างการปฏิบัตงิาน บรรยากาศ รปูแบบการบรหิาร 

ตำรำงที่ 2 ผลการเปรียบเทียบเจ้าหน้าที่ที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ จีน รัสเซีย และภาษาอื่น ๆ ในการ

สื่อสาร (กรณีเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำน
ป้องกันอำชญำกรรมข้ำมชำติ

ของเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจตรวจคนเข้ำ
เมือง ท่ำอำกำศยำนภูเก็ต

กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศใน
กำรสื่อสำร

N

S.D F Sig.

ภำษำอังกฤษ อังกฤษ 203 3.88 0.65

2.76 0.18ไม่ตอบ 4
4.08 0.48

ภำษำจีน จีน 38 3.91 0.67

1.84 0.33ไม่ตอบ 169 3.92 0.62

ภำษำรัสเซีย รัสเซีย 11 3.91 0.67

1.84 0.33ไม่ตอบ 196 3.92 0.62

ภำษำอื่น ๆ อื่นๆ 6 3.49 0.60

4.15 0.33ไม่ตอบ 201 3.89 0.68

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ) เพื่อเปรียบเทียบควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสภำพกำรปฏิบัติงำนอำชญำกรรม

ข้ำมชำติของเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจตรวจคนเข้ำเมือง ท่ำอำกำศยำนภูเก็ต จ�ำแนกตำมปัจจัยสภำพแวดล้อม 

และปัจจัยอื่น ๆ ผลการวิเคราะห์  พบว่า  ปัจจัยสภาพแวดล้อม  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติ

งานการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติของเจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง  ในภาพรวมที่มีความสัมพันธ์

ระดับปานกลาง  ส่วนปัจจัยอื่น  ๆ    มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพกการปฏิบัติงานการป้องกันอาชญากรรม

ข้ามชาติของเจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง  ในภาพรวมที่มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดของ Cumming, L. L., & Schwab, D. P. (1973) ที่ได้เสนอว่าปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ

บุคคลในองค์การ  เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมและปัจจัยบุคคล  ในด้านงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ในการ

ท�างาน  จะเห็นได้ว่ายังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  จึงควรได้มีการสนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์เครื่องมือ

เครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยในการปฏิบัติงานจะท�าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและท�า

ให้การป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติโดยมาตรการตรวจคนเข้าเมืองบรรลุผล  ในด้านกฎหมายกฎ  ระเบียบ

และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  จะเห็นได้ว่าปัจจุบันองค์กรหรือแก๊งอาชญากรรมมีความสามารถ  ในการปลอม

แปลงหนังสือเดินทางได้แนบเนียนมากท�าให้การตรวจสอบมีความยากล�าบากมากขึ้น  ดังนั้น  จึงควรให้มีกา

รก�าหนดโทษและมาตรการในการด�าเนินการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติให้  รัดกุมและเด็ดขาดมากขึ้น  จึง

ควรมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะท�าให้การปฏิบัติงานในการ  ป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติโดย

มาตรการตรวจคนเข้าเมืองบรรลุผล  ในด้านการบริหารงานป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติโดยมาตรการตรวจ
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คนเข้าเมืองบรรลุผล  ในด้านการบริหารงาน  ปรากฏว่ามาตรการและแผนการปฏิบัติในการป้องกัน

อาชญากรรมข้ามชาติยังไม่มีความชัดเจน  และเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร  และการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน

อาชญากรรมข้ามชาติยังขาดผู้น�าที่ดีและมีความรู้ความสามารถ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  Porter,  L.w. 

(1974) ที่กล่าวถึงความสามารถและทักษะของบุคคลว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ดังแสดงในตาราง

ที่ 3

ตำรำงที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจคนเข้าเมืองในการ

ปฏิบัติงานป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ กรณีศึกษา: ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต

ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสภำพกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำ
หน้ำที่ต�ำรวจตรวจคนเข้ำเมืองในกำรปฏิบัติงำน
ป้องกันอำชญำกรรมข้ำมชำติ กรณีศึกษำ: ด่ำน

ตรวจคนเข้ำเมือง ท่ำอำกำศยำนภูเก็ต

กำรปฏิบัติงำนกำรป้องกันอำชญำกรรมข้ำมชำติของเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจตรวจคนเข้ำเมือง

Pearson Correla-

tion

(r)

Sig.(2-tailed) ระดับควำมสัมพันธ์

ปัจจัยสภำพแวดล้อม 0.594 0.000* ระดับปานกลาง

ปัจจัยอื่น ๆ 0.599 0.000* ระดับปานกลาง

บทสรุป

จากผลการวิจัย  เนื่องจากด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน  เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกอง

บังคับการตรวจคนเข้าเมือง  2  มีภารกิจหลัก  คือ  การตรวจบุคคลและพาหนะที่เดินทางเข้ามาในราช

อาณาจักรและเดินทางออกไปนอกราชอาราจักร ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 2522 ตลอดจนด�าเนินการให้เป็น

ไปตามกฎหมายว่าด้วยการค้าหญิงและเด็ก  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  ซึ่งในการท�างานของเจ้าหน้าที่

ต�ารวจตรวจคนเข้าเมืองยากที่จะกลั่นกรองบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร  จึงต้องกระท�าโดยการใช้

ประสบการณ์ ปฏิภาณไหวพริบ ตลอดจนต้องอาศัยทักษะความช�านาญ หรือความรู้ ความสามารถเฉพาะตน 

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติของเจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง เกิดความ

ถูกต้อง แม่นย�า และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจคนเข้าเมืองจะต้องมีจ�านวนบุคลากรหรือก�า

ลังพลให้เพียงพอต่อการรองรับจ�านวนผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออก  เพื่อที่จะท�าให้การตรวจบุคคลและ

หนังสือเดินทาง สามารถรองรับจ�านวนผู้โดยสารได้เพียงพอ และสามารถลดปัญหาความแออัดของผู้โดยสาร

บริเวณหน้าจุดตรวจหนังสือเดินทางได้  การป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นควรมี

การประสานงานความร่วมมือกันระหว่างประเทศ  เพื่อการก�าหนดมาตรการในการป้องกันอาชญากรรมข้าม

ชาติร่วมกัน  เจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจคนเข้าเมืองจะต้องมีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจบุคคลและหนังสือเดินทาง  เพื่อเกิดความช�านาญในการตรวจบุคคลและ

หนังสือเดินทาง  และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์ในการตรวจ

สอบบุคคลด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมี  ประสิทธิภาพ  เช่น  เครื่องตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ  นัยน์ตา  เพื่อ
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เป็นการตรวจสอบบุคคลที่เป็นอาชญากรข้ามชาติ กรณีที่บุคคลนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล นอกจาก

นี้ยังพบว่าการวางมาตรการในการลงโทษข้าราชการต�ารวจตรวจคนเข้าเมืองที่ประพฤติการทุจริต  โดยปรับ

ให้มีการก�าหนดโทษที่รุนแรงและเด็ดขาดกว่าที่เป็นอยู่  สามารถแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ก่อการทุจริตได้  รวมไป

ถึงการส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่เจ้าหน้าที่  เพื่อให้เกิดขวัญและก�าลังใจ  ในการปฏิบัติงาน  การเพิ่มขวัญ

และก�าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่  ให้ได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันในการปฏิบัติงาน  จะสามารถท�าให้เจ้า

หน้าที่ต�ารวจมีขวัญและก�าลังใจมี่ดีต่อการการปฏิบัติงานการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ
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ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดินของหน่วยงำนและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเพื่อหำ

แนวทำงในกำรจัดตั้งธนำคำรที่ดิน
Land Management System of Related Organizations and Laws in Thailand to Provide 

Guidelines for Establishing a Land Bank
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บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  คือ  (1)  เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการที่ดิน  หน่วยงานและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศ (2) เพื่อรับรู้ปัญหาและอุปสรรคของระบบการบริหารจัดการที่ดิน หน่วยงาน

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศ  และ  (3)  เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการจัดตั้งธนาคารที่ดินใน

ประเทศไทย  บทความนี้ได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับธนาคารที่ดินและกระบวนการด�าเนินงานธนาคารที่ดิน  วิธีการ

วิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  และสัมภาษณ์เชิงลึกกับ

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนจากภาคเอกชนในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมใน 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคใต้ 

ภาคเหนือ  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ�านวนรวม  13  คน  ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 

ตลอดจนการจัดสนทนากลุ่มที่ประกอบด้วยตัวแทนที่จะเป็นเครือข่ายของธนาคารที่ดินในอนาคตที่อยู่ใน  4 

ภาค ภาคละ 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมจ�านวนรวม 82 คน

ผลการศึกษาพบว่า  ประเทศไทยมีปัญหาในการบริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพ  อันเกิดจาก

ปัญหาเรื่องอ�านาจหน้าที่ของหน่วยงาน และการขาดมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม ซึ่งแนวทางที่เหมาะ

สมที่จะด�าเนินงานธนาคารที่ดินในอนาคตของประเทศไทย  คือการผลักดันร่างกฎหมายเกี่ยวกับธนาคาร

ที่ดินที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน  ซึ่งมีการก�าหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมไว้แล้วทั้งในด้านวัตถุประสงค์  ด้าน

โครงสร้างและการจัดการ  และด้านการเงิน  อีกทั้งยังสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรและนักธุรกิจ

อีกด้วย

ค�ำส�ำคัญ: ธนาคารที่ดิน, สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน), การบริหารจัดการ, ร่าง
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Abstract

The objectives of this research article were (1) to study land management system 

and related orgainzations and laws in Thailand; (2) to recognize problems and obstacles of 
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land management and administration system, related organizations and laws in Thailand; 

and (3) to suggest appropriate guidelines for the establishment of a land bank in Thailand. 

This article used the concept about land bank and operational process of land bank. This 

qualitative research collected data from various documents and related research. Research-

ers purposively selected sample of 13 people who were the representatives from business 

and industrial sectors in 4 regions which were the Central, the South, the North, and the 

Northeast and using in-depth interview. Moreover, the focus group was operated in each 

region that set one time per region. The total representatives who would be the land bank 

networks in the future were 82 people. 

The results revealed that Thailand has had problems about efficient land manage-

ment and administration  that have caused by organizations’  authorities  and  the  lack of 

appropriate legal measures. Also, the appropriate guidelines for the operation a land bank 

in the future of Thailand were to push the current land bank draft legislation which set suit-

able  rules  for objective aspect,  structure and management aspect, and financial aspect. 

Besides, this was consistent with farmers and business persons’ requirements too. 

Keywords: Land Bank, the Land Bank Administration Institute (Public Organization), Man-

agement, Draft Legislation

บทน�ำ

ด้วยในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาความเหลื่อมล�้าในการถือครองที่ดิน  ซึ่งเป็นสาเหตุให้

เกษตรกรและผู้ยากจนประสบปัญหาไร้ที่ดินหรือมีที่ดินไม่เพียงพอ  ส�าหรับการประกอบอาชีพและอยู่อาศัย 

โดยคนกลุ่มน้อยของประเทศถือครองที่ดินส่วนมาก แต่คนส่วนมากของประเทศถือครองที่ดินในสัดส่วนน้อย

ลงมากขึ้นเรื่อยๆ  อันเนื่องมาจากคนยากจนต้องสูญเสียสิทธิในที่ดินที่เคยครอบครองอยู่เดิม  และไม่สามารถ

ซื้อหาที่ดินใหม่มาทดแทนได้อีก  ที่ดินกลายเป็นสินทรัพย์ที่ถูกซื้อขายเพื่อเก็งก�าไร  น�าไปสู่ปัญหาด้านการ

สะสมที่ดิน  ปัญหาการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์  ปัญหาการใช้ประโยชน์ในที่ดินต�่ากว่าศักยภาพหรือไม่ใช้

ประโยชน์ในที่ดินและปล่อยที่ดินให้รกร้าง  ขณะที่นักวิชาการจ�านวนหนึ่งอภิปรายถึงปัญหาด้านการบริหาร

จัดการที่ดินของประเทศไทยไว้หลายด้าน เช่น อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ (มีนาคม – เมษายน  2557) ได้สรุป

ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับที่ดินในประเทศไทยได้  5  ด้าน  ดังนี้  (1)  การขาดองค์กรในระดับชาติเพื่อบริหาร

จัดการทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศ  และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ  (2)  การปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม  ยังมีปัญหาข้อจ�ากัดในการกระจายสิทธิการถือครองที่ดินตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  (3) 

รัฐบาลยังขาดเครื่องมือทางกฎหมายที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน  (4)  การกระจายการถือ

ครองที่ดินที่ไม่เป็นธรรม ท�าให้มีการกระจุกตัวของที่ดินในมือของคนส่วนน้อย และมีที่ดินอีกจ�านวนหนึ่งที่ไม่

ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม และ (5) ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ยิ่ง

ไปกว่านั้นการบริหารจัดการที่ดินของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศยังมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดังนี้

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานของส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.)  ซึ่ง
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เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    คือการที่งบประมาณส่วนใหญ่ของ  ส.ป.ก.  อยู่ที่งบ

บุคลากร โดยงบประมาณด้านอื่นๆ มีสัดส่วนค่อนข้างน้อยจึงส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ ส.ป.ก. โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในการจัดซื้อที่ดินเอกชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจ�านวนน้อยเกินกว่าจะด�าเนินงาน

ให้เกิดประสิทธิผลได้ รวมทั้งการจัดซื้อที่ดินของเอกชนยังมีข้อจ�ากัดในการด�าเนินการตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง  ตลอดจนระเบียบปฏิบัติของหน่วยราชการ  เนื่องจากในการจัดซื้อที่ดินเอกชนของ  ส.ป.ก.  มีขั้น

ตอนการด�าเนินงานมาก ท�าให้ ส.ป.ก. มักด�าเนินการจัดซื้อที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน  เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ว่า

หากเป็นการจัดซื้อท่ีดินที่อยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดินก็ต้องด�าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตปฏิรูป

ที่ดินซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานและมีหลายขั้นตอน ซึ่งอาจพบอุปสรรคระหว่างการด�าเนินงานได้มาก

กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  มีรายได้สูงกว่ารายจ่ายอย่างต่อเนื่องแสดงถึงปัญหาอันเกิด

จากการที่ ส.ป.ก. มุ่งเน้นให้การช่วยเหลือเกษตรกรโดยการจัดที่ดินของรัฐ และไม่มีการจัดซื้อที่ดินเอกชนมา

ด�าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ไร้ที่ดินที่ได้ยื่นค�าขอขึ้นทะเบียนขอรับการจัดที่ดินท�ากินจาก ส.ป.ก.  ให้

เพียงพอ  ด้วยเหตุนี้กองทุนฯ  จึงให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในรูปแบบการให้สินเชื่อ

เป็นหลัก ท�าให้กองทุนฯ มีรายได้เป็นดอกเบี้ยและรายได้อื่นๆ สะสมเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. มีข้อจ�ากัดด้านการด�าเนินงาน เนื่องจาก

เกษตรกรโดยส่วนใหญ่ครอบครองที่ดินในชนบทท�าให้มีราคาประเมินต�่ากว่าที่ดินในเขตเมือง  และเกษตรกร

ที่ไม่มีที่ดินท�ากินอีกเป็นจ�านวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อของ ธ.ก.ส. ได้ ยิ่งไปกว่านั้น ธ.ก.ส. มี

วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรโดยการให้สินเชื่อยังคงไม่ประสบความส�าเร็จในการ

บริหารจัดการที่ดิน  ในระยะเวลา  20  ปีที่ผ่านมายังพบว่าเกษตรกรมีหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น  โดยส่วนใหญ่

เป็นหนี้ในระบบเกิดจากการกู้เงินจาก  ธ.ก.ส.  เกษตรกรยังคงสูญเสียสิทธิในที่ดินและไม่มีที่ดินท�ากินเป็น

จ�านวนมาก 

ส�าหรับปัญหาโครงสร้างทางกฎหมายของประเทศไทย  ตลอดจนอุปสรรคและข้อจ�ากัดด้านกฎ

ระเบียบและกฎหมาย รวมทั้งปัญหาอันเกิดจากแนวปฏิบัติที่มีอยู่ในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
1.  กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดิน ประเทศไทยมีกฎหมายด้านสิทธิในที่ดิน

ที่ส�าคัญคือ  พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ.  2497  และประมวลกฎหมายที่ดิน  ทั้งนี้ 
ประมวลกฎหมายที่ดินได้เคยบัญญัติจ�ากัดสิทธิของบุคคลในการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการอยู ่อาศัย 
เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และพาณิชยกรรม  โดยให้ถือได้เพียงจ�านวนเนื้อที่ดินที่ก�าหนดไว้  แต่ต่อมาได้มี
การยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิการถือครองที่ดินดังกล่าวโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่  49 
แม้ว่าจะมีการจ�ากัดสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าวและนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าว และมาตรการจ�ากัด
สิทธิในที่ดินต่างๆ  ได้แก่  การจ�ากัดสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  การ
จ�ากัดสิทธิตามกฎหมายเฉพาะ  เช่น การก�าหนดสิทธิในที่ดินตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์  ตลอดจนการจ�ากัดสิทธิโดยการท�าให้สิทธิในที่ดินสิ้นสุดลง  ได้แก่  การจ�ากัดสิทธิในที่ดินด้วยการ
เวนคืน  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  พ.ศ.  2530  และการบังคับให้จ�าหน่ายจ่าย
โอนโดยกฎหมาย  แต่มาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ยังขาดประสิทธิภาพในการลดความเหลื่อมล�้าในการถือ
ครองที่ดิน  ปัญหาที่ส�าคัญของระบบสิทธิในที่ดินของประเทศไทย  คือ  ความแตกต่างของสิทธิในที่ดินตาม
ประเภทของเอกสารสิทธิที่ดินที่ออกโดยหน่วยงานที่แตกต่างกัน ซึ่งมีความเหลื่อมล�้าด้านต่างๆ  เช่น สิทธิใน
การจ�าหน่ายจ่ายโอน  การจ�ากัดเวลาในการโอน  การครอบครองปรปักษ์  และความสามารถที่จะใช้ในการ
ประกันเงินกู้จากสถาบันการเงิน เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีกฎหมายที่รับรองการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการ
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ครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  และปัญหาด้านโครงสร้างทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการสูญเสีย
สิทธิในที่ดินจากจ�านอง และขายฝาก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

2.  กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายการถือครองที่ดิน  เกิดจากปัญหาข้อจ�ากัดของมาตรการในการ
ส่งเสริมการกระจายการถือครองที่ดิน เช่น ข้อจ�ากัดในการจัดที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัยให้แก่เกษตรกร และ
ปัญหาการตรวจสอบหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินของผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เป็นต้น

3.  กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  เกิดจากปัญหาความไม่ทันสมัยของกฎหมายที่ใช้
ควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  ประกอบด้วย  ปัญหาจากความไร้ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมการไม่
ท�าประโยชน์โดยตรง ได้แก่ ประมวลกฎหมายที่ดิน และมาตรการควบคุมการไม่ท�าประโยชน์โดยอ้อม ได้แก่ 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษีบ�ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508

กล่าวได้ว่าปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับปัญหาการบริหารจัดการที่ดินในด้านต่างๆ ดังนี้
1.  การป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดิน เกิดจากการไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง ตลอดจนไม่มี

การจ�ากัดสิทธิในการถือครองที่ดินของบุคคลทั่วไป  เว้นแต่บุคคลต่างด้าวและการจ�ากัดสิทธิตามกฎหมายใน
บางกรณี และยังมีความเหลื่อมล�้าของสิทธิในที่ดินประเภทต่างๆ 

2.  การกระจายการถือครองที่ดิน  มีปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิด
ชอบ เช่น ส.ป.ก. ตลอดจนขาดมาตรการบังคับทางกฎหมายและปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมาย ส่งผลกระ
ทบให้เกิดความเหลื่อมล�้าในการถือครองที่ดิน

3.  การส่งเสริมใช้ประโยชน์ในที่ดิน มีปัญหาในระดับนโยบายของรัฐ การด�าเนินงานของหน่วยงาน 
ตลอดจนการขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และขาดระบบภาษีที่ดินแบบก้าวหน้า ส่งผลกระทบ
ให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพ และน�าไปสู่ปัญหาที่ดินรกร้างว่างเปล่า

จึงกล่าวได้ว่าการจัดตั้งธนาคารท่ีดินจะเป็นกลไกส�าคัญประการหนึ่งให้ภาครัฐสามารถแก้ปัญหา

การจัดการที่ดินในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แต่ปัญหาที่ส�าคัญอย่างยิ่งคือ  ประเทศไทยยังคงขาด

องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการด�าเนินงานธนาคารที่ดินอย่างเพียงพอ  การศึกษาเกี่ยวกับธนาคารที่ดินใน

ประเทศไทยที่ผ่านมา (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2553; สถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ, ทวีชัย ลิยี่เก, 

ไพโรจน์  โลกนิยม  และเปรมจิต  สังขพงษ์,  2557;  โสภณ ชมชาญ และดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์,  2555)  มุ่งเน้น

ศึกษาเหตุผล  ความจ�าเป็น  และประโยชน์ของการจัดตั้งธนาคารที่ดินเป็นหลัก  ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่

จะผลักดันให้รัฐบาลเห็นชอบในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน  แต่ก็ยังมิได้ให้ความสนใจการวิเคราะห์แนวทางการ

ด�าเนินงานธนาคารที่ดินในประเทศไทยอย่างจริงจัง  ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการด�าเนินงานธนาคารที่ดินใน

ประเทศไทยเป็นไปตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งเป้าหมายไว้  ผู้ศึกษาจึงด�าเนินโครงการศึกษากระบวนการ

ด�าเนินงานธนาคารที่ดิน4  โดยบทความนี้ได้น�าเสนอผลการศึกษาที่เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการที่ดินใน

ประเทศ  ตลอดจนกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อหาแนวทางในการจัดตั้งธนาคารที่ดินใน

ประเทศไทยให้เป็นองค์กรที่สามารถป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดิน  ส่งเสริมการกระจายการถือครองที่ดินที่

เป็นธรรมและยั่งยืน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างเหมาะสม

4  บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการศึกษากระบวนการดำาเนินงานธนาคารที่ดิน” โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก   

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย
. 1 เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการที่ดิน หน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศ

. 2 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การรับรู้ปัญหาและอุปสรรคของระบบการบริหารจัดการที่ดิน  หน่วย
งานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศ 

. 3 เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการด�าเนินงานธนาคารที่ดินในประเทศไทย

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
. 1 ผลจากการวิจัยครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการที่ดินในประเทศ 

. 2 ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ก�าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผนงาน  และโครงการการบริหารที่เหมาะสมกับการจัดตั้งธนาคารที่ดินใน
ประเทศไทย

. 3 ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการออกแบบการจัดตั้งธนาคารที่ดิน  ให้เป็น
องค์กรที่สามารถป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดิน การกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน และส่ง
เสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

กำรทบทวนวรรณกรรม
. 1 ค�านิยามของธนาคารที่ดิน นักวิชาการให้ค�านิยามที่สอดคล้องกันว่าธนาคารที่ดินเป็นหน่วยงาน

ภาครัฐ  ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดหาและบริหารจัดการที่ดิน  เพื่อป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดิน  การกระจา
ยการถือครองที่ดิน  และให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม  โดยธนาคารที่ดินสามารถใช้มาตรการ
ต่างๆ ในการรวบรวมที่ดินของรัฐและ/หรือของเอกชน เพื่อน�ามาจัดสรรให้แก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยใน
พื้นที่ชนบทและนอกชนบท  (Berg,  Lianes,  Menken  &  Verbeek,  2005;  Damen  2004;  Marošan, 
Milicevic, Dokic & Šoškic, 2014; คุปต์ พันธ์หินกอง, มปป.)

. 2 พระราชกฤษฎีการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์กรมหาชน)  พ.ศ.  2554 
(มาตรา  3)  ระบุว่าธนาคารที่ดินเป็น  “องค์กรที่ท�าหน้าที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดินของหน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  และจัดซื้อที่ดินจากเอกชนเพื่อน�ามาจัดให้
เกษตรกร  ผู้ยากจน  หรือผู้ที่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน  ได้เช่าซื้อ  หรือเข้าท�าประโยชน์และสนับสนุน
ทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” ตลอดจนมีบทก�าหนดให้ธนาคารที่ดินท�าหน้าที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชุมชนต่างๆ บริหารจัดการที่ดินร่วมกัน ทั้งที่ดินท�ากินและที่ดินส�าหรับการอยู่อาศัย

. 3 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการด�าเนินงานธนาคารที่ดินของ  Berg,  Lianes,  Menken  and 
Verbeek  (2005)  ให้แนวทางไว้  3  ด้าน  ได้แก่  (1)  การด�าเนินงานธนาคารที่ดินแบบแลกเปลี่ยน  (2)  การ
ด�าเนินงานธนาคารที่ดินแบบเครื่องมือทางการเงิน  (3)  ธนาคารที่ดินในฐานะองค์กรพัฒนา  นอกจากนี้ 
Marošan, Milicevic, Dokic and Šoškic (2014) เห็นว่าองค์ประกอบของกระบวนการด�าเนินงานธนาคาร
ที่ดินมี  3  ด้าน  ได้แก่  (1)  ด้านวัตถุประสงค์  คือเป็นหน่วยงานในการรวบรวมและจัดสรรที่ดิน  รวมทั้ง
พัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร (2) ด้านโครงสร้างและการจัดการ อาจเป็นรูปแบบธนาคารที่ดินหรือกองทุนที่ดิน 
อาจมีระบบการจัดการแบบรวมศูนย์อ�านาจไว้ที่ส่วนกลางหรือสังกัดภูมิภาค  และอาจจัดตั้งให้เป็นหน่วยงาน
ของรัฐหรือให้เป็นอิสระ เป็นต้น (3) ด้านการเงิน อาจพึ่งพาเงินทุนจากงบประมาณของรัฐบาล หรือได้รับการ
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จัดสรรงบจากกองทุน

. 4 ระบบการบริหารจัดการที่ดิน ประเทศไทยแบ่งที่ดินออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ที่ดินของรัฐและ
ที่ดินของเอกชน  ที่ดินของรัฐเป็นที่ดินที่รัฐเป็นเจ้าของซึ่งมีหลายประเภทและกฎหมายเฉพาะให้อ�านาจแก่
หน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดดูแลรักษาและบริหารจัดการให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนดไว้  ส�าหรับที่ดิน
เอกชนประกอบด้วยที่ดินที่มีเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน  รวมถึงที่ดินที่ประชาชนได้รับการ
จัดสรรจากรัฐ (ดวงมณี เลาวกุล, 2557; มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และโสภณ ชมชาญ, 2555) 

ทั้งนี้ ในการศึกษาครั้งนี้ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการที่ดินใน 3 ด้าน ได้แก่ 
. 1 การป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดิน  กล่าวคือ  ประเทศไทยไม่มีหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบในการป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินโดยตรง  แต่มีหน่วยงานและกองทุนต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง
กับที่ดินท�ากินและการช่วยเหลือเกษตรกร เช่น ธ.ก.ส. และกองทุนในก�ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้แก่  กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กองทุนพัฒนาสหกรณ์  กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดตั้งโดยพระ
ราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  พ.ศ.  2542  ที่ก�าหนดให้กองทุนฟื้นฟูฯ  ด�าเนินการฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรและแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร

. 2 การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  กล่าวคือ  ประเทศไทยมีหน่วยงานที่มี
อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  ประกอบด้วย 
ส.ป.ก.  และกองทุนในก�ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วย  กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม และกองทุนจัดรูปที่ดิน 

. 3 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  กล่าวคือ  ประเทศไทยมีหน่วยงานต่างๆ  ที่มีอ�านาจหน้าที่
บริหารจัดการและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชน ได้แก่ กรมป่าไม้   ส.ป.ก. กรม
ธนารักษ์ และกรมทางหลวง เป็นต้น ส่วนหน่วยงานที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเอกชน ได้แก่ กรม
ที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย  ที่มีอ�านาจหน้าที่ควบคุมให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเอกชน  ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

กล่าวสรุปได้ว่าการด�าเนินงานของหน่วยงานในประเทศท่ีด�าเนินการเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

ที่ดิน  พบว่าแต่ละหน่วยงานมีวิสัยทัศน์  นโยบาย  และวัตถุประสงค์ในการปฎิบัติงาน  เพื่อให้ความช่วยเหลือ

แก่เกษตรกรแตกต่างกัน  สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังขาดองค์กรที่มีเอกภาพในการบริหารจัดการที่ดิน

และแก้ไขปัญหาด้านที่ดินของเกษตรกรในประการ  ได้แก่ การขาดองค์กรที่มีเอกภาพในระดับนโยบาย และ

การขาดองค์กรที่มีเอกภาพในการด�าเนินงาน  ดังนั้น  การจัดตั้งธนาคารที่ดินจะน�ามาซึ่งความมีเอกภาพใน

ระดับนโยบายและการด�าเนินงาน  ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดในการบริหาร

จัดการที่ดินในประเทศไทยได้  นั่นคือ  ธนาคารที่ดินจะสามารถด�าเนินงานเพื่อคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม

อย่างจริงจัง  และลดการสูญเสียที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน  อีกทั้งธนาคารที่ดินจะเป็นกลไกที่ส่งเสริม

การกระจายสิทธิในการถือครองที่ดินได้อย่างยั่งยืน 

ส�าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ มีดังนี้
. 1 สถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ และคณะ  (2557) ศึกษาเรื่อง “โครงการวิจัยธนาคารที่ดิน: องค์กรขับ

เคลื่อนในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดิน” พบว่า สภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการที่ดิน
ของไทย เกิดจากการขาดเอกภาพภายในหน่วยราชการ เครื่องมือที่มีอยู่มีข้อจ�ากัดและประสิทธิภาพ น�าไปสู่
ปัญหาการบริหารจัดการ  การวิจัยยังพบว่าประชาชน หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  นักวิชาการและ
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ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยให้มีธนาคารที่ดินในประเทศไทย 

. 2 โสภณ ชมชาญ และดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (2555) ศึกษาเรื่อง “แนวทางการจัดตั้งธนาคารที่ดินใน
ประเทศไทย”  ผลการศึกษาพบว่าธนาคารที่ดินควรจะมีความสามารถจัดหาที่ดินเพื่อการเกษตร  มาจัดสรร
ให้เช่า เช่าซื้อ หรือให้สินเชื่อเกษตรกรน�าไปซื้อที่ดิน โดยธนาคารที่ดินควรมีโครงสร้างองค์กรเป็นรัฐวิสาหกิจ
หรือเป็นหน่วยงานภายใต้ก�ากับของรัฐแต่มิใช่ส่วนราชการ 

. 3 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  (ทีดีอาร์ไอ)  (2553)    ศึกษาเรื่อง  “โครงการจัดท�า
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน: การวางแผนการถือครองที่ดิน การสงวนและพัฒนาที่ดิน และการสงวน
หรือหวงห้ามที่ดินของรัฐ” ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับยุทธศาสตร์การวางแผนการถือ
ครองที่ดินและมีล�าดับขั้นตอนอย่างชัดเจน  แต่มีปัญหาในระดับนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ท�าให้นโยบายการบริหารจัดการที่ดินขาดความเป็นเอกภาพ  ท�าให้ปัญหาปรากฏอยู่หลายด้าน  เช่น  การ
บุกรุกพื้นที่สงวนหวงห้ามของรัฐ  ความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดิน  การจัดที่ดินท�ากินและการไร้ที่ดินท�ากิน 
การไม่ท�าประโยชน์ในที่ดินท�ากิน และการถือครองที่ดินขนาดใหญ่ เป็นต้น

กล่าวโดยสรุปได้ว่า  งานวิจัยในช่วงเวลาที่ผ่านยังไม่ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของโครงการศึกษา

กระบวนการด�าเนินงานธนาคารที่ดินในครั้งนี้ ได้แก่ การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ระบบ

การบริหารจัดการที่ดินในประเทศ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินตามภารกิจของ

ธนาคารที่ดิน  การศึกษาครั้งนี้จึงจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ

ด�าเนินงานธนาคารที่ดินในอนาคตอันใกล้นี้ต่อไป

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ใช้วิธีเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 3 

ประเภท ได้แก่ 
. 1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร  (documentary  research)  ทั้งที่ตี

พิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ได้แก่  ต�ารา  บทความทางวิชาการ  เอกสารของราชการและองค์กร
เอกชน หนังสือ รายงานวิจัย สิ่งพิมพ์ และรายงานสถิติต่างๆ 

. 2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนจากภาคเอกชนในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมจ�านวน  13  คนซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแทน 4 คนจากพื้นที่ภาคกลาง ตัวแทน 3 คนจากพื้นที่ภาคใต้ ตัวแทน 3 คนจากพื้นที่ภาค
เหนือ  และตัวแทน  3  คนจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(purposive sampling) และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) โดยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง  (semi  structured  interview)  ผู้วิจัยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนมิถุนายน 2560

. 3 การจัดสนทนากลุ่ม  (focus  group)  ในพื้นที่ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง 
และภาคใต้ ภาคละ 1 ครั้ง โดยผู้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายของธนาคารที่ดินในอนาคต ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทน
กลุ่มเกษตรกรและประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตัวแทนสหกรณ์การเกษตร  ตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชน 
ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตัวแทนหน่วยงานด้านการบริหารจัดการที่ดินและการเกษตร  ตัวแทน
ภาคธุรกิจ  ตลอดจนเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของราชการส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดิน
และการช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งนี้เหตุผลในการเลือกผู้เข้าร่วมการจัดสนทนากลุ่มทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม  รวมถึงประชาชนและเกษตรกร  เพราะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์  ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ
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ระบบการบริหารที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดิน โดยมีผู้เข้าร่วมจ�านวนรวม 82 คน 
และด�าเนินการในเดือนมิถุนายน 2560

ทั้งนี้  ส�าหรับข้อมูลที่เป็นเอกสาร  ที่ได้จากการจัดสนทนากลุ่มและค�าสัมภาษณ์  ผู้ศึกษาใช้การ

วิเคราะห์เนื้อหา  (content  analysis)    และน�าเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ท�าการ

อภิปรายผลและให้ข้อเสนอแนะตามล�าดับ

สรุปผลกำรวิจัย

ส�าหรับปัญหาและอุปสรรคของระบบการบริหารจัดการที่ดิน  รวมทั้งหน่วยงานและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า

หน่วยงานส�าคัญในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดิน ได้แก่ ส.ป.ก. ในการด�าเนินงานมี

อุปสรรค คืองบประมาณส่วนใหญ่อยู่ที่งบบุคลากร การจัดซื้อที่ดินเอกชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็น

จ�านวนน้อย  และหน่วยงานมีข้อจ�ากัดในการด�าเนินการตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ  โดยยังมิได้ใช้

มาตรการเวนคืนที่ดินตามที่กฎหมายให้อ�านาจไว้  ขณะที่กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ยังมีรายได้

สูงกว่าค่าใช้จ่าย แสดงถึงปัญหาอันเกิดจากที่ ส.ป.ก. ไม่มีการจัดซื้อที่ดินเอกชนมาด�าเนินการ (ส�านักงานการ

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม,  2561)  นอกจากนี้  ธ.ก.ส.  ก็ยังไม่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ 

เนื่องจากราคาประเมินที่ดินต�่ากว่าที่ดินในเขตเมือง  และเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินยังไม่สามารถเข้าถึงบริการสิน

เชื่อได้ (มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558)

นอกจากนี้  จากการรับฟังความคิดเห็นในการจัดสนทนากลุ่มในพื้นที่  4  ภาค  ยังได้ผลการศึกษาที่

สอดคล้องไปกับข้อมูลเอกสาร  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สะท้อนสภาพปัญหาของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการที่ดินของหน่วยงานต่างๆ  กล่าวคือการที่ประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ดูแลรับผิด

ชอบที่ดินและแต่ละหน่วยงานมีการออกกฎหมายเฉพาะในการดูแลที่ดิน  ซึ่งมีกฎระเบียบและกลไกในการ

จัดการที่แตกต่างกัน ท�าให้เกิดความสับสนในการด�าเนินงานและประสานงานในเรื่องต่างๆ  รวมไปถึงยังไม่มี

แนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เพราะในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ

ยังไม่มีการบูรณาการใช้ที่ดินร่วมกัน

กล่าวสรุปได้ว่า  ถึงแม้ว่าประเทศไทยมีหน่วยงานและกองทุนต่างๆ  ที่รับผิดชอบการบริหารจัดการ

ที่ดินอยู่เป็นจ�านวนมาก  แต่เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของหน่วยงานและกองทุนต่างๆ 

จะพบว่ายังขาดประสิทธิภาพในการป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดิน  การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็น

ธรรมและยั่งยืน  และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  กล่าวได้ว่าการที่ประเทศไทยมีหน่วยงานและกองทุน

ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินท�ากินและการช่วยเหลือเกษตรกร  แต่ไม่มีหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่และความรับ

ผิดชอบในการป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินโดยตรง  ท�าให้ขาดประสิทธิภาพในการป้องกันการสูญเสียสิทธิ

ในที่ดิน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรและผู้ยากจนต้องสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการขายฝากและจ�านอง  จนมี

ผู้ไร้ที่ดินท�ากินอยู่เป็นจ�านวนมาก  กล่าวได้ว่า  ประเทศไทยยังมีปัญหาการกระจายการถือครองที่ดินอย่าง

เป็นธรรมและยั่งยืน และยังประสบปัญหาการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้

สั่งสมมาเป็นเวลานาน

ในส่วนของปัญหาของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการสูญ

เสียสิทธิในที่ดิน  ประเทศไทยมีกฎหมายด้านสิทธิในที่ดินที่ส�าคัญคือพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
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ที่ดิน พ.ศ. 2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน ในปัจจุบันมีการจ�ากัดสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าวและนิติบุคคล

ที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าว  และมาตรการจ�ากัดสิทธิในที่ดินที่ขาดประสิทธิภาพ  (มิ่งสรรพ์  ขาวสอาด  และ

โสภณ  ชมชาญ,  2555)  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายการถือครองที่ดิน  เกิดจากปัญหาข้อจ�ากัด

ของมาตรการในการส่งเสริมการกระจายการถือครองที่ดิน เช่น ข้อจ�ากัดในการจัดที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัย

ให้แก่เกษตรกร และปัญหาการตรวจสอบหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินของผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม (อรพรรณ ณ บางช้าง, อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์, จรินทร์ เทวานิช, และศิริพร สัจจานันทน์, 

2549)  และปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  เกิดจากปัญหาความไม่ทันสมัยของ

กฎหมายที่ใช้ควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  และความไร้ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมการไม่ท�า

ประโยชน์โดยตรง และมาตรการควบคุมการไม่ท�าประโยชน์โดยอ้อม (ภากร จินดานนท์, 2553; มาโนช สุด

สังข์, 2557)

นอกจากนี้  ความคิดเห็นจากการจัดสนทนากลุ่มในพื้นที่  4  ภาค  สรุปได้ว่า  มีการทับซ้อนของ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับในที่ดินแปลงเดียวในส่วนของราชการ  ตลอดจนการทับซ้อนกันระหว่างพื้นที่

ของรัฐและเอกชน  ที่ผ่านมายังพบว่ากฎหมายไม่ได้ช่วยเหลือเกษตรกร  เช่น  กฎหมายเกี่ยวกับการขายฝาก 

อีกทั้งปัญหาของการถือครองที่ไม่เป็นธรรมเพราะขาดการบังคับใช้กฎหมาย อันน�ามาซึ่งความเหลื่อมล�้าด้าน

ที่ดินท�ากินและการถือครองที่ดินเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ปัญหาการบริหารจัดการที่ดินและปัญหาเชิงโครงสร้างและอุปสรรคทาง

กฎหมาย  เป็นสาเหตุของปัญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินในระดับที่สูงมาก  เนื่องจากที่ดินอยู่ใน

การถือครองของคนส่วนน้อยท่ีมั่งคั่ง ซึ่งใช้โอกาสจากสถานะทางเศรษฐกิจที่เหนือกว่าและโครงสร้าง

กฎหมายที่เป็นปัญหา  เพื่อสะสมที่ดินไว้เก็งก�าไรเป็นจ�านวนมาก  ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ถือครองที่ดิน

ในสัดส่วนที่น้อยกว่า  โดยเฉพาะเกษตรกรและผู้ยากจนยังมีปัญหาไร้สิทธิในที่ดิน  มีที่ดินท�ากินไม่เพียงพอ 

และมีการสูญเสียที่ดินของเกษตรกรเป็นจ�านวนมาก  อุปสรรคและข้อจ�ากัดทางกฎหมายยังเป็นเงื่อนไขที่

สร้างปัญหาความเหลื่อมล�้า

ส�าหรับแนวทางที่เหมาะสมในการด�าเนินงานธนาคารที่ดินในประเทศไทย  จากการศึกษาสรุปได้

ดังนี้

แนวทำงที่ 1 การจัดตั้งธนาคารที่ดิน โดยการตราพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน เพื่อให้ธนาคารที่ดิน

เป็นองค์กรใหม่และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการที่ดิน  โดยระบบสินเชื่อที่ดินสามารถเป็นกลไกให้เกิด

การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ตลอดจนลดปัญหาความเหลื่อมล�้าทางด้านเศรษฐกิจ

และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทำงที่ 2 การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่ปรึกษาเห็นว่านอกจากการจัดตั้งธนาคารที่ดิน 

ผู้รับผิดชอบทางนโยบายควรด�าเนินการให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องในสองด้าน  ได้แก่  การปรับปรุง

และแก้ไขกฎหมายแม่บทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในที่ดิน  การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็น

ธรรมและยั่งยืน  ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  และมีการตรากฎหมายใหม่  โดยเฉพาะร่าง

กฎหมายที่มีความเชื่อมโยงกับร่างกฎหมายธนาคารที่ดิน ดังนี้ 

การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายแม่บทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในที่ดิน  การกระจายการถือ

ครองที่ดิน และการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ได้แก่ 
1.  ปรับปรุงเอกสารสิทธิท่ีดินให้มีกรรมสิทธิ์สมบูรณ์เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิบนที่ดินเท่าเทียมกัน 
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โดยการแปลงเอกสารสิทธิที่ดินประเภทต่างๆ ให้เป็นโฉนดที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อให้ประชาชน
มีสิทธิบนที่ดินเท่าเทียมกัน  ท�าให้ระบบการจัดการที่ดินมีประสิทธิภาพ  และลดปัญหาที่เกิดจากความไม่
สมบูรณ์ของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

2.  รื้อฟื้นมาตรการทางกฎหมายในการจ�ากัดสิทธิการถือครองที่ดิน โดยน�าบทบัญญัติมาตรา 34 – 
49  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  ซึ่งเป็นการจ�ากัดสิทธิในการถือครองที่ดินประเภทต่างๆ  ซึ่งถูกยกเลิกโดยค�า
สั่งคณะปฏิวัติฉบับที่ 49 พ.ศ. 2502 มาแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ปัจจุบัน และ 

3.  ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการถือครองที่ดินของคนต่างด้าวในประมวลกฎหมายที่ดิน  และ
ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2542 เพื่อป้องกันการท�านิติกรรมอ�าพราง และควรเพิ่มอัตราโทษในกรณีการท�านิติกรรมอ�าพราง
ในสัดส่วนที่เหมาะสม 

การตรากฎหมายใหม่ โดยเฉพาะร่างกฎหมายที่มีการจัดท�าไว้และมีความความเชื่อมโยงกับร่าง

กฎหมายธนาคารที่ดิน จ�านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 
1.  ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ซึ่งมีการก�าหนดลักษณะภาษีที่ดินแบบ

ก้าวหน้าที่เพิ่มขึ้นตามมูลค่าของฐานภาษี  เพื่อส่งเสริมการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและ
ยั่งยืน โดยรายได้จากเงินภาษีที่เพิ่มขึ้นควรจัดสรรเป็นเงินทุนในการด�าเนินงานธนาคารที่ดิน 

2.  ร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรในรูปแบบโฉนดชุมชน  พ.ศ.  ... 
เพื่อส่งเสริมสิทธิในที่ดินและป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดิน และ 

3.  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม  พ.ศ.  ...  ซึ่งเป็นมาตรการลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมของคนยากจน โดยใช้รูปแบบกองทุนช่วยเหลือคนยากจนในการต่อสู้คดี 

อภิปรำยผล

จากผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและขาดองค์กรหรือ

หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินทั้งๆ  ที่มีหลายหน่วยงานท�าหน้าที่รับผิดชอบ  อันนำามา

ซึ่งปัญหาด้านสิทธิในที่ดินและการสูญเสียสิทธิในที่ดิน ปัญหาการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม 

และปัญหาการใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ และคณะ (2557) 

ที่พบว่าสภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการที่ดินในปัจจุบัน  มาจากการขาดเอกภาพภายในหน่วยราชการ 

และเครื่องมือที่มีอยู่มีข้อจ�ากัดต่อการบริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

รวมทั้งน�าไปสู่ปัญหาการจัดที่ดินท�ากินและการไร้ที่ดินท�ากิน  การถือครองที่ดินขนาดใหญ่  การกระจายกา

รถือครองที่ดิน การไม่ท�าประโยชน์ในที่ดิน ตลอดจนการใช้ที่ดินผิดประเภทหรือไม่คุ้มค่ากับศักยภาพของดิน 

นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคล้องกับผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  (ทีดีอาร์

ไอ) (2553) ที่ระบุถึงปัญหาในระดับนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท�าให้นโยบายการบริหารจัดการ

ที่ดินขาดความเป็นเอกภาพ  ท�าให้ปัญหาปรากฏอยู่หลายด้าน  ได้แก่  การบุกรุกพื้นที่สงวนหวงห้ามของรัฐ 

ความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดิน  การจัดที่ดินท�ากินและการไร้ที่ดินท�ากิน  การกระจายการถือครองที่ดิน  การ

ไม่ท�าประโยชน์ในที่ดินท�ากิน การถือครองที่ดินขนาดใหญ่ และการบริหารจัดการที่ดิน 

ส�าหรับแนวทางการด�าเนินงานของธนาคารที่ดินในประเทศไทย ทุกภาคส่วนมีเจตนารมณ์สนับสนุน
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ให้มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินขึ้นในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ และ

คณะ  (2557)  ที่ระบุว่าประชาชนในท้องถิ่น  หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ตลอดจนนักวิชาการและ

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยให้มีธนาคารท่ีดินและเห็นชอบให้ธนาคารที่ดินเป็นองค์กรขับเคลื่อนการบริหารจัดการ

ที่ดิน  เนื่องจากทุกฝ่ายมีความคาดหวังว่า  การจัดตั้งธนาคารที่ดินในประเทศไทยเพื่อเป็นหน่วยงานแก้ไข

ปัญหาที่ดินท�ากินของเกษตรกร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดิน  การกระจายการถือ

ครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาครั้งนี้

น�าไปสู่การเสนอแนวทางที่ยังไม่มีงานวิจัยก่อนหน้านี้ได้เสนอไว้  นั่นก็คือ  แนวทางที่เหมาะสมในการด�าเนิน

งานธนาคารที่ดินในประเทศไทย  กล่าวคือ  ควรมีการด�าเนินการในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องในสองด้าน 

ได้แก่  ควรมีการตรากฎหมายใหม่  โดยเฉพาะร่างกฎหมายที่มีความเชื่อมโยงกับร่างกฎหมายธนาคารที่ดิน 

และควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแม่บทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในที่ดิน  การกระจายการถือ

ครองที่ดิน  และการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประโยชน์ของการป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดิน  การกระจา

ยการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลวิจัยไปใช้
1.  ผลการศึกษานี้จะน�าเสนอต่อสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน)  หรือ  บจธ. 

ที่มีบทบาทในการด�าเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน  และมีการใช้
ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม รวมทั้งจัดตั้งธนาคารที่ดิน 

2.  ส�าหรับข้อเสนอที่ให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการที่ดินในประเทศไทยได้อย่างเป็นระบบนั้น  การผลักดันให้เกิดการแก้ไขมาตรการทางกฎหมายจ�าเป็น
ต้องใช้ระยะเวลาท้ังในการศึกษาและการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบ
อย่างครบถ้วนรอบด้าน  ตลอดจนกระบวนการจัดท�าร่างกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของกฎหมายฉบับต่างๆ 
ย่อมมีขั้นตอนตามกระบวนการนิติบัญญัติที่ใช้ระยะเวลานาน  ยากที่จะผลักดันให้ร่างกฎหมายดังกล่าวใช้
บังคับได้ในระยะเวลาอันสั้น  ดังนั้น  ผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรด�าเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินให้
แล้วเสร็จได้โดยเร็ว ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
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ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรพัฒนำชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้ำนห้วยใหญ่ ต�ำบล

อ่ำวตง อ�ำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
Public satisfaction with agricultural tourism community development at  

Ban Huay Yai, Ao Tong ,Wangwiset,Trang

ภคพงษ์ หกสี่1* ชัยยา น้อยนารถ1

Phakkhaphong Hoksee1* Chaiya Noinart1 

บทคัดย่อ  

งานวิจัย  “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร  บ้านห้วยใหญ่   

ต�าบลอ่าวตง อ�าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ

การพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวเชิง  เกษตรบ้านห้วยใหญ่และ2.เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อ

การพัฒนาชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิง เกษตรบ้านห้วยใหญ่ โดยจ�าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 

และอาชีพ  กลุ่มตัวประชากรที่ศึกษาคือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต  บ้านห้วยใหญ่  จ�านวน  212  คนผลการ

ศึกษาพบว่าผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาชุมชนท่อง

เที่ยวเชิงเกษตรบ้านห้วยใหญ่ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ ที่แตกต่างกัน มีความพึง

พอใจต่อการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านห้วยใหญ่ที่ไม่แตกต่างกัน 

ค�ำส�ำคัญ: ความพึงพอใจ , การท่องเที่ยว,การพัฒนาชุมชน ,บ้านห้วยใหญ่ 

Abstract

The research “People Satisfaction with the Development of Agro-Tourism Commu-

nity at Ban Huay Yai, Ao Tong Subdistrict, Wang Wiset District, Trang Province” aims to 1. To 

study the level of people’s satisfaction towards community-oriented tourism development 

Ban Huay Yai Agriculture and 2. Comparison of people’s satisfaction towards community 

development for tourist attractions Ban Huai Yai Agriculture Classified by gender, age, edu-

cation level, income and occupation, the population studied is the people living in Ban Huai 

Yai. 212 people. The  results of  the study showed  that  the comparison of differences  in 

people’s satisfaction with the development of Ban Huay Yai agricultural tourism commu-

nity found that gender, age, education level, income and occupation are different. There is 

no difference in the satisfaction of the development of Ban Huay Yai agricultural tourism 

community.

Keywords: Satisfaction, Tourism, Community Development, Ban Huay Yai
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บทน�ำ 

แหล่งท่องเที่ยวในประเทศนอกจาก จะต้องมีความสวยงามตามธรรมชาติ  ที่เป็นเอกลักษณ์แล้ว  ยัง

ต้องมีความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีบริการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว เหล่านี้

เป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยส�าคัญที่สนองต้องการของนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับความงามล�้าของทรัพยากร

การท่องเที่ยว นอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวนับเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวที่มีความส�าคัญอย่างมาก หากสินค้า

ทางการท่องเที่ยวไม่มีคุณภาพหรือไม่งดงามสมบูรณ์  สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นอาจจะท�าให้หมดความนิยม

จากนักท่องเที่ยว ( ทวนชัย อรุณโรจน์, 2553) 

บ้านห้วยใหญ่  หมู่ที่  12    มีประชากรในขุมชนประมาณ  150  ครัวเรือนหรือประมาณ450คน 

ประชากรส่วนใหญ่ของหมู่บ้านมีการประกอบอาชีพหลักคือ  การท�าสวน  ท�าเกษตร  ซึ่งการด�าเนินชีวิตชาว

บ้านในชุมชนมีความน่าสนใจมาก เพราะบางส่วนชาวบ้านได้มีการสร้างอาชีพเสริมเช่น 

-ฐานการเรียนรู้การประกอบอาชีพเลี้ยงหมู 

-ฐานการเรียนรู้การประกอบอาชีพเลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์ 

-ฐานการเรียนรู้การประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง

ส�าหรับฐานการเรียนรู้การประกอบอาชีพการเลี้ยงปลานิลในกระชัง(โครงการ  ๙๑๐๑)ซึ่งทางบ้าน

ห้วยใหญ่ได้ส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในกระชัง  เมื่อได้ปลานิลจ�านวนมากจึงได้น�าปลานิลมาแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น ปลาส้ม น�้าพริกปลารสชาติต่างๆ ปัจจุบันกลุ่มเกษตรแปรรูปบ้านห้วยใหญ่ได้รับการต่อย

อดจากส�านักงานพัฒนาชุมชน  อ�าเภอวังวิเศษให้เป็นกลุ่มสัมมาชีพชุมชนและเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยใหญ่ซึ่งผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรแปรรูปบ้านห้วยใหญ่เป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่สร้าง

รายให้กับชุมชนนอกจากนี้บานการเรียนรู้ยังทัศนียภาพที่สวยงามเลยมีการน�าโครงการ  เสริมสร้างความเข้ม

แข็งของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเข้ามาพัฒนาให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตรของฐานการ

เรียนรู้การเลี้ยงปลานิล 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิง

เกษตรบ้านห้วยใหญ่  เพราะการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนจะท�าให้ทราบถึงทัศนคติและความคิด

เห็นของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร  เพื่อให้ผู้จัดโครงการและผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ สามารถก�าหนดนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมที่จะน�าไปสู่พฤติกรรมการท่อง

เที่ยวและการแนะน�าบอกต่อในทางบวกของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

บ้านห้วยใหญ่

2.  เพื่อศึกษาปัจจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาชุมชนแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
บ้านห้วยใหญ่ จ�าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ

ประโยชน์จำกกำรท�ำวิจัย 
1.  ส่งเสริมการเกษตรผลการศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่าการท่องเท่ียวเชิงเกษตรส่งผลต่อความพึงพอใจ
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ของประชาชนอย่างไรบ้าง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจะช่วยให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การเกษตรน�ากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเกษตรได้อย่างเหมาะสม

2.  ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนโดยผลการศึกษาท�าให้ทราบแนวทางการจัดการรูปแบบกิจกรรม
ท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน

3.  ด้านการพัฒนาองค์ความรู้  ผลการศึกษาช่วยให้เกิดความเข้าใจเงื่อนไขส�าคัญด้านต่างๆ  ในการ
ใช้การเกษตรของชุมชนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวและเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิจัยกรณีศึกษาอื่น ๆ ต่อไป

กำรทบทวนวรรณกรรม

ความพึงพอใจ  คือ  เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติส่วนบุคคลทั้งดีและไม่ดี  ซึ่งมักเกิดจากการได้รับการ

ตอบสนองตามที่ตนต้องการก็จะก็ให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งนั้น  ตรงกันข้ามหากความต้องการของตนไม่ได้

รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิด ดังนั้นจึงศึกษาความพึงพอใจต่องานวิจัยเพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ได้

ถึงคนในชุมชนว่ามีระดับพึงพอใจไปในทิศทางใดต่อวิจัยในเล่มนี้

กาญจนา  อรุณสุขรุจี  (2546)  กล่าวว่าความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่

เป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่  สามารถ

สังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน  และต้องมีสิ่งที่ตรงต่อความต้องการของบุคคล  จึงจะท�าให้

บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสร้างสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541) ได้กล่าวว่าความพึงพอใจ (satisfaction)หมายถึง ความรู้สึกที่ดี

ของบุคคลที่ได้รับการตอบสนองเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ต้องการ และคาดหวังความพึงพอใจเป็นความ

ชอบของแต่ละบุคคล  ซึ่งระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันอาจเนื่องจากพื้นฐานทางการ

ศึกษา ทางด้านเศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม

บุญเลิศ   จิตตั้งวัฒนา  (2542)  ได้ให้ความหมายการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  (Sustainable Tourism) 

ว่าหมายถึงการท่องเที่ยวกลุ ่มใหญ่หรือกลุ ่มเล็กที่มีการจัดการอย่างดีเยี่ยมเพราะสามารถด�ารงไว้ซึ่ง

ทรัพยากรท่องเที่ยวให้มีความดึงดูดใจอย่างไม่เส่ือมคลายและธุรกิจท่องเท่ียวมีการปรับปรุงคุณภาพให้ได้ผล

ก�าไรอย่างเป็นธรรมโดยมีนักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมเยือนสม�่าเสมออย่างเพียงพอแต่มีผลกระทบทางลบต่อสิ่ง

แวดล้อมน้อยที่สุดอย่างยืนยาว

แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนหมายถึง  การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นการก�าหนด

แนวทางการใช้ประโยชน์และการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  รวมถึงปัจจัยอื่นเช่น  การท่องเที่ยวที่ตอบ

สนองต่อความจ�าเป็นด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านวัฒนธรรม  ที่สามารถดึงเอาเอกลักษณ์ของสถานที่ท่อง

เที่ยวนั้นๆไว้ให้ได้นานและถาวรมากที่สุด  และต้องท�าให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนน้อยที่สุด  และ

สามารถให้ประชาชนใช้ประโยชน์ต่อสถานที่ท่องเที่ยวได้นานที่สุดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่จัดท�าได้มีการ

พัฒนาการท่องเที่ยวและปรับให้เข้ากับเทศกาลต่างอย่างเหมาะสม 

วิธีกำรด�ำเนินวิจัย 

การวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร  บ้าน

ห้วยใหญ่  เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) มีรายละเอียดดังนี้ 



122

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  ประชาชนพื้นที่หมู่12 บ้านห้วยใหญ่  ต�าบลอ่าวตง    อ�าเภอวังวิเศษ 

จังหวัดตรัง จ�านวน 450 คน 

กลุ่มตัวอย่าง  ที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ประชาชนพื้นที่หมู่  12  บ้านห้วยใหญ่  โดยใช้สูตรการค�านวณ

ของยามาเน่ (ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ, 2537) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคาดเคลื่อนที่ 15% ได้

ตัวอย่างจ�านวน 212 คน

เครื่องมือกำรวิจัย

งานวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  กรณี

ศึกษา:บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่12 ต�าบลอ่าวตง อ�าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบส�ารวจ  (Sur-

vey Research) โดยได้แบ่งเนื้อหาข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่  1  การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

กรณีศึกษา:บ้านห้วยใหญ่  หมู่ที่12  ต�าบลอ่าวตง  อ�าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาและเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากประชาชนในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านห้วยใหญ่

ส่วนที่ 2 การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลว่ามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  โดยผู้วิจัยได้ท�าการศึกษา  โดยการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความพร้อม

ของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  กรณีศึกษา:บ้านห้วยใหญ่  หมู่ที่12  ต�าบลอ่าวตง 

อ�าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

ส่วนที่  3  การศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา:บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่12 ต�าบลอ่าวตง อ�าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  ผู้วิจัยด�าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง และรอรับแบบสอบถามที่เสร็จ เรียบร้อย

แล้วกลับคืนด้วยตนเอง

2.  เมื่อแจกแบบสอบถามครบตามจ�านวนแล้ว  ผู้วิจัยท�าการตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง  คัด
แยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ นับจ�านวนและท�าการจัดเก็บเพิ่มเติมให้ครบตามจ�านวนที่ต้องการ

3.  น�าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาบันทึกลงรหัสและตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ  ดังต่อ

ไปนี้

สถิติพื้นฐานได้แก่  ค่าร้อยละ  (Percentage)  ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของ

ข้อมูล,ค่าคะแนนเฉลี่ย  (Mean)  เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูลด้านต่างๆ  และ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ใช้รวมกับค่าเฉลี่ยเพื่อแสดงการกระจาย

สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าที (t-test) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสอง

กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน,การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test เมื่อพบความแตกต่างจะท�าการเปรียบ
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เทียบ  เพื่อเปรียบเทียบว่าคู่ใดมีความแตกต่างกัน  และการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับความ

ผูกพันต่อองค์กรโดยใช้ สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (Correlation analysis)

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ส่วนที่1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านห้วยใหญ่ พบว่าโดยส่วน

ใหญ่คือ เพศชาย จ�านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2  อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 33 – 44 ปี จ�านวน 91 คน 

คิดเป็นร้อยละ 42.9   ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 มีรายได้อยู่

ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท/เดือน จ�านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 และ ประกอบอาชีพเกษตรกร 

จ�านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 68.9 

ส่วนที่ 2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในด้านต่างๆ ต่อการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้าน

ห้วยใหญ่ 

ความพึงพอใจในด้านต่างๆ ต่อการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านห้วยใหญ่ มีระดับความพึง

พอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
1.  การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้านสถานที่ในภาพมีค่าเฉลี่ยคือ  4.53  ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.625 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ย 
3  ล�าดับ  มากที่สุดคือสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์  รองลงมาคือเดินทางการคมนาคม)  และสิ่งอ�านวยความ
สะดวก 

2.  การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้านชุมชนในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยคือ  4.53  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  0.626  อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด  เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ย  3  ล�าดับ
มากที่สุดคือ  การให้ประโยชน์จากฐานเรียนรู้สู่ชุมชน  รองลงมาคือ  การใช้ประโยชน์ของประชาชนจากฐาน
เรียนรู้และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการพัฒนาฐานเรียนรู้

3.  การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์และบริการในภาพมีค่าเฉลี่ย4.25  ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ0.867 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ย  3 
ล�าดับมากที่สุดคือความพร้อมในการให้บริการ รองลงมาคือผลิตภัณฑ์จากฐานเรียนรู้ และความปลอดภัยใน
การให้บริการตามล�าดับ

4.  การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในด้านการประชาสมัพันธ์  ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย  4.34  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.714

5.  การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้านการอนุรักษ์ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย4.49  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ0.651  อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ย  3 
ล�าดับ  มากที่สุดคือมีมาตการในการอนุรักษ์และดูแลฐานเรียนรู้  รองลงมาคือ  การใช้วัสดุทดแทนในการ
พัฒนาฐานเรียนรู้ และการใช้ทุนทางกายภาพของชุมชนเพื่อก่อให้เกิดรายได้ 

ส่วนที่  3.  การทดสอบสมมติฐานทางการวิจัยการเปรียบเทียบความพึงพอในการพัฒนาชุมชนท่อง

เที่ยวเชิงเกษตร บ้านห้วยใหญ่
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ตำรำงที่ 1.  เปรียบเทียบความพึงพอใจในต่อการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร  บ้านห้วยใหญ่ 

จ�าแนก ตามเพศ 

ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อ

กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้ำนห้วยใหญ่

     

        เพศ           N                        S.D.             t            Sig.

ด้านสถานที่
     ชาย          117          4.34           0.62          0.27        0.78

     หญิง           95          4.36           0.56

ด้านชุมชน
    ชาย          117          4.53           0.48          0.16         0.87

    หญิง           95          4.52           0.42

ด้านผลิตและการบริการ
   ชาย          117          4.25           0.64           0.97         0.93

  หญิง           95          4.24           0.62

ด้านการประชาสัมพันธ์
  ชาย          117          4.26           0.76          1.89         0.06

   หญิง          95          4.44           0.65

ด้านการอนุรักษ์
   ชาย         117          4.42           0.55        2.18       0.03*

   หญิง           95          4.58           0.47

รวม
    ชำย         117           4.36            0.40          1.30        0.19

      หญิง        95            4.43            0.37
*อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05

จากตารางที่  1.  พบว่า  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านห้วยใหญ่  จ�าแนกตามเพศ  เพศ  ภาพรวม  ด้านการอนุรักษ์  มีค่าSig. 

เท่ากับ  0.03    นั่นคือ ประชาชนมีเพศแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านห้วยใหญ่ ที่แตกต่างกัน  ส่วนด้านสถานที่ ด้านชุมชน ด้านผลิตและการบริการ  ด้าน

การประชาสัมพันธ์ และภาพรวม มีค่าSig. เท่ากับ 0.78, 0.87, 0.93, 0.06 และ0.19 ตามล�าดับ หมายความ

ว่า  ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

บ้านห้วยใหญ่ ที่ไม่แตกต่างกัน
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ตำรำงที่ 2.    การเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาการ   

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านห้วยใหญ่ จ�าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ 
ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนต่อกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิง
เกษตรบ้ำนห้วยใหญ่

สำเหตุของควำมแปรปรวน df SS MS F Sig.

อายุ ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

3

208

211

1.806

29.504

31.310

0.602

0.142

4.244 0.006*

ระดับการศึกษา

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

2

209

211

0.086

31.224

31.310

0.043

0.149

0.288 0.75

รายได้

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

2

209

211

1.595

29.715

31.310

0.798

0.142

5.610 0.004*

อาชีพ

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

2

209

211

0.305

31.006

31.310

0.152

0.148

1.027 0.360

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่  2.  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความพึงพอใจของประชาชน

ต่อการพัฒนาการ   ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านห้วยใหญ่  อำยุ พบว่า ประชาชนมีอายุแตกต่างกันมีระดับความ

พึงพอใจต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านห้วยใหญ่ที่ไม่แตกต่างกันภาพรวมมีค่าSig. เท่ากับ 0.006 

,ด้านสถานที่  มีค่าSig.  เท่ากับ  0.023,ด้านการผลิตและการบริการ  มีค่าSig.  เท่ากับ  0.000  ,ด้านการ
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ประชาสัมพันธ์ มีค่าSig. เท่ากับ 0.012,ด้านการอนุรักษ์ มีค่าSig. เท่ากับ  0.004 ตามล�าดับ ระดับกำรศึกษำ 

พบว่า ผลการศึกษาพบว่าการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว

เชิงเกษตรบ้านห้วยใหญ่ มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านห้วยใหญ่  ที่ไม่แตกต่างกันรำยได้ พบว่ำ ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับ

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านห้วยใหญ่  จ�าแนกตามรายได้    ด้าน

สถานที่,  ด้านชุมชน,  ด้านประชาสัมพันธ์  ประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านห้วยใหญ่  ที่ไม่แตกต่างกัน  และประชาชนมีรายได้แตก

ต่างกันมีระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านห้วยใหญ่  ที่แตก

ต่างกัน    ด้านภาพรวม  ,ด้านการผลิตและการบริการ  มีความแตกต่างอำชีพ พบว่า  ผลการวิเคราะห์การ

เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านห้วยใหญ่  จ�าแนก

ตามอาชีพ ด้านภาพรวม, ด้านการผลิตและการบริการ และด้านการอนุรักษ์ ประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกัน

มีระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านห้วยใหญ่  ที่ไม่แตกต่างกัน 

และประชาชนมีรายได้แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรบ้านห้วยใหญ่ ที่แตกต่างกัน,ด้านชุมชน  ที่แตกต่างกัน 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 

วัตถุประสงค์ที่1.  เพื่อศึกษาระดับศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาชุมชนแหล่งท่อง

เที่ยวเชิงเกษตรบ้านห้วยใหญ่  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  เพียงฤทัย  เสงี่ยมศิลป์และคณะ  (2561)    เรื่อง

การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของพื้นที่  ต�าบลวังยาง      อ�าเภอศรีประจันต์  จังหวัด

สุพรรณบุรี  เมื่อเปรียบเทียบผลการของระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านห้วย

ใหญ่  พบว่าด้านชุมชน  มีระดับความพึงพอใจสูงสุด  เนื่องจากประชาชนมีส่วนร่วมในชุมชนต่อการพัฒนา

ฐาน,  ส่งเสริมองค์ความรู้การเลี้ยงปลาในกระชังและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน,การร่วมพัฒนาสภาพ

แวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ ,การใช้ประโยชน์ของประชาชนจากฐาน,สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ,แหล่งสร้าง

รายได้  เช่น  การเปิดตกปลา  สปาปลา  พายเรือคายัค  การให้อาหาร  ส่วนในด้านผลิตภัณฑ์และบริการมีค่า

เฉลี่ยระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  เนื่องมาจาก    ผลิตภัณฑ์จากฐานเรียนรู้  (ปลานิล การแปรรูปผลิตภัณฑ์

จากปลานิล)  ,การบริการพายเรือคายัค  (ความปลอดภัย  ,เสื้อชูชีพ,หมวกนิรภัย  ,ค่าใช้จ่ายในการบริการ) 

,ความพร้อมในการให้บริการ(จ�านวนของเรือคายัคและจักรยาน มีเพียงพอต่อความต้องการ),ความปลอดภัย

ในการให้บริการ (มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของทุกการให้บริการ เช่น เจ้าหน้าด้านสปาปลา เจ้าหน้าที่

ด้านการให้ความรู้ของฐานเรียนรู้)  

วัตถุประสงค์ท่ี2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาชุมชนแหล่งท่อง

เที่ยวเชิงเกษตรบ้านห้วยใหญ่ จ�าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ

การวิเคราะห์ได้ดังนี้  เพศ พบว่า ภาพรวมด้านการอนุรักษ์  มีเพศแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจ

ของประชาชนที่มีต่อ  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านห้วยใหญ่  ที่แตกต่าง    อายุ  พบว่าด้านสถานที่ 

ด้านการผลิตและการบริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการอนุรักษ์ และด้านภาพรวม มีอายุแตกต่างกัน มี

ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านห้วยใหญ่ที่แตกต่างกัน ส่วนด้านชุมชน มีอายุ

แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านห้วยใหญ่ที่ไม่แตกต่างกัน  ซึ่ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ  กลัยกร  แสวงผล  (2559)  เรื่อง  การพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน�้าไทรน้อยโดย

ชุมชนมีส่วนร่วม  พบว่า  ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน�้าไทรน้อย

โดยชุมชนมีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน  ระดับการศึกษา พบว่าด้านภาพรวม, ด้านสถานที่  ,ด้านชุมชน, ด้านการ

ผลิและการบริการ,    ด้านการประชาสัมพันธ์  และด้านการอนุรักษ์    มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีระดับ

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านห้วยใหญ่  ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญที่  0.05  ซึ่งสอดคล้องกับงายวิจัยของ  เถกิงศักดิ์  ชัยชาญ  (2562)  เรื่อง  การพัฒนาคุณภาพการท่อง

เที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ  พบว่า    ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการพัฒนา

คุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่ไม่แตกต่างกัน  รายได้    พบว่า  ด้านภาพรวม, 

ด้านการผลิตและการบริการและด้านการอนุรักษ์ มีรายได้แตกต่างกัน   มีระดับความพึงพอใจของประชาชน

ที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านห้วยใหญ่  ที่แตกต่างกัน  ส่วนด้านสถานที่,  ด้านชุมชน,  ด้าน

ประชาสัมพันธ์  มีรายได้แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรบ้านห้วยใหญ่ ที่ไม่แตกต่างกัน 05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ (2562) เรื่อง การ

พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ พบว่า  ประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกัน

มีการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่แตกต่างกัน  อาชีพ  พบว่า  ด้าน

สถานที่, ด้านชุมชน และด้านการประชาสัมพันธ์  มีอาชีพ แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจของประชาชนที่

มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านห้วยใหญ่  ที่แตกต่างกัน  ส่วนด้านภาพรวม,  ด้านการผลิตและ

การบริการ  และด้านการอนุรักษ์  มีอาชีพแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านห้วยใหญ่ ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ (2562) 

เรื่อง  การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ  พบว่า  ประชาชนที่มีรายได้

แตกต่างกันมีการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่แตกต่างกัน
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ควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีในเขตพื้นที่

อ�ำเภออ่ำวลึก จังหวัดกระบี่
Confidence of the People Towards the Services of Thai Women Empowerment Funds 

in Ao Luek District, Krabi Province

หนึ่งฤทัย วรรณณี1*  วิสุทธิณี ธานีรัตน์2

Nuengruthai Wannee1*  Wisuttinee Taneerat2 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกอง

ทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่อ�าเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่  และเพื่อเปรียบเทียบความเชื่อมั่นของ

ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  มีขอบเขตด้าน

ประชากร คือ สตรีผู้มีสัญชาติไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตอ�าเภออ่าวลึก 

จังหวัดกระบี่ จ�านวน 11,329 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ�านวน 380 คน เก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent Samples t-test และ 

One-way ANOVA 

ผลการวิจัย พบว่า ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใน

เขตพื้นที่อ�าเภออ่าวลึก  โดยรวมทั้ง  5  ด้าน  อยู่ในระดับมาก  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.99  และมีส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  เท่ากับ  0.54  และการเปรียบเทียบความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่อ�าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  จ�าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และราย

ได้ต่อเดือน พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน แต่จ�าแนกตามสถานภาพ พบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ค�ำส�ำคัญ : ความเชื่อมั่น, ประชาชน, กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

Abstract

The purpose of this study were to evaluate the confidence of the People towards 

the Services of Thai Women Empowerment Funds in Ao Luek District, Krabi Province. And, 

to compare the confidence of the People towards the Services of Thai Women Empower-

ment Funds when classified by personal  information. The population were Thai national 

women who are  registered as members of  the Thai Women Empowerment Funds  in Ao 

Luek District, Krabi Province amount 11,329 people. The sample group consisted of 380 

respondents. The data was collected by using questionnaires. The statistical analysis used 

in this study are frequency, percentage, mean, Standard Deviation, Independent Samples 
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t-test and One-way ANOVA.

The result found that the confidence of the People towards the Services of Thai 

Women Empowerment Funds in Ao Luek District, Krabi in all 5 aspects. ( 3.99, S.D. 0.54). and 

The sex factor, education level factor, occupation factor and income factor affecting the 

confidence  towards  the Services of Thai Women Empowerment Funds not different but 

marital status factor was different at the statistical level of 0.05. 

Keywords: Confidence, People, Thai Women Empowerment Funds

บทน�ำ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เป็นกองทุนที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งขึ้น  เมื่อวันที่  23 

มิถุนายน พ.ศ.2558 โดยอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะ

กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  พ.ศ.  2559  ซึ่งมี

กรมการพัฒนาชุมชน ท�าหน้าที่ในการบริหารกองทุนฯ โดยในครั้งแรกกรมพัฒนาชุมชน ได้รับการจัดสรรงบ

ประมาณประจ�าปี พ.ศ. 2559 จ�านวน 100 ล้านบาท เพื่อน�ามาใช้ในการด�าเนินงาน นอกจากนี้ ในเวลาต่อ

มาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 ให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งสังกัดส�านัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เข้ากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  สังกัดกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นกองทุน

เดียวกัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งท�าให้การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ใน

ความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน 

อย่างไรก็ตาม  ในด้านการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพนั้น  กระทรวง

การคลัง  โดยกรมบัญชีกลางจะเป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินการ  และมีบริษัทที่ปรึกษาท�าหน้าที่เป็นผู้

ก�าหนดเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียนของทุกกองทุน  โดยก�าหนดการวัดประสิทธิภาพจากการประเมิน

ผลทุนหมุนเวียน นอกจากนี้ ส�าหรับแผนปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจ�าปี พ.ศ. 2561 นั้น เป็น

ส่วนหนึ่งในการประเมินผลทุนหมุนเวียนด้วยเช่นเดียวกัน  ซึ่งตัวชี้วัดที่  4.1  เกี่ยวกับบทบาทของคณะ

กรรมการทุนหมุนเวียน  ที่ก�าหนดให้มีการจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว  (3-5  ปี)  และแผน

ปฏิบัติการประจ�าปีบัญชี  2561  ต้องให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายของรัฐบาล  และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ด้วย ส�าหรับยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ถือเป็นเครื่อง

มือที่ส�าคัญเครื่องมือหนึ่งในการปฏิบัติงาน    การด�าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ�าปี  รวมทั้งใช้ใน

การจัดท�าค�าของบประมาณ  เพื่อเป็นการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ตลอดจนสามารถ

แก้ไขปัญหาของสตรี  องค์กรสตรี  เครือข่ายสตรี  ประชาชน  ชุมชน  สังคม  และประเทศสู่ความมั่งคั่ง  ยั่งยืน 

และมั่นคงได้เป็นอย่างดี 

จากหลักคิดดังกล่าว  จะเห็นได้ว่าภาครัฐให้ความส�าคัญกับสตรีเป็นอย่างมาก  จึงได้มีการจัดตั้ง

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้น    โดยมีการพิจารณาว่าสตรีเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ายิ่ง  มีศักยภาพในการ

แสดงบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบุรุษเลยแม้แต่น้อย นอกจากนี้ ในปัจจุบันสิทธิ

ของหญิงไทยได้เข้ามาท�าหน้าที่ได้หลายบทบาท  เช่น  การเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เป็นผู้น�า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือการเป็นผู้น�าชุมชน  เป็นต้น  ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นการตอกย�้าให้เห็นถึง
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การที่สังคมไทยมีการให้ผู้หญิงได้มีโอกาสในการรับสิทธิเสรีภาพ  โดยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้สตรีเข้ามามี

ส่วนร่วม  และมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองในชุมชนและสังคมมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น  กองทุนพัฒนาบทบาท

สตรี จึงเป็นเป้าหมายส�าคัญที่เข้ามาท�าให้สตรีไทยเรานั่น มีสิทธิเสรีภาพ สร้างศักยภาพของความเป็นสตรี ใน

การท�าสิ่งต่างๆ  และสร้างความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือได้มากขึ้น  ซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ มีการออกหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

แหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต�่า  ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนส�าหรับการลงทุนเพื่อพัฒนา

อาชีพ  สร้างงาน  สร้างรายได้  หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี 

รวมทั้งยังเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี  ในการเฝ้า

ระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี  เพื่อน�าไปสู่การสร้าง

สวัสดิภาพ หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ  ในสังคม ตลอดจนเป็น

แหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี  การสร้างภาวะผู้น�า  การ

พัฒนาองค์ความรู้  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี  และยังเป็น

แหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น  ๆ  ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตามที่คณะกรรมการ

พิจารณาเห็นสมควร โดยแนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแก่สตรีในปัจจุบันนั่นเอง  (สมหวัง หล้า

หนัก, 2543) 

ด้วยความส�าคัญดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและท�าวิจัยเรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนที่มี

ต่อการให้บริการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่อ�าเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่  และน�ามาวิเคราะห์

หรือประเมิน เพื่อทราบถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่ง

ผลจากการท�าวิจัยในครั้งนี้จะสามารถช่วยน�าข้อมูลจากการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน  ในการให้

บริการ  เพื่อพัฒนาการบริหารงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด  และ

สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใน

เขตพื้นที่อ�าเภออ่าวลึก

2.  เพื่อเปรียบเทียบความเช่ือมั่นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ท�าให้ทราบถึงความเช่ือมั่นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใน

เขตพื้นที่อ�าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

2.  ท�าให้ทราบถึงความต้องการของประชาชนท่ีมาใช้บริการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขต
พื้นที่อ�าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
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ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับควำมเชื่อมั่นกำรให้บริกำร

Morgan & Hunt (1994) ได้กล่าวว่าความเชื่อมั่นสามารถที่จะประเมินได้จาก ผู้รับบริการ ซึ่ง ผู้รับ

บริการแต่ละคนมีดอกาสได้รับความเชื่อมั่นจากพนักงานที่แตกต่างกัน  ด้วย  ความสัมพันธ์ใกล้ชิดบวกกับ 

บุคลิกภาพที่แสดงความจริงใจ นอกจากนั้นความเชื่อมั่นยังแสดงถึง ความซื่อสัตย์ที่ถูกสร้างขึ้นต่อการปฏิบัติ

งานในองค์กร  อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  เช่น  มีการบริการที่ดี  การมีความจริงใจต่อการท�างาน  การมี

ความรับผิดชอบ  การรักความยุติธรรม  การมีน�้าใจ  มุ่งเน้นถึงผลลัพธ์ในเชิงบวกให้กับองค์กร  ยิ่งไปกว่านั้น

ความเชื่อมั่น  หมายถึงความจริงใจในเชิง  พันธะสัญญา  ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในระยะยาว  และเป็นความ

สัมพันธ์ที่ผูกมัดทั้ง พนักงานและ องค์กรเข้าด้วยกัน ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งสองฝ่าย ดังนั้น ความเชื่อ

มั่นจึงเป็นพลัง  หรืออ�านาจอย่างหนึ่งที่สามารถเอาชนะความกังวลใจ  และความไม่แน่นอนได้ส่งผลให้เกิด

ความเชื่อมั่น  4 ประการ ดังนี้   1) ความเชื่อมั่นต่อองค์กร   2) ความเชื่อมั่นต่อสินค้าและบริการ  3) ความ

เชื่อมั่นของการเป็นเจ้าของ  และ 4) ความเชื่อมั่นในด้านมนุษย์สัมพันธ์
2. แนวคิดเกี่ยวกับควำมเชื่อถือไว้วำงใจ

Moorman, Deshpande & Zaltman (1992) กล่าวถึงความไว้วางใจว่า ความไว้วางใจ คือ ความ

เต็มใจ  ความเชื่อมั่นที่จะวางใจต่อหุ้นส่วนในการแลกเปลี่ยน  มีแนวคิดคือการรับรู้ว่าผู้บริโภคต้องมีความไว้

วางใจและเชื่อมั่นต่อองค์การธุรกิจ  ในระหว่างใช้บริการอยู่นั้น  ซึ่งความไว้วางใจดังกล่าวจะปรากฎเมื่อผู้

บริโภคได้รับการบริการที่แสดงถึง ความน่าเชื่อถือและมีความซื่อสัตย์จริงใจ
3. กำรวัดควำมเชื่อมั่น (กำรวัดควำมเชื่อมั่นของประชำชนต่อกำรให้บริกำร)

-  ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำรคุณลักษณะของกำรให้บริกำรที่ดี    

ศรัทธาวุฒิ วุฒิพงศ์ (2502) (อ้างถึงใน เพ็ญวิภา กสันเทียะ, 2552, น. 30) ได้กล่าว คุณลักษณะ 

ของการให้บริการที่ดีประกอบด้วย  -รวดเร็วเพื่อไม่ให้ผู้รับบริการรอนาน        -รอบคอบเพื่อมิให้เกิดความผิด

พลาดการสูญเสีย      -รอบรู้เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความเชื่อมันและสามารถตัดสินใจได้  -เรียบร้อย  เพื่อ

มาตรฐานและคุณภาพ ของงานบริการ

-  ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/บุคลำกรผู้ให้บริกำร

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547, น. 74-76) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประกอบด้วยบุคคลทั้งหมดให้ 

องค์กรที่ให้บริการ ซึ่งจะรวมตั้งแต่เจ้าของผู้บริหารในทุกระดับซึ้งบุคคลดังกล่าวมีผลต่อคุณภาพของการ ให้

บริการ

วรเดช จันทรศร (2544, น. 28-29) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการต้องให้บริการด้วยความเต็มใจ จริงใจ และ

มีทักษะ หมายถึง  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทีมีความสามารถควรมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่มี  ความสามารถใน

การแกไขปัญหา  มีความคิดสร้างสรรค์  เต็มใจจริงใจทีจะให้บริการ  ดังนั้น  การฝึกอบรมจึง  เป็นสิ่งจ�าเป็น

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ท�าหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความประทับใจจนท�าให้ผู้รับบริการเกิด  ความพึงพอใจ

จนอยากกลับมาขอรับบริการอีก

-  ด้ำนสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก

ธนวัฒน์  ประกอบศรีกุล  (2548,  น.  17)  สิ่งอ  านวยความสะดวกในการให้บริการที่ดีก็เป็นอีก

ปัจจัย  หนึ่งที่ไม่เคยละเลยการจัดสถานที่ควรให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกสบาย  สวยงามและ
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อุปกรณ์  เครื่องใช้ทีทันสมัยส�าหรับให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศของการบริการที่

สร้าง ความรู้สึกทีดีและความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนทุกระดับ

- ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ประภาศรี สีหอ�าไพ (2550, น. 7) (อ้างถึงใน พระบ�ารุง ปญญาพโล, 2554, น. 10) ได้ให้ ความ

หมายของค�าว่า คุณธรรม หมายถึงหลักธรรมจริยาที่สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ทางศีลธรรมมีคุณ งามความ

ดีกายในจิตใจจนเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ความยินดีการกระท�าที่ดีย่อม ได้รับผลของความดีคือ ความชื่นชม

ยกย่องในขณะที่การกระท�าชั่วย่อมได้รับผลของความชั่วคือความ เจ็บปวดหรือความทุกข์ต่างๆ

- ด้านความรับผิดชอบและความคุ้มค่า

พรชัย รอดสมจิตร (2557, น. 7) กล่าว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การมีส่วน ร่วมใน 

กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และสังคมบ�าเพ็ญประโยชน์ และสร้างสรรค์ความเจริญให้ชุมชุน และ สังคม อย่าง

เต็มความสามารถช่วยสอดส่องพฤติกรรมของบุคคลที่จะเป็นภัยต่อสังคมให้ความรู้ความ สนุก เพลิดเพลินแก่

ประชาชนตามความสามารถของตนช่วยคิดและแก้ปัญหาต่างๆ  ของสังคม  เช่น  ความ  สกปรก  การรักษา

สาธารณสมบัติ ผู้คิดร้ายต่อประเทศชาติ การจราจร การเสียภาษี และการรับ บริการ จากสถานบริการต่างๆ 

ของรัฐบาล

4. แนวคิดเกี่ยวกับบทบำทสตรี

พัทยา สายหู (2529, น. 57-59) กล่าวไว้ว่า บทบาทของสตรี คือขอบเขตอ�านาจหน้าที่และสิทธิ

ในการกระท�าตามบทบาทของแต่ละงานที่สตรีมีต่อผู้อื่น และบทบาทต่าง ๆ ของสตรีทางสังคมนั้นมีได้เพราะ

สังคมร่วมกันก�าหนดบทบาทไว้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ไม่ใช่กฎหมายหรือข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอไป 

แต่ต้องอาศัยความต้องการและยอมรับกันในหมู่ชนที่เกี่ยวข้อง

5. กรอบแนวคิดกำรวิจัย

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ผู้วิจัยได้ก�าหนดกรอบแนวความคิดในการ

ศึกษาได้ดังนี้ 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้เลือกใช้สตรีผู้มีสัญชาติไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตอ�าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  จากการค�านวณกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

ครั้งนี้ โดยใช้สูตรของ Taro Yamane เท่ากับ 380 คน จากประชากรทั้งหมด โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบง่าย  (Simple  Random  Sampling)  ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  โดยสมาชิกทั้งหมดของประชากรเป็น

อิสระจากกัน ซึ่งประชากรจะมีโอกาสถูกเลือกเท่าเทียมกัน

สมมติฐำนกำรวิจัย

สมมติฐำนที่ 1 ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใน

เขตพื้นที่อ�าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนงาน ขั้นตอน และระยะเวลาการให้

บริการ ด้านคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ณ จุดให้บริการ 

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ด้านความรับผิดชอบและความคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก

สมมติฐำนที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรีในเขตพื้นที่อ�าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ที่แตกต่างกัน

สมมติฐำนที่ 3 ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกันมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีในเขตพื้นที่อ�าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ที่แตกต่างกัน

สมมติฐำนที่ 4 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่อ�าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ที่แตกต่างกัน

สมมติฐำนที่ 5 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีในเขตพื้นที่อ�าเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ที่แตกต่างกัน

สมมติฐำนที่ 6 ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่อ�าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ที่แตกต่างกัน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  เรื่อง  ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ

การให้บริการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่อ�าเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่  เป็นแบบสอบถามที่ผู้

วิจัยสร้างขึ้น  โดยก�าหนดกรอบแนวคิด  และผังการสร้างแบบสอบถามตามเนื้อทฤษฎีและผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องในการศึกษา โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  แบ่งเป็น  5  ข้อ  ได้แก่  อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ โดยเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะค�าถามปลายปิด (Closed 

Ended Question) มีค�าตอบให้เลือก และผู้ตอบสามารถเลือกค�าตอบเพียงค�าตอบเดียว

ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการให้

บริการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่อ�าเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่  เป็นค�าถามแบบปรนัย  ซึ่งผู้

วิจัยได้สร้างค�าถาม รวมทั้งสิ้น จ�านวน 5 ด้าน ได้แก่
1.  ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการ  จ�านวน 5 ข้อ

2.  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ    จ�านวน 6 ข้อ

3.  ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ณ จุดให้บริการ    จ�านวน 7 ข้อ
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4.  ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส    จ�านวน 5 ข้อ

5.  ด้านความรับผิดชอบและความคุ้มค่า    จ�านวน 6 ข้อ

โดยลักษณะค�าถามประกอบด้วยข้อความซึ่งผู้ประเมิน  ประเมินความรู้สึกของผู้ตอบเอง  ตามความ

จริงของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 5 ระดับ มากที่สุด ถึง น้อย

ที่สุด   

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามข้อเสนอแนะอื่นๆ แบบสอบถามมีลักษณะปลายเปิด

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  จากการด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้

ครบตามจ�านวนแล้ว ผู้วิจัยท�าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลแบบสอบถามทั้งหมด ได้รับกลับ

คืนมาทั้งหมด  380  ชุด  หลังจากนั้น  ท�าการลงรหัส  (Coding)  แล้วน�ามาประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่อง

คอมพิวเตอร์ โดยผู้วิจัยจะท�า การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS ท�าการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ 

โดยก�าหนดค่าความเชื่อมั่นที่  95%  มีระดับนัยส�าคัญที่ระดับ  0.05  เป็นเกณฑ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธ

สมมติฐานในการศึกษา โดยพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลดังต่อไปนี้ คือ
1.  การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะข้อมูลทั่วไป  ได้แก่  อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา การประกอบ

อาชีพ และรายได้ต่อเดือน วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)

2.  การวิเคราะห์ระดับความเช่ือมั่นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีในเขตพื้นที่อ�าเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่  วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย  (Mean)  และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)

สรุปผลกำรวิจัย

จากผลการวิจัย  เนื่องจากส�านักงานพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เป็นหลักในการให้

ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าของสตรี  จึงได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้นเพื่อ

เป็นการเปิดโอกาสให้กับสตรีได้เข้ามามีบทบาทในสังคมมากยิ่งขึ้น  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีความส�าคัญ

อย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้หญิงทุกคนในประเทศไทย  โดยเฉพาะด้านของการส่งเสริมให้เกิด

การสร้างอาชีพจากกองทุน  มีการรวมตัวกันในระดับ  ชุมชนและระดับ  จังหวัด  เป็นทั้งกลุ่มสตรีและกลุ่มแม่

บ้าน  ในการสร้างผลิตภัณฑ์ออกจ�าหน่ายทั้งเป็นอาชีพหลัก  และอาชีพเสริม  จึงสามารถเป็นการสร้างความ

เชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่อ�าเภออ่าวลึก ที่ได้มีการ

บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพวัดด้วยการประเมินผลทุนหมุนเวียน  โดยที่สตรีผู้

มีสัญชาติไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เข้ามาขอรับบริการกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี  ไม่ว่าจะเป็นสตรีที่จ�าแนกอายุตั้งแต่  15  ปีบริบรูณ์ขึ้นไป  อยู่ในสถานภาพใด  อยู่ในระดับการ

ศึกษาอะไร  ประกอบอาชีพอะไร  และมีรายได้เดือนละเท่าไร  ก็สามารถเข้ามาขอรับบริการได้  เพื่อท�าให้

ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในแต่ละด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้าน

กระบวนการ  ขั้นตอน  และระยะเวลาการให้บริการ  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ  ด้านสิ่ง

อ�านวยความสะดวก ณ จุดให้บริการ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และทั้งด้านความรับผิดชอบและความ

คุ้มค่านั่น  ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ในระดับมาก จึง

อาจกล่าวได้ว่า   สตรีที่จ�าแนกอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน 
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และจ�าแนกตามสถานภาพ พบว่ามีความแตกต่างกัน

บทสรุป

จากผลการวิจัยเรื่อง  “ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรีในเขตพื้นที่อ�าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่” สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้       

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัยดังนี้ 1) เพื่อประเมินควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรของกอง

ทุนพัฒนำบทบำทสตรีในเขตพื้นที่อ�ำเภออ่ำวลึก

ผลการวิเคราะห์  พบว่า  ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรีในเขตพื้นที่อ�าเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมีความเชื่อมั่นมาก  โดยเรียง

จากค่าเฉลี่ยระดับมากไปหาน้อย  ได้แก่  ด้านคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ  (4.07)  รองลง 

ด้านความรับผิดชอบและความคุ้มค่า  (4.06)  ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  (4.04)  ด้านกระบวนการ/ขั้น

ตอน และระยะเวลาการให้บริการ (3.94) และด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ณ จุดให้บริการ (3.84) ตามล�าดับ 

ดังตารางที่ 1

ตำรำงท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการศึกษาความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่อ�าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ควำมเชื่อมั่นในด้ำนต่ำง ๆ

ต่อกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี

 Χ SD แปลผล

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และระยะเวลาการบริหารงาน 3.94 0.64 ความเช่ือม่ันมาก

ด้านคุณภาพการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 4.07 0.54 ความเช่ือม่ันมาก

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ณ จุดให้บริการ 3.84 0.55 ความเช่ือม่ันมาก

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 4.04 0.60 ความเช่ือม่ันมาก

ด้านความรับผิดชอบและความคุ้มค่า 4.06 0.63 ความเช่ือม่ันมาก

ภำพรวม 3.99 0.54 ควำมเช่ือม่ันมำก

จากผลการศึกษา พบว่าสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วริทธิ์ เขตบรรพต และคณะ (2562) ศึกษา

เรื่อง  “ความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่มีต่อคุณภาพการบริหารงานของเทศบาลนครตรัง” 

พบว่า  ความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่มีต่อคุณภาพการบริหารงานของเทศบาลนครตรัง  ใน

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  และระยะเวลาการบริหารงาน ด้านคุณภาพการบริหารงานของเจ้า

หน้าที่ที่ให้บริการ  และด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก  ณ  จุดให้บริการ  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับความ

เชื่อมั่นมาก  นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิสิทธิ์ อุดชาชน และคณะ (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 

“ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลต�าบลบ้านฝาง อ�าเภอ

บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น” พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

ของเทศบาลต�าบลบ้านฝาง อ�าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ในหลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความ

รับผิดชอบ  และหลักความคุ้มค่า  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย  หรือโดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับความเชื่อมั่นมากเช่นเดียวกัน
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ เพื่อเปรียบเทียบควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำร

ของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีในเขตพื้นที่อ�ำเภออ่ำวลึก จังหวัดกระบี่  จ�ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล

จากการศึกษาความเช่ือมั่นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขต

พื้นที่อ�าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เมื่อจ�าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่าไม่มี

ความแตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  วริทธิ์  เขตบรรพต  และคณะ  (2562)  รัตนาพร  จันทร์

น้อย และคณะ (2560)

แต่เมื่อจ�าแนกตามสถานภาพ  พบว่า  สตรีที่มีสถานภาพระหว่างกลุ่มและสถานภาพภายในกลุ่มต่าง

กัน มีความเชื่อมั่นในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05  ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการศึกษาของ ธรรมพฤฒ แสงประเสริฐ (2558) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาคุณภาพการให้บริการที่ส่งผล

ต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค กรณีศึกษา : บริษัท เทสติ้ง อินสทรูเมนท์จ�ากัด” พบว่า การศึกษาคุณภาพการ

ให้บริการที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค  กรณีศึกษา  :  บริษัท  เทสติ้ง  อินสทรูเมนท์จ�ากัด  พบว่า 

สถานภาพที่แตกต่างกัน มีความเชื่อมั่นแตกต่างกัน  ดังแสดงผลการสรุปในตารางที่ 2

ตำรำงที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน เรื่อง ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่อ�าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

สมมติฐำนกำรวิจัย ผลกำรทดสอบสมมติฐำน

สมมติฐำนที่ 1 ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในเขตพื้นที่อ�าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านกระบวน
งาน ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการ ด้านคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ให้
บริการ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ณ จุดให้บริการ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ด้าน
ความรับผิดชอบและความคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก

ยอมรับสมมติฐาน

สมมติฐำนที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่อ�าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ที่แตกต่างกัน

ปฏิเสธสมมติฐาน

สมมติฐำนที่ 3 ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกันมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของกอง
ทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่อ�าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ที่แตกต่างกัน

ยอมรับสมมติฐาน

สมมติฐำนที่ 4 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการ
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่อ�าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ที่แตกต่าง
กัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน

สมมติฐำนที่ 5 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่อ�าเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ที่แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน

สมมติฐำนที่ 6 ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการ
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่อ�าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ที่แตกต่างกัน

ปฏิเสธสมมติฐาน
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้  (1)เพื่อศึกษาความต้องการของประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์ด�ารง

ธรรมจังหวัดตรัง  (2)  ศึกษาการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดตรัง  เป็นการวิจัยเชิง

ปริมาณ  โดยใช้แบบสอบถาม  เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน  400  คน  และท�าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

สถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมของความต้องการของ

ประชาชนในการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด�ารงธรรม  จังหวัดตรังมากที่สุดคือ  ความต้องการ

ด้านความเข้าอกเข้าใจ รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความหน้าความเชื่อถือ ด้านวัตถุ/สิ่งที่สามารถ

จับต้องได้  และน้อยที่สุดคือ  ด้านความแน่นอน  ตามล�าดับ  และมีข้อเสนอแนะความต้องการทางด้านความ

แน่นอน  การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในเรื่องของการติดต่อประสานความคืบหน้าของ

เรื่องต่อไป

ค�ำส�ำคัญ : ความต้องการของประชาชน, การจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์, ศูนย์ด�ารงธรรม

Abstract

Research study on The needs of the people in handling grievances and complaints 

from the Damrong Dharma Center, Trang Province the purposes of this research were to (1) 

In order to study the needs of people who come to use the Dhammakaya Dharma Center 

in Trang (2) To study the handling of complaints / grievances in Damrong Dharma Center, 

Trang Province, using data collection methods. There are 400 samples which are question-

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

standard deviation In order to process, which makes it known that the overall picture of The 

needs of the people in handling grievances and complaints from the Damrong Dharma Cen-

ter, Trang Province is the Understanding, Next is the responsibility, Reliability, Physical fac-

tors / tangible, And the smallest is Uncertainty, Respectively and have recommendations 

for certainty requirements Coordination between officials and the public in matters of com-

munication and progress of the matter.

1  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง 

   School Law and Political Science, Suan Dusit Univerity, Trang Center

   *Email: jiraporn2218@gmail.com, pornprom.13brn@gmail.com
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Keywords: The needs of the people, Handling of complaints / grievances, Damrong 

Dharma Center

บทน�ำ

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นปัญหาที่หลากหลายและสั่งสมเป็นเวลานาน  สาเหตุของ 

ปัญหาเกิดจากโครงสร้างของสังคมมีความเหลื่อมล�้าไม่เท่าเทียมกัน  ความแตกแยกทาง  ด้านความคิดที่ไม่ 

ตรงกัน จึงน�าไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาการเอารัด

เอาเปรียบ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การเข้าถึงแหล่งเงินทุน  เป็นต้น ท�าส่งผลกระทบต่อการ พัฒนา

ประเทศและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐได้ตระหนักและให้  ความ

ส�าคัญกับปัญหาดังกล่าว จะต้องมีการด�าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน  ไม่

ให้ทวีความรุนแรงไปกว่าเดิม โดยมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนมี ส่วนร่วม

และสามารถตรวจสอบการท�างานของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐมากยิ่งขึ้น  เพื่อตอบสนองความ  ต้องการ

ของประชาชนและเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม (บวรศักดิ์ วานิช, 2559) กระทรวงมหาดไทยใน

ฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการ  “บ�าบัดทุกข์  บ�ารุงสุข”  ให้แก่ประชาชนได้เปิด  ศูนย์บริการข่าวสาร

กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  1  เมษายน  2536  โดยมีเป้าหมายเพื่อรับทราบความคิดเห็นของประชาชน

โดยตรง  ให้บริการข้อมูล  และรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  เกี่ยวกับงานของกระทรวงมหาดไทยทางโทรศัพท์

หมายเลข 1567 และทางไปรษณีย์ ตู้ปณ.101 มหาดไทยกรุงเทพมหานคร 10206 ต่อมา บทบาทศูนย์บริการ

ข่าวสารกระทรวงมหาดไทย  เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ของประชาชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้ปรับปรุง ศูนย์บริการข่าวสารกระทรวงมหาดไทยให้มีเอกภาพ

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้ชื่อว่าศูนย์ด�ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่1เมษายน 2537 จึงได้มี

การปรับปรุงโดยใช้ชื่อว่า  “ศูนย์ด�ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย”  หลังจากนั้น  จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ด�ารง

ธรรมขึ้นในทุกจังหวัด (เดชภพ เพียรเกาะ และคณะ, 2559) ดังนั้นความต้องการของประชาชนในการจัดการ

ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  จึงเป็นเสียงสะท้อนของประชาชนที่อยากให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า

มาช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องที่ดิน  แจ้งเบาะแส  กล่าวโทษเจ้าหน้าที่และ

ประสบปัญหาความไม่เป็นธรรมกับหน่วยงานต่างๆ  ซึ่งศูนย์ด�ารงธรรมมีบทบาทหน้าที่ในการอ�านวยความ

ยุติธรรมแก่ประชาชนโดยตรงในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ปัจจุบันมีผู้มาร้องเรียนยัง

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดตรังเป็นจ�านวนมาก  และหลากหลายประเภท  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอ 

ปัญหาความเดือดร้อน    ความต้องการ  และข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นปัญหาสาธารณะ  หรือเกี่ยวข้องกับการ

ด�าเนินชีวิตของประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆโดยร้องเรียนผ่านศูนย์ด�ารงธรรมประจ�าจังหวัด ศูนย์ด�ารงธรรม

อ�าเภอ  อีกทั้งผ่านศูนย์ด�ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย  อีกหนึ่งช่องทางที่ประชาชนใช้บริการเป็นจ�านวนมาก

คือ  สายด่วน  1567  ของศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดตรังเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน  ดังนั้นการวิจัย

ครั้งนี้จึงมุ่งสนใจศึกษาความต้องการของประชาชนในการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด�ารงธรรม 

จังหวัดตรัง
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  

เพื่อศึกษาความต้องการของประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์ด�ารงธรรม จังหวัดตรัง และเพื่อศึกษาการ

จัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ศูนย์ด�ารงธรรม จังหวัดตรัง

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

ได้ทราบถึงความต้องการของประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดตรัง  และทราบถึงการ

จัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดตรัง

ทบทวนวรรณกรรม

1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับควำมต้องกำร

พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของค�าว่า ต้องการได้ว่า

อยากได้  ใคร่ได้และประสงค์  ซึ่งความต้องการของมนุษย์มีอิทธิพลก่อให้เกิดแรงผลักดันทั้งภายนอกและ

ภายในให้มนุษย์ได้ปรับตัวในการตอบสนองแรงผลักดันที่เกิดขึ้น  การปรับตัวเพื่อสนองแรงผลักดัน  คือความ

ต้องการนั่นเอง

ควำมส�ำคัญของควำมต้องกำร

(ปรียาพร  วงศ์อุนตรโรจน์,  2547) ให้ความต้องการของมนุษย์  ได้รับการศึกษาจากนักปราชญ์เป็น

เวลานานแล้ว  โดยพยายามที่จะท�าความเข้าใจว่า  ท�าไมคนจึงประพฤติปฏิบัติเช่นนี้  แนวคิดที่จะอธิบายถึง

ความต้องการของมนุษย์  ได้แก่  มนุษย์หลีกหนีความเจ็บปวด  และแสวงความสุขสบาย  อย่างไรก็ตามข้อ

สังเกตในการหลีกหนีความเจ็บปวด  และการแสวงหาความสุขสบาย  จากการสังเกตจากสิ่งที่คนนั้นเลือก

กระท�าหรือหลีกเลี่ยงการกระท�าซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน  ความเจ็บปวดส�าหรับคนหนึ่งอาจเป็นความสุข

สบายของอีกคนหนึ่งก็ได้จากปัจจัยใจเดียวกัน  เรื่องการจูงใจของมนุษย์โดยสัญชาตญาณแรงขับและความ

ต้องการจ�าเป็น  แต่ก็ไม่สามารถอธิบายความต้องการของมนุษย์ได้ครอบคลุมอย่างไรก็ตามความเข้าใจใน

เรื่องความต้องการของมนุษย์เป็นสิ่งที่จ�าเป็นที่จะเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กรเพราะความต้องการ

ของมนุษย์เป็นแรงผลักดันให้คนท�างานหรือท�าให้มีก�าลังใจในการท�างาน 

ควำมต้องกำรของมนุษย์  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1.  ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Need) เป็นแรงผลักดันที่เกิดขึ้นพร้อมกับความต้อ

งการมีชีวิต  การด�ารงชีวิต  วุฒิภาวะไม่จ�าเป็นต้องการอาศัยประสบการณ์การเรียนรู้แต่อย่างใด  เกิดขึ้น
เนื่องจากความต้องการทางร่างกายของคนเราเป็นส�าคัญ  เป็นแรงขับเบื้องต้นที่ร่างกายถูกกระตุ้นท�าให้เกิด
ความว่องไว กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาที่จะต้องสนองต่อสิ่งเร้า  เกิดขึ้นจากสภาวะทางอารมณ์ สิ่งกระตุ้นทั้ง
ภายนอกและภายใน ได้แก่

1.1  ความต้องการอาหาร ความหิว ท�าให้คนเราต้องกินอาหาร เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิต อาหารเป็น
สิ่งจ�าเป็นส�าหรับชีวิต 1.2) ความต้องการน�้า  เมื่อร่างกายของเราขาดน�้าท�าให้เรารู้สึกว่าล�าคอแห้ง ปากแห้ง
ผาก เกิดความต้องการที่จะได้ดื่มน�้า  เพื่อรักษาความสมดุลของร่างกาย  1.3)  ความต้องการทางเพศ  ความ
ต้องการด้านนี้จะเริ่มเมื่อเราย่างเข้าสู่วัยรุ่นและเป็นผู้ใหญ่  การแสดงออกถึงความต้องการทางเพศขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยอื่นๆ  เช่น  ความพึงพอใจ  รสนิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมนั้น  1.4)  ความต้องการของ
อุณหภูมิที่เหมาะสม  คนเราด�ารงชีวิตอยู่ได้ต้องอาศัยความสมดุลทางร่างกาย  1.5)  ความต้องการหลีกเลี่ยง
ความเจ็บปวด  เพื่อให้ร่างกายเกิดความปลอดภัย  ความเจ็บป่วยเป็นไข้ของร่างกาย  ท�าให้ร่างกายพยายามสร้าง
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ภมูคิุม้กนัขึน้ เมือ่มคีนอืน่มาท�าร้ายคนเรากห็ลกีเลีย่งหรอืต่อสูป้้องกนัตวั 1.6) ความต้องการพักผ่อนนอนหลับ เมื่อ
ร่างกายเกิดความเหน็ดเหนื่อย  เนื่องจากการใช้พลังงาน  ออกแรงในการท�างาน  เกิดความเหนื่อยล้าจากการ
อ่อนเพลียของร่างกาย  เราจึงต้องการนอนหลับพักผ่อน  เพื่อผ่อนคลายให้ร่างกาย  ได้มีโอกาสสะสมพลังงาน
ใหม่และซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกาย  1.7)  ความต้องการอากาศบริสุทธิ์ที่มีก๊าซออกซิเจนส�าหรับการ
หายใจ  เราอาจอดข้าวอดน�้าได้หลายวัน  แต่กลั้นหายใจไม่ได้นาน  และ  1.8)  ความต้องการการขับถ่าย 
เป็นการขับของเสียออกจากร่างกาย ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็น เช่นเดียวกับอาหารและน�้า เพราะของเหลือเหล่านี้เป็น
พิษต่อร่างกาย ท�าให้เราอึดอัดไม่สบาย บางครั้งอาจท�าร้ายชีวิตได้

คติทางพุทธศาสนา  ได้กล่าวถึง  ความต้องการที่เป็นพื้นฐานในด้านความต้องการทางวัตถุหรือสิ่งที่

มองเห็นได้ ได้แก่ ปัจจัย 4 อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค 
2.  ความต้องการทางด้านจิตใจและสังคม (Psychological and Social Need) ความต้องการปร

ะเภทนี้ค่อนข้างสลับซับซ้อนและเกิดขึ้นจากสภาพสังคม วัฒนธรรม การเรียนรู้และประสบการณ์ที่มนุษย์นั้น
ได้รับและเป็นสมาชิกอยู่  ความต้องการทางจิตใจและสังคมนี้แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลแต่ละสังคม
และฐานะทางสังคมของบุคคล  รวมทั้งเวลาและโอกาสที่แตกต่างออกไปด้วยลักษณะส�าคัญของความ
ต้องการทางจิตใจและสังคม  ดังนี้

2.1  ความต้องการที่เกิดจากสังคมที่เป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมและกลายเป็นลักษณะ
นิสัยประจ�าตัวของแต่ละคน สิ่งเหล่านี้แตกต่างกันไปแต่ละสังคม

2.2  ความต้องการทางสังคมที่เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์  เราต้องมีประสบการณ์
และการเรียนรู้มาก่อน  จึงจะเข้าใจและเลือกกระท�าได้  บางทีเราต้องศึกษาว่าจะเริ่มต้นอย่างไรควรท�า
อย่างไรต่อไป 

3.  ความต้องการนี้เปลี่ยนแปลงได้ แม้ในตัวคนเดียวกัน 

4.  ความต้องการนี้จะมีมากขึ้นเมื่ออยู่รวมกลุ่มมากกว่าอยู่คนเดียว

5.  ความต้องการนี้มีพฤติกรรมปกปิดมากกว่าพฤติกรรมเปิดเผยจะแสดงออกเมื่อมีสิ่งเร้า

6.  ความต้องการที่มองไม่เห็นเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม

7.  ความต้องการจิตใจและสังคมมีอิทธิพลที่จะผลักดันให้คนเราท�าอะไรก็ได้บางครั้งก็ปราศจาก
เหตุผลและคุณธรรม

สรุปได้ว่า  ความต้องการจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรมที่แสวงหาสิ่งต่างๆ  เพื่อสนองความ

ต้องการของตนที่เกิดขึ้นอย่างมีขั้นตอน และต่อเนื่อง เมื่อความต้องการใดได้รับการตอบสนองความต้องการ

นั้นขั้นต้นแล้ว ความต้องการขั้นถัดไปก็เกิดตามมาไม่มีวันสิ้นสุด เพื่อให้ตนเองสมปรารถนาตามที่ตนต้องการ 

นั่นคือ  ความต้องการทางด้านสรีระ  ความต้องการทางด้านความปลอดภัยความต้องการทางด้านความรัก 

ความต้องการที่จะรู้สึกว่าตนเองมีค่าและเป็นที่ยอมรับนับถือของผู้อื่น  จึงเป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติ

ของมนุษย์ เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการ 

2. แนวคิดเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของศูนย์ด�ำรงธรรม 

  ส�าหรับแนวคิดในการท�างานของศูนย์ด�ารงธรรม  กระทรวงมหาดไทย  จะเน้นการสื่อสารและเน้น 

การมีส่วนร่วมระหว่างภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนา เอกชน มูลนิธิ ชมรม สมาคม 

สถาบัน อาสาสมัคร และองค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยเป็นแกนหลักในการ ประสานความร่วม
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มือของทุกองค์กร  โดยในส่วนภูมิภาค  จะแบ่งออกเป็น  2  ระดับ  คือ  ศูนย์ด�ารงธรรม  จังหวัดและศูนย์ด�ารง

ธรรมอ�าเภอ/กิ่งอ�าเภอ  ทั้งนี้  มีการจัดโครงสร้างในการแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น  4  ส่วน  ประกอบด้วย 

(โชคสุข กรกิตติชัย ,2560)
1.  ส่วนวิเคราะห์รับเรื่อง 

2.  ส่วนเร่งรัดติดตามและประสานงาน 

3.  ส่วนส่งเสริมและ สงเคราะห์พลเมืองดี

4.  ส่วนปฏิบัติการในพื้นที่ 

3. ทฤษฎี และแนวควำมคิดเกี่ยวกับคุณภำพกำรบริกำร 

ความหมายของการบริการ  คือกระบวนการของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการส่งมอบการบริการให้

แก่ผู้รับบริการ โดยมีลักษณะส�าคัญ 4 ประการ ดังนี้ (เพ็ญธิดา พงษ์ธานี, 2552)
1.  จับต้องไม่ได้  (Intangible)  เป็นสิ่งที่ไม่มีลักษณะทางกายภาพ ซึ่งผู้รับบริการไม่สามารถ ทราบ

ล่วงหน้าได้ว่าตนเองจะได้รับบริการรูปแบบใด  เนื่องจากการบริการในลักษณะนี้เป็นผลการ  ปฏิบัติงาน 
(Performance)  มากกว่าวัตถุ  (Objects)  ไม่สามารถสัมผัสหรือเห็นได้เหมือนสินค้า  การบริการลักษณะนี้
ผู้รับบริการจะอาศัยประสบการณ์ที่เคยได้รับบริการมาเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจ  ดังนั้นผู้ให้บริการ
จึงจ�าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้ผู้รับบริการกล้าตัดสินใจซื้อบริการได้เร็วขึ้น  ได้แก่  สถานที่  (Place)  การจัด
เตรียมสถานที่ให้มีความคล่องตัวในการบริการแก่ผู้รับบริการ  เช่น  มีสะอาด  กว้างขวาง  ที่นั่งเพียงพอ  และ
บรรยากาศที่ดี ส่วนของบุคคล (People) พนักงานต้องมีบุคลิกภาพที่ดี สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน และเต็มใจที่
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ เครื่องมือ (Equipment) อุปกรณ์ภายในส�านักงานต้องทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ
มีการให้บริการที่รวดเร็ว เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจวัสดุสื่อสาร (Communication) สื่อโฆษณา และเอกสาร
การโฆษณาจะต้องมีความ  สอดคล้องกับลักษณะการบริการ  และลักษณะของผู้รับบริการเป็นส�าคัญ 
สัญลักษณ์  (Symbols)  ตราสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าต้องสื่อถึงการบริการได้ดี  และมีความชัดเจน  - 
ราคา  (Price)  เป็นการก�าหนดราคาการให้บริการที่ควรมีความเหมาะสมกับการให้บริการที่ชัดเจน  และง่าย
ต่อการจ�าแนกระดับบริการที่แตกต่างกัน 

2.  ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการได้ (Inseparability) การบริการเป็นการผลิต และการ บริโภค
ในเวลาเดียวกัน  ซึ่งผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการผู้รับบริการพร้อมกันหลายรายในเวลาเดียวกันได้ 
เนื่องจากลักษณะของตัวผู้รับบริการไม่เหมือนกัน 

3.  ไม่แน่นอน  (Variability)  ลักษณะของการบริการไม่แน่นอนนั้น  ขึ้นอยู่กับ  ผู้ให้บริการเป็นใคร 
จะให้บริการเมื่อใด ที่ไหน และอย่างไร ดังนั้นผู้ให้บริการจะต้องมีการควบคุมคุณภาพ เพื่อขจัดปัญหาความ
ไม่แน่นอนนี้ 2 ขั้นตอน ได้แก่ ตรวจสอบ คัดเลือก และฝึกอบรมพนักงานที่ให้บริการ สร้างความพึงพอใจให้
ผู้รับบริการโดยรับฟังค�าแนะน�า และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการจากการส�ารวจข้อมูล และการเปรียบเทียบ 
เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับไปแก้ไขปรับปรุงกระบวนการให้บริการดีขึ้น 

4.  ไม่สามารถเก็บไว้ได้  (Perish ability) การบริการที่ไม่สามารถเก็บไว้ได้  ขึงมีก�าลังการผลิตที่ไม่
ใช้บางเวลา และบริการไม่มีสินค้าคงคลัง ถ้าความต้องการของผู้รับบริการมีสม�่าเสมอ การให้บริการก็จะไม่มี
ปัญหา แต่ถ้าลักษณะความต้องการไม่แน่นอนจะท�าให้เกิดปัญหาการบริการที่ไม่ ทัน หรือไม่มีผู้รับบริการ
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แนวคิดเกี่ยวกับจิตบริกำร (Service Mind)

ศิริพร  วิษณุมหิมาชัย  (2551)  กล่าวว่า  การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ  เป็นหัวใจหลักของธุรกิจ

บริการทุกแห่ง ดังนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในธุรกิจบริการต้องมีจิตใจรักในงานด้านบริการ  (Service Mind) 

ผู้ให้บริการต้องมีความสมัครใจทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ มีความเสียสละ ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ต้องมีใจรัก

และชอบในงานบริการ Service Mind มีความหมายดังนี้

S= Smile ต้องมีรอยยิ้ม 

E = Enthusiasm ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ลูกค้า

R= Responsivenessมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่มีต่อลูกค้า

V= Value ให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณค่า

I = Impression ให้บริการอย่างประทับใจ

C= Courtesy บริการลูกค้าอย่างสุภาพอ่อนโยน

E= Endurance ความอดทนการเก็บอารมณ์

M= Make Believe มีความเชื่อ

I = Insist การยอมรับ

N = Necessitate การให้ความส�าคัญ

D = Devote การอุทิศตน

นอกจากนี้การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศนั้น ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านควรค�านึงถึงข้ออื่น ๆ อีก  ได้แก่ 1) 

ต้องมีความรู้ในงานที่ให้บริการ (Knowledge) ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ในงานที่ตนรับผิดชอบที่สามารถตอบ

ข้อซักถามจากผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและแม่นย�า  ในเรื่องของสินค้าที่น�าเสนอประวัติองค์การ  ระเบียบ 

นโยบายและวิธีการต่างๆ ในองค์การ เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดเสียหาย และต้องขวนขวายหาความรู้ 2) มี

ความช่างสังเกต (Observe) ผู้ท�างานบริการจะต้องมีลักษณะเฉพาะตัวเป็นคนมีความช่างสังเกต เพราะหาก

มีการรับรู้ว่าบริการอย่างไรจึงจะเป็นที่พอใจของผู้รับบริการก็จะพยายามน�ามาคิดสร้างสรรค์  ให้เกิดบริการ 

ที่ดียิ่งขึ้น เกิดความพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการได้ มากยิ่งขึ้น 3) ต้องมีความ

กระตือรือร้น  (Enthusiasm) พฤติกรรมความกระตือรือร้น  จะแสดงถึงความมีจิตใจในการต้อนรับ  ให้ช่วย

เหลือแสดงความห่วงใย จะท�าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี  ในการช่วยเหลือผู้รับบริการ 4) ต้องมีกิริยาวาจาสุภาพ 

(Manner) กิริยาวาจาเป็นสิ่งที่แสดงออกจากความคิด ความรู้สึก และส่งผลให้เกิดบุคลิกภาพที่ดี  ดังนั้นเพื่อ

ให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการมีความสบายใจที่จะติดต่อขอรับบริการ  5)  ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  (Cre-

ative) ผู้ให้บริการควรมีความคิดใหม่  ๆ  ไม่ควรยึดติดกับประสบการณ์หรือบริการที่ท�าอยู่  เคยปฏิบัติมา

อย่างไรก็ท�าไปอย่างนั้นไม่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการจึงควรมีความคิดใหม่ ๆ ในการปฏิรูปงานบริการ

ได้ดี 6) ต้องสามารถควบคุมอารมณ์ได้ (Emotional control) งานบริการเป็นงานที่ให้ความช่วยเหลือจากผู้

อื่น  ต้องพบปะผู้คนมากมายหลายชนชั้น  มีการศึกษาที่ต่างกัน  ดังนั้นกิริยามารยาทจากผู้รับบริการจะแตก

ต่างกัน  เมื่อผู้รับบริการไม่ได้ตั้งใจ  อาจจะถูกต�าหนิ  พูดจาก้าวร้าว  กิริยามารยาทไม่ดี  ซึ่งผู้ให้บริการต้อง

สามารถควบคุมสติอารมณ์ได้เป็นอย่างดี 7) ต้องมีสติในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น (Calmness) ผู้รับบริการส่วน
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ใหญ่จะติดต่อขอความช่วยเหลือตามปกติ  แต่บางกรณีลูกค้าที่มีปัญหาเร่งด่วน  ผู้ให้บริการจะต้องสามารถ

วิเคราะห์ถึงสาเหตุและคิดหาวิธีในการแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ  อาจจะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากหลายทาง

เลือกในการให้บริการแก่ลูกค้า  8) มีทัศนคติต่องานบริการดี  (Attitude) การบริการเป็นการช่วยเหลือ  ผู้

ท�างานบริการเป็นผู้ให้ จึงต้องมีความคิดความรู้สึกต่องานบริการในทางที่ชอบ และเต็มใจที่จะให้บริการ ถ้าผู้

ใดมีความคิดความรู้สึกไม่ชอบงานบริการ  แม้จะพอใจในการรับบริการจากผู้อื่นก็ไม่อาจจะท�างานบริการให้

เป็นผลดีได้ ถ้าบุคคลใดมีทัศนคติต่องานบริการดี ก็จะให้ความส�าคัญต่องานบริการ และปฏิบัติงานอย่างเต็ม

ที่ เป็นผลให้งานบริการมีคุณค่าและน�าไปสู่ความเป็นเลิศ และ 9) มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการ 

(Responsibility) ในด้านงานทางการตลาด  และการขาย  และงานบริการ  การปลูกฝังทัศนคติให้เห็นความ

ส�าคัญของลูกค้าหรือผู้รับบริการด้วยการยกย่องว่า  “ลูกค้าคือบุคคลที่ส�าคัญที่สุด”  และ  “ลูกค้าเป็นฝ่ายถูก

เสมอ” ทั้งนี้ก็เพื่อให้ ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างดีที่สุด ดังนั้นเพื่อคุณภาพและคุณค่าในงาน

บริการทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือกันเพื่อท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย  ผู้ใช้

บริการพอใจองค์กรก็อยู่รอด (Win – win Strategy)

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

การด�าเนินการวิจัยใช้วิธีการแบบเชิงปริมาณ  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  ประชาชน  ในเขต

อ�าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังจ�านวน 156,702 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นจ�านวน 400 คน

ซึ่งได้จากการค�านวณหากลุ่มตัวอย่างจากสูตร  ยามาเน ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยผู้วิจัยสุ่ม

กลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  (Accidental  sampling)  เป็นการเลือกตัวอย่างไม่ค�านึงว่าตัวอย่างแต่ละตัวอย่าง

แต่ละหน่วยมีโอกาสถูกเลือกมามากน้อยเพียงใดและเป็นการเลือกตัวอย่างโดยการพิจารณาจากการตัดสิน
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ใจของผู้วิจัยเป็นส�าคัญทั้งนี้ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  การสร้างเครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัย  เป็นการศึกษาจากเอกสาร  หลักแนวคิด  และทฤษฎี  ส�าหรับการสร้างเครื่องมือในการวิจัย

เพื่อน�ามาก�าหนดขอบเขต มีการตรวจสอบปรับปรุงเนื้อหาเพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ของเครื่องมือ และมี

การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Index  of 

Item-objective  Congruence:  IOC)  ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์จ�านวน  4  ท่านเป็นผู้

ประเมินแบบสอบถาม  ส่วนค่าความเชื่อมั่น  (Reliability)  ด้วยการ  Try  out  จ�านวน  30  คน  และน�ามา

ค�านวณค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งได้

ค่าความเชื่อมั่น  เท่ากับ  0.86  ได้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

และความเชื่อมั่น ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม โยใช้แบบสอบถามชนิด Multiple choices question ส่วนที่2 เป็นแบบสอบถามความ

ต้องการของประชาชนในการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด�ารงธรรม  ค�าถามเป็นแบบมาตราส่วน

ค่า  5  ระดับ  (Likert  scale)  เพื่อใช้วัดทัศนคติซึ่งมี  4  ด้าน  และส่วนที่  3  เป็นข้อเสนอแนะทั่วไปของกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีผลต่อความต้องการในการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด�ารงธรรม  ซึ่งเครื่องมือเชิง

ปริมาณใช้แบบสอบถามที่เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรและข้อมูลปัจจัยคุณภาพ ทั้ง 5 ด้าน อันได้แก่ ด้าน

ความหน้าเชื่อถือ  ด้านความแน่นอน  ด้านวัตถุ/สิ่งที่จับต้องได้  ด้านความเข้าอกเข้าใจ และด้านความรับผิด

ชอบ  ซึ่งแบบสอบถามปลายเปิดให้ได้แสดงความคิดเห็นให้ได้แสดงความคิดเห็น  การวิเคราะห์ห้อมูลมีการ

ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  การหาค่าเฉลี่ยการประเมิน  การวิเคราะห์

แบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

อภิปรำยผล และสรุปผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 21 – 30 ปี 

การศึกษาอยู่ในช่วงจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจ้าง และมีรายได้ส่วนใหญ่ 5,000 – 

15,000 บาท

ปัจจัยคุณภาพการบริการ  ซึ่งเป็นปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ  นั้นพบว่ามากที่สุด  คือ  เจ้าหน้าที่ให้

บริการมีความน่าเชื่อถือ  ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 84.05 คิดเป็นร้อยละ 84.05 อยู่

ในระดับมาก รองลงมาคือเจ้าหน้าที่ให้บริการมีความสุภาพ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 

0.60 คิดเป็นร้อยละ 86.45 อยู่ในระดับมาก  เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการตามระยะเวลาก�าหนด ค่าเฉลี่ยอยู่

ที่ 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.76 คิดเป็นร้อยละ 80.7 อยู่ในระดับมาก  และน้อยที่สุดคือ คุณภาพ

ที่ใช้บริการได้มาตรฐาน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.90  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.87 คิดเป็นร้อยละ 78.35 อยู่ใน

ระดับมาก โดยภาพรวม ปัจจัยด้านความหน้าความเชื่อถือ พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

อยู่ที่ 0.79 คิดเป็นร้อยละ 82.39 อยู่ในระดับมาก ของกลุ่มตัวอย่าง

ปัจจัยคุณภาพการบริการ ซึ่งเป็นปัจจัยด้านความแน่นอนนั้นพบว่ามากที่สุด คือเจ้าหน้าที่ให้บริการ

มีความรู้ความในการแก้ไขปัญหา ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.75 คิดเป็นร้อยละ 83.2 

อยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือการใช้บริการมีความชัดเจน  ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.07  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 

0.73 คิดเป็นร้อยละ81.7 อยู่ในระดับมาก เจ้าหน้าที่ให้บริการสามารถตอบข้อซักถามที่ท่านสงสัยได้ ค่าเฉลี่ย

อยู่ที่  4.05ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่0.82  คิดเป็นร้อยละ  81.4อยู่ในระดับมาก    และน้อยที่สุดคือ  ผู้รับ
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บริการมีความมั่นใจในการให้บริการของศูนย์ด�ารงธรรม  ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.00  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่

ที่0.86คิดเป็นร้อยละ 80.25 อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวม ปัจจัยด้านความแน่นอน พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.06 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.79 คิดเป็นร้อยละ 81.64 อยู่ในระดับมาก ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

ปัจจัยคุณภาพการบริการ ซึ่งเป็นปัจจัยด้านวัตถุ/สิ่งที่จับต้องได้ พบว่า มากที่สุด คือการให้บริการมี

ความสะดวก รวดเร็ว ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.16   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่  0.72 คิดเป็นร้อยละ 83.55 อยู่ใน

ระดับมาก รองลงมาคือ อาคารหรือสถานที่ ที่ให้บริการมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.15 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานอยู่ที่ 0.76 คิดเป็นร้อยละ 83.35 อยู่ในระดับมากอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการที่ทันสมัย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.75 คิดเป็นร้อยละ 82.25 อยู่ในระดับมาก  และน้อยที่สุดคือ มีการน�า

เทคโนโลยีทีทันสมัยค่าเฉลี่ยอยู่ 3.96 ที่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.81 คิดเป็นร้อยละ 79.55 อยู่ในระดับ

มาก  โดยภาพรวม  ปัจจัยด้านวัตถุ/สิ่งที่สามารถจับต้องได้  พบว่า  ค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.09ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

อยู่ที่ 0.76 คิดเป็นร้อยละ 82.18 อยู่ในระดับมาก ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

ปัจจัยคุณภาพการบริการ  ซึ่งเป็นปัจจัยด้านความเข้าอกเข้าใจ  นั้นพบว่ามากที่สุด  คือเจ้าหน้าที่ให้

ความสนใจและเอาใจใส่ในการแก้ปัญหาของผู้รับบริการ  ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.18  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 

0.66 คิดเป็นร้อยละ 84.00 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ได้ใส่ใจผลประโยชน์ของบริการค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ 4.18ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.74 คิดเป็นร้อยละ 83.95 อยู่ในระดับมากเจ้าหน้าที่สามารถให้ค�า

ปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.74 คิดเป็นร้อยละ 83.70 อยู่

ในระดับมาก    และน้อยที่สุดคือเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือกับปัญหาของผู้มาใช้บริการ  ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.11 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.69 คิดเป็นร้อยละ 82.65 อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวม ปัจจัยด้านความเข้า

อกเข้าใจ พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.71 คิดเป็นร้อยละ 83.58 อยู่ในระดับมาก 

ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

ปัจจัยคุณภาพการบริการ  ซึ่งเป็นปัจจัยความรับผิดชอบพบว่า  มากที่สุด  คือเวลาท�าการในการให้

บริการมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.86 คิดเป็นร้อยละ 84.35 อยู่ใน

ระดับมาก รองลงมาคือเจ้าหน้าที่มีความปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.16 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานอยู่ที่ 0.71 คิดเป็นร้อยละ 83.75 อยู่ในระดับมาก เจ้าหน้าที่มีความใส่ใจงานที่ตนเองรับผิดชอบค่า

เฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.90 คิดเป็นร้อยละ 83.05 อยู่ในระดับมาก  และน้อยที่สุดคือ

มีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.69 คิดเป็นร้อย

ละ 82.85 อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวม ปัจจัยด้านความรับผิดชอบ พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.15 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานอยู่ที่ 0.79 คิดเป็นร้อยละ อยู่ในระดับมาก 83.50 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
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ตำรำงที่1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของภาพรวมปัจจัยคุณภาพการบริการความ

ต้องการของประชาชนในการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด�ารงธรรม จังหวัดตรัง  

ที่ ปัจจัยคุณภำพกำรบริกำรควำมต้องกำรของ
ประชำชนในกำรจัดกำรข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ

ศูนย์ด�ำรงธรรม จังหวัดตรัง

ระดับควำมคิดเห็น

ค่ำเฉลี่ย S.D. ร้อยละ แปลผล

1 ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ 4.10 0.79 82.39 มาก

2 ปัจจัยด้านความแน่นอน 4.06 0.79 81.64 มาก

3 ปัจจัยด้านวัตถุ/สิ่งที่จับต้องได้ 4.09 0.76 82.18 มาก

4 ปัจจัยด้านความเข้าอกเข้าใจ 4.16 0.71 83.58 มาก

5 ปัจจัยความรับผิดชอบ 4.15 0.79 83.50 มาก

สรุปผลกำรวิจัย

จากการวิจัยเรื่อง  ความต้องการของประชาชนในการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด�ารง

ธรรม จังหวัดตรังนั้นได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื้นที่อ�าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาความต้องการของประชาชนที่มาใช้บริการ และเพื่อศึกษาการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เครื่อง

มือที่ใช้ในการวิจัย  คือแบบสอบถามเรื่องความต้องการของประชาชนในการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

ของศูนย์ด�ารงธรรม จังหวัดตรัง วิธีการเก็บรวบรวมเพื่อให้ควบคุมวัตถุประสงค์โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่ม

ตัวอย่าง  ลักษณะการท�าแบบสอบถามผู้วิจัยได้ท�าการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า  เพื่อน�าไปใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่างในพื้นที่อ�าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  โดยภาพรวมของปัจจัยคุณภาพการบริการ   ด้านแบบสอบถาม

อยู่ในระดับมากโดยพิจารณาเป็นรายด้านจากน้อยไปหามาก คือด้านความเข้าอกเข้าใจ ด้านความรับผิดชอบ 

ด้านความน่าเชื่อถือ  ด้านวัตถุ/สิ่งที่จับต้องได้  และด้านปัจจัยด้านความแน่นอน    และมีข้อเสนอแนะความ

ต้องการทางด้านความแน่นอน  การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในเรื่องของการติดต่อ

ประสานความคืบหน้าของเรื่องต่อไป
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ปัจจัยที่มีผลต่อควำมผูกพันในองค์กรของพนักงำนบริษัทผลิตภัณฑ์อำหำรกว้ำงไพศำล 

จ�ำกัด (มหำชน)
Factors affecting personnel commitment of the organization Kwang Phaisan Food 

Products Public Company Limited

ปองภพ กังแฮ1  ชัยยา น้อยนารถ1 

Pongpob Kanghae1  Chaiya noinart1 

บทคัดย่อย

งานวิจัยเรื่อง  “ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้าง

ไพศาล  จ�ากัด(มหาชน)”  มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1)  เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท

ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล  จ�ากัด  (มหาชน)  2)  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ

พนักงานบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จ�ากัด  (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานใน

บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล  จ�ากัด(มหาชน)  216  คน  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความ

ผูกพัน  จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  พบว่า  ปัจจัยด้านอายุที่มีความต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่าง

กัน  และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษะงาน  และปัจจัยประสบการณ์ในการท�างาน

กับความผูกพันธ์ต่อองค์กรพบว่ามีความสัมพันธ์กัน

ค�ำส�ำคัญ : ความผูกพัน, องค์กร, พนักงาน 

Abstract

Research “Factors affecting personnel commitment of the organization Kwang Phai-

san Food Products Public Company Limited”. The objectives are as follows : 1) to study the 

level of corporate commitment of the employees of Kwang Phaisan Food Products Public 

Company Limited. 2) to study the factors affecting the organizational commitment of the 

Kwang Phaisan Food Products Public Company Limited. The samples used are 216 employ-

ees in the Kuang Pei San Food Products Public Company Limited. The comparison of differ-

ences  in engagement Classified by personal  factors,  it  is  found that different age  factors 

have different organizational commitment. And the factors of work experience and relation-

ship with the organization were found to be related.   

Keywords: Attachment, organization, personnel

1 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

  Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campus 
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ในยุคปัจจุบันการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นก็มิได้จ�ากัดขอบเขตอยู่แค่การสรรหาและคัด

เลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรเท่านั้นแต่ยิ่งไปกว่านั้นยังมีส่ิงส�าคัญท่ีจะ

ต้องด�าเนินการควบคู่กันไป  คือ  การปลูกฝังหรือสร้างจิตส�านึกให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดความพึงพอใจ 

ความผูกพัน  ความซื่อสัตย์  และจงรักภักดีที่จะร่วมมือและปฏิบัติงานให้กับองค์กรตลอดไป  (วิลาวรรณ  รพี

พิศาล,  261  :  2549)  เมื่อพนักงานมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร  ก็จะส่งผลท�าให้เกิดแรงผลักดัน  แรงจูงใจ 

และกระตุ้นให้พนักงานพร้อมท่ีจะอุทิศตนเพื่อปฏิบัติงานหรือหน้าที่ของตนจนสุดความสามารถให้กับองค์กร 

เพราะด้วยความรู้สึกว่าตนเองก็มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าขององค์กรเช่นเดียวกัน  นอกจากนี้ความผูกพันต่อ

องค์กรก็ยังคอยท�าหน้าท่ีประสานและเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างความต้องการของบุคลากรขององค์กรให้

สอดคล้องไป ด้วยกันกับเป้าหมายขององค์กรอีกด้วย

ความผูกพันต่อองค์กรครอบคลุมมากกว่าความพึงพอใจในงานที่ท�า ด้วยเหตุนี้จึงเป็นกุญแจส�าคัญที่

จะคอยผูกมัดบุคลากรและร่วมงานอยู่กับองค์กรไปนานๆ  นอกจากนี้แล้วความผูกพันต่อองค์กรยังมีความ

มั่นคงมากกว่าความพึงพอใจในงานความผูกพันต่อองค์กรนี้จะค่อยๆ  พัฒนาไปอย่างช้าๆ  แต่จะคงอยู่อย่าง

มั่นคง  โดยจะท�าหน้าที่คอยเป็นแรงผลักดันและจูงใจให้พนักงานหรือบุคลากรปฏิบัติงานอย่างอทิศตนเพื่อ

องค์กร จากการศึกษา (ศิริวรรณ ตันตระวิวัฒน์, 93 : 2530) พบว่าการให้รางวัลหรือการสร้าง แรงจูงใจใน

ด้านวัตถุเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะท�าให้สมาชิกในองค์กรเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรได้ แต่แนวโน้ม

ที่จะท�าให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กรได้นั้นคือการที่องค์กรได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสแสดง

ความคิดเห็นตลอดจนมีส่วนร่วมในการท�างาน  สาเหตุหลักๆ  สองประการที่ท�าให้บุคลากรตัดสินใจลาออก

จากองค์กรคือ  การที่บุคลากรในระดับปฏิบัติการซึ่งไม่มีความผูกพันต่อองค์กรแต่อย่างใด  ไม่ได้รับความพึง

พอใจในเรื่องอัตราค่าจ้างและสวัสดิการจากองค์กร  และประการต่อมาเป็นเรื่องของการวางแผน  หรือการ

ก�าหนด นโยบายขององค์กรเกี่ยวกับการโยกย้ายงาน (สมยศ นาวีการ, 25 : 2525) กล่าวว่าการที่องค์กรเปิด

โอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการน�าความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตนที่มีอยู่  มาใช้ในการ

เสนอแนะ ปรับปรุง  และหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ  ขององค์กร  แทนที่จะคอยเป็นผู้ปฏิบัติตามค�าสั่งแต่เพียง

อย่างเดียว  จะท�าให้พนักงานรู้สึกว่าพวกเขาถูกให้คุณค่าโดยองค์กร  พวกเขาจะสามารถตอบความต้องการ

ความเชื่อถือตนเองได้ การปฏิบัติเช่นนี้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จ�าท�าให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์

จากความส�าคัญและอิทธิพลของความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมการท�างานของบุคลากร

ภายในองค์กร ท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน โดยจะศึกษากับกลุ่ม

พนักงาน บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จ�ากัด (มหาชน) โดยสามารถที่จะน�าไปใช้ประโยชน์ในการน�า

เสนอต่อผู้บริหาร  เพื่อที่จะได้ร่วมมือกันหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดี และความผูกพันต่อองค์กร และเพื่อรักษา

พนักงานที่มีคุณค่าต่อองค์กรไว้ ให้นานที่สุด

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล 

2.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้าง
ไพศาล 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.  ท�าให้ทราบถึงระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล 

2.  ท�าให้ทราบปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้าง
ไพศาล

กำรทบทวนวรรณกรรม

ความผูกพันต่อองค์กร  คือ  การที่สมาชิกในองค์กรมีความผูกพันและความซื่อสัตย์ต่อองค์กร  การ

ยอมรับเป้าหมาย ค่านิยมขององค์กรและการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

ความผูกพันของพนักงาน  คือ  การที่พนักงานแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อความส�าเร็จ

ขององค์กร โดยสิ่งจ�าเป็นที่พนักงานจะแสดงออกเพื่อแสดงถึงความผูกพันต่อองค์กร

ธีระ วีรธรรมสาธิต (20 : 2532) ได้นิยามความผูกพันต่อองค์กรนั้นโดยเน้นพฤติกรรมที่แสดงออกมา

ของสมาชิกองค์กรนั้นในรูปของความสม�่าเสมอของพฤติกรรมเมื่อสมาชิกองค์กรมีความผูกพันต่อองค์กร  ก็

จะมีการแสดงออกในรูปพฤติกรรม

โสภา  ทรัพย์มากอุดม  (14  :  2533)  นิยามไว้ว่าความผูกพันต่อองค์กร  หมายถึง  การที่สมาชิกใน

องค์กรมีความผูกพันและความซื่อสัตย์ต่อองค์กร  การยอมรับเป้าหมาย  ค่านิยมขององค์กรและการเป็นส่วน

หนึ่งขององค์กร ตลอดจนความแน่วแน่ที่จะคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกภาพในองค์กรนั้นๆ

Porter et al (604 :1974) ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์กรว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็น

ความสัมพันธ์ที่แสดงออกถึงความเชื่อมโยงทั้งหมด ระหว่างพนักงานและองค์กร รวมไปถึงองค์ประกอบของ

ความพึงพอใจในงานของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้กับองค์กร

Buchanan (1974 : 533 - 546 อ้างใน นภาเพ็ญโหมาศวิน, 2533 : 14) นิยามไว้ว่าความผูกพันต่อ

องค์กรว่าเป็นความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันความผูกพันต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรและการปฏิบัติงาน

ตามบทบาทของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 8

Gubman (1998 อ้างใน สมชื่น นาคพลัง,7 : 2547) กล่าวว่า ความผูกพันของพนักงาน คือ การที่

พนักงานทุ่มเทพลังกายและพลังใจอย่างเต็มที่งานที่ได้รับมอบหมาย  ซึ่งจะแสดงออกมาในหลายรูปแบบของ

การท�างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณค่าเกินความคาดหมายขององค์การ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จ�ากัด 

(มหาชน) จ�านวน 857 คน 

กลุ่มตัวอย่าง  ที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท  ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล 

จ�ากัด (มหาชน) โดยใช้สูตรการค�านวณของยามาเน่ (ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ, 2537) ที่ระดับความเชื่อ

มั่น 95% ความคาดเคลื่อนที่ 15% ได้ตัวอย่างจ�านวน 272 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือแบบสอบถามเพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 

ผลิตภัณฑ์กว้างไพศาล จ�ากัด (มหาชน) โดยโครงสร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล มีค�าถามทั้งหมด 5 ข้อประกอบด้วย  เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะงาน

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยดานประสบการณ์ในงาน

ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร มี 3 ด้าน คือ ความเชื่อมั่นในการยอมรับ

ค่านิยมขององค์กร  ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร  และความปรารถนาที่จะ

ด�ารงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกภาพในองค์กร

ตอนที่ 5 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะความผูกพันต่อองค์กร

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล    

การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.  ผู้วิจัยด�าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง และรอรับแบบสอบถามที่เสร็จ เรียบร้อย

แล้วกลับคืนด้วยตนเอง

2.  เมื่อแจกแบบสอบถามครบตามจ�านวนแล้ว  ผู้วิจัยท�าการตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง  คัด
แยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณ์ นับจ�านวนและท�าการจัดเก็บเพิ่มเติมให้ครบตามจ�านวนที่ต้องการ

3.  น�าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาบันทึกลงรหัสและตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ  ดังต่อ

ไปนี้

สถิติพื้นฐำน
. 1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของข้อมูล

. 2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูลด้านต่าง ๆ

. 3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้รวมกับค่าเฉลี่ยเพื่อแสดงการกระจาย

สถิติที่ใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำน
. 1 ค่าที (t-test) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน

. 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  F-test  เมื่อพบความแตกต่างจะท�าการเปรียบเทียบ 
เพื่อเปรียบเทียบว่าคู่ใดมีความแตกต่างกัน

. 3 การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับความผูกพันต่อองค์กรโดยใช้  สัมประสิทธ์สห
สัมพันธ์ (Correlation analysis)
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ผลกำรวิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม

ข้อมูลเกี่ยวสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  พนักงานส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 

ร้อยละ 69.0 และเป็นเพศชายร้อยละ 31.0 อายุของพนักงานส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 35-30 ปี เป็นร้อย

ละ  33.3  ระดับการศึกษาของพนักงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับต�่ากว่าปริญญาตรี  เป็นร้อยละ  72.7  รายได้ต่อ

เดือนของพนักงานส่วนใหญ่มีรายได้ต�่ากว่า 10,000บาท เป็นร้อยละ 55.6 และระยะเวลาการปฏิบัติงานของ

พนักงานส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 11ปีขึ้นไป เป็นร้อยละ 35.2

ส่วนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมคิดเห็นในลักษณะงำน ประสบกำรณ์ในงำน และระดับควำมผูก

พันธ์ ของพนักงำน บริษัทผลิตภัณฑ์อำหำรกว้ำงไพศำล
. 1 การวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับลักษณะงานของพนักงาน  บริษัท  ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล 

(จ�ากัด) มหาชน พบว่า  ระดับความลักษณะงานของพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล  (จ�ากัด) 
มหาชน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ย  3  ล�าดับ  มากที่สุดคือ 
พนักงานมีความเข้าใจต่องานที่ท�าอย่างดี  รองลงมาคือ  รู้สึกว่างานท่านมีหลากหลาย  และมีความคาดหวังที่
จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตามล�าดับ

. 2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับประสบการณ์ในงาน  ของพนักงาน  บริษัท  ผลิตภัณฑ์อาหารกว้าง
ไพศาล (จ�ากัด) มหาชน พบว่า ระดับความประสบการณ์ในงาน ของพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้าง
ไพศาล (จ�ากัด) มหาชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ย 3 ล�าดับ 
มากที่สุดคือพนักงานมีมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  รองลงมาคือพนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน  มีความ
รู้สึกว่าองค์กรสามารถพึ่งพาได้ และมีความเชื่อมั่นมั่นและมีความไว้ใจต่อองค์กรเท่ากัน ตามล�าดับ

. 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน  บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้าง
ไพศาล  (จ�ากัด)  มหาชน พบว่า  ระดับความผูกพันต่อองค์กรงานของพนักงาน บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้าง
ไพศาล (จ�ากัด) มหาชน ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ย 
3 ล�าดับมากที่สุดคือ ด้านความรู้สึก รองลงมาคือด้านบรรทัดฐานทางสังคม และดานความต่อเนื่อง

ส่วนที่ 3 ผลกำรเปรียบเทียบระดับควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนบริษัทผลิตภัณฑ์อำหำรกว้ำง

ไพศำล
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ตำรำงที่ 1 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันธ์ของพนักงาน บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้าง

ไพศาล (จ�ากัด) มหาชน จ�าแนกจ�านวนตามเพศ

ควำมผูกพันต่อองค์กร t-test for Equality Mean

เพศ Mean S.D. t df Sig.

ด้านความรู้สึก ชาย 67 0.41 4.30 214 0.50

หญิง 149 0.55

ด้านความต่อเนื่อง ชาย 67 0.51 8.29 214 0.62

หญิง 149 0.68

ด้านบรรทัดฐานทางสังคม ชาย 67 0.32 8.22 214 0.39

หญิง 149 0.64

รวม
ชำย 67 0.32 0.56 214 0.44

หญิง 149 0.55
*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลจากตารางที่  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากพนักงานบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล  (จ�ากัด) 

มหาชน จ�าแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวมระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระหว่างเพศชายกับเพศ

หญิงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  0.05  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้แก่  ด้านความ

รู้สึก  ด้านความต่อเนื่อง  และด้านบรรทัดฐานทางสังคม  พบว่าระดับความผูกพันต่อองค์กร  ของพนักงาน

ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

ตำรำงที่ 2 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันธ์ของพนักงาน บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้าง

ไพศาล (จ�ากัด) มหาชน จ�าแนกตามอายุ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ตัวแปร df SS MS F Sig.

อายุ  ระหว่ำงกลุ่ม 3 7.13 2.38 9.07 0.00*

ภำยในกลุ่ม 212 55.58 0.26

รวม 215 52.70

รายได้ต่อเดือน  ระหว่ำงกลุ่ม 2 0.47 0.24 0.80 0.45

ภำยในกลุ่ม 213 62.24 0.29

รวม 215 62.71

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระหว่ำงกลุ่ม 2 1.00 0.50 1.72 0.18

ภำยในกลุ่ม 213 61.71 0.29

รวม 215 62.71
*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่  2  ผลการวิเคราะห์ขอมูลจากพนักงานบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล  (จ�ากัด) 

มหาชนจ�าแนกตามอายุพบว่า  ในภาพรวมระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระหว่างกลุ่มอายุที่แตก

ต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์กร  (F=9.07,  sig=0.00) แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 และ
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้แก่ด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานทางสังคม พบว่าด้าน

ความต่อเนื่อง  และด้านบรรทัดฐานทางสังคมมีกลุ่มอายุที่แตกต่างกันมีระดับความ  ผูกพันต่อองค์กร

(F=10.10, sig=0.00) , (F=8.30, sig=0.00) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากพนักงานบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล  (จ�ากัด)  มหาชนจ�าแนก

ตามระดับการศึกษาพบว่า  ในภาพรวมระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน  ระหว่ากลุ่มที่มีการศึกษา

ต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์กร  (F=0.80,    Sig.=0.45)  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  0.05 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้แก่ด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง และด้าน บรรทัดฐานทางสังคม พบว่า

กลุ่มการศึกษาต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

ผลจากตารางที่  4.12  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากพนักงาน  บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล 

(จ�ากัด)  มหาชน  จ�าแนกตามรายได้ต่อเดือนพบว่า  ในภาพรวมระดับความผูกพนต่อองค์กรของพนักงาน

ระหว่างกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์กร  (F=1.72,Sig.=0.18)  ไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  0.05  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้แก่ด้านความรู้สึก  ด้านความต่อเนื่อง  และ

ด้านบรรทัดฐานทางสังคม  พบว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

ส่วนที่ 4 ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยด้ำนลักษะงำน ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน กับ

ควำมผูกพันธ์ต่อองค์กร

ตำงรำงที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษะงาน ประสบการณ์ในการท�างาน กับ

ความผูกพันธ์ต่อองค์กร

ตัวแปร ลักษณะงำน ประสบกำรณ์ในงำน ควำมรู้สึก ควำมต่อเนื่อง บรรทัดฐำน ควำมผูกพัน

ลักษณะงาน - 0.45 0.29 0.17 0.32 0.47

(0.00*) (0.00*) (0.00*) (0.00*) (0.00*)

ประสบการณ์
ในงาน

- - 0.75 0.50 0.49 0.64

(0.00*) (0.00*) (0.00*) (0.00*)

ความรู้สึก - - 0.59 0.69 0.73

(0.00*) (0.00*) (0.00*)

ความต่อเนื่อง - - - - 0.58 0.92

(0.00*) (0.00*)

บรรทัดฐาน - - - - - 0.88

(0.00*)

ความผูกพัน - - - - - -
*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยทุกปัจจัยที่ผู้ท�าวิจัยได้ศึกษาได้แก่ ปัจจัยลักษณะงาน และประสบการณ์

ในงานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญ  0.05  โดยปัจจัยด้านประสบการณ์การใน

ท�างานมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุด  (r=0.64)  ส่วนปัจจัยด้านลักษณะงานมี
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ความสัมพันธ์ทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรรองลงมา  (r=0.47)  และมองถึงปัจจัยความผูกพันที่ส่งผลต่อ

ความผูกพันองค์กรเป็นปัจจัยทางบวกที่ท�าให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรมากที่สุด  คือปัจจัยด้านความ

ต่อเนื่อง (r = 0.92)

อภิปรำยผล

การวิจัยนี้ได้สิ่งที่ค้นพบซึ่งน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
. 1 การวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน  บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้าง

ไพศาล  (จ�ากัด) มหาชน พบว่า  ระดับความผูกพันต่อองค์กรงานของพนักงานอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ  นพวรรณ  เลิศมงคล  (2549)  ที่ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในส�านักงานใหญ่    พบว่าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงตามล�าดับคือ  ด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร  ด้านความทุ่มเทเพื่อองค์กร  และด้านความศรัทธาต่อ
องค์กร  และปัจจัยที่พนักงานรู้สึกว่าท�าให้มีความผูกพันกับองค์กร  คือ  มีความรู้สึกภูมิใจที่ได้ก้าวข้ามมาเป็น
ส่วนหนึ่งของ  บริษัท  ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล  จ�ากัด  และเพื่อนที่ร่วมงานเปรียบเสมือนเป็นคนใน
ครอบครัวของตัวเอง  เมื่อเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน  บริษัท  ผลิตภัณฑ์อาหาร
กว้างไพศาล (จ�ากัด) มหาชน เพซชายกับเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกัน ทั้งด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง 
ด้านบรรทัดฐานทางสังคม  กลุ่มอายุต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน  การศึกษาต่างกันมี
ระดับความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน  รายได้ต่อเดือนต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่าง
กัน  และกลุ่มที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  ปัจเจก  ทัพพรหม  (2550)  ศึกษาเรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรความ
ผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมการท�างานของพนักงานบริษัททีโอที  จ�ากัด(มหาชน)  พบว่าความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานในระดับปานกลาง  โดยมีแนวโน้มไปในทางปานกลางจนถึงสูงหมายถึง  พนักงานมีความ
รู้สึกภาคภูมิใจ  คิดว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่พร้อมจะท�าทุกอย่างเพื่อให้องค์กรอยู่รอดและพัฒนา
ยิ่งขึ้น  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือน ต่างกันมีความ
ผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน แต่พนักงานที่มีอายุต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

. 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะงาน  และด้านประสบการณ์  กับความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล (จ�ากัด) มหาช พบว่าปัจจัยด้านลักษณะ
งานและปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันองค์กร  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ธน
พร แย้มสุดา (2549) ศึกษาเรื่อง ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือ ผลการวิจัย 
พบว่า  ลักษณะที่ปฏิบัติ  วัฒนธรรมขององค์กร  ความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับมาก กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ0.01
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การศึกษาในครั้งนี้  จัดท�าขึ้นเพื่อพัฒนาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน  การให้บริการที่มีคุณภาพ  เพื่อ

พัฒนาการให้บริการสาธารณะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด และ สัมฤทธิ์

ผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้  โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษา คือ เพื่อศึกษาระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ

คุณภาพการให้บริการขอใบอนุญาตค้าของเก่าของที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ต  และเพื่อเปรียบเทียบ

ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการขอใบอนุญาตค้าของเก่าของที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ต 

จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล    ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างประชากรนั้นคิดจากขนาดกลุ่มของประชากรตามสูตร

ค�านวณ ตารางของเครจซี่และมอร์แกน โดยก�าหนดระดับความเชื่อมั่น 95%  สัดส่วนความคลาดเคลื่อนของ

การสุ่มตัวอย่างที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

และสถิติเชิงอนุมาน  ได้แก่  การแจกแจงความถี่  (Frequency)  และค่าร้อยละ  (Percentage)  ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) t-test  และ One-way ANOVA

ผลการศึกษาระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ  พบว่า  ประชากรกลุ่ม

ตัวอย่างมีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้บริการขอใบอนุญาตค้าของเก่าของที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมือง

ภูเก็ต  ทั้ง  6  ด้านในภาพรวมอยู่ในระดับที่มากที่สุด  (   4.379,  S.D.  0.461)  ซึ่งประกอบด้วย  1.  ด้าน

กระบวนการ  ขั้นตอน  และระยะเวลาการให้บริการ  2.  ด้านคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 

3.  ด้านอัธยาศัยของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ        4.  ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ณ  จุดให้บริการ    5.  ด้านค่า

ธรรมเนียมการใช้บริการ และ 6.ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการเปรียบเทียบความเชื่อมั่น

เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภท

ค้าของเก่า จ�านวนปีที่ด�าเนินการเปิดร้าน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้

บริการในการขอใบอนุญาตค้าของเก่าของที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ต  ทั้ง  6  ด้าน  ไม่แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

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

  *e-mail : p.jalinee@icloud.com



162

ค�ำส�ำคัญ: ความเชื่อมั่น, คุณภาพการให้บริการ, ใบอนุญาต, ค้าของเก่า 

 Abstract           

The purpose of this study were to develop and improve operational methods for 

providing quality of service in order to develop public services and to meet the needs of 

the people as much as possible. Therefore the objective were  to study the level of public 

confidence in Mueang district towards the quality of service permit antique licenses, Phuket 

Provincial Administration Office. And to compare the confidence of the people towards the 

quality  of  service  permit  antique  licenses,  Phuket  Provincial  Administration Office when 

classified  by  personal  information. With  the  sampling method,  population  is  calculated 

from the size of the population group according to the formula Crazy and Morgan’s sched-

ule. By determining  the 95% confidence  level,  the proportion of  sampling errors  at  the 

statistical significance level 0.05. The data was collected by using questionnaires. The statis-

tical analysis used in this study are frequency, percentage, mean, Standard Deviation, Inde-

pendent Samples t-test and One-way ANOVA.

The result found that the level of public confidence in Mueang district towards the 

quality of service was highest level  in all 6 aspects (  4.379, S.D. 0.461), consisting of 1.

Process, procedure and duration of service 2.In terms of service quality of service officer 3. 

Hospitable service officer 4. Facilities at the service point 5. Fees  6. Moral and transparency. 

And And comparing the confidence about the quality of service The sex factor, age factor, 

education  level  factor,  types  of  antiques  factor,  number  of  years  which  the  store  was 

opened  factor and  the average monthly  income had confidence  towards  the quality of 

service permit antique licenses, Phuket Provincial Administration Office in all 6 aspects is no 

different, with statistical significance at the level of 0.05. 

Keywords: Confidence, Quality of Service, Licenses, Permit Antique

บทน�ำ 
  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย มีการแบ่งลักษณะการบริหารราชการ ออก
เป็น 3 ส่วน คือ การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น  โดยมีนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
ซึ่งมุ่งเน้นให้การบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมควบคู่ไปกับการ
ปรับปรุงแบบวิธีการท�างานเพื่อให้การบริการราชการแผ่นดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ (ส�านักงานที่ว่าการอ�าเภอเมืองภูเก็ต, 2562)

การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนถือเป็นภารกิจส�าคัญของภาครัฐและข้าราชการ  โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  ตามแนวคิดเสรีนิยมเป็น

แนวคิดแบบสากล  ซึ่งในอดีตภารกิจของระบบราชการนั้นมุ่งเน้นในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
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มั่นคงของประเทศชาติเป็นส�าคัญ  แต่ในปัจจุบันจึงต้องมุ่งเน้นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนควบคู่ไป

ด้วย    เนื่องจากความต้องการของประชาชนในด้านความพึงพอใจที่ได้รับบริการสาธารณะในเรื่องต่างๆ ของ

หน่วยงาน  หรือแม้กระทั่งภาครัฐเองจะได้รับการสนับสนุนหรือความร่วมมือจากประชาชนมากน้อยเพียงใด

นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพการให้บริการดังกล่าวของหน่วยงานราชการ  มีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนา

ประเทศหากระบบราชการภายใต้การควบคุมของรัฐบาล  ไม่สามารถจัดบริการได้อย่างสอดคล้องกับความ

ต้องการของประชาชนแล้ว  ระบบราชการก็จะกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความเจริญของประเทศใน

ที่สุด  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนจึงเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างมากส�าหรับ

หน่วยงานราชการทุกหน่วยทุกระดับ  (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ส�านักงาน  ก.พ.ร., 

2552)

พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 (ฉบับแรก) ได้ตราขึ้น

ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 7  โดยทรงมีพระราชด�าริเห็นสมควรควบคุมกิจการขายทอดตลาดและค้าของเก่าให้

ดีขึ้น  และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อมาอีกหลายครั้ง    โดยเฉพาะพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาด

และค้าของเก่า  (ฉบับที่  2)  พุทธศักราช  2481  และปรับปรุงเรื่องการขออนุญาตการขายทอดตลาดและค้า

ของเก่าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยบัญญัติให้จัดขายทอดตลาดแบบไหน ที่ได้รับการยกเว้น การค้าของเก่าประเภท

ใดบ้างที่ได้รับการยกเว้น แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ 

3) พุทธศักราช 2484 ให้แก้ไขวันสิ้นสุดของใบอนุญาต จากวันที่ 31 มีนาคม เป็นวันที่ 31 ธันวาคม ของทุก

ปี  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่4) พุทธศักราช 2495 

ได้ปรับปรุงคุณสมบัติผู้ขอใบอนุญาตเสียใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้น  ก�าหนดโทษผู้ประกอบอาชีพขายทอดตลาด

และค้าของเก่า  กรณีไม่มีใบอนุญาตและมีโทษปรับสูงขึ้น  และให้อ�านาจนายตรวจและเจ้าพนักงาน  ซึ่ง

รัฐมนตรีแต่งตั้งเข้าไปตรวจใบอนุญาตสมุดบัญชีและทรัพย์สินในร้านค้าได้  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า  (ฉบับที่5)  พุทธศักราช  2535    โดยปรับปรุงบทก�าหนดโทษผู้

ประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่าโดยไม่มีใบอนุญาตจากปรับโทษเป็นโทษจ�าคุก  เพื่อให้ผู้กระท�า

ผิดมีความเกรงกลัวมากขึ้น    และก�าหนดโทษส�าหรับการกระท�าเกี่ยวกับการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า

ประเภทโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถาน

แห่งชาติ  โดยมีโทษจ�าคุก เพราะการลักของเก่าประเภทดังกล่าวมาขายให้กับร้านค้าของเก่าเป็นจ�านวนมาก  

เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้  ต้องการควบคุมการประกอบอาชีพของประชาชน คือ อาชีพขายทอดตลาด

และอาชีพค้าของเก่า  (สุดจิต นิมิตกุล, 2542)

ผู้ที่สามารถยื่นค�าขอใบอนุญาตค้าของเก่า  จะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้  หรือเป็นนิติบุคคลก็ได้ถ้าเป็น

นิติบุคคล  ผู้มายื่นค�าขอแทนนิติบุคคลจะต้องเป็นกรรมการผู้จัดการ    ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้น 

บุคคลต่างด้าวสามารถยื่นค�าขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ได้  ถ้ามีคุณสมบัติและพื้นความรู้ตามที่

กฎหมายบัญญัติไว้  (คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจในอ�านาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองตามกฎหมาย  6 

ฉบับ ส�านักการสอบสวนและนิติการ, 2555)

ดังนั้น  เมื่อมีงานบริการสาธารณะเกิดขึ้นในภาครัฐ  ย่อมมีเรื่องของคุณภาพการให้บริการเข้า

เกี่ยวข้อง รวมถึงความประทับใจในการให้บริการเกิดขึ้นตามมาด้วยอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้ จึงจ�าเป็นที่จะต้อง

ปฏิบัติเพื่อตอบสนองตามความต้องการและความคาดหวังของประชาชน  ซึ่งความต้องการและความคาด

หวังดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และจึงจ�าเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพให้
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สนองความต้องการดังกล่าว ซึ่งการด�าเนินการเป็นสิ่งที่ท�าได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจากความต้องการของประชาชน

มีหลากหลายและซับซ้อน    และการด�าเนินการดังกล่าวของภาครัฐต้องได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ

ต่างๆ  ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จากสภาพปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น จึงมี

การศึกษาระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในการให้บริการของที่ท�าการปกครอง  และเพื่อเปรียบเทียบ

ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพของการให้บริการของที่ท�าการปกครอง  เพื่อพัฒนาการให้บริการสาธารณะ

สามารถสัมฤทธิ์ผลตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขอใบอนุญาตค้าของเก่า

ของที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ต

2.  เพื่อเปรียบเทียบความเช่ือมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการขอใบอนุญาตค้าของเก่าของ
ที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ต จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย         
1.  ท�าให้ท�าให้ทราบถึงระดับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขอใบอนุญาต

ค้าของเก่าของที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ต

2.  ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการขอใบอนุญาตค้าของ
เก่าของที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ต  จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

3.  ท�าให้ทราบถึงแนวทางการให้บริการของที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ตในการน�ามาปรับใช้
ให้มีคุณภาพที่ดีต่อการให้บริการแก่ประชาชน

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับควำมเชื่อมั่น

ความเชื่อมั่น  หมายถึง  ความไว้ใจต่อความรู้สึกและการกระท�าที่แสดงออกของบุคคลที่แสดงถึง

ความมั่นใจ ความเชื่อมั่น และการสนับสนุนต่อบุคคล และองค์กร (เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, 2552)  ความ

เชื่อมั่นนั้น  เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก  ซึ่งเป็นผลที่ได้รับมาจากประสบการณ์ที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นจาก

บุคคลหรือองค์กรในด้านต่าง ๆ เช่น ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ความสามารถในการบริหารจัดการ ความรับผิด

ชอบต่อสังคม  อันอาจกล่าวได้ว่า  เป็นความคาดหวังในทางบวกที่มีต่อบุคคลหรือองค์กร  (ส�านักงานป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน, 2555) และ ความเชื่อมั่น คือ พื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร ซึ่งองค์กร 

ควรให้ความ  ดูแลและข้อผูกมัดที่ดี  การให้ความสะดวกสบาย  การแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง  เป็นต้น 

แนวความคิดเกี่ยวกับ ความเชื่อมั่นด้านสวัสดิการ (ปัญญาภรณ์ ศรีกุลชา, 2553)
2. แนวคิดและทฤษฎีกำรบริกำรสำธำรณะ

การให้บริการสาธารณะเป็นการบริการในฐานะที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอ�านาจกระท�าเพื่อ

ตอบสนองต้อความต้องการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ  จากความหมายนี้จึงเป็นการพิจารณาการให้บริการ 

ประกอบด้วยผู้ให้บริการ (Providers) และผู้รับบริการ (Recipients) โดยฝ่ายแรกถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่ต้อง

ให้บริการเพื่อให้ฝ่ายหลังเกิดความพึงพอใจ (จุฑารัตน์ สุภาโอษฐ์, 2538, น.12) และการให้บริการสาธารณะ



165

ว่า  หมายถึง  การที่บุคคล  กลุ่มคน  หรือหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะซึ่ง

อาจจะเป็นของรัฐ  หรือเอกชน  มีหน้าที่ในการส่งต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการส่วนรวมของประชาชน  การให้บริการสาธารณะมีลักษณะที่เป็นระบบ  (เทพ

ศักดิ์ บุญรัตพันธ์, 2535, น.13)
3. แนวคิดและทฤษฎีคุณภำพกำรบริกำร

คุณภาพของการบริการ  (Service  Quality)  คือ  ความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าระดับ

ของความสามารถของการบริการในการบ�าบัดความต้องการของลูกค้า  ระดับความพึงพอใจของลูกค้าหลัง

จากได้รับบริการไปแล้ว  (วีรพงษ์  เฉลิมจิระรัตน์,  2539)  ความคาดหวังของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ  มีความ

แตกต่างกันไปตามประเภทของบริการแต่ละประเภท หรือแม้แต่ความคาดหวังของคุณภาพที่คาดว่าจะได้รับ

จากบริการในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันลูกค้าที่มาใช้บริการ  จะมีวิธีในการประเมินคุณภาพการบริการที่

คล้ายกัน  แต่มีมาตรฐานที่แตกต่างกัน  ผู้ใช้บริการมักจะเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการจากมาตรฐานที่

เกิดความรู้เก่า  หรือประสบการณ์เก่าที่ได้สะสมมาแล้วน�ามาเปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับ  (สมวงศ์  พงศ์

สถาพร, 2547)
4. แนวคิดและทฤษฎีควำมโปร่งใส

ความโปร่งใส  คือ  กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา  ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย  และสามารถเข้า

ถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด�าเนิน

กิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ  และสามารถตรวจสอบได้  (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 

2552, น.9) หลักความโปร่งใส  เป็นการท�าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา 

และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการท�างานขององค์กรให้มีความ

โปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก  ตลอดจนมี

ระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและ

กัน  และช่วยให้การท�างานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น  (ประมวล  รุจนเสรี, 

2542, น.8)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย         

กรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้ได้จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรอิสระ  ซึ่ง

ประกอบไปด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทสินค้าที่ขาย จ�านวนปีที่เปิดร้าน 

รายได้เฉลี่ยร้านต่อเดือน (หลังหักค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการ)  ในส่วนของตัวแปรตาม คือ
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              ตัวแปรอิสระ                                      ตัวแปรตาม
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. ประเภทสินค้าท่ีขาย 

5. จ�านวนปีท่ีเปิดร้าน 

6.   รายได้เฉลี่ยของร้านต่อเดือน

(หลังหักค่าใช้จ่ายในการ

ประกอบกิจการ) 

ควำมเชื่อมั่นของประชำชนท่ีมีต่อ

คุณภำพกำรให้บริกำรขอใบอนุญำต

ค้ำของเก่ำของท่ีท�ำกำรปกครองเพศ 

1. ด้านกระบวนการ ข้ันตอน และระยะเวลา 

การให้บริการ 

2. ด้านคุณภาพการให้บริการของ

เจ้าหน้าท่ีท่ี 

3. ด้านอัธยาศัยของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

4. ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ณ จุด

ให้บริการ 

5. ด้านค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 

6. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้    ได้แก่    ประชากรที่มาขอรับใบอนุญาตค้าของเก่า  ณ 

ที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ต จ�านวน  269 คน (ส�านักงานที่ว่าการอ�าเภอเมืองภูเก็ต, 2562) ผู้วิจัยได้

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างประชากร  คิดจากขนาดกลุ่มของประชากรตามสูตรค�านวณ  ตารางส�าเร็จรูปของเครจซี่

และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2550)   โดยก�าหนดระดับความเชื่อมั่น 

95%  สัดส่วนความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 

 

  เมื่อ 

        n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

    N  = ขนาดของประชากร

    e  = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้

    x2 = ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น 95% (x2 = 3.841)

    p  = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบให้ก�าหนด p = 0.5)

ประชากรที่เป็นผู้มารับบริการขอรับใบอนุญาตค้าของเก่า  ณ  ที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ต 

จังหวัดภูเก็ต  จ�านวนทั้งหมด 269 คน  (ที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ต.  กรมการปกครอง.  2562)  เป็น

จ�านวนประชากรที่ใช้ในการศึกษา (N)

แทนค่า 
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               ≈ 158.45

  ดังนั้น  กลุ่มตัวอย่างของประชากรที่เหมาะสมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คิดเป็นจ�านวน  159  คน

สมมติฐำนกำรวิจัย

สมมุติฐำนที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้บริการขอใบอนุญาตค้าขอ

เก่าของที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ตไม่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ T-test

สมมุติฐำนที่ 2  ประชานที่มีอายุต่างกันมีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้บริการขอใบอนุญาตค้าขอ

เก่าของที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ตไม่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ One-way ANOVA

สมมุติฐำนที่ 3  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้บริการขอใบ

อนุญาตค้าขอเก่าของที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ตไม่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ One-way ANOVA

สมมุติฐำนที่ 4  ประชาชนที่มีประเภทค้าของเก่าต่างกันมีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้บริการขอ

ใบอนุญาตค้าขอเก่าของที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ตไม่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ One-way ANOVA

สมมุติฐำนที่ 5  ประชาชนที่มีระยะเวลาการด�าเนินการต่างกันมีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้

บริการขอใบอนุญาตค้าขอเก่าของที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ตไม่แตกต่างกัน  โดยใช้สถิติ  One-way 

ANOVA

สมมุติฐำนที่ 6  ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยของร้านต่อเดือนต่างกันมีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้

บริการขอใบอนุญาตค้าขอเก่าของที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ตไม่แตกต่างกัน  โดยใช้สถิติ  One-way 

ANOVA

สมมุติฐำนที่ 7    ประชากรที่มีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้บริการขอใบอนุญาตค้าของเก่าของ

ที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ต  ในแต่ละด้าน  ได้แก่  ด้านกระบวนการ  ขั้นตอน  และระยะเวลาการให้

บริการ, ด้านคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ, ด้านอัธยาศัยของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ, ด้านสิ่ง

อ�านวยความสะดวก  ณ  จุดให้บริการ,  ด้านค่าธรรมเนียมการใช้บริการ  และด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

อยู่ในระดับมาก โดยใช้สถิติ One-way ANOVA
       

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่อง

มือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษา  ความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่อ�าเภอเมืองภูเก็ตที่มีต่อคุณภาพ

การให้บริการขอใบอนุญาตค้าของเก่าของที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ต  ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1  ค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลโดยทั่วไปของผู้มารับบริการขอใบอนุญาตค้าของเก่า  ณ 

ที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ประเภทสินค้าที่ขาย 

จ�านวนปีที่ด�าเนินการเปิดร้าน ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะปลายปิด (Closed Ended Question)

ตอนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการใช้บริการขอใบอนุญาตค้าของเก่าของส�านักงานปกครอง

อ�าเภอเมืองภูเก็ต เป็นค�าถามแบบปรนัย ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างค�าถาม รวมทั้งสิ้น จ�านวน 6 ด้าน ได้แก่

  ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการ  จ�านวน 5 ข้อ

  ด้านคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ    จ�านวน 6 ข้อ
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  ด้านอัธยาศัยของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      จ�านวน 5 ข้อ

  ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ณ จุดให้บริการ     จ�านวน 5 ข้อ

  ด้านค่าธรรมเนียมการใช้บริการ        จ�านวน 4 ข้อ

  ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส        จ�านวน 6 ข้อ 

ตอนที่ 3  การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  ซึ่งมีลักษณะเป็นค�าถามปลายเปิด  (Open     

Ended)

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

หลังจากการด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบตามจ�านวนแล้ว  ผู้วิจัยท�าการตรวจสอบความถูก

ต้องสมบูรณ์ของข้อมูลแบบสอบถามทั้งหมดได้รับกลับคืนมาทั้งหมด  159  ชุด    หลังจากนั้นท�าการลงรหัส 

(Coding)  แล้วน�ามาประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์    โดยผู้วิจัยจะท�าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรมส�าเร็จรูป (SPSS) ซึ่งการวิเคราะห์จะประกอบด้วย 2 ส่วน
1.  การวิเคราะสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

1.1  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของประชาชนที่มารับบริการขอใบอนุญาตค้าของเก่า
ของส�านักงานปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ต โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่า

ร้อยละ (Percentage)

1.2  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการใช้บริการขอใบอนุญาตค้าของเก่าของส�านักงาน
อ�าเภอเมืองภูเก็ต โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)

2.  การวิเคราะสถิติอนุมาน (Inferential Statistics)

โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ  t-test  ส�าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี  2 

กลุ่ม  และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  One-way  ANOVA  ส�าหรับหาความแตกต่างระหว่างตัวแปร

อิสระที่มี 2 กลุ่มขึ้นไป ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

สรุปผลกำรวิจัย

จากผลการวิจัยเรื่อง  “ความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่อ�าเภอเมืองภูเก็ตที่มีต่อคุณภาพการให้

บริการขอใบอนุญาตค้าของเก่าของที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ต” สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษำระดับควำมเชื่อมั่นของประชำชนต่อคุณภำพกำรให้

บริกำรขอใบอนุญำตค้ำของเก่ำของที่ท�ำกำรปกครองอ�ำเภอเมืองภูเก็ต

ผลการวิเคราะห์  พบว่า  ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขอใบอนุญาตค้า

ของเก่าของท่ีท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ต  โดยรวมผลความเช่ือมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด(  4.379, 

S.D. 0.461)  เนื่องจากการให้บริการขอใบอนุญาตค้าของเก่าของท่ีท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ต ใน

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส    ด้านอัธยาศัยของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ    ด้านค่าธรรมเนียมการใช้

บริการ ด้านคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลา

การให้บริการ  และ ด้านส่ิงอ�านวยความสะดวก ณ จุดให้บริการ  ยังคงให้บริการที่มีประสิทธิภาพอยู่ใน

ระดับสูง  จึงท�าให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้บริการขอใบอนุญาตค้าของเก่าของ
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ที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ต ดังตารางที่ 1

ตำรำงท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการศึกษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อคุณภาพการให้

บริการขอใบอนุญาตค้าของเก่าของที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ต
ความเชื่อมั่นในด้านต่างๆ ที่มีต่อหน่วยงานที่ท�าการปกครอง

อ�าเภอเมืองภูเก็ต S.D. ระดับควำมเชื่อมั่น

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการ 4.274 0.672      มากที่สุด

2. ด้านคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 4.363 0.621      มากที่สุด

3. ด้านอัธยาศัยของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.439 0.608      มากที่สุด

4. ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ณ จุดให้บริการ 4.254 0.607      มากที่สุด

5. ด้านค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 4.415 0.599      มากที่สุด

6. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 4.529 0.577      มากที่สุด

                            ภำพรวม 4.379 0.461      มำกที่สุด

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ เพื่อเปรียบเทียบควำมเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำรขอใบ

อนุญำตค้ำของเก่ำของที่ท�ำกำรปกครองอ�ำเภอเมืองภูเก็ต จ�ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล

ผลการศึกษาวิจัย  เกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขอใบอนุญาตค้า

ของเก่าของที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ต  เมื่อจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  พบว่า  ประชากรกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทค้าของเก่า จ�านวนปีที่ด�าเนินการเปิดร้าน และรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนต่างกัน  มีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้บริการในการขอใบอนุญาตค้าของเก่าของที่ท�าการปกครอง

อ�าเภอเมืองภูเก็ต ทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2

ตำรำงที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน เรื่อง ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการขอใบอนุญาตค้า

ของเก่าของที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ต

สมมติฐำนกำรวิจัย ผลกำรทดสอบสมมติฐำน

สมมุติฐำนที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้บริการขอใบ

อนุญาตค้าขอเก่าของที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ตไม่แตกต่างกัน

ยอมรับสมมติฐาน

สมมุติฐำนที่ 2 ประชานที่มีอายุต่างกันมีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้บริการขอใบ

อนุญาตค้าขอเก่าของที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ตไม่แตกต่างกัน

ยอมรับสมมติฐาน

สมมุติฐำนที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้

บริการขอใบอนุญาตค้าขอเก่าของที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ตไม่แตกต่างกัน

ยอมรับสมมติฐาน

สมมุติฐำนที่ 4 ประชาชนที่มีประเภทค้าของเก่าต่างกันมีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการ

ให้บริการขอใบอนุญาตค้าขอเก่าของที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ตไม่แตกต่างกัน

ยอมรับสมมติฐาน
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สมมุติฐำนที่ 5 ประชาชนที่มีระยะเวลาการด�าเนินการต่างกันมีความเชื่อมั่นต่อ

คุณภาพการให้บริการขอใบอนุญาตค้าขอเก่าของที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ตไม่

แตกต่างกัน

ยอมรับสมมติฐาน

สมมุติฐำนที่ 6 ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยของร้านต่อเดือนต่างกันมีความเชื่อมั่นต่อ

คุณภาพการให้บริการขอใบอนุญาตค้าขอเก่าของที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ตไม่

แตกต่างกัน

ยอมรับสมมติฐาน

สมมุติฐำนที่ 7  ประชากรที่มีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้บริการขอใบอนุญาตค้า

ของเก่าของที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ต ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ 

ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการ ด้านคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ให้

บริการ ด้านอัธยาศัยของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ณ จุดให้

บริการ ด้านค่าธรรมเนียมการใช้บริการ และด้านคุณธรรมและความโปร่งใส อยู่ใน

ระดับมาก

ยอมรับสมมติฐาน

อภิปรำยผลและบทสรุป

ผลการวิจัย  ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขอใบอนุญาตค้าของเก่าของ

ที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ต  โดยรวมผลความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด  (   4.379,  S.D.  0.461)  

จากการให้บริการขอใบอนุญาตค้าของเก่าของที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ต ในด้านคุณธรรมและความ

โปร่งใส  ด้านอัธยาศัยของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการ  และ ด้านสิ่งอ�านวยความ

สะดวก ณ จุดให้บริการ  ยังคงให้บริการที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูง จึงท�าให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อ

คุณภาพการให้บริการขอใบอนุญาตค้าของเก่าของที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ต

เนื่องจากท่ีท�าการปกครองอ�าเภอเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะแก่

ประชาชน โดยการให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาขอรับบริการ ได้แก่ งานในหน้าที่ของส�านักงานอ�าเภอ งานบริหาร

งานทั่วไป  งานธุรการและงานสารบรรณ  งานเลขานุการนายอ�าเภอ การจัดท�าแผนพัฒนาอ�าเภอ การจัดท�า

ข้อมูลเพื่อการบริหาร  การวางแผนและการประชาสัมพันธ์  การจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณีต่าง  ๆ  งาน

เกี่ยวกับการควบคุมกิจการที่มีผลกระทบต่อสังคม การด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ  โรงแรม 

และอาวุธปืน และการปฏิบัติงานร่วมกับหรือการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรือที่ได้รับมอบ

หมาย การที่ประชาชนมาขอรับบริการ ณ ที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ต  ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศ

หญิง อยู่ในช่วงอายุใด อาชีพใด ระดับการศึกษาใด ประเภทสินค้าที่ขายใด จ�านวนปีที่เปิดร้านใด และรายได้

เฉลี่ยของร้านต่อเดือนใด(หลังหักค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการ)  ซึ่งมีความมุ่งหมายที่จะศึกษาบทบาท

หน้าที่ของที่ท�าการปกครองอ�าเภอ   เพื่อเป็นประโยชน์ของตัวประชาชนเองนั้น  เมื่อต้องการใช้เอกสารต่างๆ 

ไปใช้ประกอบกิจการ  หรือเป็นการให้บริการแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและมีความสะดวกในการให้บริการ 

และยังมีการให้บริการอย่าเสมอภาคกัน  ซึ่งท�าให้มีระดับความรู้และความเข้าใจที่เหมือนกัน    อาจเนื่องมา

จากประชาชนเหล่านี้อาศัยอยู่ในพื้นที่หรือมีสภาพแวดล้อมทางสังคมเดียวกันท�าให้เกิดการรับรู้ในเร่ืองเหล่า

นี้เหมือนกัน  ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ประเภทสินค้าที่ขาย จ�านวนปีที่เปิด

ร้าน  และรายได้เฉลี่ยของร้านต่อเดือน(หลังหักค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการ)  ที่แตกต่างกันออกไป  แต่
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ความเชื่อม่ันของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการขอใบอนุญาตค้าของเก่าของที่ท�าการปกครองอ�าเภอ

เมืองภูเก็ตที่ไม่แตกต่างกัน  และมีความเชื่อมั่นมากที่สุด  อาจเป็นเพราะประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ

ที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ตนั้น  โดยเจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยในการให้บริการที่ดี  มีคุณธรรมและความ

โปร่งใส  มีกระบวนการ  ขั้นตอน  และระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชนที่สะดวก  รวมถึงสถานที่ที่ให้

บริการมีสิ่งอ�านวยความสะดวก ณ จุดให้บริการอย่างสะดวกสบาย  จึงท�าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อ 

ณ ที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ต

จากผลการศึกษา  พบว่าสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  กรกฎ  ทองขะโชคและคณะ  (2559)  ที่ได้

ศึกษาเรื่อง ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานของกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โดยพบว่า  ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนมีต่อคุณภาพการให้บริการขอใบอนุญาตค้าของเก่าของที่ท�าการ

ปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ต  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมีความเชื่อมั่นมาก  และในด้านกระบวนงานขั้น

ตอน และระยะเวลาการให้บริการ ด้านคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ด้านสิ่งอ�านวยความ

สะดวก  ณ  จุดให้บริการ  พบว่าอยู่ในระดับความเชื่อมั่นมาก  นอกจากนี้  ยังพบความสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของ วริทธิ์  เขตบรรพตและคณะ  (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “ความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่จังหวัด

ตรังที่มีต่อคุณภาพการบริหารงานของเทศบาลนครตรัง”  พบว่า  ความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่จังหวัด

ตรังที่มีต่อคุณภาพการบริหารงานของเทศบาลนครตรัง  ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  และ

ระยะเวลาการบริหารงาน  ด้านคุณภาพการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ  และด้านสิ่งอ�านวยความ

สะดวก ณ จุดให้บริการ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับความเชื่อมั่นมาก

ผลการศึกษาวิจัย  เกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขอใบอนุญาตค้า

ของเก่าของที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองภูเก็ต  เมื่อจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  พบว่า  ประชากรกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทค้าของเก่า จ�านวนปีที่ด�าเนินการเปิดร้าน และรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนต่างกัน  มีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้บริการในการขอใบอนุญาตค้าของเก่าของที่ท�าการปกครอง

อ�าเภอเมืองภูเก็ต ทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของ รัตนาพร  จันทร์น้อยและคณะ (2560) ศึกษาเรื่อง “ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ

ของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ�ากัด  อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง” พบว่า ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ

ของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ�ากัด  อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง มีความเชื่อมั่นไม่แตกต่างกัน
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บทคัดย่อ

บทความนี้  มุ่งอธิบายมโนทัศน์หลักเรื่องอ�านาจและการจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์  โดยแสดง

ให้เห็นว่า  ภายใต้อิทธิพลของแนวคิด  “การท�าให้ปราศจากการเมือง”  และ  “หลังการเมือง”  น�าไปสู่การ

ละเลยมิติเชิงอ�านาจในการวิเคราะห์การจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์  ในขณะที่พื้นที่ของการศึกษา

จัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์เต็มไปความซับซ้อนของมิติเชิงอ�านาจ  ทั้งในแง่ของ  อ�านาจในการจัดการ

ปกครองแบบปฏิสัมพันธ์  อ�านาจของการจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์  และอ�านาจเหนือการจัดการ

ปกครองแบบปฏิสัมพันธ์  ซึ่งมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งในการท�าความเข้าใจรูปแบบการจัดการ

ปกครองแบบปฏิสัมพันธ์ในปัจจุบัน

ค�ำส�ำคัญ: อ�านาจ, การจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์, เครือข่าย

Abstract

This article aims to explain the key concepts of Power and Interactive Governance 

by showing that the influence of “Depoliticization” and “Post-politics” concepts lead to the 

neglect of power dimension in the analysis of interactive governance. While the area of   in-
teractive governance study is full of the complexity of power dimensions, in terms of the 

power in interactive governance, the power of interactive governance and the power over 

the interactive governance. Which is important and necessary for understanding the form of 

interactive governance at the present.

Keywords: Power, Interactive Governance, Network

บทน�ำ 

“อ�านาจ”  (Power)  เป็นหนึ่งในมโนทัศน์ส�าคัญของศึกษาทางรัฐศาสตร์  การบริหารรัฐกิจและ

นโยบายศาสตร์ ประเด็นเรื่องอ�านาจถูกมองว่าเป็นแกนหลักของการก�าเนิดและพัฒนาขององค์ความรู้ในทาง

รัฐศาสตร์  โดยเฉพาะในแง่ของ  “อ�านาจทางการเมือง”  (Political  power)  ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับรัฐและ

การบริหารงานภาครัฐ  ซึ่งแวดล้อมไปด้วยข้อถกเถียงในเชิงมโนทัศน์หลากหลายมิติ  ไม่ว่าจะเป็นข้อถกเถียง

ระหว่างอ�านาจของตัวแสดงหนึ่งที่มีเหนือตัวแสดงอื่น ๆ กับอ�านาจในฐานะความสามารถของชุมชนการเมือง 

ระบบ  โครงสร้างและสถาบัน,  ระหว่างอ�านาจในฐานะการกดขี่ความรุนแรงหรือการใช้อ�านาจบังคับ  กับ

1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
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อ�านาจของโครงสร้าง,  ระหว่างอ�านาจในฐานะของการใช้และการบริหารอ�านาจกับอ�านาจในฐานะสิ่งที่แฝง

ฝังและซ่อนเร้นอยู่ในระดับโครงสร้าง,  ระหว่างอ�านาจในฐานะการก�ากับควบคุมทางตรง  กับอ�านาจในฐานะ

กฎกติกา  ความรู้  และวาทกรรม  หรือแม้กระทั่งระหว่างการมีอ�านาจและไร้ซึ่งอ�านาจ  (Goverde,  Cerny, 

Haugaad, & Lentner, 2000, pp. 1-2) 

การถือก�าเนิดขึ้นของแนวคิด  “การจัดการปกครอง”    (Governance)  ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็น

แนวคิดส�าคัญในด้านการบริหารรัฐกิจ นักวิชาการบางรายถึงกับเสนอว่าตั้งแต่หลังทศวรรษที่  1990  เป็นต้น

มา แนวคิดการจัดการปกครอง คือ กระ บวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ของการศึกษาด้านการบริหารรัฐ

กิจและกิจการสาธารณะ  (Henry,  2010,  pp.  38-40)  อันเป็นผลจากการที่กิจกรรมในภาครัฐและการจัด

บริการสาธารณะจ�านวนมากเคลื่อนตัวออกจากรูปแบบโครงสร้างสายบังคับบัญชาแบบระบบราชการ  ไปสู่

ระบบตลาด และไปสู่รูปแบบเครือข่ายการจัดการปกครอง (Governance Network) อ�านาจรัฐดูเหมือนจะ

แยกส่วนและแตกกระจาย  (Fragmented)  ไปยังต�าแหน่งและหน้าที่  อันหลากหลายของเครือข่าย  ซึ่ง

ประกอบไปด้วยองค์กรภาครัฐ,  องค์กรเอกชนอาสาสมัคร  และองค์กรไม่แสวงผลก�าไร  โดยมีเครือข่ายเป็น

ศูนย์กลางของปฏิสัมพันธ์แทนที่รัฐ  ปรากฎการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อมุมมองเรื่องบทบาทและอ�านาจ

ของรัฐสมัยใหม่อย่างมาก  ถึงขนาดมีการเสนอว่าปัจจุบันรัฐก�าลังตกอยู่สภาวะที่เรียกว่า  “รัฐที่กลวงเปล่า” 

(Hollow State) หรือ “รัฐที่ไร้รัฐ” (Stateless State) (Bevir & Rhodes, 2011)

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้  ยังท�าให้ศูนย์กลางของการศึกษาเคลื่อนออกจากที่เคยมีรัฐและระบบ

ราชการเป็นศูนย์กลาง มาสู่การศึกษาที่เน้นไปยังกระบวนการและปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงต่าง ๆ หรือที่เรียก

ว่า  “การจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์”  (Interactive  Governance)  ซึ่งหมายถึง  “กระบวนการอันซับ

ซ้อนของบรรดาตัวแสดงทางสังคมและการเมืองที่หลากหลายซึ่งมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน  ที่เข้ามามี

ปฏิสัมพันธ์กันเพื่อที่จะร่วมก�าหนด  ส่งเสริม  และบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันด้วยการระดมทรัพยากร  แลก

เปลี่ยน และปรับแปลงแนวความคิด กฎกติกา และทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกัน(Torfing, Peter, Pierre, & Sø-

rensen,  2012,  pp.  2-3)  หรือในแง่ของรูปแบบเครือข่ายการจัดการปกครอง  อาจหมายความว่า 

“กระบวนการก�าหนดนโยบายและการน�านโยบายไปปฏิบัติผ่านสายโยงใยความสัมพันธ์  (Web  of  Rela-

tionship) ระหว่างตัวแสดงทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม” (Klijn & Skelcher, 2008 อ้าง

ถึงใน พัชรี  สิโรรส, 2558, น.93) และหากมองในแง่ของรูปแบบปฏิสัมพันธ์ในกระบวนการก�าหนดนโยบาย 

อาจหมายถึง  “กระบวนการปฏิสัมพันธ์รูปแบบแนวนอน  (Horizontal  Interaction)  ที่มีความมั่นคงและมี

ความเป็นสถาบันที่ประกอบด้วยตัวแสดงนโยบาย  ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน  ที่เข้ามาช่วยกันสร้างและ

ด�าเนินนโยบายสาธารณะ” (Torfing & Triantafillou, 2011 อ้างถึงใน พัชรี สิโรรส, 2558, p. 99) ในแง่นี้ 

เครือข่ายการจัดการปกครองจึงเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง  บรรดาผู้มีส่วนได้

เสีย บรรดาหุ้นส่วนภาคเอกชน เครือข่ายของภาครัฐตลอดจนองค์กรอาสาสมัครและกลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ 

หลายกรณีพบว่า  ในพื้นที่ของเครือข่ายการจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์  ไม่ได้เน้นการใช้อ�านาจ

แบบทางการ (formal authority) หรือใช้อ�านาจในการตัดสินใจ (Decision – making power) แต่กลับมี

แนวโน้มที่จะได้รับอิทธิพลจากผลลัพธ์ของกระบวนการปฏิสัมพันธ์ในการจัดการปกครองอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทั้งนี้  ประสิทธิภาพของการจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์นั้นขึ้นอยู่กับระดับความสถาบัน  โดยความเป็น

สถาบันอย่างเป็นทางการนั้นสมควรอยู่ในระดับต�่า  เพื่อให้เครือข่ายสามารถด�าเนินงานได้อย่างยืดหยุ่นมาก

ยิ่งขึ้น (Sørensen, 2013, pp. 72- 73)      
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อย่างไรก็ตาม  ปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนอ�านาจรัฐเสื่อมถอยและแตกกระจายเป็นส่วนๆ  ไม่ได้

หมายความว่าการศึกษามิติเรื่องอ�านาจจะหมดความส�าคัญลง  ในทางกลับกัน  หากเราพิจารณา  “อ�านาจ” 

ในฐานะความสามารถในการก�าหนดรูปแบบและรักษาผลลัพธ์ของการด�าเนินการ และพิจารณา “การเมือง” 

ในฐานะของกระบวนการตัดสินใจที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ซึ่งประกอบสร้างและก่อรูปขึ้นจากความสัมพันธ์

ทางสังคมและทางเศรษฐกิจ  ก็ดูเหมือนว่าการจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์จะยิ่งเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ

อ�านาจและการเมืองอย่างชัดเจน  ทั้งในแง่ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจรวมหมู่  การมีส่วนร่วมในความขัดแย้ง

ทางการเมืองและการต่อสู้ต่อรองเชิงอ�านาจ  ซึ่งท้ายที่สุดอาจจะสร้างผลลัพธ์นโยบายที่ส่งอิทธิพลโดยตรง

หรือโดยอ้อมต่อการก�ากับควบคุมสังคมและเศรษฐกิจ 

นักปฏิบัติและนักนโยบายสาธารณะที่สมาทานในแนวคิดการจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์ มักจะ

มีความเชื่อร่วมกันอย่างหนึ่งว่า  รูปแบบการจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์มีจุดเน้นอยู่ที่การพึ่งพิงและแลก

เปลี่ยนทรัพยากรซึ่งกันและกัน ซึ่ง “ไม่ใช่เรื่องการเมือง” แต่เป็นเรื่องของการมีเหตุมีผล การแสวงหาฉันทา

มติ และการปรึกษาหารือระหว่างผู้เชี่ยวชาญทางนโยบายกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือเป็นเพียงเรื่องของเทคนิคใน

การสร้างความตกลงยินยอมร่วมกันในกระบวนการก�าหนดนโยบายหรือการประสานความร่วมมือให้

สามารถด�าเนินการตามนโยบายได้เท่านั้น  แต่ทั้งนี้  มีนักวิชาการบางรายได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า  “ถึงแม้จะมีจิต

วิญญาญของความร่วมมือและเต็มไปด้วยกลิ่นอายของการท�างานแบบร่วมคิดร่วมท�าก็ตาม  เครือข่ายก็ไม่ได้

ปราศจากความขัดแย้งและปัญหาในเชิงอ�านาจ” (Agranoff, 2006 as cited in Torfing at al, 2012, p. 

48)  ในแง่นี้  พื้นที่ของการจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์จึงอาจถูกมองได้ว่าเป็นพื้นที่ของ  “เกมส์ของ

อ�านาจ” ที่ซับซ้อนในโลกพหุสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่

บทความนี้  จึงมุ่งที่จะอธิบายถึงมโนทัศน์หลัก  (Key  concepts)  เรื่อง  “อ�านาจและการจัดการ

ปกครองแบบปฏิสัมพันธ์”  โดยใช้มุมมองหลักจากหนังสือ  Interactive Governance : Advancing the 

Paradigm ซึ่งร่วมเขียนข้ึนโดย Torfing, Bivir, Pierre and Sørensen (2012) และ บทความ Power and In-

teractive Governance โดย Haugaard (2016) โดยอธิบายผ่านมุมมองอ�านาจในการจัดการปกครองแบบ

ปฏิสัมพันธ์ในสามมิติดัวยกัน 

เนื้อเรื่อง 

การจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์  มักถูกมองว่าเป็น  “กระบวนการในการแก้ปัญหาที่ปราศจาก

การเมืองและอ�านาจ”  หรือไม่ก็เป็น  “ความสามารถในการท�าสิ่งต่าง  ๆ  ให้ส�าเร็จบรรลุได้โดยไม่ผ่านการใช้

อ�านาจ”  แต่จะใช้การปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างตัวแสดงที่เกี่ยวข้อง  หรือที่เรียกว่า 

“กระบวนการท�าให้ปราศจากการเมืองของการท�างานแบบร่วมคิดร่วมท�า”  (Depoliticized  process  of 

Collaboration) โดยใช้เป้าหมายร่วมกันของตัวแสดงเพื่อน�าไปสู่ผลส�าเร็จ (Torfing at al, 2012  pp. 49-

50)  ในกระบวนการดังกล่าว  ตัวแสดงอาจมีความคิดเห็นที่ความแตกต่างกันได้และปัญหาในการท�างานร่วม

กันก็อาจเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกยอมรับว่าเป็นการปะทะขัดแย้งของบรรดาตัวแสดงทางการ

เมืองที่ต่อสู้ต่อรองเหนืออ�านาจในการจัดสรรทรัพยากรซึ่งมคุณค่าในสังคมแต่อย่างใด  ภายใต้กรอบแนวคิด

เรื่อง การเป็นหุ้นส่วน ความรับผิดชอบร่วมกันและผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งมีแนวโน้มจะกลบเกลื่อนประเด็น

เรื่องความขัดแย้งและการต่อสู้ต่อรองเชิงอ�านาจ  ประกอบกับอิทธิพลของมุมมองแบบ  “หลังการเมือง” 

(Post-political)  (Mouffe,  2005)  ซึ่งจัดวางต�าแหน่งแห่งที่ของความขัดแย้งทางการเมืองและการต่อสู้ต่อ
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รองเชิงอ�านาจให้กลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยของยุคใหม่  โดยทางเลือกใหม่ก็คือ  การขับเน้นถึงความส�าคัญของ

ภาคปฏิบัติและแง่มุมเชิงการจัดการผ่านแนวคิดเครือข่ายการจัดการปกครองและการเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน ใน

ฐานะทางเลือกใหม่ที่แตกต่างไปจากรูปแบบสายบังคับบัญชาและรูปแบบตลาด ทั้งนักปฏิบัติและนักวิชาการ

จึงมีแนวโน้มที่จะมองว่า แนวคิดการจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์เป็นแนวคิดที่น่าสนใจ เพราะมันมีความ

ยืดหยุนสูง  เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีต้นทุนการด�าเนินงานต�่ามีการระดมทรัพยากรและเสริมสร้าง

ศักยภาพของตัวแสดงภาคเอกชน  มีความสามารถในการสร้างความไว้วางใจและความเป็นเจ้าของร่วม  แต่

กลับปกปิดประสบการณ์ในชีวิตจริงเกี่ยวกับความขัดแย้ง  การต่อสู้ต่อรองเชิงอ�านาจ  ตลอดจนลดทอน

ประสบการณ์เหล่านี้ให้กลายเป็นเพียงข้อยกเว้นที่ไม่พึงประสงค์  และผลที่ได้คือการมองข้ามประเด็นเรื่อง

ความขัดแย้งทางการเมืองและอ�านาจไปโดยสิ้นเชิง

ในอีกแง่หนึ่ง รูปแบบการจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์ยังถูกอธิบายเชื่อมโยงเข้ากับแนวคิด “การ

จัดการภาครัฐแนวใหม่” (New Public Management: NPM) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะปรับใช้รูปแบบการปกครอง

แบบปฏิสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ส�าหรับแก้ไขปัญหาการประสานงานเท่านั้น  โดยมองว่า

รูปแบบนี้เป็นผลสะท้อนจากสภาวะที่รัฐแตกกระจายที่เกิดขึ้นจากกระแสปฏิรูปการจัดการภาครัฐแนวใหม ่

(Rhodes, 1997) การเกิดขึ้นของบรรดาหน่วยงานกึ่งภาครัฐที่มีความเป็นอิสระ (Semiautonomous Pub-

lic  Agency)  (หรือที่ระบบบริหารงานภาครัฐของไทยเรียกว่า  องค์การมหาชนอิสระ)  และการแข่งขันที่เพิ่ม

มากขึ้นระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้จัดบริการสาธารณะในภาคเอกชนได้ก่อให้เกิดความต้องการในการ

ประสานงานและความร่วมมือที่ตัดข้ามภาคส่วนต่าง  ๆ  และรูปแบบการจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์ถูก

จัดวางให้เป็นเครื่องมือส�าคัญ รวมทั้งการแบ่งปันองค์ความรู้ การเข้าร่วมการก�าหนดนโยบายสาธารณะ และ

การประสานงานเพื่อแก้ปัญหาด้านนโยบายและปรับปรุงการจัดบริการสาธารณะเพ่ือท่ีจะรับมือกับสภาวะท่ี

รัฐแตกกระจายออกเป็นส่วนๆ  (Fragmented)  แต่ปัญหาส�าคัญคือ  เมื่อแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่

ลดทอนให้รูปแบบของการจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์กลายเป็นแค่เพียงเป็นเคร่ืองมือในการจัดการเพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพของการประสานงานและความร่วมมือแล้ว  ในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวตัวแสดง

ที่เข้ามามีส่วนร่วม  จึงมักจะมีแนวโน้มที่จะถูกคัดเลือกโดยอาศัยความสัมพันธ์  การมีเป้าหมายร่วมกันและ

ความพึงพอใจส่วนตัวเพื่อให้การประสานความร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่น  และยังถูกใช้เป็นแค่เพียงเครื่อง

มือในการจัดการเพื่อลดภาระของระบบราชการ  เพิ่มความสามารถในการระดมทรัพยากร  และเพิ่มการให้

ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่านั้น ดังที่ Offe and Preuss (2006 as cited in Torfing at al, 2012 

p. 52)  กล่าวว่าเป็น “รูปแบบของการปกครองที่ปราศจากฝ่ายตรงข้าม” (Style of ruling without op-

position) 

นอกจากนี้  การจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์ยังมักถูกอธิบายในแง่ของการแลกเปลี่ยนพึ่งพิงและ

ความสัมพันธ์ในแนวระนาบ  (Horizontal)  ระหว่างตัวแสดงทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่งหมายความว่า  ไม่มีผู้

เข้ามามีส่วนร่วมคนใดท่ีมีอ�านาจในการแก้ไขความขัดแย้งและข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายในปฏิสัมพันธ ์

คุณลักษณะ  “แนวระนาบ”  มักถูกเข้าใจอย่างผิดพลาดว่าตัวแสดงทุกคนมีความเท่าเทียมกันและมีความ

สามารถในเชิงยุทธศาสตร์และไม่มีตัวแสดงคนใดที่สามารถบริหารอ�านาจได้เหนือกว่าตัวแสดงอื่น

มุมมองเรื่อง “การท�าให้ปราศจากการเมือง” (Depoliticization) และ “หลังการเมือง” (Post- po-

litical)  ส่งผลให้มิติเชิงการเมืองและอ�านาจถูกละเลยและกีดกันออกจากการวิเคราะห์การจัดการปกครอง

แบบปฏิสัมพันธ์  ทั้งที่ความขัดแย้งและการต่อสู้ต่อรองเชิงอ�านาจนั้นมีอยู่จริง  อีกทั้งยังท�าให้ยากที่จะเข้าใจ
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และจัดการกับความขัดแย้งทางการเมืองและเกมส์ของอ�านาจที่มีนัยส�าคัญต่อการจัดการปกครองแบบ

ปฏิสัมพันธ์  และยังน�าไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่า  คือแนวโน้มของการมองว่าการจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์

ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นประชาธิปไตย  การปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย  และคุณภาพของ

ประชาธิปไตยด้วย

อ�ำนำจสำมมิติกับกำรจัดกำรปกครองแบบปฏิสัมพันธ์

โดยทั่วไป  “อ�านาจ”  มักจะถูกเข้าใจในฐานะ  “อ�านาจเหนือ”  (Power  over)  ที่คนหนึ่งหรือกลุ่ม

หนึ่งกระท�าต่ออีกคนหนึ่งหรืออีกกลุ่มหนึ่งเพ่ือท่ีจะสามารถบรรลุเป้าหมายบางอย่างได้งานศึกษาคลาสสิค

ของ Dahl (1957) นิยามความหมายของ อ�านาจ ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสามารถที่ตัวแสดง A บังคับ

ให้ตัวแสดง  B  สามารถกระท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งพวกเขาอาจไม่อยากกระท�าได้  อ�านาจถูกเข้าใจว่าเรื่องของ

พฤติกรรมโดยเจตนาซึ่งสร้างความเป็นไปได้ให้กับตัวแสดง A ที่จะอยู่เหนือกว่าในความขัดแย้งกับตัวแสดง B 

ภายใต้มุมมองแบบยึดผู้กระท�าเป็นศูนย์กลางและเป็นฐานของความขัดแย้ง (Agent – centerd and Con-

flict based) (Haugaad, 2016)

ในการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์แบบดั้งเดิม  อ�านาจถูกพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ทางการเมือง  โดยเฉพาะในสังคมการเมืองแบบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้ง  บรรดานักการเมือง  สถาบัน

ทางการเมือง  และกลุ่มผลประโยชน์  มักพยายามใช้อ�านาจที่มีผลักดันนนโยบายทั้งที่เกี่ยวข้องกับผล

ประโยชน์ของตนเองหรือผู้สนับสนุน  รวมทั้งผลประโยชน์ของสาธารณชนส่วนใหญ่เข้าสู่กระบวนนโยบาย  

ในขณะเดียวกันก็มีการใช้อ�านาจในการกีดกันมิให้ข้อเสนอนโยบายที่อาจส่งผลกระทบทางลบต่อกลุ่มของตน

ได้เข้าสู่ระเบียบวาระนโยบาย หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น “สองโฉมหน้าของอ�านาจ” (Two face of power) ซึ่ง

ต่อมาในงานของ Lukes  (1974  )  เสนอว่า นอกจากสองโฉมหน้าของอ�านาจดังกล่าวแล้ว ยังมี “โฉมหน้าที่

สามของอ�านาจ” (Third face of power) ซึ่งแตกต่างจากอ�านาจสองแบบแรก โดยเป็นเรื่องของอ�านาจใน

การครอบง�า  (Dominant  power)  ของกลุ่มผลประโยชน์  กับอ�านาจในการอดทนอดกลั้น  (Repressive 

power)  ของประชาชนส่วนใหญ่ผู้เป็นฝ่ายเสียเปรียบซึ่งล้มเหลวในความพยายามที่จะเข้ามามีอิทธิพลใน

กระบวนการทางการเมืองและกระบวนการก�าหนดนโยบายครั้งแล้วครั้งเล่า  โดยมีสาเหตุมาจากกความ

สัมพันธ์ทางสังคม (Social relation) และอุดมการณ์ทางการเมือง (Political ideology) ที่ถูกประกอบสร้าง

และครอบง�าตัวแสดงเหล่านี้ไว้ตั้งแต่ต้น ไม่ว่าจะด้วยฐานะทางสังคม เศรษฐกิจ ระดับการศึกษา หรือการถือ

ครองทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อมีการลุกขึ้นต่อต้านความไม่เป็นธรรมจากกลุ่มผู้เสียเปรียบ หากกลุ่มผู้อ�านาจละเลยไม่

สนใจที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเมื่อผ่านระยะเวลาไปนานเข้าประชาชนฝ่ายเสียเปรียบอาจหยุดการต่อสู้ลง

เน่ืองจากพวกเขาได้กลายเป็นสิ่งแปลกปลอมของระบบการเมืองและผลลัพธ ์คือการเกิดข้ึนของ         

ความเฉื่อยชาทางการเมืองของประชาชนฝ่ายเสียเปรียบ (Birkland, 2008, pp. 67-68) 

นอกจากสามโฉมหน้าของอ�านาจที่กล่าวมาแล้ว  การศึกษาเรื่องอ�านาจกับการเมืองในปัจจุบันยังมี

การกล่าวถึง “โฉมหน้าที่สี่ของอ�านาจ” (Fourth face of power) ซึ่งขยับย้ายออกจากแนววิเคราะห์อ�านาจ

ที่มีตัวแสดงเป็นศูนย์กลางไปสู่แนวคิดที่มีโครงสร้างเป็นศูนย์กลาง  (Structural-centre)  และทฤษฎีอ�านาจ

ของวาทกรรม (Discourse – theoretical notion of power) ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากความคิด แบบหลัง

สมัยใหม่ตามแนว Foucaultdian แต่ส�าหรับบทความนี้ จะอธิบายเฉพาะสามโฉมหน้าของอ�านาจที่เชื่อมโยง

เข้ากับการจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ อ�านาจ “ใน” การจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์ (Power 
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in Interactive Governance) อ�านาจ “ของ” การจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์ (Power of Interactive 

Governance) และอ�านาจ “เหนือ” การจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์ (Power over Interactive Gov-

ernance)

อ�ำนำจในกำรจัดกำรปกครองแบบปฏิสัมพันธ์ (Power in Interactive Governance)

หากพิจารณาแง่มุมของ  “อ�านาจในการจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์”  อาจแบ่งออกได้เป็นสาม

ด้านด้วยกัน  ด้านแรก  เป็นเรื่องของการใช้  “อ�านาจทางตรง”  (Direct  power)  ซึ่งตัวแสดง  A    ใช้อ�านาจ

โดยตรงต่อต่อตัวแสดง  B  เพื่อให้ตัวแสดง  B  ต้องกระท�าตามที่ตนเองปรารถนา  ด้านที่สอง  เป็นการใช้ 

“อ�านาจทางอ้อม”  (Indirect  power)  เป็นเรื่องที่ตัวแสดง  A  ใช้อ�านาจด้วยการก�ากับและควบคุมวาระ

ทางการเมืองเพื่อที่จะปิดบังซุกซ่อนความขัดแย้งไว้ด้วยการใช้การกดดันไปยังตัวแสดง B และด้านที่สามเป็น

เรื่อง  “อ�านาจทางอุดมการณ์”  (Ideology  power)  ซึ่งเป็นเรื่องที่ตัวแสดง  A  สามารถใช้อ�านาจเหนือตัว

แสดง  B  ด้วยการเข้าจัดการกับความรับรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของ  B  เพื่อน�าไปสู่ความสอดคล้องต้องกัน

ระหว่างผลประโยชน์ของ B กับผลประโยชน์ของ A เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างกัน (Torfing at 

al, 2012, pp. 55-59) 

อ�ำนำจทำงตรง พื้นที่ของการจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์เต็มไปด้วยความขัดแย้งและการเมือง

ที่ซับซ้อน  เนื่องจากตัวแสดงต่างพยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจร่วมกันเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

ของตน  ผ่านกระบวนการเจรจาต่อรองทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ซึ่งอาจมีการอภิปรายใน

ระยะยาวจนกว่าจะเกิดความเห็นพ้องต้องกัน  ในแง่นี้การใช้อ�านาจทางตรงจึงท�าได้ไม่ง่ายนัก  เพราะ

กระบวนการตัดสินใจเต็มไปด้วยการตัดสินใจยิบย่อยจ�านวนมากอยู่ในกระบวนการ อีกทั้งตัวแสดงที่เข้มแข็ง

และมีทรัพยากรมากกว่าอาจถูกควบคุมการใช้อ�านาจทางตรงจาก  “อ�านาจในการลาออก”  (Exit  power) 

ของตัวแสดงที่อ่อนแอกว่า  เนื่องจากการมีส่วนร่วมในปฏิสัมพันธ์จะเป็นไปโดยสมัครใจและตัวแสดงที่ถูก

กดดันสามารถที่จะออกจากเครือข่ายได้อย่างอิสระ  การลาออกจากจึงช่วยปกป้อง  ตัวแสดงที่อ่อนแอจาก

การมีอ�านาจเหนือจากการตัดสินใจได้

อ�ำนำจทำงอ้อม  มักจะถูกใช้เพื่อควบคุมวาระทางการเมือง  (political  agenda)  เช่นเดียวกันกับ 

อ�ำนำจทำงอุดมกำรณ์ ที่มักจะถูกใช้เพื่อควบคุมเหนือความรับรู้ของตัวแสดงเกี่ยวกับผลประโยชน์  อ�านาจ

ทั้งสองอย่างมีความส�าคัญในกระบวนการจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์มากกว่าการใช้อ�านาจทางตรง  ใน

พื้นที่ของปฏิสัมพันธ์ มักมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนกันอย่างเปิดกว้าง การใช้ กลยุทธ์อ�านาจทางอ้อมเพื่อที่จะ

ควบคุมผลลัพธ์จึงมีความส�าคัญอย่างมาก  ในหลายกรณี  การใช้อ�านาจทางอ้อมช่วยป้องกันไม่ให้ความขัด

แย้งประทุขึ้น  เนื่องจากตัวแสดงมีความกลัวว่าความขัดแย้งจะน�าไปสู่การไม่สามารถประนีประนอมกันได้

และยังสร้างความเสี่ยงต่อโอกาสในการร่วมมือกันในอนาคตในท�านองเดียวกัน การตีความเรื่องผลประโยชน์

ของตัวแสดงมักเต็มไปด้วยความคลุมเครือ นอกจากนี้  อ�านาจทางอุดมการณ์ยังมีส่วนช่วยในการแสวงหาจุด

ร่วมและความสอดคล้องต้องกันในความรู้สึกนึกคิดของบรรดาตัวแสดงต่าง  ๆ  ซึ่งท�าให้เกิดความเข้าใจใน

ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วย

นอกจากนี้  การวิเคราะห์อ�านาจในการจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์  ยังรวมไปถึงการมองในมิติ

ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ (Relational power) ระหว่างตัวแสดงต่าง ๆ ที่อยู่ในเครือข่ายปฏิสัมพันธ์ด้วย โดย

อาจพิจารณาได้จากทรัพยากรและศักยภาพของตัวแสดงในการที่จะเข้ามาเป็นหน่วยย่อย (Node) ของเครือ
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ข่าย รวมทั้งความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างหน่วยย่อยต่าง ๆ ภายในเครือข่ายทางสังคม (Social network) 

ซึ่งมีจุดเน้นไปที่สองรูปแบบความสัมพันธ์  ได้แก่ อ�ำนำจในกำรต่อรอง  (Bargaining  power)  ของตัวแสดง

และหน่วยย่อยที่เชื่อมโยงอยู่ในพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ในการท�างานของเครือข่าย  ผ่านการควบคุมการไหลเวียน

ของข้อมูลข่าวสาร  เรื่องเล่า  และวาทกรรมต่าง  ๆ  อ�านาจในการต่อรองจะประสบผลส�าเร็จเมื่อหน่วยย่อย

หนึ่งสามารถเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับหน่วยย่อยอื่น  ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และต�าแหน่งแห่งที่ของความ

สัมพันธ์เชิงอ�านาจนี้จะเปลี่ยนตัวแสดงให้กลายเป็นนักต่อรอง  (Broker)  ที่มีประสิทธิภาพที่สามารถก�ากับ

และควบคุมพื้นที่ของปฏิสัมพันธ์ได้โดยการจัดวางรูปแบบและเนื้อหาของการเจรจาต่อรอง  ส่วนความ

สัมพันธ์เชิงอ�านาจอีกรูปแบบหนึ่ง ได้แก่ อ�ำนำจทำงสังคม (Social power) ซึ่งเกิดขึ้นจากการเป็นศูนย์กลาง

ของตัวแสดงหรือหน่วยย่อยเฉพาะราย อันเป็นผลมาจากต้นทุนทางสังคมของตัวแสดงนั้นๆ โดยการเชื่อมโยง

ระหว่างกันภายในเครือข่ายจะเกิดขึ้นได้ดีถ้าตัวแสดงมีต้นทุนทางสังคมสูง เช่น มีองค์ความรู้ มีประสบการณ์ 

มีความน่าไว้วางใจ และสามารถเข้าถึงได้ง่าย ในแง่นี้ การศึกษาถึงความสัมพันธ์เชิงอ�านาจแบบต่าง ๆ  จึงเป็น

สิ่งส�าคัญท่ีช่วยให้เราเกิดความเข้าใจและสามารถน�าไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อจัดการความขัดแย้งที่เกิดในพื้นที่

ของปฏิสัมพันธ์และในเครือข่ายการจัดการปกครองได้ดียิ่งขึ้นด้วย  

อ�ำนำจของกำรจัดกำรปกครองแบบปฏิสัมพันธ์ (Power of Interactive Governance)

อ�านาจของการจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับ “อ�านาจในการก�ากับควบคุม” (Pow-

er  to  govern)  ผ่านความสามารถในการร่วมลงมือปฏิบัติและควบคุมทางสังคม  (Social  regulation) 

และ”อ�านาจเหนือรัฐบาล  (Power  over  government”  ผ่านความสามารถในการสร้างผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจของรัฐบาลและการวางกฎระเบียบ  โดยให้ความสนใจกับปฏิสัมพันธ์ในการเจรจาต่อรอง  (Negoti-

ated  interaction)  ระหว่างตลาด  หุ้นส่วนและเครือข่ายที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายและการน�า

นโยบายไปปฏิบัติ หรือส่งผลกระทบในทางการเมืองได้มากน้อยเพียงใด

ในกรณี่พื้นที่ของการจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์มีความเปราะบางมาก  เนื่องจากมีการแลก

เปลี่ยนและพึ่งพิงผลประโยชน์ซึ่งกันและกันน้อย  มีการสนับสนุนด้านการบริหารงานอย่างจ�ากัดกฎกติกาที่

ใช้ร่วมกันยังไม่มีความชัดเจน  ผลกระทบในภาพรวมของการจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์ต่อสังคมหรือ

อ�านาจเหนือรัฐบาลจะต�่า  ในทางตรงกันข้าม หากพื้นที่ของการจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์ยืนอยู่บนกฎ

กติกาที่ชัดเจน  มีการสนับสนุนด้านการบริหารที่ดี  ปฏิสัมพันธ์ยืนอยู่บนฐานของความไว้วางใจ  และมีการ

ประสานงานอย่างเข้มแข็ง มีแนวโน้มที่มีจะส่งผลกระทบต่อการก�ากับควบคุมสังคมและการตัดสินใจทางการ

เมืองของรัฐบาลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยปัจจัยที่จะท�าให้การจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์มีอ�านาจ

หรือส่งกระทบในทางการเมืองและสังคม ประกอบไปด้วย 

  1) มีการออกแบบและการท�าให้เป็นสถาบันที่ดี (Designed and Institutionalized) 

  2) มีความสามารถในการยืดหยุ่น (Scalability) เช่น สามารถเพิ่มจ�านวนสมาชิกโดยใช้ต้นทุนไม่สูง

มากนักและไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ

  3) มีความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) หมายถึง สามารถปรับตัวเข้ากับการออกแบบใน

เชิงสถาบันและสามารถหลอมรวมตัวเองเข้ากับรูปแบบสายบังคับบัญชาได้

  4) มีความชอบธรรม (Legitimacy) ทั้งในแง่ ความชอบธรรมเชิงปัจจัยน�าเข้า (Input legitimacy) 

ซึ่งหมายถึง การเปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าร่วมอย่างกว้างขวางและปราศจากการกีดกัน ความชอบธรรม
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เชิงปัจจัยที่ส่งผ่าน (Throughput legitimacy) หมายถึง การมีบรรทัดฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน เช่น 

ความเป็นธรรม ความรับผิดชอบ และความโปร่งใส และความชอบธรรมในแง่ปัจจัยส่งออก (Output legiti-

macy) หมายถึง ผลที่ได้จากปฏิสัมพันธ์จะต้องสามารถสร้างความพึงพอใจเป็นประโยชน์และมีแนวโน้มที่จะ

น�าไปสู่การแก้ปัญหาได้ส�าเร็จ

  5) การสร้างความได้เปรียบ (Expediency) การร่วมเป็นเป็นเจ้าของในโครงการต่างๆ จะช่วยเพิ่ม

ขีดความสามารถในการสร้างแรงกดดันรัฐบาลและผลักดันให้รัฐบาลยอมรับข้อเสนอที่เป็นผลจากการเจรจา

อย่างประนีประนอม 

ทั้งนี้  อ�านาจของการจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์  ยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางการเมืองและ

รูปแบบของรัฐบาลด้วย  เช่น  รัฐบาลที่สนับสนุนการมีส่วนร่วม  มีสภาวะแตกกระจาย  และมีลักษณะเป็น

รัฐบาลผสมหลายพรรคที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย  มักจะมีแนวโน้มว่าพื้นที่ของจัดการปกครอง

แบบปฏิสัมพันธ์จะสามารถมีอ�านาจและสร้างผลกระทบได้มากกว่ารัฐบาลที่มีความเป็นเอกภาพ  รวมศูนย์ 

และมีลักษณะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวที่ใช้อ�านาจเบ็ดเสร็จ

อ�ำนำจเหนือกำรจัดกำรปกครองแบบปฏิสัมพันธ์ (Power over Interactive Governance)

อ�านาจเหนือการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์  (Power  over)  จะเน้นไปที่บทบาทของตัวแสดงภาครัฐ

หรือรัฐบาลในการเข้ามามีอ�านาจเหนือพื้นที่การจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์ โดยภาครัฐอาจมีบทบาทใน

การช่วยออกแบบและวางกฎกติกาในหลายระดับ  อย่างไรก็ตาม  การมีอ�านาจเหนือไม่ได้หมายถึงการใช้

อ�านาจในลักษณะการสั่งการจากบนลงสู่ล่าง (Top - down) การออกกฎหมาย หรือการวางบทลงโทษ ที่ขัด

แย้งกับแนวคิดองค์กรจัดการตนเอง (Self - organization) และการจัดการปกครองโดยตนเอง (self-gover-

nance)  ซึ่งอาจน�าไปสู่การต่อต้านของบรรดาผู้เข้ามามีส่วนร่วม  ในแง่นี้  การพิจารณาในแง่บทบาทและ

อ�านาจของรัฐบาลต่อพื้นที่การจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์จึงอาจมองผ่านแนวคิด  “อภิการจัดการ

ปกครอง”  (Metagovernance)  ที่เน้นไปยังบทบาทของภาครัฐในการใช้มาตรการหรือการแทรกแซง

ทางการเมืองและการบริหาร  เพื่ออ�านวยความสะดวกหรือก�ากับทิศทางของกระบวนการปฏิสัมพันธ์โดยไม่

ใช้การควบคุมสั่งการตามแบบสายบังคับบัญชา หรือเรียกอีกอย่างได้ว่า  “การจัดการปกครองของการจัดการ

ปกครอง” (The Governance of Governance) (พัชรี สิโรรส, 2558, p.109) ซึ่งหมายถึง การใช้อ�านาจใน

การดูแลความเรียบร้อยของการจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์ให้สามารถด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งมีลักษณะของการมีอ�านาจเหนือพื้นที่ของปฏิสัมพันธ์ในหลายแง่มุม (Torfing at al, 2012, pp. 63 – 66) 

เช่น  อ�านาจในการที่จะเปิดหรือปิดพื้นที่หรือเวทีของการจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์  อ�านาจในการวาง

กฎกติกาในการเข้าถึง  (Regulating  the  access)  ในการกีดกันและไม่กีดกันตัวแสดงที่เข้ามาร่วมใน

กระบวนการปฏิสัมพันธ์หรือการเจรจาต่อรอง  อ�านาจในการวางกรอบโครงสร้างหน่วยงาน  (Constructing 

the  agency)  อ�านาจในการวางกรอบปฏิสัมพันธ์ของเจรจาต่อรอง  (Framing  the  negotiated  interac-

tion)  อ�านาจในการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิสัมพันธ์  และอ�านาจในการปรับเปลี่ยนรูป

แบบสถาปัตยกรรมของพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ในภาพรวม  (Changing  the  overall  architecture)  โดยรัฐบาล

อาจสร้าง ยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการปฏิสัมพันธ์ให้เกิดความเหมาะสม

นอกเหนือจากลักษณะการใช้อ�านาจสามมิติที่ได้กล่าวมาแล้ว  การศึกษาอ�านาจกับการจัดการ

ปกครองแบบปฏิสัมพันธ์  ยังอาจขยายขอบเขตการอภิปรายไปสู่แนวคิด  “อ�ำนำจเชิงวำทกรรม”  ซึ่งได้รับ



181

อิทธิพลมาจากทฤษฎีหลังโครงสร้างนิยมของ Michel Foucault หรือที่เรียกว่า “Discursive power” ซึ่ง

มองว่าพื้นที่ปฏิสัมพันธ์มีลักษณะเป็นสนามแห่ง  “เกมส์อ�านาจ”  ของบรรดาตัวแสดงต่างๆ  ในการผลิตสร้าง

ความหมายของวาทกรรมนโยบาย ผ่าน “กระบวนการท�าให้เป็นวาทกรรมเชงิสถาบนั” (Institutionalization 

Discourse)  (Fisher and Forrester, 2005) และ  (Hajer and Wagenaar,  2003)  โดยจะดูอ�านาจเชิงวาท

กรรมได้จาก  “อะไรที่เป็นองค์ความรู้ซึ่งได้รับการยอมรับ”  “สิ่งใดสามารถถูกพูดถึงได้อย่างไร  เมื่อไร  และ

โดยใคร”  “สิ่งใดที่เป็นบรรทัดฐานร่วมกันส�าหรับการก�าหนดและเลือกแนวทางแก้ไข”  และ  “กฎเกณฑ์ใดที่

คอยก�ากับการกระท�าและการแลกเปลี่ยนในพื้นที่ของปฏิสัมพันธ์”  ซึ่งเป็นผลมาจากการผลิตสร้างวาทกรรม

เชิงสถาบันจากบรรดาตัวแสดงทางสังคมและการเมือง  ในแง่นี้  อ�านาจเชิงวาทกรรมจึงส่งผลต่อการรับรู้และ

ความเข้าใจของบรรดาตัวแสดงต่าง  ๆ  ในพื้นที่การจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์ด้วย  ซึ่งหากมีโอกาสอัน

เหมาะสมจะได้อธิบายในบทความอื่นต่อไป

บทส่งท้ำย

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในพื้นที่ของการจัดการปกครอง  แบบ

ปฏิสัมพันธ์เต็มไปด้วยมิติของอ�านาจและการเมืองอย่างซับซ้อน  การศึกษาวิเคราะห์มิติเชิงอ�านาจและ

การเมืองท�าให้เรามองเห็น “โฉมหน้าของอ�านาจ” ที่ทั้งแสดงตัวอย่างเปิดเผยและฝังแฝงอยู่ในโครงสร้างของ

เครือข่าย  ช่วยให้เราเข้าใจถึงมิติของความขัดแย้งที่มีอยู่จริงในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ในหลายระดับ  และ

เปิดมุมมองใหม่ในการวิเคราะห์เครือข่ายการจัดการปกครองให้สอดรับกับโลกของความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น

ส�าหรับการบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะของประเทศไทย  ในปัจจุบันพบว่ามีแนวโน้มที่จะ

พัฒนาและก้าวเข้าสู่ยุคสมัยของการจัดการปกครองสาธารณะในหลายด้าน  มีการริเริ่มน�ากรอบแนวคิดเรื่อง

การท�างานแบบเครือข่ายมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น  ทั้งที่ด�าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคธุรกิจ

และโดดเด่นมากในประชาสังคมและภาคองค์กรไม่แสวงผลก�าไร  โดยหลายเครือข่ายสามารถสร้างความเข้ม

แข็งและด�าเนินงานได้อย่างประสบผลส�าเร็จ เช่น เครือข่ายผู้ใช้น�้าในทางน�้าชลประทาน เครือข่ายประชาคม

ลุ่มน�้า เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายประมงพื้นบ้าน เครือข่ายสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ฯลฯ ซึ่ง

ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา  (ถึงแม้ในข้อเท็จจริงจะปรากฏชัดเจนว่า  ระบบราชการไทยยัง

คงมีการรวมศูนย์อ�านาจและหวงกันอ�านาจไว้ในบางเรื่อง  และอาจกล่าวได้ว่าระบบการเมืองไทยยังดูเหมือน

จะห่างไกลจากความเป็นประชาธิปไตยที่เน้นการส่งเสริมสิทธิ  เสรีภาพ  และการมีส่วนร่วมของพลเมือง

ก็ตาม) 

ในแง่นี้  การท�าความเข้าใจในมิติเชิงอ�านาจในการจัดการปกครองแบบมีความส�าคัญและจ�าเป็น

อย่างยิ่งส�าหรับสังคมไทยในปัจจุบัน  ทั้งส�าหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการจัดการปกครองสาธารณะ  ผู้

บริหารในหน่วยงานภาครัฐ  และผู้ปฏิบัติงานในเครือข่าย  เพื่อเตรียมการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้น  รวมทั้งแสวงหารูปแบบและแนวทางในการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม  ตลอดจนพัฒนา

เครื่องมือใหม่ๆ  ส�าหรับการจัดการปัญหาความขัดแย้งในการด�าเนินงานภาครัฐทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิด

ขึ้นในอนาคตต่อไป
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อิทธิพลของสภำพแวดล้อมองค์กำรที่มีผลต่อกำรก�ำหนดแผนของหน่วยงำนในสังกัด

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ
Influencing of Organization Environment Affect to Plan Formulation of Organization 

in Royal Thai Police

วัชรพงษ์ พนิตธ�ารง1* 

Watcharapong Panittumrong1 

บทคัดย่อ

การวจิยัมีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาการก�าหนดแผนของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมองค์การของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  และ  เพื่อศึกษาอิทธิพล

ของสภาพแวดล้อมองค์การที่มีผลต่อการก�าหนดแผนของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  โดย

กลุ่มตัวอย่างคือผู้ปฏิบัติงานด้านการวางแผนของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  ซึ่งเก็บรวมรวมข้อมูลโดย

แบบสอบถาม จ�านวน 400 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนคือการสุ่มแบบชั้นภูมิและสุ่มแบบง่าย 

โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิงประเภทการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัย พบว่า การวางแผนของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ในด้านยุทธศาสตร์ 

และด้านโครงการ  อยู่ในระดับมาก  ในด้านนโยบายอยู่ในระดับปานกลาง  ส�าหรับสภาพแวดล้อมภายนอก

องค์การ  อยู่ในระดับมาก  ประกอบด้วย  ด้านสังคม  ด้านกฎหมาย  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการเมืองและด้าน

เทคโนโลยี    ส่วนในด้านทรัพยากรธรรมชาติ  อยู่ในระดับปานกลาง  โดยสภาพแวดล้อมภายใน  อยู่ในระดับ

มาก ประกอบด้วย ด้านสไตล์การบริหาร ด้านบุคลากร ด้านทักษะการท�างาน ด้านโครงสร้างองค์การ ด้าน

กลยุทธ์ในปัจจุบัน ด้านระบบงาน ส่วนในด้านค่านิยมร่วม อยู่ในระดับปานกลาง 

สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อผลการก�าหนดแผนของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติ มากที่สุดคือ ด้านสังคม ด้านกฎหมาย ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี และด้านเศรษฐกิจ ตามล�าดับ 

ในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมภายใน  ประกอบด้วย  ด้านบุคลากร  ด้านสไตล์การบริหาร  ด้านระบบงาน 

ด้านกลยุทธ์ปัจจุบัน  และด้านโครงสร้างองค์การ  มีอิทธิพลต่อผลการก�าหนดแผนของหน่วยงานในสังกัด

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ตามล�าดับ

ค�ำส�ำคัญ : สภาพแวดล้อมองค์การ การก�าหนดแผน ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

Abstract

The aims of this study were 1) to study plan formulation of organization in Royal Thai 

Police. 2) to study organization environment of organization in Royal Thai Police. 3) to study 

organization environment influencing plan formulation of organization in Royal Thai Police. The 

samples are planning officers  in Royal Thai Police. The classification questionnaire of 400 

1  กองบัญชาการศึกษา ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ   

   Police Education Bureau, Royal Thai Police 

   *Email: visionwpg@gmail.com
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people the statistics used were descriptive and multiple regression statistics.

The research finding.

The strategy formulation and project formulation were high. But the policy formula-

tion was middle. In addition to external environment of society, legislation, economy, poli-

tics and technology were high. The natural environment was middle. For internal environ-

ment of style, staff, skill, structure, strategy and system were high. But the share values was 

middle.

The external environment influencing plan formulation of organization in Royal Thai 

Police were society, legislation, politics, technology and economy. In addition to internal 

environment  influencing plan formulation of organization in Royal Thai Police were staff, 

style, system, strategy and structure.

Keywords: Organization Environment, Plan Formulation, Royal Thai Police

บทน�ำ

การบริหารองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนต้องอาศัยผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ

ทางการบริหารองค์การ  โดยหน้าที่ทางการบริหารส�าหรับผู้น�าเริ่มต้นจากการวางแผน  (Planning)  อันเป็น

บทบาทหน้าที่ประการแรกที่จะท�าให้การขับเคลื่อนองค์การไปอย่างมีทิศทางที่เหมาะสม  องค์การภาครัฐทุก

แห่งให้ความส�าคัญกับการวางแผนเพราะเป้าหมายส�าคัญคือการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพซ่ึง

รวมไปถึงองค์การต�ารวจด้วย (Narine, 2019) ด้วยเหตุนี้การบริหารงานต�ารวจของไทยจึงให้ความส�าคัญกับ

การวางแผนทั้งในด้านแผนทางการบริหารและแผนปฏิบัติการ

การก�าหนดแผน  (Plan Formulation)  เป็นกระบวนการหนึ่งเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล 

โดยแผนที่จะก�าหนดขึ้นในงานต�ารวจอาจอยู่ในรูปแบบของนโยบาย  แผนงาน  โครงการ  ยุทธวิธี  รวมไปถึง

ยุทธศาสตร์  (Karp, Filstad, & Glomseth, 2019) โดยก่อนกิจกรรมก�าหนดแผนที่ดีจะต้องมีการวิเคราะห์

หรือตรวจสอบสภาพแวดล้อมองค์การเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการวางแผนในอนาคตมีความสอดคล้องกับสภาพ

ปัจจุบันและปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตขององค์การ  ทั้งนี้  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การอาจท�าได้

ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สวอท  (SWOT  Analysis)  หรือการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน

องค์การ โดยองค์การภาครัฐมักทบทวนสภาพแวดล้อมโดยอาศัยตัวแบบหรือเทคนิคจากแวดวงธุรกิจเป็นพื้น

ฐาน รวมไปถึงองค์การต�ารวจในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย (Weisburd & Braga, 2019)

ดังนั้น  การศึกษาถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการก�าหนดแผนของหน่วยงานในสังกัด

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  จะเป็นองค์ความรู้ส�าคัญที่จะท�าให้ข้าราชการต�ารวจที่ท�าหน้าที่บริหารองค์การ

และหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีด้านวางแผนองค์การได้ทราบถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลและมีอิทธิพลต่อการ

ก�าหนดแผนขององค์การ  ทั้งปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมภายในเพื่อ

ให้การบริหารงานต�ารวจในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย  และมีภารกิจด้านการรักษาความสงบ

เรียบร้อยให้กับสังคมไทยเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาแก่ประชาชนอันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสันติสุขในสังคม

ต่อไป (Bond & Gabriele, 2018)
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาการก�าหนดแผนของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

2.  เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมองค์การของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

3.  เพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมองค์การที่มีผลต่อผลการก�าหนดแผนของหน่วยงานใน
สังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ท�าให้ทราบการก�าหนดแผนของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

2.  ท�าให้ทราบสภาพแวดล้อมองค์การของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

3.  ท�าให้ทราบถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมองค์การท่ีมีผลต่อผลการก�าหนดแผนของหน่วยงาน
ในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

4.  ผลการศึกษาจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการวางแผนในการบริหารองค์การของส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติต่อไป

กำรทบทวนวรรณกรรม
1.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการบริหารองค์การ  ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สภาพ

แวดล้อมภายนอก (External Environment) และสภาพแวดล้อมภายในองค์การ (Internal Environment) 
โดยที่สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การอาจจะแยกได้เป็นสภาพแวดล้อมทั่วไป  (General  Environment) 
และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับงาน (Task Environment) ในขณะที่ Li & Lo (2017) แบ่งสภาพแวดล้อมออก
เป็นสภาพแวดล้อมมหภาค (Macro Environment) และสภาพแวดล้อมจุลภาค (Micro Environment)

2.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ  ประกอบไปด้วยมุมมองที่แตกต่างกันไปของนัก
วิชาการ  กล่าวคือ  Hage  (2018)  ระบุไว้ว่า  สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การเกี่ยวข้องกับ  แนวคิด  PEST 
Analysis  อันประกอบไปด้วย  ปัจจัยทางการเมือง  (Political  Factor)  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  (Economy 
Factor) ปัจจัยทางสังคม  (Social  Factor) และปัจจัยทางเทคโนโลยี  (Technological  Factor)  ในขณะที่ 
Ansoff and alls (2018) กล่าวไว้ว่า สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การเกี่ยวข้องกับแนวคิด PESTLE Analysis 
อันประกอบไปด้วย ปัจจัยทางการเมือง (Political Factor) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factor) ปัจจัย
ทางสังคม  (Social  Factor)  ปัจจัยทางเทคโนโลยี  (Technological  Factor)  ปัจจัยทางกฎหมาย  (Legal 
Factor)  และปัจจัยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  (Natural  Environmental  Factor)  ในขณะที่  Rothaermel 
(2018) กล่าวไว้ว่าองค์การจะต้องวิเคราะห์ปัจจัยระหว่างประเทศ (International Factor) อีกด้วย

3.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
Gurel & Tat (2017) แนะน�าให้วิเคราะห์องค์ประกอบของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย และปัจจัย
ทางประชากรศาสตร์   ในขณะที่ Argenti  (2018) อธิบายไว้ว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ
สามารถน�าแนวคิด  7S’s  framework  ของแม็คคินซีย์มาใช้ได้อย่างเหมาะสม  อันประกอบไปด้วย  สไตล์ 
บุคลากร  ทักษะ  โครงสร้าง  ระบบงาน  กลยุทธ์และค่านิยมร่วม  ในขณะที่  David  (2016)  กล่าวไว้ว่า  การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสามารถวิเคราะห์แยกตามหน้าที่ภายในองค์การได้  เช่น  การวิเคราะห์หน้าที่
ทางการตลาด หน้าที่ทางการผลิต และหน้าที่ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
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4.  การก�าหนดแผน  (Plan  Formulation)  ที่มีประสิทธิภาพจะต้องก�าหนดแผนหลังจากที่มีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การเสียก่อน  (Bryson, 2018)  โดยการก�าหนดแผนจะต้องพิจารณาว่าแผน
ขององค์การเป็นแผนประเภทใด เช่น นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ หรือแม้แต่ตัวชี้วัด ดังนั้น การ
ก�าหนดแผนแต่ละประเภทต้องมีพื้นฐานมาจากข้อมูลที่ส�าคัญขององค์การที่เกี่ยวข้องกับจุดแข็ง  จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรคขององค์การนั่นเอง (Suda, 2018)

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

การศึกษา  เรื่อง  “อิทธิพลของสภาพแวดล้อมองค์การที่มีผลต่อการก�าหนดแผนของหน่วยงานใน

สังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ” ผู้วิจัย ก�าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาไว้ดังนี้
 สภำพแวดล้อมภำยนอก 

- การเมือง (Politics) 
- เศรษฐกิจ (Economy) 

- สังคม (Society) 
- เทคโนโลยี (Technology) 

- กฎหมาย (Legislation) 

- ทรัพยากรธรรมชาติ (Environment) 

สภำพแวดล้อมภำยใน 

- สไตล์การบริหาร (Style) 

- บุคลากร (Staff) 

- ทักษะการท�างาน (Skill) 

- โครงสร้างองค์การ (Structure) 
- ระบบงาน (System) 

- กลยุทธ์ปัจจุบัน (Strategy) 

- ค่านิยมร่วม (Shared Values) 
 

กำรก�ำหนดแผน 

- นโยบาย 

- ยุทธศาสตร์ 

- โครงการ 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ขอบเขตการศึกษา
1.  ขอบเขตที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ  หน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในระดับกอง

บัญชาการและกองบังคับการ  ทั้งในส่วนบังคับบัญชา  ส่วนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  ส่วน
สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และ ส่วนการศึกษาและบริการ

2.  ขอบเขตระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ขอบเขตด้านเนื้อหา  ประกอบด้วย  เนื้อหาสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ  ประกอบด้วย  เนื้อหา

ตามแนวคิด PESTLE คือ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมาย และทรัพยากร ธรรมชาติ เนื้อหา
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ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์การ  ประกอบด้วยเนื้อหาตามแนวคิด  7S’s  ของแม็คคินซีย์  คือ  สไตล์การ

บริหาร  บุคลากร  ทักษะการท�างาน  โครงสร้างองค์การ  ระบบงาน  กลยุทธ์ปัจจุบันและค่านิยมร่วม  เนื้อหา

ด้านการก�าหนดแผน ประกอบด้วย นโยบาย ยุทธศาสตร์และโครงการ

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้การศึกษาเชิงปริมาณ  (Quantitative  Study)  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 

จ�านวน 400 ชุด  โดยเครือ่งมอืในการวิจยัมีการทดสอบความเท่ียงตรง ด้วยผู้เชีย่วชาญ จ�านวน 5 ท่าน และมี

การทดสอบความเชือ่มม่ันของเครือ่งมอื ได้ค่าความเชือ่มัน่ท้ังฉบับเท่ากบั 0.871

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรในการวิจัยคือข้าราชการต�ารวจท่ีปฏิบัติงานด้านการวางแผนขององค์การภายในหน่วย

งานต่างๆ สังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ทั้งในระดับกองบัญชาการและกองบังคับการ จ�านวน 3,460 คน 

โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  จ�านวน  400  ตัวอย่าง  ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้น

ตอน  (Multi-stage)  กล่าวคือ  มีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิและสุ่มอย่างง่ายตามล�าดับ  โดยการสุ่มตัวอย่าง

ครอบคลุมจ�านวนประชากรในการวิจัยตามหลักสถิติด้วยการค�านวณตามความเชื่อมั่น 0.95 ของตาราง YA-

MANE และเพิ่มเติมจ�านวนให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิง  ด้วยการวิเคราะห์ความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

และวิเคราะห์ข้อค�าถามแบบปลายเปิดด้วยการวิเคราะห์รายข้อ (Content Analysis) โดยผู้วิจัยประมวลผล

ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

ผลกำรวิจัย

ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน  400  คน  พบว่า  การก�าหนดแผนของหน่วยงานในสังกัด

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ปรากฎรายละเอียดดังนี้

กำรก�ำหนดแผน Χ . S.D. ระดับกำรปฏิบัติ

1.  นโยบาย 3.61 0.71 ปานกลาง

2.  ยุทธศาสตร์ 4.02 0.74 มาก
3.  โครงการ 3.86 0.62 มาก

ผลการศกึษาการก�าหนดแผนของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  ทราบได้ว่า  การ

ก�าหนดแผนในด้านยทุธศาสตร์และด้านโครงการอยู่ในระดบัมาก  โดยทีก่ารก�าหนดแผนในด้านนโยบายอยู่ใน

ระดบัปานกลาง

ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  พบราย

ละเอียดดังนี้
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สภำพแวดล้อมภำยนอก Χ . S.D. ระดับกำรปฏิบัติ

1.  การเมือง 3.91 0.81 มาก

2.  เศรษฐกิจ 3.87 0.76 มาก

3.  สังคม 4.02 0.81 มาก

4.  เทคโนโลยี 3.85 0.69 มาก

5.  กฎหมาย 3.98 0.78 มาก

6.  ทรัพยากรธรรมชาติ 3.27 0.74 ปานกลาง

ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  ทราบได้ว่า 

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ  อยู่ในระดับมาก  ประกอบด้วย  ด้านสังคม  ด้านกฎหมาย  ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านการเมืองและด้านเทคโนโลยี  ส่วนในด้านทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  พบราย

ละเอียดดังนี้

สภำพแวดล้อมภำยใน Χ . S.D. ระดับกำรปฏิบัติ

1.  สไตล์การบริการ 3.91 0.78 มาก

2.  บุคลากร 3.98 0.74 มาก

3.  ทักษะการท�างาน 3.92 0.83 มาก

4.  โครงสร้างองค์การ 3.68 0.86 มาก

5.  กลยุทธ์ปัจจุบัน 3.72 0.77 มาก

6.  ระบบงาน 3.84 0.75 มาก

7.  ค่านิยมร่วม 3.37 0.82 ปานกลาง

ผลการศกึษาผลการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  ทราบได้ว่า  สภาพ

แวดล้อมภายใน  อยู่ในระดับมาก  ประกอบด้วย  ด้านสไตล์การบริหาร  ด้านบุคลากร  ด้านทักษะการท�างาน 

ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านกลยุทธ์ในปัจจุบัน ด้านระบบงาน ส่วนในด้านค่านิยมร่วม อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดแผนของหน่วยงานในสังกัด

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ผู้วิจัยใช้ตัวแปรท�านาย 4 ตัว ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมาย 

และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  น�ามาวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดแผนของหน่วยงานในสังกัด

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple re-

gression) ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

SS df MS F Sig.

Regression 117.214 5 16.364 76.472* 0.000

Residual   62.331 394   0.417

Total 179.545 399

*p < 0.05
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ผลการศึกษาพบว่า  ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ  มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งสามารถน�าไปสร้างสมการได้  และเพื่อความสะดวกในการน�าเสนอขอใช้สัญลักษณ์แทน

แต่ละตัวแปรดังนี้

    X1  =  ด้านการเมือง

    X2  =  ด้านเศรษฐกิจ

    X3  =  ด้านสังคม

    X4  =  ด้านเทคโนโลยี

    X5  =  ด้านกฎหมาย

    X6  =  ด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ดังนั้น  จึงสามารถสร้างสมการท�านายการก�าหนดแผนของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่ง

ชาติในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้

      Υ′  =  .416 + .441 X
3
 + .362 X

5
 + .347 X

1
 + .273 X

4
 + .219 X

2
 

และสามารถสร้างสมการท�านายผลการก�าหนดแผนของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่ง

ชาติในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้

      Ζ′y =  .427 Z
X3
 + .349 Z

X5
 + .318 Z

X1 
+ .262 Z

X4
 + .214 Z

X2

ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดแผนของหน่วยงานในสังกัดส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ ผู้วิจัยใช้ตัวแปรท�านาย 7 ตัว ได้แก่ สไตล์การบริหาร บุคลากร ทักษะการท�างาน โครงสร้าง

องค์การ  กลยุทธ์ปัจจุบัน  ระบบงาน  และค่านิยมร่วม  น�ามาวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนด

แผนของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

(Stepwise multiple regression) ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

SS df MS F Sig.

Regression 264.163 6 18.327 64.325* 0.000

Residual   14.224 393   0.431

Total 278.387 399

*p < 0.05

ผลการศึกษาพบว่า  ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ  มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งสามารถน�าไปสร้างสมการได้  และเพื่อความสะดวกในการน�าเสนอขอใช้สัญลักษณ์แทน

แต่ละตัวแปรดังนี้

       X1  =  สไตล์การบริหาร 

       X2  =  บุคลากร

       X3  =  ทักษะการท�างาน

       X4  =  โครงสร้างองค์การ

       X5  =  กลยุทธ์ปัจจุบัน
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       X6  =  ระบบงาน

       X7  =  ค่านิยมร่วม

ดังนั้น  จึงสามารถสร้างสมการท�านายผลการก�าหนดแผนของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้

      Υ′  =  .172 + .319 X
2
 + .306 X

1
 + .294 X

6
 + .261 X

5
 + .175 X

4

และสามารถสร้างสมการท�านายผลการก�าหนดแผนของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่ง

ชาติในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

      Ζ′y =  .311 Z
X2
 + .302 Z

X1
 + .278 Z

X6 
+ .257 Z

X5 
+ .168 Z

X4 

สรุปและอภิปรำยผล

ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
1.  การก�าหนดแผนของหน่วยงานในสงักดัส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ ในด้านยทุธศาสตร์และด้าน

โครงการอยูใ่นระดบัมาก โดยท่ีการก�าหนดแผนในด้านนโยบาย อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2.  ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  อยู่ในระดับ
มาก ประกอบด้วย ด้านสังคม ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและด้านเทคโนโลยี   ส่วนในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ในระดับปานกลาง

3.  ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  อยู่ในระดับมาก 
ประกอบด้วย ด้านสไตล์การบริหาร ด้านบุคลากร ด้านทักษะการท�างาน ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านกลยุทธ์
ในปัจจุบัน ด้านระบบงาน ส่วนในด้านค่านิยมร่วม อยู่ในระดับปานกลาง

4.  สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการก�าหนดแผนของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาติ มากที่สุดคือ ด้านสังคม ด้านกฎหมาย ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี และด้านเศรษฐกิจ ตามล�าดับ 

5.  สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านสไตล์การบริหาร ด้านระบบงาน ด้าน
กลยุทธ์ปัจจุบัน และด้านโครงสร้างองค์การ มีอิทธิพลต่อผลการก�าหนดแผนของหน่วยงานในสังกัดส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ ตามล�าดับ

อภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้

ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า  หน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติมีการก�าหนดแผนด้าน

นโยบายองค์การ  อยู่ในระดับปานกลาง  โดยมีการก�าหนดแผนที่เป็นยุทธศาสตร์และโครงการในระดับมาก 

แตกต่างกับผลการศึกษาของ Metcalf (2017) ที่อธิบายไว้ว่า การวางแผนในงานต�ารวจจะให้ความส�าคัญกับ

การก�าหนดนโยบายและขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ความส�าเร็จ 

การศึกษาพบว่า  สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดแผนของหน่วยงานในสังกัด

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ คือ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี และด้านเศรษฐกิจ สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ  Panfil,  G.  (2017).  ที่ค้นพบจากงานวิจัยในบริบทของต�ารวจโรมาเนีย  โดยพบว่าปัจจัย

ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการบริหารงานของต�ารวจโรมาเนีย

งานวิจัยฉบับนี้พบว่า  สภาพแวดล้อมภายใน  อันประกอบด้วย  ด้านบุคลากร  ด้านสไตล์การบริหาร 

ด้านระบบงาน  ด้านกลยุทธ์ปัจจุบัน  และด้านโครงสร้างองค์การ  มีอิทธิพลต่อผลการก�าหนดแผนของหน่วย

งานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Gokdeniz, Kartal & Komurcu (2017) ที่
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ค้นพบว่าปัจจัย 7 S’s คือ สไตล์การบริหาร บุคลากร ทักษะในงาน โครงสร้างองค์การ ระบบงาน กลยุทธ์ที่

ผ่านมา และค่านิยมร่วม ส่งผลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การ 

เอกสำรอ้ำงอิง
Ansoff, H. I., Kipley, D., Lewis, A. O., Helm-Stevens, R., & Ansoff, R. (2018). Implanting stra-

tegic management. Springer.
Argenti, J. (2018). Corporate planning: a practical guide. Abingdon: Routledge.
Bond, B. J., & Gabriele, K. R. (2018). Research and planning units: An innovation instrument 

in the 21st-century police organization. Criminal Justice Policy Review, 29(1), 67-88.
Bryson, J. M. (2018). Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to 

strengthening and sustaining organizational achievement. John Wiley & Sons.
David, F., & David, F. R. (2016). Strategic management: A competitive advantage ap-

proach, concepts and cases. Pearson–Prentice Hall.
Gokdeniz, İ., Kartal, C., & Komurcu, K. (2017). Strategic assessment based on 7S McKinsey 

model for a business by using analytic network process (ANP). International Journal 
of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(6), 2222-6990.

Gurel, E., & Tat, M. (2017). SWOT analysis: a theoretical review. Journal of International 
Social Research, 10(51).

Hage, G. (Ed.). (2018). Organizational innovation. Abingdon: Routledge.
Karp, T., Filstad, C., & Glomseth, R. (2019). 27 Days of Managerial work in the police ser-

vice. Police Practice and Research, 20(5), 427-443.
Li, P. Y., & Lo, F. Y. (2017). Top management teams’ managerial resources and interna-

tional diversification. Management Decision.
Metcalf, B. (2017). New police management, performance and accountability. In Ques-

tioning the New Public Management (pp. 71-88). Abingdon: Routledge.
Narine, N. (2019). Police performance appraisals: a comparative perspective. Abingdon: 

Routledge.
Panfil, G. (2017). PEST Analysis of the Educational System from Romanian Police Academy. 

A Focus on Modern Learning Technologies. In Conference proceedings of eLearn-
ing and Software for Education (eLSE) (Vol. 1, No. 01, pp. 79-83). “Carol I” National 
Defence University Publishing House.

Rothaermel, F. T. (2016). Strategic management: concepts (Vol. 2). McGraw-Hill Education.
Suda, H. (2018, March). The Influence of Organizational Environment on Corporate Messag-

es of Japanese Companies. In 21 ST INTERNATIONAL PUBLIC RELATIONS RESEARCH 
CONFERENCE (p. 357).

Weisburd, D., & Braga, A. A. (Eds.). (2019). Police innovation: Contrasting perspectives. Cam-
bridge University Press.




	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	คำนำ
	สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	สารจากรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
	สารจากคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
	การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563
	รายนามกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ผลงานวิจัยบทความวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์
	รายนามผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัย บทความวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์
	ทักษะภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น
	ปริวัฒน์  ช่างคิด*

	การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา
	มาลีณี พะยุศี1* รัตดูวัณ ดือราแม2  นูรีฮัน นาแว3  มุสลีมะห์ สามะ4
	ศุภมาส รัตนพิพัฒน์5 ภูตรา อาแล6

	การส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการพลเรือนสามัญในสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มภาคกลาง
	พิมพ์ชนก เลิศพรหมพันธ์1* เสนีย์ พวงยาณี2

	อิทธิพลของปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
	วัชรพงษ์ พนิตธำรง* 

	แนวทางการใช้สิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของประชาชนในกระบวนการศาลยุติธรรม กรณีศึกษา เขตอำนาจศาลจังหวัดไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
	วาสิณี  โชติพันธ์* ขวัญใจ  ฤทธิ์หมุน 

	การจัดการภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนจังหวัดพังงา
	นบ ศรีจันทร์  กนกวรรณ ไทยประดิษฐ 

	ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในการปฏิบัติงานป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ กรณีศึกษา: ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต
	นุสรา ชูแก้ว* วิสุทธิณี ธานีรัตน์

	ระบบการบริหารจัดการที่ดินของหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเพื่อหาแนวทางในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน
	รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล* ปริญญา นวลเปียน ณัฐพงศ์ บุญเหลือ  นิพนธ์ โซะเฮง3

	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านห้วยใหญ่ ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
	ภคพงษ์ หกสี่* ชัยยา น้อยนารถ

	ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
	หนึ่งฤทัย วรรณณี*  วิสุทธิณี ธานีรัตน์

	ความต้องการของประชาชนในการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดตรัง
	จิราภรณ์ คงด้วง1*  พรพรหม เสียงสอน

	ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
	ปองภพ กังแฮ  ชัยยา น้อยนารถ

	ความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขอใบอนุญาตค้าของเก่าของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองภูเก็ต
	จาลินี แป้นนาบอน* วิสุทธิณี ธานีรัตน์2

	อำนาจและการจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์ : มโนทัศน์หลัก
	กิตติ วิสารกาญจน*

	อิทธิพลของสภาพแวดล้อมองค์การที่มีผลต่อการกำหนดแผนของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
	วัชรพงษ์ พนิตธำรง* 
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