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CRIMINAL LIABILITY OF REPRESENTATIVE CASE ACT RECKLESSLY CASE 
STUDY MINGTY CHEMICAL CO., LTD.

Abstract
The purpose of this research were to: 1) study the theory concepts of criminal liability 

of the juristic person case act recklessly of Thai of foreign countries. 2) study the factual and 
legal issues regarding the criminal liability of the juristic person case act recklessly of Mingty 
Chemical Co., Ltd. 3) suggest legal measures regarding the criminal liability of the juristic 
person case act recklessly of foreign countries that are suitable to apply to Thai law.
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This research was used to study documentary and interview people in a sample of law 
teachers, investigators and victims.
The result of the research were as follows:

1) the criminal liability of the juristic person case act recklessly, legal person, is a
group of individuals who gather, create or conduct business together as individuals with both 
rights and responsibilities. Within the framework established by the group or to make 
commitments to third parties to a limited extent and wishes to require Thai law to determine 
the criminal liability of the legal person. If no penalty is imposed, it becomes a loophole of 
the law. 2) the criminal law does not have clear provisions and must have liability provisions 
are confiscation and fine. 3)The legal entity’s criminal liability recommendations therefore 
deserve to be held higher than Individuals. 

Keywords : CRIMINAL LIABILITY, JURISTIC PERSON, ACT RECKLESSLY, 
MINGTY CHEMICAL CO., LTD.
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Abstract
The objective of this research is to study concepts, theories, research and laws 

related to legal measures determine the duties of the autopsy person. both in Thailand and 
abroad to find appropriate measures to recommend to amend Thai laws to be more 
effective. Use qualitative research regulations by studying legal documents. Academic 
texts, research papers, Thai and international websites about the determine the duties of the 
autopsy person. together with in-depth interviews 23 key informants with 1) Executives and 
investigative staff (police) 15 people 2 ) Court police 1 person 3) 2  doctors 4 ) 1  Deputy 
District Chief and 4 prosecutors 

The study found this research examines the concept of autopsy theory and its roles 
and responsibilities. There is a role behavioral patterns or various acts of persons expected 
or determined by society to be performed in connection with the powers, duties and rights 
which depend on the status or social position of that person which will determine the person
holding that position uphold it as a guideline. The role in the autopsy according to the Act 
to use the Code of Criminal Procedure B.E. 2477 (P.W.A.), Section 150, the first paragraph 
states that the investigating officer of the locality where the body is located is with a doctor 
who has qualifications under the provisions. Perform an autopsy and according to the Civil 
Code Section 150 paragraph three in the event that death occurs by your actions. which 
claimed to perform official duties or die while under the control of the owner who claims to 
perform his duties The Public Prosecutor and the Administrative Office from the level of 
the bailiff or its equivalent upwards of the locality where the body resides. being an autopsy 
co-investigator and physician under paragraph one There is a problem with the facts of the 
law, that is, there is no set of roles and duties. or a clear autopsy process under British law,
The Coroners has the authority and duty to investigate deaths and issue death certificates. 
The United States uses the Coroners system and the medical investigation system. In 
Germany, using the court system, the body is examined by a court or a public prosecutor. If 
the public prosecutor has to apply to the court for permission first, if the cause of death is 
unknown, call a doctor to assist in the autopsy. The autopsy had to be performed by two 
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doctors, one of whom was a court physician. The Act to enforce the Criminal Procedure 
Code, B.E. 2477, has no roles and duties. Or the process of autopsy clearly should be
amended, amended or added to the provisions as follows: 1) Expand the provisions of 
Section 149 in case of unnaturalness under Section 148, including the case of death caused 
by Section 150, paragraph three, death arising from An act of an official who claims to 
perform his or her duties or during the control of the official when such an incident occurs 
but dies in a medical facility as well as should be clearly categorized, such as the deceased 
in the control of the officials Prison type arrest type Determine the length of time to access 
the area or the period of leaving the area after being notified of the coroner's autopsy. 2) 
Add section 150/1 stipulations qualifications and the roles and duties of the autopsy 
participants from the beginning to the end of the process. 3) Determine the roles and duties of 
who the corpse is in the care of. When being transported from the site of discovery to the site 
for an autopsy or dissect the body for autopsy in various institutions, including the guidelines
for the care of dead bodies without relatives. including determining procedures and 
conditions for returning the body to relatives 4) To impose penalties on those who disclose or 
trespass autopsy data without any relevant duties. 5) Add more channels for relatives to
request justice in proving death further by clearly defining the role of the person responsible 
for the case and taking action. For example, set to be the duty of administrative staff because 
it is the issuer of the death certificate. 6) Provision of a law specifically for autopsies separate 
from the Act to use the Criminal Procedure Code, B.E. 2477. 7) Consideration should be 
given to establishing an organization specifically responsible for autopsies.

Key words : Duties, Autopsy Person 
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Abstract
This research aims to study the concept, theory, and law research in the aspect of 

dispute resolution by mediation before proceeding with the case both in Thailand and in 
foreign countries in order to generate the practicable measurement for giving suggestions 
that leads to legislative amendments. Using the regulation of qualitative research, studies 
based on the article of law, academic materials, and E-media in Thailand and foreign 
countries, are accompanied by in-depth interviews with professional 15 persons in total: 1) 
three administrative judges 2) three prosecutors from the office of Administrative Litigation 
3) three lawyers 4) three government official and 5) three citizens. 

Doing this research found that the significant concept of this theory before 
proceeding with the case at the Administrative Court are legitimacy, the willingness of the 
party, the neutrality of the conciliation process, and also the effectiveness of administrative 
proceedings & case management. Those are 2 fact issues: firstly, it is impossible to mediate 
before proceeding with cases at the Administrative Court. In accordance with the provision, 
the Act on Establishing Administrative Courts and Administrative Court Procedure B.E. 
2542. There is no legal provision that allows parties to conduct case mediation before 
proceeding with the case. Therefore causing problems large number of cases go to court. 
The researcher suggested that Thai law would be stated that the parties can be able to 
conduct case mediation before proceeding with the case same as the administrative law in 
French. Which stipulates that the parties can proceed with mediation before filing an 
administrative lawsuit. Secondly, the mediator is never appointed by the Administrative 
Case. The researcher suggested that Thai law would be stated that the parties can be able 
jointly to agree for appointing the mediator or consent by both parties and officially 
assigned by Administrative Case which commonly acts in Germany and French. To be 
successful in the mediation process with precision fairness, the parties must have 
willingness and trustworthiness as principal factors. 

Keyword : Mediation of disputes, Mediator, Administrative Case, Parties 
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Abstract
Research study on The right of Victims for prosecution in a mediatable offense In 

the case of multiple victims. Its objectives are to study concepts, theories, Supreme 
Judgment, research, law, and to study the problem about the right of Victims for 
prosecution in a mediatable offense In the case of multiple victims in Thailand and abroad 
as a guideline for making recommendations to amend the laws of Thailand as appropriate.
Use qualitative research regulations by studying the documents from the law Academic 
textbooks, research papers, information from internet sites and in-depth interview methods 
1. Two police officers 2. f two lawyers 3. Two judges 4. two prosecutors.

From the research study, it was found that The theory about concept of personal 
offense, concept of criminal prosecution, concept of victim protection, concept of criminal 
law interpretation, concept of statute of limitations in criminal cases and concept of legal 
morality and there are important problems such as prescription for complain in 
Compoundable Offence In the case of multiple victims. by law of the Federal Republic of 
Germany In the cast of multiple victims. Prescription for complaint Each victim’s will 
begin to count differently. But the law of Thailand The Prescription for complaint is set for 
3 months, but if the first victim does not complaint within 3 months, it will disqualify the 
right of other victims to complaint. causing unfair problems for other victims who knows 
the offense and knows the offender later after the expiration of the three-month period of 
prescription of the first victim. and problems with the withdrawal of complaints Withdrawal 
of the lawsuit or Compromise to mediatable offenses In the case of multiple victims. The 
Federal Republic of Germany law does not explicitly that In the cast of multiple victims Is 
the withdrawal of the lawsuit a unique right of each injured person. But the laws of England 
the withdrawal of the lawsuit of the one did not result in the right to prosecute the case of 
other victims to suspend the whole case. Therefore, Article 96 of the Penal Code should be 
amended by stipulating that in the event that there is more than one victim. Complaints are 
the exclusive rights of each injured person and amend the Criminal Procedure Code, section 
39 by stipulating the right to withdraw the complaint withdraw the lawsuit or compromise 
the offense against more than one victim The right to bring a criminal case to sue is a 
unique right of each victim. in order to be effective the better to use.

Keyword : mediatable offense, multiple victims, Prescription, right to bring a criminal 
case to prosecute
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การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเทศบาลตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วปา 
จังหวัดพังงา 

 
A participation of population on preparing development plan of Bangnaisri Sub-District
Takua Pa District Phangnga Province.
 
ผูวิจัย   กรกช  พรหมแกว 
   สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม 
ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 
บทคัดยอ  

การวิจัย เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลบางนายสี 
อำเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพฒันาเทศบาล เทศบาลตำบล
บางนายสี อำเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนตำบลบางนายสี จำนวน 
329 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบบสอบถามการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร SPSS โดยการหาคาความถ่ี คารอยละ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

จากผลการวิจัย พบวา ประชาชนสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 41 ปขึ้นไป ระดับการศึกษาระดับ ปวส.  
สวนใหญอาชีพเจาของธุรกิจ มีรายได 20,001 บาท ขึ้นไป จากผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงาในภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก 
ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจเทศบาลเปดโอกาสใหเสนอปญหาตางๆ ในประชุม เพื่อนำมาจัดลำดับความสำคัญ
ของแผนพัฒนาเทศบาล ดานการมีสวนรวมปฏิบัติตามแผน คณะกรรมการมีสวนรวมในการริเร่ิมกิจกรรมทางพัฒนา 
ดานการมีสวนรวมในผลประโยชนจากแผน แผนพัฒนาเทศบาลเปนประโยชนในการแกปญหาดานสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ดานการมีความรูความเขาใจตอโครงการพัฒนา เจาหนาท่ีเทศบาลไดจัดการอบรมหรือ
สัมมนาเพื่อใหความรู เรื ่องโครงการพัฒนาเปนประจำทุกป ในสวนการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลบางนายสีอำเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอ
ความเห็น และมีสวนรวมในการติดตามขาวสารความกาวหนาของการดำเนินการตามแผนพัฒนา และดานการ
ติดตอสื่อสารท่ีดี ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลจากเจาหนาท่ีเทศบาลทุกครั้ง 
 
ความสำคัญ : การมีสวนรวม, การทำแผนพัฒนาเทศบาล, การติดตามและประเมินผล  
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ABSTRACT
Research on people's participation in the preparation of municipal development plans 

Bang Nai Si Subdistrict Municipality Takuapa District, PhangNga Province to study the 
participation of the people in the preparation of the municipal development plan. Bang Nai 
Si Subdistrict Municipality Takuapa District, PhangNga ProvinceThe sample group used in 
this research consisted of 329 people in Bang Nai Si sub-district.The research tool used for 
data analysis questionnaires using the software package. for social science research SPSS by 
calculating frequency, percentage, standard deviation

From the research results, it was found that most of the people were female, aged 41 
years and over, vocational education level. Most of them were business owners with incomes 
of 20,001 baht or more.From the results of the study of people's participation in the 
preparation of municipal development plans Bang Nai Si Subdistrict Municipality, Takua Pa 
District, PhangNga Province, in general, all aspects were at a high level.In the aspect of 
participation in decision-making, the municipality provides opportunities to present various 
problems in meetings to prioritize the municipal development plan.Participation in 
implementing the plan, the committee is involved in initiating development activities. The 
aspectof participation in the benefits from the plan, Municipal development plans are helpful 
in solving environmental and natural resource problems in the community.Knowledge and 
understanding of development projects, municipal officials have organized training or 
seminars to provide knowledge. about the development project every year.Participation in 
monitoring and evaluation people are involved in expressing their opinions. andparticipated
in following up on the progress of the implementation of the development plan. And the 
aspect of good communication, And the aspect of people received information about the 
municipal development plan from municipal officials every times.

Keywords : Participation, Making a municipal development plan, Monitoring and evaluation
 
บทนำ 
 การปกครองในรูปแบบเทศบาลจัดเปนรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่น ไดมีการจัดรูปแบบการระเบียบ
บริหารราชการแผนดินออกเปน 3 สวน คือ สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน เปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติ 
เทศบาล พ.ศ.2496 คือ เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร  การปกครองสวนทองถิ่นถือวาใกลชิดภาค
ประชาชนมากที่สุด แนวโนมนโยบายพื้นฐานแหงรัฐกำหนดหลักการเก่ียวกับการกระจายอำนาจใหแกปกครองสวน
ทองถ่ินพึงพาตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถ่ินไดเองพัฒนาระบบเศรษฐกิจทองถ่ิน และสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปกร ตลอดจนโครงสรางพื้นฐาน นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดกำหนดใหรัฐจะตองให
ความอิสระแกทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน มีสิทธิและอิสระใน
การกำหนดนโยบายในการปกครอง การบริหารสวนบุคคล และอำนาจหนาท่ีของตนเองโดยรัฐบาลเปนผูกำกับดูแล
ตามสมควรภายใตขอบเขตกฎหมาย ทำใหมีสวนเสริมสรางความเจริญใหแกทองถ่ิน ซึ่งการท่ีประชาชนเขามามีสวน
รวมในการปกครอง และบริหารทองถิ่น ถือวาเปนการเสริมสรางความรู ความเขาใจในทางการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย ตามหลักของประชาชน ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตองสอดคลองกับปญหาและความตองการ
ของประชาชน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาหรือจุดมุงหมายในการพัฒนาท่ีทองถ่ินตองการใหเกิดข้ึน 
เพื่อจัดทำแผนหรือวิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ินกอนนำไปบรรจุแผนงานหรือโครงการของการพัฒนาเทศบาลตอไป 
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 การทำแผนพัฒนาของเทศบาลในปจจุบัน ถือวาเปนกระบวนการอยางหนึ่งท่ีจะชวยใหองคกรบริหารสวน
ทองถิ่นสามารถดำเนินการพัฒนาได โดยเฉพาะในการจัดทำแผนพัฒนาประจำป ไดเนนในเรื ่องการจัดลำดับ
ความสำคัญของประเด็นหลักการพัฒนา เพื่อนำไปใชในการปรับแผนพัฒนา ดังนั้น เพื่อเปนการศึกษาการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อที่จะไดทราบถึงผลตอการมีสวนรวมของประชาชน และ
ตัวแทนทองท่ีทองถ่ิน รวมถึงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ในพื้นท่ีดังกลาว 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน และตัวแทนทองที่ทองถิ ่น ในการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล 
เทศบาลตำบลบางนาสี อำเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา 

2. ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน และตัวแทนทองท่ีทองถ่ินท่ีมีผลตอการจัดทำแผนเทศบาล เทศบาล
ตำบลบางนายสี อำเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา 

3. ศึกษาการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลบางนายสี อำเภอ
ตะกั่วปา จังหวัดพังงา  
 
กรอบแนวคิดในการทำการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี่ไดกำหนด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนกรอบแนวคิดการมีสวนรวมของ
ประชาชน และตัวแทนทองที่ทองถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วปา 
จังหวัดพังงา  

 ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วิธีการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัยการศึกษาคร้ังนี้มีวิธีการศึกษา ดังตอไปนี้ การศึกษาจากเอกสาร (Document ary Study) 
โดยการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวของ บทความเชิงวิชาการ อันสามารถนำมาใช
เปนกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ 

สถานภาพสวนบุคคล 
1.  เพศ 
2.  อาย ุ
3.  ระดับการศึกษา 
4.  อาชีพ 
5.  รายได 

การมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 
1.  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
2.  การมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผน 
3.  การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล 
4.  การมีสวนรวมในผลประโยชนแผนพัฒนา 
5.  การมีความรูความเขาใจตอโครงการพัฒนา 
6.  การติดตอสื่อสารท่ีดี 
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2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล เทศบาลตำบลบางนายสี 
จำนวน 329 คน , ผูนำทองท่ี (กำนัน/ผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน) จำนวน 25 คน , ผูนำทองถ่ิน (คณะผูบริหารฯ/
สมาชิกเทศบาลฯ) จำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 370 คนกลุมตัวอยางเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางนายสีโดยตรง 

3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา สำหรับเครื่องมือที่มีความเหมาะสมในการนำมาใชสำหรับกำหนดระเบยีบ
วิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย(Methodology)ครั้งนี้เนื่องจากการวิจัยไดกำหนดกระบวนการวิจัย (Methodology) 
โดยใชกระบวนการวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)นั้น ประกอบไปดวยการวิจัยเชิงเอกสาร 
(DocumentaryResearch) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแนวทางหนึ่ง โดยการศึกษาและคนควา
จากเอกสารทางวิชาการ ตำรา ตลอดจนผลการวิจัยประเภทตางๆ รวมท้ังขอมูลจากการคนควาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
หรือขอมูลที่ไดมาจากเว็บไซตทางอินเทอรเน็ต เพื่อเปนแนวทางประการสำคัญในการนำไปสูการสรางเครื่องมือท่ี
สามารถนำไปใชในกระบวนการเก็บรวมรวมขอมูลทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพตอไป สวนเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลตามกระบวนวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) อีกแนวทางหนึ่งนั้น ไดแก แบบสอบถาม  

4. การสรางขอคำถามแบบสอบถามหลังจากศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว จากนั้นผูวิจัย ไดนำ
คำถามท่ีสรางข้ึนไปปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษา วิทยานิพนธเพื่อปรับความหมายของขอคำถามใหมีความเหมาะสม
มากข้ึน ซึ่งขอคำถามการสัมภาษณไดมาจากการทบทวนวรรณกรรม ประมวลเปนคำถามท่ีเกี่ยวของ 

5. การดำเนินการวิจัย ดำเนินตามข้ันตอนดังนี้ 
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
2. ศึกษาและทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ รวมถึงผลงานวิจัยท่ีผานมา 
3. กำหนดคำถามในการวิจัย, กำหนดกลุมผูใหขอมูลและวิธีการดำเนินการวิจัย 
4. แจงผูใหขอมูลทราบและดำเนินการนัดหมายกำหนดการสัมภาษณ 
5. ดำเนินการเก็บขอมูลสัมภาษณกลุมเปาหมาย 
6. ดำเนินการสัมภาษณซำ้กับผูถูกสัมภาษณเดิมในประเด็นท่ีไมชัด 
7. ตรวจสอบขอมูลและวิเคราะหผล 
8. สรุปผลการวิจัย 

  6. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามโดยการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว 
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลของกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยได
เก็บรวบรวมขอมูล คือ 
  1. เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม 
   2. สงแบบสอบถามโดยตรงดวยตนเอง จำนวน 370 ชุด 

3. ระยะเวลาในกรเก็บขอมูลเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 
 7. การวิเคราะหขอมูล  
 สำหรับกระบวนการในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม นั้น ผูวิจัยไดนำขอมูลท่ีไดจากสัมภาษณ
เจาะจง (Specific Interview) มาใชในกระบวนการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร 
(Statistical Package for the Social Science : SPSS) โดยแบงการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
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1. นำแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาท้ังหมด มาตรวจสอบความสมบูรณถูกตองในการตอบคำถาม 
2. วิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยางซึ่งเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ในเรื่อง เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ระยะเวลาการดำรงตำแหนงในคณะผูบริหารเทศบาล กำนัน/ผูใหญบาน/ผูชวย
ผูใหญบาน/ประชาชน โดยใชคาความถ่ี และคารอยละ 

3. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลจากแบบสอบถาม
ตอนท่ี 2 โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4. ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทางการจัดทำแผน ใชวิธีรวบรวมจัดกลุมและนำเสนอ 
โดยระบุจำนวนผูตอบแบบสอบถามในแตประเด็น 
 
ผล/การวิเคราะหขอมูล 
ผลการวิจัย 
  จากการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลบางนายสี 
อำเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา ครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเปน 3 ข้ันตอน ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาขอมูลสวนบุคคล ตอนท่ี 2 
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา
ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาขอเสนอแนะในการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลของผูตอบแบบสอบถามมีผลการศึกษาดังนี้ 
1. การศึกษาขอมูลสวนบุคคล  
 จากการศึกษาพบวา ผูใหสัมภาษณในครั้งนี้ คือประชาชนท่ัวไป ผูนำทองท่ี กำนัน ผูใหญ ผูชวยผูใหญบาน 
ผูน้ำทองถิ่น คณะผูบริหารฯ สมาชิกเทศบาลฯ จำนวน 370 คนจากการสัมภาษณสวนใหญ พบวา เปนเพศหญงิมี
อายุ41 ปข้ึนไปมีการศึกษาระดับ ปวส.โดยประกอบอาชีพเจาของธุรกิจ และรายได20,0001 ข้ึนไป 
2. การมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลบางนายสี อำเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา 
  จากการศึกษาพบวา การมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การมีความรูความเขาใจตอโครงการ
พัฒนา และการติดตอสื่อสารท่ีดีการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมปฏิบัติการตามแผนและการมีสวนรวม
ใหผลประโยชนจากแผน   
3. การมีสวนรวมในการตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วปา 
จังหวัดพังงา 
 จากการศึกษา พบวา เทศบาลเปดโอกาสใหทานเสนอปญหาตางๆ ในชุมชนของทานเพื่อจัดลำดับ
ความสำคัญของแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลเปดโอกาสใหทานออกเสียงเพื่อลงมติในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
ทุกป มีสวนรวมในการคัดเลือกโครงการ/แผนงานเพื่อบรรจุเขาเทศบัญญัติเทศบาล เทศบาลเปดโอกาสใหเขารวม
ประชุมกลั่นกรอง แผนพัฒนาเทศบาล และเทศบาลเปดโอกาสใหทานเขารวมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการ
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลทานมีสวนรวมในการเสนอแนะตอเทศบาลในการสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนของทาน
อยูดีกินดีและทานมีสวนรวมในการตัดสินใจเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของชุมชน 
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4. การมีสวนรวมปฏิบัติการตามแผนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลบางนายสี อำเภอตะก่ัวปา 
จังหวัดพังงา 
  จากการศึกษาพบวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลมีสวนรวมในการเปน
คณะกรรมการตรวจรับหรือจัดซื้อจัดจางโครงการ/แผนงานของเทศบาลมีสวนรวมในการริเริ่มกิจกรรมทางพฒันา  
มีสวนรวมในการชักชวนกระตุนบุคคลอ่ืนใหเขารวมกิจกรรมตามแผนพัฒนา และมีสวนรวมปฏิบัติงานในโครงการท่ี
บรรจุอยูในแผนพัฒนาเทศบาล 
5. การมีสวนรวมในผลประโยชนจากแผนในการจัดทำพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลบางนายสี อำเภอตะก่ัวปา 
จังหวัดพังงา 
 จากการศึกษาพบวา แผนพัฒนาเทศบาลเปนประโยชนในการแกปญหาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชน แผนพัฒนาเทศบาลเปนประโยชนในการแกปญหาดานการศึกษาในชุมชนแผนพัฒนาเทศบาลเปน
ประโยชนในการแกปญหาดานสาธารณสุขใหกับชุมชนแผนพัฒนาเทศบาลเปนประโยชนในการแกปญหาเศรษฐกิจ
ใหกับชุมชนแผนพัฒนาเทศบาลเปนประโยชนในการแกไขปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน ประปา ไฟฟา 
ใหกับชุมชน 
6. การมีความรูความเขาใจตอโครงพัฒนาในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลบางนายสี อำเภอตะก่ัวปา 
จังหวัดพังงา 
 จากการศึกษาพบวา เจาหนาท่ีเทศบาลไดจัดการอบรมหรือสัมมนาเพื่อใหความรูเรื่องโครงการพัฒนาทาน
เปนประจำทุกปทานเห็นวาการวางแผนโครงการจะกระทำไดอยางมีประสิทธิภาพได จะตองมีการศึกษาปญหาและ
ขอบกพรองที่เกิดขึ ้นในปจจุบันใหชัดเจน  และเจาหนาที่เทศบาลและทานไดรวมมือกันทำความเขาใจโครงการ
พัฒนาเทศบาลแตละโครงการกอนนำไปปฏิบัติในการวางแผนพัฒนาเทศบาลไดมีการแนะนำและทำความรูความ
เขาใจใหแกผูที ่เกี่ยวของไดทราบถึงวัตถุประสงค เปาหมายของโครงการตางๆโครงการพัฒนาของเทศบาลจะ
สามารถสรางความเจริญใหแกชุมชนทานไดเปนอยางดีและในการกำหนดแผนงาน/โครงการทุกครั้ง เทศบาลได
ชี้แจงถึงเปาหมาย วัตถุประสงค และคาดการณผลท่ีจะเกิดข้ึนใหทานทราบทุกครั้ง 
7. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลบางนายสี 
อำเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา 
 จากการศึกษาพบวา การมีสวนในการเสนอความเห็นเพื่อแกปญหาท่ีเกิดจากผลกระทบจากการปฏิบัติตาม
โครงการ/แผนงานและติดตามขาวสารความกาวหนาของการดำเนินการตามแผนพัฒนามีสวนรวมในการประเมนิผล
กระทบท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามโครงการ/แผนงานของเทศบาล เชน กอสรางถนนแลวน้ำทวมเพราะไมมีทอระบาย
น้ำมีสวนรวมในการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลทุกป และมีสวนรวมประชุมกับเทศบาล
เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาลทุกป 
8. การติดตอส่ือสารที่ดีในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลบางนายสี อำเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา 
 จากการศึกษาพบวาเทศบาลจัดทำปายประกาศเก่ียวกับขอมูลขาวสารในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลให
ทานหรือประชาชนทราบไดรับขอมูลขาวสารการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลจากคณะกรรมการพฒันาของเทศบาลทุก
ครั้งไดรับทราบขอมูลขาวสารการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลจากเจาหนาท่ีของเทศบาลทุกครั้งและเทศบาลเชิญทาน
เขารวมรับฟงสภาพปญหาการพัฒนาเทศบาลอยางสม่ำเสมอ  
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สรุปผลการวิจัย 
1. การศึกษาการมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลบางนายสีอำเภอตะกั่ว ปา 

จังหวัดพังงาพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลมีความรูความเขาใจตอโครงการ
พัฒนาการติดตอสื่อสารท่ีดีการมีสวนรวมในการตัดสินใจการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลการมีสวนรวม
ปฏิบัติการตามแผน และการมีสวนรวมใหผลประโยชนจากแผน  

2. การศึกษาขอมูลกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ รายได การศึกษา มีระดับมีสวนรวม
ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลท่ีแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 การมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา        
ซึ่งสอดคลองกับโสภิดา ศรีนุน. (2558) มีความเห็นวาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 
และปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลในจังหวัดยะลา พบวา ประชาชน
ตองการมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ จริญญา จันทรทรง 
(2558) การศึกษาวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินในเขตองคการบริหารสวนตำบลหนอง
แสงใหญ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนา
ทองถิ่นในเขตองคการบริหารสวนตำบลหนองแสงใหญ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธ านี และเพื่อหาแนว
ทางการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลหนองแสงใหญ 
อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี กลุมตัวอยางที่ใชจำนวน 346 คน ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของ
ประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินในเขตองคการบริหารสวนตำบลหนองแสงใหญ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
พบวาโดยภาพรวมประชาชนมีสวนรวมตอการพัฒนาทองถ่ินอยูในระดับมาก 

ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลบางนายสี 
อำเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงาจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได พบวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ 
อาชีพ รายไดแตกตางกันมีการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลบางนายสี 
อำเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงาแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รัฐพงศ บุญญานุวัตร. (2554) ไดศึกษาปจจัย
ที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาตำบล จังหวัดปทุมธานี พบวา ระดับ
การศึกษา รายไดประชาชนการมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินโครงการตำบล และยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ วชิราวรรณ นิลเกตุ (2557) การศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถ่ิน กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตำบลบานเด่ือ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย กลุมตัวอยาง 373 คน 
จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ผลการศึกษาพบวาประชาชนที่มีอายุ และอาชีพ ตางกัน พบวา
การมีสวนรวมในการพัฒนาโดยรวมแตกตางกัน 
 การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลบางนายสีอำเภอตะกั่วปา 
จังหวัดพังงา พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอความเห็น และมีสวนรวมในการติดตามขาวสารความกาวหนา
ของการดำเนินการตามแผนพัฒนา และดานการติดตอสื่อสารที่ดี ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลจากเจาหนาท่ีเทศบาลทุกครั้ง ซึ่งสอดคลองกับ พรพรหมมา แปนทอง (2559) ไดกลาวถึงการมี
สวนรวมของชุมชนวาเปนแนวคิดหลักของสาธารณะ หมายถึงการท่ีชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการแกไขปญหาทุก
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ข้ันตอนต้ังแตการระบุปญหา จนถึงการเลือกวิธีแกไขปญหา และการประเมินผล โดยวิธีการเปดโอกาสใหชุมชนๆได
มีสวนรวมในการตัดสินใจในการวางแผนแกไขปญหา เปดโอกาสใหทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของไดพิจารณากิจกรรม
ท้ังหมดรวมกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช  
 1.1 เทศบาลตำบลบางนายสี อำเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงาควรสงเสริมใหประชาชนไดรูระเบียบกฎหมาย
และเขาใจบทบาทหนาท่ี โดยการอบรมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญของการมีสวนรวม 
  1.2 เทศบาลตำบลบางนายสี อำเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงาควรสรางแรงจูงใจเพื่อใหประชาชน ไดเขามามี
สวนรวม รวมถึงสนับสนุนการจัดงานหรือกิจกรรมตางๆ ใหมีความตอเนื่องและเขาถึงประชาชนอยางแทจริง ควรให
สิทธิประชาชนในการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบล
ในทุกขั้นตอน และใหประชาชนรวมเปนคณะกรรมการตรวจสอบความโปรงใสในการใชงบประมาณในการพัฒนา
โครงการตางๆ 
  1.3 เทศบาลตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงาควรสรางจิตสำนึกจากพื้นฐานประชาธิปไตย 
และการปลูกฝงประชาธิปไตยตั้งแตระดับครัวเรือนใหกับประชาชน โดยการปลูกฝงประชาธิปไตยตั้งแตระดับ
ครัวเรือน การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในโครงการหรือกิจกรรมตางๆ มากข้ึน โดยเฉพาะ
การทาประชาคมหรือประชาพิจารณ เพื่อจะไดความคิดท่ีหลากหลายและปองกันความขัดแยง 
  1.4 เทศบาลตำบลบางนายสี อำเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงาควรตอบสนองความตองการหรือ แกไขปญหา
ของประชาชนใหรวดเร็วและตรงจุด มีความความจริงใจในการแกไขปญหา โดยการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
และความตองการของประชาชนเปนประจา 
  1.5 เทศบาลตำบลบางนายสี อำเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงาควรปรับปรุงวิธีการแจงขอมูลขาวสาร และการ
ประชาสัมพันธใหกวางขวางขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบหอกระจายขาวเสียงตามสาย เพื่อแจงขาวสารโครงการ
หรือกิจกรรมตางๆ การพัฒนาและ ผลการดำเนินงานตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางองคการบริหารสวน
ตำบลกับประชาชน ซึ่งจะทำใหไดรับความรวมมือเปนอยางดีมากข้ึน 
  1.6 เทศบาลตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงาควรกระตุนจิตสำนึกความเปนเจาของ และ
สรางพฤติกรรมความตองการจากการตระหนักถึงปญหา เริ่มจากระดับความคิด 
2. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

2.1 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาล
ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา เทานั้น ซึ่งการศึกษาครั้งตอไปควรไปศึกษาเปรียบเทียบการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลในจังหวัดอ่ืนๆ ดวย เพื่อใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผล
หลักของแตละพื้นที่และสามารถนำไปเปนแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนที่เหมาะสมกับพื้นท่ี
จังหวัดอื่นๆ ตอไป 
  2.2 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเชิงปริมาณเพียงอยางเดียว ในการวิจัยครั้งตอไปควรมี
การเพิ่มแบบสัมภาษณเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณหรือการประชุมกับกลุมตัวอยางเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกและ        
มีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
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ขององคการบริหารสวนตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
The relationship between public participation and the efficiency of local development 
plans of Talay Bok Subdistrict Administrative Organization, Don Chedi District, 
Suphanburi Province.
 

ผูวิจัย   กฤษณะพงษ  คลายเคลื่อน 

   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

   รองศาสตรจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม 

    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาครั ้งนี ้มีว ัตถุประสงคเพื่อ เพื ่อศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับ

ประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 
และเพื่อเปนขอมูลสำหรับเสนอแนวทางในการแกไขปญหาการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินใหเกิดประสิทธิผลย่ิงข้ึน โดยกลุม
ตัวอยางไดแก ประชาชนในตำบลทะเลบก จำนวน 380 คน ดำเนินการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือรวบรวมขอมูล เพื่อ
นำคาสถิติวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการศึกษาสรุปไดดังนี ้

การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  ในดานการรับรูขอมูลขาวสาร ดานการมี
สวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการดำเนินการ ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน และดานการ
ประเมินผล อยูในระดับปานกลาง 

ดานประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ในดานความสำเร็จในการจัดทำแผนไปสูการปฏิบัติอยาง
ครบถวน ดานความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการท่ีไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ดานความสามารถใน
การแกปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชน และการจัดทำงบประมาณใหสอดคลองกับโครงการ/

แผนงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และจากการศึกษาวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนโดยภาพรวม 

มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ระดับการมีสวนรวมที่แตกตางกัน จะสงผลให
ประสิทธิผลในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินแตกตางกัน  

 

คำสำคัญ : แผนพัฒนาทองถิ่น, การมีสวนรวม, องคการบริหารสวนตำบล 
 
Abstract

This study aims to To study the relationship between people's participation and the 
efficiency of local development plans of TaleaBok Subdistrict Administrative Organization. 
DonChedi District Suphanburi Province and to provide information for suggesting ways to 
solve problems in the preparation of local development plans to be more effective The sample 
group included 380 people in TaleaBok Sub-district used the questionnaire as a data 
collection tool. to analyze the statistical values such as frequency, percentage, mean, standard 
deviation The results of the study can be summarized as follows:
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Public participation in the preparation of local development plans in the perception 
of information Participation in decision making Participation in the operation Participation 
in receiving benefits and the evaluation aspect moderate

efficiency in the preparation of local development plans in terms of success in 
formulating a plan that is fully implemented on the satisfaction of the people with the projects 
implemented in accordance with the local development plan The ability to solve problems 
and meet the needs of the people and budgeting in accordance with the project/plan It was 
average in the middle. and from research studies, it was found that The overall level of public 
participation It is related to the efficiency of the local development plan. different levels of 
participation This will result in the effectiveness of the local development plan to be different.

Keywords : local development plan, participation, sub-district administrative organization
 
บทนำ 

แผนพัฒนาทองถ่ิน ถือเปนหลักสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพราะการดำเนินกิจกรรม/โครงการ 
นโยบายตาง ๆของผูบริหารทองถ่ิน ซึ่งจำเปนตองมีปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยแผนพัฒนาทองถ่ินมีหนวยงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูจัดทำโดยการรวบรวมปญหาและความตองการของประชาชนมาพิจารณาและ
วิเคราะหปญหาเพื่อมากำหนดจุดมุงหมาย ภารกิจและแนวทางในการทำงานอยางเปนระบบ การจัดลำดับความสำคัญ
ของปญหา โดยคำนึงถึงผลกระทบที่ประชาชนสวนใหญไดรับและความตองการของประชาชนรวมทั้งนโยบายของ
ทองถิ่นนั้น ใหการกำหนดแผนงาน/โครงการของทองถิ่นมีทิศทางที่สอดคลองกันและสนองตอบตอปญหาความ
ตองการของประชาชนอยางแทจริง ซึ่งกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ในสวนของการรวบรวมประเด็นปญหา
ตาง ๆ ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น เกิดขึ้นไดจากการมีสวนรวมของภาคประชาชนในทองถิ่น ปรากฏในรูปแบบ
กระบวนการประชาคมทองถ่ิน ซึ่งถือวาเปนกระบวนการท่ีสำคัญของการรับรูรับทราบปญหาของประชาชนในพื้นท่ี
อยางแทจริง ดังนั้นหากอัตราการการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน
มากเพียงใด ความมีประสิทธิภาพของแผนพัฒนาทองถิ่นก็จะมีมากขึ้น ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ จะเกิด
ประโยชนตอการสรางนโยบายของผูบริหารทองถิ่นในชุดตอไปที่สามารถแกไขปญหาทองถิ่นและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดอยางแทจริง และสรางใหชุมชนใหมีความเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเอง 
การบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความใกลชิดประชาชนสามารถเปนเข็มทิศนำทางใหบรรลุจุดมุงหมาย
แหงการพัฒนาสงผลใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน การปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหนาท่ีโดยการมีสวนรวม
ของประชาชนเปนสำคัญ 

 ดังนั้นผูทำการวิจัยจึงมีความประสงคท่ีจะศึกษากระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของตำบลทะเลบก 

อำเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี วามีประสิทธิภาพมากเพียงใดโดยวัดจากการมีสวนรวมของประชาชนในพื้ นท่ี
ตำบลทะเลบก 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 
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มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน

ขององคการบริหารสวนตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 
2. เพื่อเปนขอมูลสำหรับเสนอแนวทางในการแกไขปญหาการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินใหเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
ผูวิจัยกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพตอไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ ประชาชนชาวตำบลทะเลบก ที่มีรายชื่ออยูใน

ทะเบียนราษฎร ของอำเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนทั้ง 12 หมูบานประชากร 7,532 คน โดยกำหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชหลักการของทาโร ยามาเน ( Taro Yamane) โดยวิธีเปนการสุมตัวอยางแบบการ
กระจายอยางงาย (Simple random sampling คาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5) ไดกลุมตัวอยางมีจำนวน 380 คน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยที ่เนนการดำเนินงานทั้งเชิงปริมาณและ            

เชิงคุณภาพหรือที ่เร ียกวาการวิจัยแบบผสมผสาน ดังนั ้นเครื ่องมือที ่ใชในการวิจัยครั ้งน ี ้ประกอบดวยการใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถามสรางข้ึน จากการวิจัยแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารท่ี
เกี่ยวของและแบบสอบถาม ครอบคลุมตามวัตถุประสงคท่ี ตองการวิจัย โดยแบบสอบถามแบงอออกเปน 3 สวน ดังนี้  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสำรวจรายการ (Check List) 

เพื่อสอบถามขอมูล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

ขอมูลสวนบุคคล 
1. เพศ  

2. อายุ  

3. การศึกษา 
4. อาชีพ  

การมีสวนรวมของประชาชน 
1. ดานการรับรูขอมูลขาวสาร  
2. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  

3. ดานการมีสวนรวมในการดำเนินการ 
4. ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน  

5. ดานการประเมินผล 

 
ประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 

1. ความสำเร็จในการจัดทำแผนไปสูการ
ปฏิบัติอยางครบถวน  

2. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ 
ที่ไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  

3. ความสามารถในการแกปญหาและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน 

4. การจัดทำงบประมาณใหสอดคลองกับ
โครงการ/แผนงาน 
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สวนท่ี 2 การมีสวนรวมของประชาชนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย 

จังหวัดสุพรรณบุรี ท้ัง 5 ดาน คือ ดานการรับรูขอมูลขาวสาร ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวม
ในการดำเนินการ ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน ดานการประเมินผล รวมทั้งลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิรท 

สวนที่ 3 เปนคำถามเกี ่ยวกับความมีประสิทธิภาพของแผนพัฒนาทองถิ่น อำเภอดอนเจดีย จังหวัด
สุพรรณบุรี คือ ความสำเร็จในการจัดทำแผนไปสูการปฏิบัติอยางครบถวน ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ
ที่ไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น ความสามารถในการแกปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชน  

การจัดทำงบประมาณใหสอดคลองกับโครงการ/แผนงานมีระดับ การมีสวนรวมใหเลือกตอบ 5 ระดับ ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิรท  

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองชวงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 

 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร
โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากกลุม
ตัวอยาง จำนวน 380 ราย  

 
สรุปผลการวิจัย 
ขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง  
 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางมีจำนวน 380 คน สวนสวนใหญ
เปนเพศชาย รอยละ 59 และเปนเพศหญิง รอยละ 49 สวนใหญมีอายุระหวาง 41 ป ข้ึนไป รอยละ 30 รองลงมามี
อายุ 20-30 ป รอยละ 27.6 อายุ31-40 ปรอยละ 25.8 และนอยท่ีสุดต่ำกวา 20 รอยละ 16.8 สวนใหญมีการศึกษา
ระดับต่ำกวาปริญญาตรี รอยละ 54.4 รองลงมาระดับปริญญาตรี รอยละ 40.00 และนอยที่สุดมีการศึกษาระดับ
ปริญญาโทร รอยละ 0.6 และสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม/รับจางทั่วไป รอยละ 65 รองลงมานักเรียน/นักศึกษา 
รอยละ 16.8 อาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย รอยละ 13.9 และพนักงานบริษัท หางราน รอยละ 3.2 และนอยที่สุด 

ขาราชการ/พนักงานของสวนราชการ รอยละ 1.1 

สรุปความสัมพันธการมีสวนรวมของประชาชนกับประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 

การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 
ดานการรับรูขอมูลขาวสารมีคาเฉลี่ยอยูในระดับกลาง โดยพบวาคาเฉลี่ยสูงสุด คือในเวทีประชาคมมีการ

นำเสนอขอมูลเพื่อใหผูรวมประชุมไดรับทราบขอมูลที่จำเปนเพื่อตัดสินใจจัดทำโครงการ/แผนงานที่จำเปนและ
สอดคลองกับเปาหมายของการพัฒนา อยูในระดับกลาง (x̄=3.24) คาเฉลี่ยรองลงมาคือ อบต. มีการใหขอมูลท่ี
จำเปนแกประชาชนในการสนับสนุนการทำงานรวมกับประชาชนที่สงผลใหสามารถสรางแรงจูงใจเขารวมใน
กิจกรรมตาง ๆ รวมถึงเวทีประชาคมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับกลาง (x̄=2.86) และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ อบต. มีการให
ความรูแกประชาชนท่ีแสดง ถึงความสำคัญของแผนพัฒนาคาเฉลี่ยอยูในระดับกลาง (x̄=2.75) ตามลำดับ 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจมีคาเฉลี่ยอยูในระดับกลาง พบวาคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีกระบวนการให
ทุกภาคสวนรวมการคิดตัดสินใจและเสนอโครงการ/แผนงานท่ีสามารถแกไขปญหาอยางเปนระบบท่ีเชื่อมโยงกันให
บรรลุเปาหมายในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับกลาง (x̄=3.42) รองลงมาในการเขารวมประชุมประชาคมทานมี
สวนรวมในการวิเคราะหประเด็นปญหาความตองการและจัดลำดับความสำคัญเพื่อเสนอโครงการ/แผนงานตาง ๆ 

โดยคำนึงถึงสภาพขอเท็จจริงและศักยภาพในการดำเนินการที่ทำได  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับกลาง (x̄=2.89) และ
คาเฉลี่ยรองลงมา การสวนรวมในการเสนอโครงการ/แผนงานไดอยางอิสระ ปราศจากการแทรกแซง มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับกลาง (x̄=2.53) และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ อบต. มีบทบาทในการกระตุนและสงเสริมใหประชาชน/ชุมชนมี
สวนรวมในการคิดและตัดสินใจ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย (x̄=2.28) ตามลำดับ 

ดานการมีสวนรวมในการดำเนินการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับกลางโดย คาเฉลี่ยสูงสุด คือ อบต.เปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมประชาคมตำบลเพื่อเสนอโครงการ/แผนงานมาดำเนินการจัดทำงบประมาณประจำปมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับกลาง (x̄=2.71) คะแนนคาเฉลี่ยรองลงมาคือ การมีสวนรวมในการสังเกตการณ โครงการและ
กิจกรรมตาง ๆ ของ อบต. มีคาเฉลี่ยอยูในระดับกลาง (x̄=2.68) คะแนนคาเฉลี่ยถัดมา การเห็นถึงความสำคัญของ
การเขารวมประชาคมตำบลในการจัดทำแผน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับกลาง (x̄=2.54) และคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือการ
เขารวมการประชาคมตำบลในการจัดทำแผน คาเฉลี่ยอยูในระดับนอย (x̄=2.13) ตามลำดับ 

ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับกลาง โดยคาเฉลี่ยสูงสุด ปญหาและความ
ตองการของทานไดรับการแกไขจากการนำเสนอของการเขารวมประชาคมตำบล  คาเฉลี่ยอยูในระดับกลาง            
(x̄=3.21) และคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือไดรับประโยชนจากโครงการแผนงาน  ที่มาจากประชาชนในตำบลรวมกัน
วางแผน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย (x̄=3.17) ตามลำดับ 

ดานการประเมินผล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย โดยคาเฉลี่ยสูงสุด คือ  โครงการ/แผนงานที่มีการ
ดำเนินการ ประชาชน/ชุมชนมีสวนรวมในการดำเนินการและตรวจสอบคุณภาพและความคุมคาท่ีเปนประโยชนแก
ประชาชนสวนใหญของชุมชนในนระดับนอย (x̄=2.33) คะแนนคาเฉลี่ยรองลงมาคือ อบต. มีการเปดเผยขอมูลผล
การดำเนินโครงการ/แผนงานตามแผนพัฒนาและเปดโอกาสใหระชาชน/ชุมชนเขารวมตรวจสอบ มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับนอย (x̄=2.26) คะแนนคาเฉลี่ยถัดมา ประชาชน/ชุมชนมีสวนรวมในการตรวจสอบผลการดำเนินโครงการ/
แผนงานดานตางๆ วาบรรลุเปาหมายท่ีประชาคมตองการรวมกัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย (x̄=2.21) และคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด คือเมื่อโครงการ/แผนงานมีอุปสรรคและปญหาในการดำเนินการประชาชน/ชุมชนมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาและหาทางออกรวมกัน คาเฉลี่ยอยูในระดับนอย (x̄=1.94) ตามลำดับ 

ระดับมีประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ดานความสำเร็จในการจัดทำแผนไปสูการปฏิบัติอยางครบถวนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ มีดำเนินโครงการ/แผนงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่ไดประชาคมตำบล มีคาเฉลี่ยอยูใน ระดับมาก (x̄=3.79) 

คะแนนคาเฉลี่ยรองลงมาคือ โครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน สามารถดำเนินการไดจริง มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก (x̄=3.64) และคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับโครงการ/แผนงาน ตามแผน 

พัฒนาทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x̄=3.61) ตามลำดับ 
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ดานความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการที่ไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับกลาง โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการ/แผนงานท่ีไดดำเนินการแลวมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับกลาง 
(x̄=3.00) คะแนนคาเฉลี่ยรองลงมาคือ โครงการ/แผนงานที่ไดดำเนินการแลวมีความเหมาะสม  มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับกลาง (x̄=2.95) 

ดานความสามารถในการแกปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับกลาง 
โดยคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ปญหาตาง ๆ ถูกแกไขใหบรรเทาหรือลดลงไป มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x̄=3.69) คะแนน
คาเฉลี่ยรองลงมาคือ การดำเนินโครง/แผนงานใช คุณภาพของวัสดุ ครุภัณฑที่มาทำดำเนินโครงการเปนวัสดุ
คุณภาพสูง สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับกลาง (x̄=3.18) และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ
โครงการ/แผนงาน สามารถแกไขปญหาและตอบสนองตรงตอความตองการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับกลาง (x̄=3.13) 

ตามลำดับ 

การจัดทำงบประมาณใหสอดคลองกับโครงการ/แผนงาน เฉลี่ยอยูในระดับกลาง โดยคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
งบประมาณแตละโครงการมี ความคุมคาและประหยัด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับกลาง (x̄=3.18) คะแนนคาเฉลี่ย
รองลงมาคือ โครงการ/แผนงาน ตาง ๆ มีการใชงบประมาณท่ีเหมาะสม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับกลาง (x̄=3.13) 

 

อภิปรายผล 
 ระดับความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคการบริหารสวนตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรีระดับการมีสวนรวมของประชาชนตอการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและระดับประสิทธิผล ของการจัดทำแผนพัฒนา อยูในระดับปานกลางเทากับรอยละ 44.2 

เมื่อทดสอบความสัมพันธมีคา Chi-Square เทากับ 157.4929 และมีคานัยสำคัญเทากับ 0.000 จึงปฏิเสธสมติฐาน 

H0 และยอมรับสมติฐาน H1หมายความวา ระดับการการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินมี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลอง
กับ01 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สมศักด์ิ พรมเดื่อ (2551 : บทคัดยอ) ; สุรยัน ปนชัย (2552 : 54 – 59) ; 

วราวุธ อาจเอี่ยม (2556 : 68- 71) ซึ่งพบวา ระดับการมีสวนรวม ของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน
โดยรวม และราย ดานท้ัง 4 ดาน ไดแก การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรม การ มี
สวนรวมในผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานงานวิจัยของ 
ชนิกา ฟนลอม (2550) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของ ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปของ
เทศบาลตำบลแมแจม อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม สรุป ผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดทำแผนพัฒนาสามป โดยภาพรวม อยูใน ระดับปานกลาง สำหรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทำ
แผนพัฒนาสามป และการรับรูขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาสามปของประชาชนโดยภาพรวม อยูใน
ระดับปานกลาง ประชาชนยังไมให ความสนใจในกิจกรรมของเทศบาลเทาที่ควร การแกไขปญหาของทองถิ่นเกิด
ความลาชา ไมตรงกับความ ตองการของประชาชนในทองถ่ิน  
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การศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน
ขององคการบริหารสวนตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี  และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ระดับคาเฉลี่ยการมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับกลางโดยคิดเปนรอยละ 44.2 และประกอบกับการพิจาณา
ระดับความมีประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินแลว พบวาระดับคาเฉลี่ยอยูในระดับกลาง คิดเปนรอยละ 

55.8 ดังนั้นจึงสรุปวา ยิ่งมีสวนรวมของประชาชนมากสงผลใหความมีประสิทธิภาพการจัดทำแผนมากยิ่งข้ึน  ซึ่งได
สอดคลองกับงานวิจัยของพนมพร โคตรลือไชย (2558) เร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
ทองถิ่น ของเทศบาลตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว พบวา การมีสวนรวมของประชาชน  ใน
การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ในภาพรวม  อยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งอาจเปนเพราะประชาชน ยังไมไดตระหนักถึงความเปนพลเมืองในการแสดง  บทบาทของ
ประชาชนผูมีสิทธิและเสียงในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง โดยมิไดเขามามีสวนรวม ในการวางแผน การดำเนินงาน
และการประเมินผล ในการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทาท่ีควร และงานวิจัยของ (สุวัตถ์ิ ไกรสกุล 

และ จุฑาภรณ คงรักษกวิน, 2560) ไดทำการศึกษา การมีสวนรวมของ ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลบางไผ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบวาการ มีสวนรวมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตำบลบางไผ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี ในแตละดานมีภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช  
จากผลการศึกษา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใชดังนี้ 

1. ระดับความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน
ขององคการบริหารสวนตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี จากผลการศึกษาพบวา ดานการประเมินผล 

อยูในระดับนอย ดังนั้น อบต.ทะเลบก จึงควรกระตุนใหประชาชนเขารวมการประเมินผล โดยมุงเนนการประชาสัมพันธ
ในระดับเวทีหมูบาน หรือเวทีประชาคมตำบล เพื่อยกระดับการมีสวนรวมของประชาชนอันจะสอดคลองกับสงเสริม
ใหประสิทธิภาพของแผนพัฒนาทองถ่ินดียิ่งข้ึน 

2. ดวยเนื่องการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid 19) ภายในตำบลทะเลบก สงผลใหประชาชน
ภายในตำบลไมมาเขารวมประชาคม ซึ่งเปนหนึ่งในขั้นตอนของการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนั้น จึงเห็นควรให 

อบต.ทะเลบก จัดการประชาคมตำบลออนไลน โดยเก็บรายชื่อผูเขารวมประชาคมผานทาง Google Form 

 ขอจำกัดในการทำวิจัย การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid 19) ภายในตำบลทะเลบก ทำใหการ
เก็บขอมูลตัวอยางการไปดวยความยากลำบาก 
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

จากการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษามีขอเสนอแนะเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการจัดทำแผนพฒันาทองถ่ินขององคการ
บริหารสวนตำบลทะเลบก และนำไปปรับใชในการวางแผนกำหนดโครงการ/แผนงานและการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
แกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนดังนี้ 
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 1. ในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินในข้ันตอนของการเก็บรวบรวมขอมูลผูบริหารหรือผูเกี่ยวของ
ควรตองมีการลงพื้นที่เก็บรวบรวมประเด็นปญหาความตองการในชุมชน นอกเหนือจากการรับการเสนอโดยผาน
ตัวแทนหรือผูนำเพียงอยางเดียว 

 2. สรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองใหกับประชาชนในบทบาทหนาท่ีและเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
จัดทำแผนพัฒนาเพื่อใหการมีสวนรวมคิดตัดสินใจ มีสวนรวมปฏิบัติการจัดทำแผน มีสวนรวมในการรักษาผลประโยชน
และมีสวนรวมติดตามประเมินผล รวมถึงการเขาในขอจำกัดตางๆ และศักยภาพบนพื้นฐานของความเปนจริงในชุมชน 

 3. พัฒนาการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลทะเลบก ใหมีประสิทธิผล ควรมีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและหารายได โดยการเรงรัดการจัดเก็บภาษี และตรวจสอบพื้นท่ี เพื่อประโยชนใน
การจัดเก็บภาษีและหารายไดใหกับทองถิ่นเพิ ่มขึ ้น รวมทั้งประสานงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หนวยงานอ่ืนเพื่อแกไขปญหาชุมชน 

 4. สารสรางจิตสำนึกและสรางแรงจูงในใหกับประชนสวนใหญในพื้นที ่ตำบลทะเลบก ในการมีสวนรวมใน
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทุกข้ันตอนใหมากท่ีสุด เพื่อใหแผนพัฒนามีประสิทธิผลมากข้ึนกวาเดิม ซึ่งจะสงผลใหองคการ
บริหารสวนตำบลทะเลบกสามารถแกไขปญหาไดตรงกับความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพื้นท่ีตำบลทะเลบก 
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Procurement Management Factors Related to the Performance Efficiency of Supply 
Officers under Phitsanulok Municipality in Phitsanulok Province
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Abstract

The purposes of this research were: 1) to study the level of procurement management
factors of Phitsanulok Municipality; 2) to examine the level of performance efficiency in 
supply administration of Phitsanulok Municipality; 3) to compare the level of supply 
administration efficiency of supply officers based on their demographic data; and 4) to 
disclose the relationship between supply administration factors and performance efficiency 
of supply officer in Phitsanulok Municipality. The data collection recruited 143 supply 
officers from Phitsanulok Municipality by responding to the questionnaire. The data was 
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calculated for frequency, percentage, mean, standard deviation, t-Test, One-way ANOVA
and Pearson Correlation Coefficient. The results indicated that: 1) The supply officers 
showed their opinion towards supply administration factors, in overall, at the highest level. 
2) The supply officers, in overall, showed their voice towards performance efficiency at the 
highest level. 3) The respondents from different age and job duration groups showed 
different opinions towards performance efficiency at the significance level of .05; however, 
the respondents from different gender and education groups showed insignificant different 
opinions towards performance efficiency. 4) The supply administration factors showed a 
moderate and positive relationship towards performance efficiency of supply officers in 
Phitsanulok Municipality at the significance level of .01. 

Keywords : Procurement Management Factors, Performance Efficiency, Supply Officers
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การบริหารจัดการระบบน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
 
The management of waste water systems in Mu Si Subdistrict Municipality Pakchong 
District, Nakhon Ratchasima Province.
 
ผูวิจัย   กุลศุภณัช  พรมมา 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
   รองศาสตราจารย ดร. จรัสพงศ  คลังกรณ 
   ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 
 เทศบาลตำบลหมูสีเปนพื้นที่ที่มีการขยายตัวของเมืองอยางรวดเร็ว สงผลทำใหเมืองเกิด  การขยายตัวอยางไร
ทิศทาง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการท่ีมีในปจจุบันอาจไมสามารถรองรับไดเพียงพอตอความตองการของผูคนท่ีอยู
อาศัยเดิม และผูท่ีเขามาอยูอาศัยใหมไดอยางครอบคลุม เทศบาลตำบลหมูสีเปนพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพทางดานทรัพยากรท่ี
อุดมสมบูรณ อีกทั้งเปนแหลงตนน้ำ ลำตะคองที่สำคัญ ปญหาในพื้นที่ที่เกิดจากการขยายตัวของเมืองอยางรวดเรว็คือ 
ปญหาน้ำเสีย น้ำถือเปนทรัพยากรที่จำเปนตอการใชชีวิตของมนุษย ปญหาน้ ำเสียสงผลกระทบเปนวงกวางกับ ผูอยู
อาศัย ระบบนิเวศ และความสมดุลทางธรรมชาติเปนอยางมาก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาแนวทางการ
จัดการปญหาน้ำเสียในพื้นที่ของเทศบาลตำบลหมูสีอำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา (2) เพื่อศึกษาแบบแผนการ
รองรับการขยายตัวของเมือง และการจัดการทรัพยากรในพื้นท่ี โดยใชวิธีวิจัยคุณภาพโดยการทำแบบสอบถามกับกลุม
ตัวอยาง หนวยงานภาคสวนท่ีเกี่ยวของ ผูประกอบการ นักธุรกิจ และประชาชนท่ัวไป ท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตำบลหมูสี 
จำนวน 50 คน เครื ่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม สำหรับสถิติที ่ใชในการวิเคราะห คือ แปรดาน เพศ อายุ ทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบคาที t-test ผลการวิจัยพบวาขอมูลทางสถิติสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ไดแก (1) การ
จัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพทำไดโดยเริ่มจากภาคครัวเรือน (2) กระบวนการจัดการบำบัดน้ำเสียหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
สวนใหญไมไดมีการคาดการณถึงความเพียงพอสำหรับประชากรในอนาคต 
 
คำสำคัญ : การบริหารจัดการ, การบำบัดน้ำเสีย, เทศบาลตำบลหมูสี 
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Abstract
Mu Si Subdistrict Municipality is an area with rapid urbanization. As a result, the city is 

expanding without direction. The existing utilities and utilities may not be sufficient to meet the 
needs of the people who live in the same place. and those who come to new residents 
comprehensively Mu Si Subdistrict Municipality is an area with abundant resource potential. It 
is also a source of water. important Lamtakong The problem in the area caused by rapid 
urbanization is the problem of waste water. Water is a vital resource for human life. The problem 
of wastewater has a wide impact on the inhabitants, ecosystems and natural balance. The 
objectives of this research (1) were to study the guidelines for the management of wastewater 
problems in the area of Mu Si Sub-District Municipality, Pak Chong District. Nakhon 
Ratchasima Province (2) to study the urban expansion plan and local resource management by 
using a quality research method by doing a questionnaire with a sample group relevant sector 
agencies, entrepreneurs, businessmen and the general public 50 people living in Mu Si Sub-
District Municipality. The statistic used in the analysis was gender and age variation. The 
hypothesis was tested by t-test. The results showed that the statistical data was consistent with 
the hypothesis as follows: (1) effective wastewater management was initiated by from the 
household sector (2) wastewater treatment management processes Most of the relevant 
authorities do not have forecasts of sufficiency for the future population.

Key word : Management, waste water treatment, Mu Si Subdistrict Municipality
 
บทนำ 

น้ำเปนทรัพยากรท่ีสำคัญตอมนุษยเปนอยางมาก เปนปจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคม ปจจุบันการขยายตัวของเมืองมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว การขยายตัวของเมืองสงผลในดานบวก และลบ ดาน
บวกสงผลใหเศรษฐกิจในพื้นท่ีเกิดการเจริญเติบโตเมืองมีรายไดหมุนเวียนสามารถนำมาใชบริหารจัดการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ในพื้นท่ีใหครอบคลุมรองรับการขยายตัวของเมืองได ในทางดานลบกอใหเกิดปญหาขยะมูลฝอย น้ำเนา
เสียเพิ่มมากข้ึน เกิดจากการท่ีผูคนเขามาอยูอาศัยในพื้นท่ีเพิ่มมากข้ึน ระบบการจัดการเดิมอาจไมสามารถรองรับปญหา
ท่ีaเกิดข้ึนใหมไดซึ่งอาจสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

พื้นที่ศึกษา เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เปนพื้นที ่ที ่มีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีกาวกระโดด เปนพื้นท่ีท่ีเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง ในหนึ่งปมีท้ังนักทองเท่ียว นักลงทุน หลั่งไหลเขามา
ทำกิจกรรมในพื้นที่เปนจำนวนมาก เนื่องจากเปนแหลงทองเที่ยวที่สำคัญแหงหนึ่ งของประเทศไทย การขยายตัวของ
เศรษฐกิจนำมาสูความเจริญเขามาในพื้นท่ีเทศบาลตำบลหมูสี สงผลใหมีจำนวนนักทองเท่ียว อาคาร บาน เรือนเพิ่มมาก
ข้ึน รวมท้ังสงผลให 

การใชทรัพยากรในพื้นที ่มีปริมาณการใชเพิ่มมากขึ้นตามมาอีกดวย การขยายตัวของเมืองในพื้นที ่ศึกษา
ขยายตัวอยางรวดเร็วทำใหการรับมือของการรองรับการขยายตัวที่มีแบบแผนเดิมอาจไมสามารถรองรับไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ปญหาน้ำเสียในพื้นท่ีเทศบาลตำบลหมูสีปจจุบันยังไมพบมากนัก แตพื้นท่ีเทศบาลตำบลหมูสีเปนแหลงตน
น้ำลำตะคอง หากมีระบบการจัดการน้ำเสียที่ไมไดคำนึงถึงการขยายตัวอยางรวดเร็วอาจสงผลทำใหเกิดปญหาน้ำเสียใน
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อนาคต ผูวิจัยมีวัตถุประสงคที่ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำเสียในเขตของเทศบาลตำบลหมูสีเพื่อที่จะไดเปน
แนวทางในการนำไปพัฒนา หรือนำไปใชใหเกิดประโยชนกับพื้นท่ีใหเกิดประสิทธิภาพในอนาคต 

แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของเทศบาลตำบลหมูสี ในปจจุบันเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่ง
กำหนด หนาท่ีของเทศบาลเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง มีดังนี้ ใหมีการบำรุงทางบกและทางน้ำ รักษาความสะอาด
ของถนนหรือทางเดิน และพื้นที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล มีน้ำสะอาด หรือการประปา การบำรุงทาง
ระบายน้ำ การบำรุงไฟฟา หรือแสงสวาง ใหมีตลาด เทียบทาเรือ และทาขาม การสาธารณูปการ การบำรุงสวนสาธารณะ 
สถานท่ีพักผอนหยอนใจ การปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถ่ิน ในสวนบทบาทของ
หนวยงานของรัฐในการจัดการสิ่งแวดลอมไดกำหนดใหเทศบาลไดมีบทบาทหนาท่ีในเร่ืองของการจัดการระบายน้ำ การ
จัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ และสาธารณูปโภคพื้นฐาน บทบาทหนาท่ีที่สวนกลางใหทางเทศบาลไดกำหนดในการ
จัดการสิ่งแวดลอม หนาท่ีดังกลาวไดนำมากำหนดเปนโครงการ และการดำเนินงานตางๆ เชน เรื่องของการบำบัดน้ำเสีย
การควบคุมคุณภาพน้ำ การตรวจสอบคุณภาพน้ำ แมน้ำ ลำธาร การจัดการท่ี  ทิ้งขยะ และการดูแลรักษาความสะอาด
ตามถนนในบริเวณตัวเมือง การดำเนินการของระบบบำบัดน้ำเสียบางทองถ่ินประสบปญหาหลายประการเนื่องจากไมมี
ความพรอมในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียดวยตัวเอง ปญหาหลักดานการบริหารจัดการ  (จิระพล พุมสกุล, 
2565) ไดแก การขาดแคลนบุคลากร การขาดความชำนาญหรือประสบการณในการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 
การขาดแคลนงบประมาณเนื่องจากไมสามารถจัดเก็บคาบริการบำบัดน้ำเสียไดการขาดความรวมมือจากประชาชน ไมมี
เกณฑการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี ระบบบำบัดน้ำเสียนำน้ำเขาระบบนอยมาก และทอรวบรวม
น้ำเสียบางแหงใชทอระบายน้ำเกาทำใหมีการซึม ออกของน้ำ  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการปญหาน้ำเสียในพื้นท่ีของเทศบาลตำบลหมูสีอำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
2) เพื่อศึกษาแบบแผนการรองรับการขยายตัวของเมือง และการจัดการทรัพยากรในพื้นท่ี 

 
กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
 การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการระบบน้ำเสียในพื้นที่ที่เหมาะสมตองอาศัยกระบวนการมสีวน
รวมของผูไดเสียในพื้นที่เพื่อเปนการสอบถามความคิดเห็นความตองการรวมไปถึงเปนการถอดบทเรียน แนวความคิด
ของผูท่ีพบเจอปญหาเพื่อเขาใจถึงบทบาทของพื้นท่ีเทศบาลตำบลหมูสี และเสนอแนวทางการแกไขท่ีถูกตอง  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการระบบน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา มี
วัตถุประสงค เพื ่อนำเสนอแนวทางการแกไขปญหาน้ำเสียใหกับพื้นที่เปนการวิจัยเชิงปริมาณคุณภาพผสมการทำ
แบบสอบถาม  
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในครั้งนี้ คือ ผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นท่ี จำนวน 
50 คน ไดแก หนวยงานที่เกี่ยวของ จำนวน 10 เจาของกิจการ ผูประกอบการ จำนวน 10 คน และประชาชนทั่วไป 
จำนวน 30 คน 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั ้งนี ้เปนการศึกษาวิจัยที ่เนนการดำเนินงานเชิงคุณภาพ ดังนั ้นเครื ่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบดวย แบบสอบถาม (observation)  
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ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดำเนินการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามโดยมีข้ันตอนการสราง

แบบสอบถามตามลำดับดังนี้ 
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แลวนำผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอคำแนะนำ

จากอาจารยท่ีปรึกษา  
2. กำหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ 
3. สรางเครื่องมือในการวิจัย 
4. เสนอรางเครื่องมือตออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
5. นำเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา หรือความสอดคลอง

ระหวางขอความที่เขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพทท่ีกำหนดไว  
6. นำเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและจัดพิมพ

แบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก รายงานผลการปฏิบัติงานประจำป  เทศบัญญัติของทองถ่ิน 
และแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป ของเทศบาลตำบลหมูสี และแผนการปฏิบัติงานดานการจัดการน้ำเสียในพื้นที่ รวมไปถึง
การศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของจากบทความทางวิชาการ 
การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

1. ผูวิจัยนำขอมูลท่ีไดท้ังหมดจากการลงพื้นท่ีสำรวจ และเก็บขอมูลจากการทำแบบสอบถามผูมีสวนไดเสียใน
พื้นท่ีเก็บรวบรวม จัดหมวดหมูของระดับปญหาเพื่อนำไปวิเคราะห 

2. ทำการวิเคราะหขอมูล และจัดหมวดหมูของขอมูล เกี่ยวกับปญหาการจัดการน้ำเสียในพื้นท่ี เพื่อเสนอแนว
ทางการแกไขปญหาใหกับผูมีสวนไดเสียในพื้นท่ี 

3. นำการวิเคราะหที่ไดในการแกไขปญหาการจัดการน้ำเสียในพื้นที ่ เสนอแนวทางการแกไขปญหาแก
หนวยงานภาคสวนท่ีเกี่ยวของ เพื่อนำไปปรับใชกับพื้นท่ีท่ีเปนปญหา 

การวิเคราะหปญหาในพื้นท่ีจากความเห็นที่ไดจากการทำแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาน้ำเสียจากแหลงเกิด
ตางๆ ในเขตเทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา สามารถสรุปไดดังนี้ 
 1. ปญหาน้ำเสียสวนใหญมาจากประชาชนไมใสใจถึงปญหาน้ำเสียโดยแหลงท่ีกอใหเกิดปญหาน้ำเสียสวนมาก
มาจากแหลงสถานประกอบการ ครัวเรือน และชุมชน หลังจากการใชน้ำเพื่อทำกิจกรรม หรือกิจวัตรตางๆแลวทำการ
ระบายน้ำท้ิงลงสูทอระบายน้ำสาธารณะโดยไมผานการบำบัดกอนลงสูแมน้ำ หรือ แหลงน้ำธรรมชาติ 
 2. ปญหาน้ำเสียในปจจุบันของพื้นท่ีเทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ปจจุบันปญหาน้ำ
เสียยังไมถึงระดับรุนแรง แตหากมีปญหาน้ำเสียเกิดขึ ้น อาจสงผลกระทบตอความนาอยูของเ ทศบาลตำบลหมูสี             
ซึ่งภาพลักษณของพื้นท่ีเทศบาลตำบลหมูสีเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง และน้ำถือเปนอีก 1 ปจจัยในการดำรงชีวิต 
ปญหาน้ำเสียอาจสงผลกระทบเปนวงกวาง และพื้นท่ีเทศบาลตำบลหมูสีเปนแหลงตนน้ำลำตะคองหากเกิดปญหาน้ำเสีย
เกิดข้ึนอาจทำใหพื้นท่ีรอบขางไดรับผลกระทบตามไปดวยท้ังโรคติดตอท่ีมาจากน้ำ กลิ่น เปนตน 
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อภิปรายผล 
ปญหามลพิษทางน้ำในปจจุบันเกิดจากการระบายน้ำเสียจากอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและกิจกรรมตางๆของ

พื้นท่ีลงสูแมน้ำธรรมชาติปญหาเหลานี้เริ่มรุนแรงข้ึนการใหความสนใจในการแกปญหาเร่ืองนี้จำเปนตองแกไขอยางโดย
ดวน เพื่อจัดการไมใหมีการใชงานในรูปแบบตางๆ ปลอยน้ำเสีย ลงสูแมน้ำธรรมชาติการบริหารจัดการระบบน้ำเสยีใน
พื้นที่ใหมีประสิทธิภาพตองอาศัยโครงสรางเชิงพื้นที่ โครงสรางทางสังคม และกฎหมายเขาไปมีบทบาทเกี่ยวของดวย 
ปญหาน้ำเสีย ถือเปนปญหาระยะกลางสามารถแกไขไดอยางรวดเร็ว หากหนวยงานท่ีเกี่ยวของมีการกำหนดขอบัญญัติ
เทศบาลการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบในพื้นที่ใหมีความเขมแข็ง เหมาะสมเทาทันสถานการณ อาจชวยจัดการ
ปญหาการจัดการน้ำเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ ภาคสวนที่เกี ่ยวของในการเเกไขปญหาการจัดการระบบน้ำเสีย
จำเปนตองมีการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติใหกับผูมีสวนไดเสียเพื่อเปนการปฏิบัติท่ีมีแนวทางเหมือนกัน ท้ัง
พื้นท่ีเพื่อสรางความตระหนักใหกับผูคนในพื้นท่ีใสใจเร่ืองทรัพยากรหมุนเวียน 
 ปญหาน้ำเสีย ในพื้นท่ีตำบลหมูสีอำเภอปากชองจังหวัดนครราชสีมาโดยน้ำเสียสวนใหญมาจากการถูกใชภายใน
ครัวเรือน และระบายน้ำท้ิงลงสูทอระบายน้ำสาธารณะ โดยไมมีการบำบัดน้ำเสียกอนปลอยท้ิงลงสูคลองสาธารณะ สงผล
ทำใหเปนปญหามลพิษดานสิ่งแวดลอม การขาดจิตสำนึกของประชาชนและนิสัยความเคยชินในการปฏิบัติ  กิจวัตร
ประจำวันและกิจกรรมตางๆ ก็มีสวนทำใหเกิดปญหาน้ำเสียเกิดข้ึน  
 ทางเทศบาลตำบลหมูสีควรมีการจัดทำ หรือแกไขกฎระเบียบใหมีความครอบคลุมเพื่อใหประชาชนไดมี
จิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรทางน้ำ และควรปรับปรุงการบำบัดน้ำเสียทอระบายน้ำรวมใหสามารถใชงาน และระบาย
น้ำไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงมีการรณรงคเกี่ยวกับการใหความรูในการบำบัดน้ำเสีย แนวทางการจัดการปญหา
น้ำเสียจากครัวเรือน และสถานประกอบการ ในเขตเทศบาลตำบลหมูสี จากการสำรวจพบวาภาคสวนและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ จำเปนตองมีการจัดอบรม การทำกิจกรรมใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาน้ำเสียใน
พื้นท่ี เพื่อสรางจิตสำนึกที่ดีตอการบริหารทรัพยากรในพื้นท่ีอยางยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ 
 
ขอเสนอแนะ 
 ปจจุบันการจัดการปญหาน้ำเสียในพื้นท่ียังไมมีมาตรฐานท่ีเหมือนกันท้ังพื้นท่ีทำใหการแกไขปญหาน้ำเสีย เปน
การแกไขปญหาที่ปลายเหตุ ผูวิจัยจึงเสนอแนะตอผูที่เกี่ยวของเพื่อเปนประโยชน ในการจัดการปญหาน้ำเสีย ในเขต
เทศบาลตำบลหมูสีดังตอไปนี้ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของควรสรางความตระหนักใหกับประชาชน และดำเนินการจัดการปญหาน้ำเสียเปนพิเศษ          
มีการรณรงคประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียโดยประชาสัมพันธผานตัวแทนชุมชน เสียงตามสาย การ
ประชาคมหมูบาน และควรมีมาตรการสงเสริมใหชุมชน หรือผูประกอบการมีการติดต้ังบอดักไขมัน เพื่อบำบัดน้ำเสียกอน
ปลอยลงน้ำท้ิงสูแหลงน้ำธรรมชาติเพื่อเปนการชวยรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญ 
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การพัฒนาการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียน 
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 
Services Development for Civil Registration and Identity Card Work of Registrar 
Office, Klaeng District, Rayong Province
 

ผูวิจัย   คมศักด์ิ  ยงกสิกรรม 

รัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

รองศาสตราจารย ดร.สมเดช  มุงเมือง  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอปจจัยท่ีนำไปสูการ
พัฒนาการบริการ 2) ศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและ
งานบัตรประจำตัวประชาชน 3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ ตามลักษณะ
ทางประชากรศาสตร และ 4) ศึกษาความสัมพันธของปจจัยท่ีนำไปสูการพัฒนาการบริการกับคุณภาพการใหบริการ
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยางซึ่งเปนประชาชนในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 400 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการแจกแจง
ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และ
การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการศึกษาพบวา 1) ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอ
ปจจัยท่ีนำไปสูการพัฒนาการบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 2) ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอ
คุณภาพการใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 3) กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาและอาชีพตางกันมี
ความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนกลุมตัวอยางท่ีมีเพศ
และอายุตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน และ 4) ปจจัยท่ีนำไปสูการพัฒนาการบริการมีความสัมพันธใน
ระดับสูงและเปนไปในทางบวกกับคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน อยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01    

คำสำคัญ : การพัฒนาการใหบริการ, งานทะเบียนราษฎร, งานบัตรประจำตัวประชาชน 
 
Abstract

The aims of this research were: 1) to study the level of people’s opinion towards 
factors leading to service development; 2) to examine the level people’s opinion towards 
service quality of civil registration and identity card work; 3) to compare the people’s opinion 
towards service quality based on their demographic data; and 4) to uncover the relationship of 
factors leading to service development and quality of service in civil registration and identity 
card work. The data was collected from 400 people in Klaeng District, Rayong Province by 
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questionnaire distribution. The data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-Test, One-Way ANOVA and Pearson Correlation Coefficient. The findings 
revealed that: 1) The level of people’s opinion towards factors leading to service 
development, in overall, was rated at the highest level. 2) The level of people’s opinion 
towards service quality, in overall, was rated at the highest level. 3) The respondents from 
different education and career groups held different opinion towards service quality at the 
significance level of .05. On the other hand, the respondents from different gender and age 
groups showed no different opinion. 4) The factors leading to service development showed 
a high and positive relationship towards quality of the service in civil registration and 
identity card work at the significance level of .01.

Keyword : Service Development, Civil Registration, Identity Card Work
 
บทนำ 

การบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนในอดีตมีความลาชา มีข้ันตอนในการบริการท่ี
สลับซับซอน ตอมามีการพัฒนาในดานตาง ๆ และมีการนำเอาเทคโนโลยีมาใชทำใหประชาชนมีความตองการสิ่งตางๆ 

ท่ีเกี่ยวของมาก รัฐไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางท่ัวถึง รัฐจึงแกไขปญหาโดยการจัดรูปแบบ
การปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตำบล เทศบาล กรุงเทพมหานคร และ
พัทยา เพื่อ แกไขปญหาการบริการสาธารณะท่ีไมท่ัวถึง (สุวัฒน สุขวิบูลย, 2548:1) ดังนั้น กรมการปกครองได
กำหนดใหสำนักทะเบียนทุกแหงทำการปรับปรุง และยกระดับคุณภาพการใหบริการใหผานเกณฑของกรมการ
ปกครอง และใหสำนักทะเบียนท่ีผานเกณฑมาตรฐานการปกครองแลวยกระดับคุณภาพการใหบริการใหสูงข้ึน การ
บริการจึงถือไดวาเปนหัวใจหลักของการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือการปฏิบัติงานราชการเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน ตลอดจนการเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความคุมคาในภารกิจ
แหงรัฐ โดยมุงเนนการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจำเปน กระจายภารกิจและ
ทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และตอบสนองความตองการของ
ประชาชนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545 (ราชกิจจานุเบกษา, 2545) 

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เปนอีกหนวยงาน ซึ่งมีหนาท่ีหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน            

ซึ่งปจจุบันการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะของอำเภอแกลง ใหการบริการดานงานทะเบียนราษฎรสำนัก
ทะเบียนอำเภอ เปนงานท่ีเกี่ยวของกับตัวบุคคล โดยตรง ไดแก การแจงเกิด การแจงตาย การแจงยายท่ีอยู การแจง
เกี่ยวกับการขอเลขบาน และการขอมีบัตรประจำตัว ประชาชน ซึ่งผูมาใชบริการมาจากประชาชนท่ีมีภูมิลำเนา ใน
เขตพื้นท่ีอำเภอแกลง ประกอบดวยประชากรจำนวนรวม 130,448 คน แบงการปกครองทองท่ีเปน 15 ตำบล 147 

หมูบาน การปกครองสวนทองถ่ินเปน เทศบาลตำบลจำนวน 8 แหง และองคการบริหารสวนตำบล จำนวน 9 แหง 
ประชาชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร ชาวสวน ชาวประมง ภาคอุตสาหกรรม การทองเท่ียว ทำใหเกิดความ
หลากหลายของกลุมประชากรในพื้นท่ี ท่ีมาติดตองานทะเบียนราษฎร ณ สำนักทะเบียนอำเภอแกลง ดวยความ
ตองการการรับบริการท่ีแตกตางกัน จึงทำใหเกิดปญหาการรองเรียนตอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเปนบางครั้ง ซึ่งอาจ
เกิดจากตัวบุคลากรเจาหนาท่ีผูใหบริการ กระบวนการการใหบริการ ดวยเหตุนี้ผูวิจัยในฐานะผูบังคับบัญชาของ
เจาหนาท่ีซึ่งใหบริการแกประชาชนและเปนผูปฏิบัติงานในดานการใหบริการประชาชนจึงมีความสนใจท่ีจะ
ทำการศึกษาวิจัยความคิดเห็นของประชาชนผูมารับบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน        
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ณ สำนักทะเบียนอำเภอแกลง เพื่อใหทราบวาประชาชนผูมาขอรับบริการมีความคิดเห็นตอการใหบริการงาน
ทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนอำเภอแกลงมากนอยประการใด เพื่อใหไดขอมูลอันเปนแนวทางในการปรับปรุง
แกไขและพัฒนาการใหบริการของสำนักทะเบียนอำเภอแกลงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

สามารถบริการประชาชนไดอยางรวดเร็วมีคุณภาพสรางความพึงพอใจ ใหแกประชาชนและเปนไปตามโครงการของ
กรมการปกครอง เร่ืองการพัฒนามาตรฐานการใหบริการประชาชนตามแนวทางศูนยราชการสะดวก เพื่อมุงมั่น
พัฒนาสูการใหบริการภาครัฐในยุค 4.0 และแนวนโยบายของรัฐบาลท่ีมุงเนนการอำนวยความสะดวก สรางความ
เชื่อมั่นใหแกประชาชนท่ีมาติดตอรับบริการ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอปจจัยท่ีนำไปสูการพัฒนาการบริการงานทะเบียน

ราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและงาน

บัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและงาน

บัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตามลักษณะทางประชากรศาสตร 
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยท่ีนำไปสูการพัฒนาการบริการกับคุณภาพการใหบริการงานทะเบียน

ราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
    ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

      ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 

คุณภาพการใหบริการ 
1. ความนาเชื่อถือ  

2. การตอบสนองความตองการ  
3. การใหความมั่นใจ  

4. ความเขาใจและการรับรูความตองการ  
5. ภาพลักษณ 

แนวทางการพัฒนาการใหบริการของสำนัก
ทะเบียนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ปจจัยที่นำไปสูการพัฒนาการ
ใหบริการของสำนักทะเบียนอำเภอ 

1. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
2. ดานกระบวนการใหบริการ 
3. ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอำนวย 

 ความสะดวก 

4. ดานการประชาสัมพันธ 
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ตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรตน ไดแก 1) ลักษณะทางประชากรศาสตรของประชาชนผูมารับบริการ ประกอบดวย เพศ อาย ุระดับ

การศึกษา และอาชีพ 2) ปจจัยท่ีนำไปสูการพัฒนาการใหบริการของสำนักทะเบียนอำเภอ ไดแก ดานเจาหนาท่ีผู
ใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก และดานการประชาสัมพันธ  

ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตร
ประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ประกอบดวยความนาเชื่อถือ การตอบสนองความ
ตองการ การใหความม่ันใจ ความเขาใจและการรับรูความตองการ และภาพลักษณ 

 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณคร้ังนี้ คือ ประชากรจากฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎรบุคคลสัญชาติไทยพื้นท่ีอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 130,448 คน 

โดยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรการคำนวณของ Krejcie และ Morgan (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ไดกลุม
ตัวอยางจำนวน 382.98 คน ผูวิจัยปรับเปนจำนวน 400 คน โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เนนการดำเนินงานเชิงปริมาณ 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเปน แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดย
การประมวลความคิดจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยมีท้ังคำถามปลายปด และคำถามปลายเปด 

โดยแบงคำถามออกเปน 4 สวน ดังนี้ สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัยลักษณะประชากรศาสตรของ
ผูตอบแบบสอบถาม โดยสอบถามขอมูล เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความ
คิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอปจจัยท่ีนำไปสูการพัฒนา  การบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัว
ประชาชน สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร
และงานบัตรประจำตัวประชาชน และสวนท่ี 4 เปนแบบสอบถามแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของงาน
ทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง  

การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ผูวิจัยนำเครื่องมือท่ีสรางข้ึนและปรับปรุงตามของเสนอแนะของอาจารยท่ี
ปรึกษา แลวนำไปใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคา
ดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคา IOC = 0.97 จากนั้นไดนำเครื่องมือ
ไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชาชนทีทมาใชบริการท่ีสำนักทะเบียนอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งไมใช
กลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน แลวนำผลการทดลองมาคำนวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบารช (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานปจจัยท่ีนำไปสูการพัฒนาการบริการเทากับ 0.947 อยู
ในระดับดีมาก ดานคุณภาพการใหบริการเทากับ 0.955 อยูในระดับดีมาก และท้ังฉบับไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 

0.972 อยูในระดับดีมาก (George & Mallery, 2003: อางถึงใน สมเดช มุงเมือง, 2564) 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง
ท่ีมาติดตอรับบริการท่ีงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชวงระหวางวันท่ี 1 

ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 
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 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรม
สำเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางจะตรวจสอบ
ความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) และการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

 

สรุปผลการวิจัย 
ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางมีจำนวน 400 คน สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 50.5 รองลงมาเปนเพศหญิง รอยละ 49.5 

สวนใหญอยูในชวงอายุ 31 - 40 ป รอยละ 25.3 รองลงมาเปนผูท่ีอยูในชวงอายุ 20 - 30 ป รอยละ 23.5 และนอย
ท่ีสุดอยูในชวงอายุ 51 ปข้ึนไป รอยละ 12.3 สวนใหญมีการศึกษาในระดับต่ำกวาปริญญาตรี รอยละ 68.0 

รองลงมาปริญญาตรี รอยละ 30.0 และนอยท่ีสุดเปนกลุมสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 2.0 และสวนใหญมีอาชีพ 

เกษตรกร, รับจางท่ัวไป รอยละ 34.8 รองลงมาเปนพนักงานบริษัท หางราน, ธุรกิจสวนตัว, คาขาย รอยละ 26.5 

และนอยท่ีสุดไดแก ขาราชการ, พนักงานของสวนราชการ, พนักงาน รัฐวิสาหกิจ รอยละ 14.8 

สรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอปจจัยท่ีนำไปสูการพัฒนาการ

บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง  
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นของประชาชนตอปจจัยท่ีนำไปสูการพัฒนาการบริการ

งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในภาพรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.3963) เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด 

โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลำดับมากไปหานอยดังนี้ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ( X  = 4.4795) ดานอาคารสถานท่ีและสิ่ง
อำนวยความสะดวก ( X = 4.3705) ดานการประชาสัมพันธ ( X  = 4.3700) ดานกระบวนการใหบริการ ( X  = 4.3650) 

ซึ่งเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการงาน
ทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวา 
กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตร
ประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด               

( X = 4.4452) เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลำดับมากไป
หานอยดังนี้ ดานภาพลักษณ ( X = 4.5525) รองลงมาดานการตอบสนองความตองการ ( X  = 4.4460) ดานความ
เขาใจและการรับรูความตองการ ( X  = 4.4350) ดานความนาเชื่อถือ ( X  = 4.4030) และดานการใหความม่ันใจ 

( X  = 4.3898) ซึ่งเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
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วัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการงาน
ทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนท่ีมาติดตอรับบริการท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร (เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ) แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพในการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตร
ประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ผล
การศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร ดานระดับการศึกษาและอาชีพตางกันตางกัน มี
ความคิดเห็นตอคุณภาพในการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียน 

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สรุปไดวาไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว สวนกลุมตัวอยางท่ีมีเพศและอายุตางกัน มีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ซึ่งสรุปไดวาสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว 

วัตถุประสงคขอที่ 4 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีนำไปสูการพัฒนาการบริการกับคุณภาพ
การใหบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยท่ีนำไปสูการพัฒนาการบริการมีความสัมพันธในทางบวกกับคุณภาพการใหบริการงาน
ทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีนำไปสูการพัฒนาการบริการกับคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและ
งานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในภาพรวมมีความสัมพันธกันใน
ระดับสูงและเปนไปในทางบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเมื่อแยกพิจารณาปจจัยการทำงานราย
ดาน พบวา ดานกระบวนการใหบริการ ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก และดานการประชาสัมพันธ 
มีความสัมพันธระดับสูงกับคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนัก
ทะเบียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และเปนไปในทางบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนดานเจาหนาท่ี
ผูใหบริการความสัมพันธระดับปานกลางกับคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัว
ประชาชนของสำนักทะเบียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และเปนไปในทางบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 จากขอมูลนี้สรุปไดวาปจจัยท่ีนำไปสูการพัฒนาการบริการมีความสัมพันธกับคุณภาพการใหบริการงานทะเบียน
ราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีความสัมพันธกันใน
ระดับสูงและเปนไปในทางบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว  

ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
ของสำนักทะเบียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวา แนวทางในการพัฒนาการใหบริการของงาน
ทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1) ดานเจาหนาท่ีผู
ใหบริการ ควรปรับปรุงเรื่องตอไปนี้ เจาหนาท่ีผูใหบริการบางคนไมควรพูดจาดุดัน ทำใหประชาชนไมกลาสอบถาม
ขอมูล และ เจาหนาท่ีบริการทุกคนควรยิ้มแยมแจมใส 2) ดานกระบวนการใหบริการ ควรปรับปรุงเรื่องตอไปนี้ การ
ใหคำแนะนำงานบัตรประชาชนควรมีชัดเจน ควรใหเสร็จสิ้นกระบวนการในจุดเดียว และ ควรปรับปรุงการจัดคิวทำ
บัตร เนื่องจากมีการจำกัดคิวทำบัตร ควรมีการแจงจำนวนคิวบริการใหทราบทางเพจท่ีวาการอำเภอ ประชาชนจะ
ไดไมเสียเวลาเดินทางมาติดตอใชบริการ 3) ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก ควรปรับปรุงเรื่องตอไปนี้ 
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สถานท่ีคับแคบเกินไป ควรจัดใหมีความกวางขวางกวานี้ เกาอี้สำหรับใหบริการประชาชนนอยเกินไป สภาพเกา บาง
ตัวชำรุด ควรจัดใหเพียงพอและซอมแซมใหอยูในสภาพดี และควรดูแลหองน้ำสะอาด 4) ดานการประชาสัมพันธ 

ควรปรับปรุงเร่ืองตอไปนี้ ควรมีกลองรับฟงความคิดเห็นของผูมาใชบริการ ควรมีจุดใหคำแนะนำเบ้ืองตนกอนเขารับ
บริการ และควรปรับปรุงบริการทางโทรศัพทสำหรับสอบถาม เนื่องจากเมื่อโทรมาแลวไมคอยติด 

 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษา ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

1. ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอปจจัยท่ีนำไปสูการพัฒนาการบริการงานทะเบียนราษฎรและ
งานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของ
ประชาชนกลุมตัวอยางท่ีมีตอปจจัยท่ีนำไปสูการพัฒนาการบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัว
ประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาแต
ละดานพบวา ทุกดานท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลำดับมากไปหานอยดังนี้ ดานเจาหนาท่ีผู
ใหบริการ ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก ดานการประชาสัมพันธ  ดานกระบวนการใหบริการ ซึ่ง
เปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ผลการศึกษาท่ีพบวาดานเจาหนาท่ีผูใหบริการเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดอาจเปน
เพราะวา เจาหนาท่ีท่ีใหบริการการแตงกายสุภาพ เรียบรอย ย้ิมแยมแจมใส พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี ใหคำแนะนำ
ระหวางรับบริการไดอยางดี อำนวยความสะดวกแกผูมารับบริการ และมีความซื่อสัตยในการปฏิบัติหนาท่ี สวนดาน
กระบวนการใหบริการเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดนั้นอาจเปนเพราะวา การใหคำแนะนำงานบัตรประชาชนไมคอย
ชัดเจน ขาดการบริการใหเสร็จสิ้นกระบวนการในจุดเดียว และปญหาการจัดคิวทำบัตร เนื่องจากมีการจำกัดคิวทำบัตร 
ไมมีการแจงจำนวนคิวบริการใหทราบทางเพจท่ีวาการอำเภอ ทำใหประชาชนเสียเวลาเดินทางมาติดตอใชบริการ 

ผลการศึกษาดังกลาวเปนไปตามแนวคิดของแนวคิดของ Millet (1954: 397 อางถึงใน นพคุณ ดิลกภากรณ , 

2546: 12) ไดใหทัศนะวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริการของหนวยงานภาครัฐนั้น โดยไดสรุป
ประเด็นวาเปาหมายท่ีเปนท่ีนิยมมากที่สุดท่ีผูปฏิบัติตองยึดถือไวเสมอในหลักการ 5 ประการ คือ 1) การใหบริการ
อยางเสมอภาค 2) การใหบริการท่ีตรงเวลา 3) การใหบริการอยางเพียงพอ 4) การใหบริการอยางตอเนื่อง และ        
5) การใหบริการอยางกาวหนา สอดคลองกับแนวคิดของคณะกรรมการศูนยอำนวยการราชการสะดวก (2563)         

ไดใหมีการต้ัง “ศูนยราชการสะดวก” ใหเปนหนวยหรือจุดบริการท่ีทำหนาท่ีเกี่ยวกับการใหคำแนะนำและการ
อำนวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพและสรางความเชื่อมั่น ความประทับใจใหแกประชาชนท่ีเดินทาง
มาติดตอราชการ เพื่อใหเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกราชการ โดยเพิ่มคุณลักษณะของศูนยราชการสะดวกใน
การใหประชาชนท่ีไปขอรับบริการจากรัฐไดรับความสะดวกยิ่งข้ึน ดังนี้ 1) เปนการบริการท่ีใหความชวยเหลือหรือ
อำนวยความสะดวกใหแกประชาชนในการติดตอราชการ โดยเฉพาะกลุมผูรับบริการท่ีมาติดตอครั้งแรก 2) เปนการ
บริการท่ีสนับสนุนใหการติดตอราชการมีความงาย ไมยุงยากซับซอนในการขอรับบริการ เชน การใหขอมูลขาวสาร
ของทุกหนวยงานท้ังท่ีอยูในสังกัดเดียวกันหรือตางสังกัด  ไดรับการประชาสัมพันธใหเขาใจเกี่ยวกับข้ันตอนการ
ใหบริการ การสรางแนวปฏิบัติในการใหบริการท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน ผูใหบริการมีจิตสาธารณะ จิตบริการ การมี
ชองทางขอรับบริการท่ีหลากหลาย การมีแบบฟอรมท่ีไมยุงยากเกินไป 3) เปนการบริการท่ีสามารถพัฒนาไปสูการ
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บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) ณ จุดเดียวได และ 4) เปนการบริการท่ีสามารถจัดชุดเฉพาะกิจ
ลงไปในพื้น ท่ีปญหาได ดังนั้น  ภายใตศูนยบริการตาง ๆ ท่ีหนวยงานไดจัดต้ังไวอยูเดิมควรจะพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนเพื่อใหครอบคลุมถึงการเปนศูนยราชการสะดวกดวย  สอดคลองกับผล
การศึกษาของ ธรรมศักด์ิ ไชยเม็ง และ เสาวลักษณ นิกรพิทยา (2564) ศึกษาปจจจัยท่ีมีผลตอการใหบริการงาน
ทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตำบลโคกลาม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด พบวา 1) ระดับ
ปจจัยการใหบริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนทองถ่ิน พบวา โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 2) ระดับการ
ใหบริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนทองถ่ิน พบวา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัย
และการพัฒนาการใหบริการงานทะเบียนราษฎร มีดังนี้ควรใชเปนระบบบัตรคิว อัตโนมัติและควรแบงระบบงานหรือ
สัดสวนงานใหชัดเจน ควรเพิ่มการประชาสัมพันธการแจงขอมูลขาวสาร ข้ันตอนวิธีการรับบริการ ผานเอกสาร บอรด 

หรือจัดเจาหนาท่ีคอยแนะนำ และสอดคลองกับผลการศึกษาของ พรวิภา ต้ังฐิ่นฐาน (2556) ศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนผูรับบริการงานทะเบียนราษฎรเทศบาลตําบลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย พบวา ความพึ งพอใจ ของ
ประชาชนผูรับบริการตองานทะเบียนราษฎร โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีระดับ
ความพึงพอใจมากอันดับท่ีหนึ่ง คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ อันดับรองลงมาคือ ดานข้ันตอนและระยะเวลาการ
ใหบริการ ดานอาคารสถานท่ี และดานท่ีมีระดับความพึงพอใจอันดับสุดทาย คือ ดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี  

2. ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตร
ประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของประชาชน
กลุมตัวอยางท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา ทุกดานมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลำดับมากไปหานอยดังนี้ ดานภาพลักษณ รองลงมาเปนดานการ
ตอบสนองความตองการ ดานความเขาใจและการรับรูความตองการ ดานความนาเชื่อถือ และดานการใหความ
มั่นใจ ซึ่งเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ผลการศึกษาท่ีพบวาดานภาพลักษณเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด อาจเปน
เพราะวา สำนักทะเบียนอำเภอแกลง มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม ใหแกผูรับบริการ สภาพแวดลอมของสำนัก
ทะเบียนอำเภอเหมาะสมแกการใหบริการประชาชน มีการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการใหบริการประชาชน และ
เจาหนาท่ีใหเกียรติแกผูรับบริการ สวนดานการใหความม่ันใจเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดนั้นอาจเปนเพราะวา 
ผูรับบริการยังไมคอยเชื่อมั่นตอการใหบริการของสำนักทะเบียนอำเภอแกลง เจาหนาท่ีสำนักทะเบียนอำเภอแกลง
อาจมีความรูที่สามารถใหคำแนะนำและตอบขอสงสัยของผูรับบริการไดไมดีพอ เจาหนาท่ีสำนักทะเบียนบางคนอาจ
ขาดการใหบริการดวยความสุภาพ ออนโยน และเจาหนาท่ีบางคนอาจมีการติดตอสื่อสารท่ีขาดประสิทธิภาพ  

ผลการศึกษาดังกลาวเปนไปตามแนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988, อางถึงใน ภาวิณี 
ทองแยม, 2560: 224) ไดมีการกำหนดมิติท่ีใชวัดคุณภาพในการบริการ (Dimension of Service Quality) 5 มิติ คือ 

ความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibles) ความเชื่อถือได (Reliability) การตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness)    

การประกันคุณภาพหรือความมั่นใจ (Assurance) และความเขาอกเขาใจ (Empathy) ยังสอดคลองกับแนวคิดของ 
ปรัชญา เวสารัชช (2523: 20–21) ไดเสนอแนะการใหบริการท่ีดี ดังนี้ 1) ทำใหผูรับบริการเต็มใจและไมเกิดความ
ทุกขความเครียดในการมารับบริการตองทำาใหประชาชนเกิดความรูสึกพอใจ หรือแปลกใจท่ีไมเลวรายอยางท่ีคิด    
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2) อยาปลอยใหผูรับบริการอยูท่ีหนวยบริการนานเกินไป หากมีผูรับบริการมาติดตอก็ตองใหผูรับบริการออกจาก
หนวยบริการใหเร็วท่ีสุด ท้ังนี้รวมท้ังพยายามจัดบริการใหเสร็จเสียใน คราวเดียวกันจะไดไมตองเปนภาระมาติดตอ
อีกในเรื่องเดิม 3) อยาทำผิดพลาดจนผูมารับบริการเดือดรอน หัวหนาหนวยลงมาดูแล และพบปะดวย ตนเองและ
สรางความพอใจดวยการอำนวยความสะดวกเปนพิเศษใหเทาท่ีสามารถทำได 4) สรางบรรยากาศของหนวยบริการ
ใหนารื่นรมย โดยการจัดสถานท่ีใหรมรื่นมีท่ีนั่งพัก พนักงาน ขาราชการ แตงตัวเรียบรอย สุภาพ สถานท่ีดูสะอาด 5) 

ทำใหผูรับบริการเกิดความคุนเคยกับบริการ โดยจัดปายประชาสัมพันธแนะนำมี ข้ันตอนอยางไร มีพนักงาน 

เจาหนาท่ีซึ่งพรอมจะตอบคำถาม และ 6) เตรียมความสะดวกใหพรอม จัดสิ่งอำนวยความสะดวก มีคำแนะนำ และ
สอดคลองกับแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม (NPS) 7 ประการ (Denhardt & Denhardt, 2000 อางถึงใน 

สุรศักด์ิ ชะมารัมย, 2559) คือ 1) การใหบริการมากกวาการกำกับทิศทาง 2) เนนการคนหาผลประโยชนสาธารณะ 
3) คิดเชิงกลยุทธ ปฏิบัติแบบประชาธิปไตย 4) บริการรับใชพลเมือง มากกวาการกำกับทิศทาง 5) การตระหนักใน
ความรับผิดชอบไมใชเรื่องงาย 6) ใหคุณคากับคน ไมใชแคผลิตภาพ และ 7) เนนคุณคาความเปนพลเมือง และการ
บริการภาครัฐมากกวาการเปนผูประกอบการ 

ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับผลการศึกษาของ ชนิตา บนใหม (2561) ศึกษาคุณภาพการใหบริการ
ประชาชนดานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนทองถ่ินเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร พบวา คุณภาพการใหบริการ
ประชาชนประชาชนตอการใหบริการดานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนทองถ่ินเขตดินแดงกรุงเทพมหานครกับการ
บริการท่ีมีคุณภาพการดานตาง ๆ ในการสนองตอบของผูรับบริการหรือของผูใหบริการเอง และพบวาข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงานยาวนานเกินไป ทำใหผูใชงานไมอยากอานข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีไมชัดเจน ซับซอน ยากตอการทำความ
เขาใจ เชน การใชภาษาราชการ ท่ีไมเหมาะสมตอความรูของพนักงานผูปฏิบัติงาน สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุ
กัญญา กุลวงศ และ ธีระ ฤทธิรอด (2559) ศึกษาเปรียบเทียบการใหบริการสำนักทะเบียนอำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

กับสำนักทะเบียนอำเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ พบวา สำนักงานทะเบียนอำเภอเกษตรสมบูรณ ขาดเจาหนาท่ี 

และไมมีการสัมมนาท่ีอื่น มีการประชาสัมพันธจำกัด อาคารเกา ขาดการปรับปรุง ยิ่งกวานั้น การบริการไมเปนไปตาม
เวลามาตรฐาน และมีการระดมเจาหนาท่ีบอยครั้ง ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวา การใหบริการบุคลากรอยูในระดับสูง 
ระบบการทำงานอยูในระดับปานกลาง การประชาสัมพันธอยูในระดับสูง สถานท่ีและอาคารอยูในระดับสูง  

3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและงาน
บัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตามลักษณะทางประชากรศาสตร ผล
การศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร ดานระดับการศึกษาและอาชีพตางกันตางกัน  มี
ความคิดเห็นตอคุณภาพในการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียน 

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สรุปไดวาไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว สวนกลุมตัวอยางท่ีมีเพศและอายุ มีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่ง
สรุปไดวาสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของ นุชิดา ทับศรี และ ศิริ
พงษ ทองจันทร (2560) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสำนักทะเบียน อำเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจโดยรวมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ สอดคลองกับผลการศึกษาของ ศรวิษฐา ฉิมชาญเวช และฐิติมา โหลำยอง (2561) ศึกษา
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ประสิทธิภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร กรณีศึกษา อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบวา ผลการศึกษา
เปรียบเทียบเทียบระดับประสิทธิภาพ เมื่อจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ระดับประสิทธิภาพแตกตางกันตาม
ระดับการศึกษาและรายไดรวมตอเดือน ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ.05 แตไมแตกตางกันตาม เพศ อายุและอาชีพ  

4. ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีนำไปสูการพัฒนาการบริการกับคุณภาพการใหบริการงานทะเบียน
ราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ี
นำไปสูการพัฒนาการบริการมีความสัมพันธกับคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัว
ประชาชนของสำนักทะเบียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีความสัมพันธกันในระดับสูงและเปนไปในทางบวก 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคลองกับผลการศึกษาของ ธรรมศักด์ิ ไชยเม็ง และ เสาวลักษณ นิกร
พิทยา (2564) พบวา โดยรวมท้ัง 5 ปจจัย สามารถอธิบายการใหบริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนทองถ่ิน
เทศบาลตำบลโคกลาม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด ไดรอยละ 19.90 ซึ่งพบวามี 2 ปจจัย เรียงลำดับ 

การเขาสูสมการตามความสัมพันธ คือ ปจจัยความเปนรูปธรรมของการบริการ และปจจัยความนาเชื่อถือท่ีสามารถ
รวมกันทำนายการใหบริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตำบลโคกลามอำเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดรอยเอ็ด ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ Hu, 

Qiuxian., Zhang, Leibao., & Wenyu Zhang (2020) ทำการศึกษาเชิงประจักษเกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนดวยความโปรงใสตองบประมาณของรัฐบาลทองถ่ิน: กรณีจากจีน พบวา คุณภาพขอมูล
งบประมาณ วิธีการไดมาซ่ึงขอมูลงบประมาณ และการมีสวนรวมของสาธารณชนเปนเครื่องบงชี้ท่ีดีถึงคุณภาพการ
รับรูความโปรงใสของงบประมาณ ซึ่งมีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจของประชาชน ภาพลักษณของรัฐบาล
ยังสงผลดีตอความพึงพอใจของประชาชนอีกดวย นอกจากนี้ ความพึงพอใจของประชาชนยังเกี่ยวของในทางบวก
กับความไววางใจของสาธารณชนท่ีมีตอรัฐบาลทองถ่ิน แมวาสมมติฐานท่ีเชื่อมโยงความคาดหวังของสาธารณะกับ
ความพึงพอใจของสาธารณชน และตอความโปรงใสของงบประมาณท่ีรับรูถึงคุณภาพนั้นไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

5. แนวทางในการพัฒนาการใหบริการของงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนัก
ทะเบียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวา แนวทางในการพัฒนาการใหบริการของงานทะเบียนราษฎร
และงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ควร
ปรับปรุงเร่ืองตอไปนี้ เจาหนาท่ีผูใหบริการบางคนไมควรพูดจาดุดัน ทำใหประชาชนไมกลาสอบถามขอมูล และ 
เจาหนาท่ีบริการทุกคนควรยิ้มแยมแจมใส 2) ดานกระบวนการใหบริการ ควรปรับปรุงเรื่องตอไปนี้ การใหคำแนะนำ
งานบัตรประชาชนควรมีชัดเจน ควรใหเสร็จสิ้นกระบวนการในจุดเดียว และ ควรปรับปรุงการจัดคิวทำบัตร เนื่องจาก
มีการจำกัดคิวทำบัตร ควรมีการแจงจำนวนคิวบริการใหทราบทางเพจท่ีวาการอำเภอ  ประชาชนจะไดไมเสียเวลา
เดินทางมาติดตอใชบริการ 3) ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก ควรปรับปรุงเรื่องตอไปนี้ สถานท่ีคับ
แคบเกินไป ควรจัดใหมีความกวางขวางกวานี้ เกาอ้ีสำหรับใหบริการประชาชนนอยเกินไป สภาพเกา บางตัวชำรุด 

ควรจัดใหเพียงพอและซอมแซมใหอยูในสภาพดี และควรดูแลหองน้ำสะอาด 4) ดานการประชาสัมพันธ ควรปรับปรุง
เร่ืองตอไปนี้ ควรมีกลองรับฟงความคิดเห็นของผูมาใชบริการ ควรมีจุดใหคำแนะนำเบื้องตนกอนเขารับบริการ และ 
ควรปรับปรุงบริการทางโทรศัพทสำหรับสอบถาม เนื่องจากเมื่อโทรมาแลวไมคอยติด สอดคลองกับแนวคิดของ ชูวงศ 

ฉายะบุตร (2536: 11-14) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการใหบริการแบบครบวงจร (Package service) วาตอง
เปนไปตามหลักการซึ่งประกอบดวย 1) ยึดการตอบสนองความตองการจำเปนของประชาชนเปาหมาย  2) ความ
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รวดเร็วในการใหบริการ 3) การพัฒนาความรวดเร็วในการใหบริการ เปนเร่ืองท่ีสามารถกระทำไดท้ังข้ันตอนกอน
การใหบริการ สามารถดำเนินตอเนื่องไปไดอยางรวดเร็ว ตัวอยางเชน การใหบริการในการจัดทำบัตรประจำตัว
ประชาชน ซึ่งตองมีการจัดสงเอกสารหลักฐานใหสวนกลางเพื่อจัดทำบัตร การแจงยายปลายทาง ซึ่ง สำนักทะเบียน
ปลายทางจะตองรอการยืนยันหลักฐานทางการทะเบียนจากสำนักทะเบียนตนทาง  4) การใหบริการจะตองเสร็จ
สมบูรณ เชน มีผูมาขอ คัดสำเนาทะเบียนบาน หากเจาหนาท่ีผูใหบริการพบวา บัตรประจำตัวประชาชนของผูนั้น
หมดอายุ แลว ก็ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนใหใหม  5) ความกระตือรือรนในการใหบริการ หาก
เจาหนาท่ีผูใหบริการพยายามใหบริการดวยความกระตือรือรนแลว ก็จะทำใหผูมารับบริการเกิดทัศนคติท่ีดี ยอมรับ
ฟงเหตุผล คำแนะนำตาง ๆ มากข้ึน และเต็มใจท่ีจะมารับบริการในเร่ืองอื่น ๆ อีก 6) การใหบริการดวยความถูกตอง 
สามารถตรวจสอบได การใชดุลยพินิจในการใหบริการประชาชนจึงตองเปนไปอยางถูกตองและสามารถตรวจสอบได 

7) ความสุภาพออนนอม เจาหนาท่ีผูใหบริการจะตองปฏิบัติตอประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการดวยความสุภาพ
ออนนอม ซึ่งจะทำใหผูมารับบริการมีทัศนคติท่ีดีตอขาราชการและการติดตอกับทางราชการ และ 8) ความเสมอ
ภาค ขาราชการมีหนาท่ีท่ีจะตองใหบริการแกประชาชนโดยเสมอภาคกัน  

ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของ ประยุทธ จันทรพิทักษกุล (2558) ศึกษาระบบและ
กระบวนการใหบริการทะเบียนราษฎรขององคกรปกครองสวนทองถิน: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเกาะขวาง อําเภอ
เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบวา ผลการศึกษาดังกลาวเปน ฐานขอมูลในการเสนอแนะระบบและกระบวนการ
ใหบริการท้ังดานเจาหนาท่ี บุคลากรท่ีใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและดานคุณภาพของการใหบริการ 

สอดคลองกับผลการศึกษาของ ธรรมศักด์ิ ไชยเม็ง และ เสาวลักษณ นิกรพิทยา (2564) ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
ปจจัยและการพัฒนาการใหบริการงานทะเบียนราษฎรมีดังนี้  ควรใชเปนระบบบัตรคิวอัตโนมัติและควรแบง
ระบบงานหรือสัดสวนงานใหชัดเจน ควรเพิ่มการประชาสัมพันธการแจงขอมูลขาวสาร ข้ันตอนวิธีการรับบริการ 
ผานเอกสาร บอรด หรือจัดเจาหนาท่ีคอยแนะนำ สอดคลองกับผลการศึกษาของ ปยนุช ประเสริฐศักด์ิ และ ระมัด 

โชชัย (2564) พบวา แนวทางการพัฒนาท่ีสำคัญ คือ ควรมีเจาหนาท่ีประชาสัมพันธท่ีมีความรู ความสามารถและ
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม คอยตรวจสอบเอกสาร ควรมีการน เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในระบบการจัดเก็บขอมูล
เอกสารเกา เพื่อปองกันการสูญหายและเพื่อสะดวกประหยัดเวลาในการสืบคนขอมูล ควรมีการจัดเคาเตอรการ
บริการ เกาอี้รับรองใหเพียงพอ สวยงามทันสมัย ระดับภาคเอกชน  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ      
ภิศักด์ิ กัลยาณมิตร, เอก ศรีเชลียง, ดรุณศักด์ิ ตติยะลาภะ และไททัศน มาลา (2561) พบวา ปญหาเกี่ยวกับระบบ
การใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก 1) ดานบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ บุคลากร
ไมเพียงพอในการใหบริการทำให เกิดความลาชาในการบริการประชน และความเขาใจคลาดเคลื่อนในดานระเบียบ
และกฎเกณฑ ในการใหบริการสาธารณะ 2) ดานประชาชน คือ ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการอาจนำเอกสารมา
ไมครบถวนหรือขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเอกสารท่ีจำเปนสำหรับการติดตอรับบริการ และ 
3) ดานวัสดุอุปกรณและงบประมาณท่ีไมเพียงพอ ท้ังในเร่ืองของอาคารสถานท่ี ปายแสดงข้ันตอนและเทคโนโลยีท่ี
เพียงพอ ดังนั้น แนวทางการบริการสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการท่ีดีแกประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจึงควรใหความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของในการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชน และควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธข้ันตอนการขอรับบริการแกประชาชนไดรับทราบ และสุดทายคือ 

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการใหบริการโดยดำเนินการจัดต้ังศูนยรับบริการ ณ จุดเดียว 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยครั้งน้ีไปใช 

จากผลการศึกษาท่ีคนพบ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยครั้งนี้ไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาการใหบริการของงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียน อำเภอแกลง 
จังหวัดระยอง ดังนี้ 

1. ความคิดเห็นของประชาชนกลุมตัวอยางท่ีมีตอปจจัยท่ีนำไปสูการพัฒนาการบริการงานทะเบียนราษฎร
และงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง จากผลการศึกษา พบวา ดาน
กระบวนการใหบริการ ซึ่งเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ดังนั้นผูบริหารควรตระหนักและใหความสนใจในการพัฒนา
เกี่ยวกับเร่ืองตอไปนี้ 1) การใหคำแนะนำงานบัตรประชาชนควรมีชัดเจน 2) ควรใหเสร็จสิ้นกระบวนการในจุดเดียว 
และ 3) ควรปรับปรุงการจัดคิวทำบัตร เนื่องจากมีการจำกัดคิวทำบัตร ควรมีการแจงจำนวนคิวบริการใหทราบทาง
เพจท่ีวาการอำเภอ ประชาชนจะไดไมเสียเวลาเดินทางมาติดตอใชบริการ สวนดานอื่นๆ ควรปรับปรุงเรื่องตอไปนี้  

- ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ควรปรับปรุงเร่ืองตอไปนี้ 1) เจาหนาท่ีผูใหบริการบางคนไมควรพูดจาดุดัน  

ทำใหประชาชนไมกลาสอบถามขอมูล และ 2) เจาหนาท่ีบริการทุกคนควรย้ิมแยมแจมใส 

- ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก ควรปรับปรุงเร่ืองตอไปนี้ 1) สถานท่ีคับแคบเกินไป ควร
จัดใหมีความกวางขวางกวานี้ 2) เกาอี้สำหรับใหบริการประชาชนนอยเกินไป สภาพเกา บางตัวชำรุด  ควรจัดให
เพียงพอและซอมแซมใหอยูในสภาพดี และ 3) ควรดูแลหองน้ำสะอาด  

- ดานการประชาสัมพันธ ควรปรับปรุงเรื่องตอไปนี้ 1) ควรมีกลองรับฟงความคิดเห็นของผูมาใชบริการ   
2) ควรมีจุดใหคำแนะนำเบื้องตนกอนเขารับบริการ และ 3) ควรปรับปรุงบริการทางโทรศัพทสำหรับสอบถาม เนื่องจาก
เมื่อโทรมาแลวไมคอยติด  

2. ความคิดเห็นของประชาชนกลุมตัวอยางท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตร
ประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผผลการศึกษาพบวาดานการใหความมั่นใจ เปน
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ดังนั้นผูบริหารควรตระหนักและใหความสนใจในการพัฒนาใหผูรับบริการมีความเชื่อมั่น
ตอการใหบริการของสำนักทะเบียนอำเภอแกลง ควรพัฒนาเจาหนาท่ีสำนักทะเบียนอำเภอแกลงใหมีความรูท่ี
สามารถใหคำแนะนำและตอบขอสงสัยของผูรับบริการไดเปนอยางดี พัฒนาเจาหนาท่ีสำนักทะเบียนใหบริการดวย
ความสุภาพ ออนโยน และใหเจาหนาท่ีทักษะในการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ สวนดานอื่น ๆ ควรปรับปรุงขอท่ี
มีคาเฉลี่ยอยูในลำดับนอยท่ีสุดดังนี้ 

- ดานความนาเชื่อถือ ควรปรับปรุงเร่ืองเจาหนาท่ีสามารถใหบริการไดตรงกับสัญญาท่ีใหไวกับผูรับบริการ 
- ดานการตอบสนองความตองการ ควรปรับปรุงเร่ือง เจาหนาท่ีพรอมใหบริการเม่ือถึงคิวบริการ 
- ดานความเขาใจและการรับรูความตองการ ควรปรับปรุงเรื่องเจาหนาท่ีเอาใจใสและใหคำแนะนำในการ

แกปญหาใหแกผูรับบริการจนสำเร็จ 

- ดานภาพลักษณ ควรปรับปรุงเร่ืองสภาพแวดลอมของสำนักทะเบียนอำเภอเหมาะสมแกการใหบริการ
ประชาชน 
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3. จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีนำไปสูการพัฒนาการบริการมีความสัมพันธกับคุณภาพการใหบริการ
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมี
ความสัมพันธกันในระดับสูงและเปนไปในทางบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดังนั้นหนวยงานควรการ
ดำเนินงานทุกพัฒนาการบริการดาน ท้ังดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ ดานอาคารสถานท่ีและ
สิ่งอำนวยความสะดวก และดานการประชาสัมพันธใหดีมีคุณภาพยิ่งข้ึนเพื่อใหมีการยกระดับคุณภาพการใหบริการ
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพิ่มสูงข้ึน 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาเปรียบเทียบการบริการของงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัว

ประชาชนของสำนักทะเบียนกับการบริการของอำเภออื่น ๆ เพื่อนำมาเปนขอมูลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลกรสำนักทะเบียน อำเภอแกลง จังหวัดระยองตอไป  

2. การวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเร่ืองปญหาและความตองการในการแกปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
บุคลกรสำนักทะเบียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 

3. การศึกษาการพัฒนาการใหบริการของงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนกั
ทะเบียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาโดยใช
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกยิ่งข้ึน เพื่อสามารถหาแนวทางการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต
ขอจำกัดดานกำลังคนของบุคลากรเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 2) เพื ่อศึกษาความสัมพันธในเรื ่องการ
ดำเนินงานท่ีมีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใตขอจำกัดดานกำลังคนของบุคลากรเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
เปนการศึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใตขอจำกัดดานกำลังคน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
ผูวิจัยใชทฤษฎีของการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใตขอจำกัดดานกำลังคนของบุคลากร โดยใชกลุมตัวอยาง ไดแก 

บุคลากรเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จำนวน 401 คน วิเคราะหและอธิบายโดยใชสถิติเช ิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) ซึ่งประกอบดวย ความถ่ี, รอยละ, คาเฉลี่ย, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, T-test, F-test/ 

ONEWAY ANOWA, และ Pearson Correlation  

ผลการวิจัยพบวา 1) กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอระดับการจัดการทรัพยากรมนุษยอยูในระดับมาก และ
มีความคิดเห็นตอระดับการคงอยูของบุคลากรอยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตามปจจัย
ดานประชากรศาสตรพบวาปจจัยดานอายุวุฒิการศึกษา และฝายงานมีความคิดเห็นตอการคงอยูของบุคลากร
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ; 2) ความสัมพันธเชิงบวกท่ีเดนชัด ระหวาง การรับรูการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยขององคการ การตระหนักถึงผลในอนาคตของบุคคลกับพฤติกรรมการทางานอยางมีจริยธรรม และ
พบดวยวาการรับรูการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการ ดานการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีสวนชวย
ในการสรางเสริมพฤติกรรมการทำงานอยางมีจริยธรรม 

 

คำสำคัญ : การบริหาร, ทรัพยากรมนุษย, ขอจำกัดดานกำลังคน 
 
Abstract

The objectives of this research were to study 1 )  to study the opinion level of human 
resource management under the limitation of manpower of Chumphon municipal personnel, 
Chumphon province 2 )  to study the relationship of operations towards human resource 
management under manpower constraints of Chumphon Municipality personnel, Chumphon 
Province is a study of human resource management under manpower constraints. Case Study 
of Chumphon Municipality, Chumphon Province The sample group was 401 Chumphon 
Municipality Personnel, Chumphon Province, analyzed and explained by using descriptive 
statistics which consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test, F-test/
ONEWAY. ANOWA, and Pearson Correlation
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The results showed that. 1) The sample group had a high level of opinion on the level 
of human resource management. and has a high level of opinion on the persistence level of 
personnel When comparing the opinions of personnel according to demographic factors, it 
was found that age, educational background factors and the departments had different 
opinions on the persistence of personnel at the statistical significance at the 0.05 level. ; 2) A
prominent positive correlation between the perceptions of the organization's human resource 
management. Awareness of the future effect of individuals on ethical work behavior and 
found that the perception of human resource management of the organization Human 
resource training and development contributes to the promotion of ethical working behaviors.

Keywords : administration, human resources, manpower constraints
 

บทนำ 
ทรัพยากรที่มีคุณคาตอองคการ มีความสามารถเรียนรูพัฒนาและปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ี

องคการตั้งไว และเปนทรัพยากรที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานที ่ไมสามารถที่จะลอกเลียนแบบกันได 

(Raymond A. Noe, et al, 2009) องคการที่ตองการบุคลากรที่มีความสามารถที่ตรงกับความตองการจึงตองมี
กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีความสามารถเพื่อเขามาทำงานใหบรรลุตาม วัตถุประสงคขององคการการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยจึงเขามามีบทบาทสำคัญเปนอยางยิ่งตอองคการ ความสำเร็จและความลมเหลวขององคการข้ึนอยู
กับการจัดการทรัพยากรมนุษยเปนหลัก คนถือวาเปนทรัพยากรท่ีมีคามีความสำคัญ เปนอันดับแรก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในปจจุบันนี้เปนยุคของขอมูลสารสนเทศ ผูที ่ทำหนาที่บริหารงานทรัพยากร มนุษยจะตองมีความรอบรูมี
ความสามารถในการกำหนดกลยุทธรวมกับผูบริหารสามารถประยุกตใชเทคโนโลยี สารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสดุ
กับงานบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อใชเปนแหลงขอมูลในการตัดสินใจและจัดการวางแผนพัฒนาบุคลากรและ
บริหารทรัพยากรมนุษยใหมีความเหมาะสมตอบสนองตอเปาหมายขององคการไดอยางรวดเร็วทันทวงทีกับบริบท
ขององคการแหงขอมูลสารสนเทศในปจจุบันนี้ (ประเวศน มหารัตน สกุล, 2011) 

 อีกทั้งประเทศไทยกำลังเขาสูโมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เปนแนวโนมที่กำลังจะเกิดขึ ้นมี
เปาหมายจะชวยเปลี่ยนจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางเปนประเทศท่ีมีรายไดสูง อันจะสรางความม่ังค่ังอยางยั่งยืน
ใหกับประเทศไทยในศตวรรษท่ี 21 ดวยการเตรียมกาวเขาสูยุคธุรกิจจะตองแขงขันกันดวยความรู ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม ซึ่งจำเปนอยางยิ่งที่นักบริหารทรัพยากรมนุษยจะตองมองการณไกล วางแผนสิ่งตางๆ ไว ลวงหนา 
และเตรียมมาตรการแนวทางรับมือกับเหตุการณไดอยางเหมาะสมกับองคการของตนภายในไมเกิน 5 ปขางหนา 
รัฐบาลไดต้ังเปาหมายมุงปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ซึ่งเมื่อบริบททาง
เศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษยของภาคธุรกิจตางๆ ก็จะตองมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลง
ตามไปดวยเชนกัน เพื่อใหองคกรสามารถเติบโตในบริบทใหมไดอยางเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ (ปรีดี ดายฉาย, 2016)  

เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไดมีการวิวัฒนาการไปตามแนวโนมของโลกที่เปลี่ยนไปดวยเชนกัน             

ซึ่งความทาทายในการบริหารทรัพยากรมนุษยในอนาคต เพื่อท่ีจะใหนักบริหารทรัพยากร มนุษยไดมีความตระหนัก
อยูตลอดเวลาวา แนวโนมของโลกมีแนวคิดในการบริหารคน ซึ่งถาไมมีการปรับเปลี่ยนใหทันยุคทันสมัย การบริหาร
จัดการก็จะไมราบรื่น ไมสอดคลองกับพฤติกรรมมนุษยที่เปลี่ยนแปลงไปเชนกัน เพราะวิวัฒนาการของคนไดรับ
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อิทธิพลจากแนวคิดทางตะวันตก โดยเฉพาะยุคการจัดการความรูหรือโลกาภิวัตนเปนการสื่อสารท่ีไรพรมแดน การ 
บริหารภายในองคการจึงมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองปรับตัวใหเขากับสถานการณของโลกท่ี เปลี่ยนแปลงไป โดย
เริ่มมีความตองการที่เปนสากลมากขึ้น มีการสะสมคนเกงและคนดีไวในองคการ สนใจที่จะสรางระบบการส รรหา
คัดเลือก พนักงานท่ีเปนคนเกงและคนดีเขาสูองคการ โดยแตละองคการจะสรางแรงจูงใจหรือดึงดูดคนท่ีเปนคนเกง
ใหเขามารวมงาน ดวยการจางงานที่มีเงินเดือนและสวัสดิการสูงกวาที่อื่นใหทุนการศึกษาตอในระดับ ปริญญาโท 

ปริญญาเอกจนไดมีตำแหนงหนาท่ีการงานท่ีสูงข้ึน (จิรประภา อัครบวร, 2558) 

 จากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขางตน ผูบริหารที่จะนำพาองคการไปสู
องคการแหงความเปนเลิศและสรางความไดเปรียบในการแขงขันในอนาคตไดนั้นจำเปนจะตองมีความตระหนักถึง
แนวโนมดังกลาว และนำมาเปนขอมูลในการ วางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อใหมีความสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงและกาวทันโลกซึ่งจะชวยใหธุรกิจเติบโตไดอยางตอเนื่อง ทีมผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยภายใตขอจำกัดดานกำลังคน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพของนักบริหารทรัพยากรมนุษยไทยใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงและนำพาองคการบรรลุเ ปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใตขอจำกัดดานกำลังคนของบุคลากร

เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธในเรื่องการดำเนินงานที่มีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลภาย ใตขอจำกัดดาน

กำลังคนของบุคลากรเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
 
กรอบแนวคิดในการทำการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย ภายใตขอจำกัดดานกำลังคน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร” โดยมีตัวแปรอิสระ ไดแก ขอมูลทั ่วไปของบุคลากรทางการศึกษา เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณการทำงาน และรายไดเฉลี่ย และปจจัยดานการดำเนินงาน ไดแก ดานนโยบาย ดานแผนงาน ดานปริมาณงาน 
และดานความตองการดานการบริการ และตัวแปรตาม ไดแก การบริหารทรัพยากรบุคคลภายใตขอจำกัดดานกำลังคน 

ไดแก การวางแผนดานกำลังคน การสรรหาและการคัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนา การจายคาตอบแทนและ
ผลประโยชน การดูแลสภาพความปลอดภัย พนักงานสัมพันธ  
สมมติฐานการศึกษา 
 1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีความเห็นตอการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใตขอจำกัดดานกำลงัคน
ของบุคลากรเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ 0.05 

2. ปจจัยดานการดำเนินงานมีความสัมพันธการบริหารทรัพยากรบุคคลการทำงานภายใตขอจำกัดดาน
กำลังคน ของบุคลากรเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ 0.05 
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วิธีการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการศึกษาเรื่อง ไดแก บุคคลากรในเทศบาลอำเภอเมือง จังหวัดชุมพรจำนวน 505 คน 

ไดแก เทศบาลเมืองชุมพร เทศบาลตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร เทศบาลตำบลทาาง เทศบาลตำบล
วังไผ เทศบาลตำบลบางลึก เทศบาลตำบลวังใหม เทศบาลตำบลสะพลี เทศบาลนาชะอัง เทศบาลตำบลขุนกระทิง 
เทศบาลตำบลหาดทรายรี ผูวิจัยจึงกำหนดเกณฑอายุประชากรที่ใชในการวิจัยดังกลาวขางตน ซึ่งเปนผูทำงาน            

ในบุคคลากรในเทศบาลอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดังนั้นจึงเลือกใชสูตรการคำนวณหาขนาดตัวอยางในกรณีที่ทราบ
ประชากรที่แนนอน โดยใชสูตรของเครซี่และมอรแกน และคำนวณหาจำนวนกลุมตัวอยางในแตละเขตเทศบาล           

ตามสัดสวนของประชากร จำนวนกลุมตัวอยาง 401 คน 

 

ลักษณะและข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษยภายใตขอจำกัดดานกำลังคน กรณีศึกษาเทศบาล

เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ครั้งนี้จะประกอบดวยแบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เครื่องมือแบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ 

จำนวน 5 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการทำงาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ตอนท่ี 2 การบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนดานกำลังคน การสรรหาและการคัดเลือก การฝกอบรม
และการพัฒนา การจายคาตอบแทนและผลประโยชน การดูแลสภาพความปลอดภัย พนักงานสัมพันธ การวิจัยดาน
ทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการใหรางวัล  
 
การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในการบริหารทรัพยากรมนุษยภายใตขอจำกัดดานกำลังคน 

กำหนดกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัยและใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2. สรางแบบสอบถาม และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามวาครอบคลุมวัตถุประสงค จากการนำ
แบบสอบถามไปใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบ 

3. ความถูกตองในเนื้อหาเครื่องมือ นำแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของแบบสอบถามและนำเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อปรับปรุงใหสมบูรณ 

3.1 ผูวิจัยทำการตรวจสอบหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามตามข้ันตอน 

3.2 ผูวิจัยนำเสนอแบบสอบถาม (ฉบับราง) เสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื ่อตรวจสอบความ
ถูกตองเชิงเนื้อหา ตลอดจนใหขอเสนอแนะ ปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลองตามวัตถุประสงคการวิจัย และความ
สมบูรณของแบบสอบถาม 
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3.3 ผูวิจัยนำแบบสอบถาม (ฉบับราง) ท่ีแกไขตามคำแนะนำของอาจารยท่ีปรึกษาไปทดสอบดาน
เนื้อหาและขอคำถาม โดยการใหผูมีความรูและประสบการณในดานโดยตรงทำการวิเคราะหและพิจารณาคำถาม
เปนรายขอพรอมท้ังใหความคิดเห็นในแตละประเด็น เพื่อนำมาปรับปรุงขอคำถามใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

3.4 นำแบบสอบถาม (ฉบับราง) ท่ีผานการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ตรวจสอบขอมูลดาน
เนื้อหาวาสอดคลองกับหัวขอวิจัยและวัตถุประสงค ตลอดจนกรอบแนวคิดท่ีกำหนดหรือไม จากนั้นนำมาคำนวณหา
คาโดยวิธี (Item Objective Congruence Index: IOC) เพื่อทำการตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหาความชัดเจน
ของขอคำถามและประเด็นคำถาม โดยสามารถวัดสิ่งท่ีผูวิจัยตองการไดตามวัตถุประสงค ซึ่งจากการนำแบบสอบถาม
ไปทดสอบความเท่ียงตรง พบวา คำถามทุกขอไดคา IOC > 0.5 และคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.902 (ภาคผนวก ค.) 

แสดงวาสามารถนำไปใชงานได  

4. นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามคำแนะนำของอาจารยท่ีปรึกษาใหผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) จากนั้นปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ 

5. นำแบบสอบถามท่ีไดไปทดลองใช (Try – out) กับอาสาสมัครสาธารณสุขที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 

30 คน ไดคา Try – out มากกวา 0.8 ซึ่งถือวาแบบสอบถามนี้มีความเชื่อถือไดสามารถนำไปเก็บขอมูลไดจริง โดย
คาท่ีไดตองมีคาใกลเคียง 1 มากที่สุด ในการศึกษา ไดผลการหาคาสัมประสิทธแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) พบวา 0.973 

6. นำแบบสอบถามท่ีไดทดลองใชแลวมาปรับปรุงดานสำนวนภาษาใหชัดเจน ตลอดจนรูปแบบการจัดพมิพ
แบบสอบถามใหมีความเหมาะสม และนำไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ขอมูลในสวนนี้ ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรและกลมุ

ตัวอยางโดยตรง ดังนี้ 
1.1 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยขอความรวมมือกับกลุมตัวอยาง จำนวน 401  คน ในการ

ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล แตดวยสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 เพื่อท่ีจะสามารถเก็บรวบรวม
ขอมูลไดอยางสะดวก ผูวิจัยจึงไดทำการสรางแบบสอบถามออนไลนขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับมาตรการ Social 

Distancing หรือ การเวนระยะหางทางสังคมเพื่อลดการแพรระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งแบบสอบถามออนไลน
จะเปนคำถามแบบปลายปด (Close ended Questions) โดยดำเนินการจัดสงลิงคแบบสอบถามออนไลนผาน
ชองทาง Google From ใหแกกลุมตัวอยางทำการตอบแบบสอบถาม   

1.2 ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมา โดยตรวจสอบความถูกตองความครบถวนของขอมูล 

แลวนำมากำหนดรหัสคำตอบเพื่อทำการวิเคราะหประมวลผลตอไป 

 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยการหาขอมูลดวยการคนควาจากเอกสารและบทความท่ี
เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานท่ีใชเปนแนวทางในการวิจัย 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
เร่ืองการบริหารทรัพยากรมนุษยภายใตขอจำกัดดานกำลังคน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

ผูวิจัยนำขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยางมาทำการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 
วิเคราะหและอธิบายโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ซึ่งประกอบดวย ความถี่, รอยละ, คาเฉลี่ย, 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, T-test, F-test/ONEWAY ANOWA, และ Pearson Correlation ซึ่งมีข้ันตอนการวิเคราะห
ดังนี้ 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก  

1.1 คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการทำงาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

1.2 คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษยภายใตขอจำกัดดานกำลังคน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก  
2.1 สถิติ T-test (Independent Sample) ใชวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลดานเพศสงผลตอการบริหารทรัพยากร

มนุษยภายใตขอจำกัดดานกำลังคน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
2.2 สถิติ F-test หรือ One-way ANOVA ใชวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลดานอายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา 

อาชีพ และรายไดสงผลตอการบริหารทรัพยากรมนุษยภายใตขอจำกัดดานกำลังคน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร  

2.3 การวิเคราะหถดถอย (Regression Analysis) ใชวิเคราะหการบริหารทรัพยากรมนุษยภายใตขอจำกัด
ดานกำลังคน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
 

ผลการศึกษา 
ตอนที่ 1 ผลวิเคราะหขอมูลจำแนกตามเพศ พนักสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 201 คน คิดเปนรอยละ 

51.0 และเพศชาย จำนวน 200 คน คิดเปนรอยละ 49.9 ตามลำดับ ผลวิเคราะหขอมูลจำแนกตามอายุ สวนใหญมี
อายุระหวาง 41-50 ป มีจำนวน 182 คน คิดเปนรอยละ 45.38 ถัดมา มีอายุ 31-40 ป มีจำนวน 178 คน คิดเปน
รอยละ 44.38 ถัดมามีอายุ 20 - 30 ป มจีำนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 9.97 ตามลำดับ ผลวิเคราะหขอมูลจำแนก
ตามระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญปริญญาตรี จำนวน 363 คน คิดเปนรอยละ 90.52 ถัดมา 
อนุปริญญา หรือ ปวส. มีจำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.23 ถัดมา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.            

มีจำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.49 และ มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) มีจำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.74 

ตามลำดับ ผลวิเคราะหขอมูลจำแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามพบวา โสด จำนวน 310 คน คิดเปน
รอยละ 77.30 ถัดมา สมรส/อยูดวยกัน จำนวน 87 คน คิดเปนรอยละ 21.69 ถัดมา หมาย/หยาราง จำนวน 3 คน 

คิดเปนรอยละ 0.74 และแยกกันอยู จำนวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.0 ตามลำดับ ผลวิเคราะหขอมูลจำแนกตาม
ระยะเวลาการทำงานของผูตอบแบบสอบถามพบวา 6 ป ข้ึนไป จำนวน 300 คน คิดเปนรอยละ 74.81 ถัดมา 4-5 ป 

จำนวน 90 คน คิดเปนรอยละ 21.6 ถัดมา 0-1 ป จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.49 และ 2-3 ป จำนวน 1 คน 
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คิดเปนรอยละ 0.24 ตามลำดับ ผลวิเคราะหขอมูลจำแนกตามรายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถามพบวา 20,001 

-30,000 บาท / เดือน จำนวน 329 คน คิดเปนรอยละ 82.04 ถัดมา 20,001 -30,000 บาท / เดือน จำนวน 69 

คน คิดเปนรอยละ 17.20 และ 10,000 - 20,000 บาท / เดือนจำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.74 ตามลำดั 

ตอนที่ 2 ปจจัยดานการดำเนินงาน ภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ( )         

เมื ่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ดานปริมาณงาน อยูในระดับมากที่สุด ( ) ถัดมา       
ดานนโยบาย อยูในระดับมากที่สุด ( ) ถัดมา ดานความตองการดานการบริการ อยูใน
ระดับ ( ) ตามลำดับ 

ปจจัยดานการดำเนินงาน ดานปริมาณงาน ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( ) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทานมีการวางแผนบริหารจดัการปริมาณงานเพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน อยูใน
ระดับมากที่สุด ( ) ถัดมา ทานปฏิบัติงานดวยความสำเร็จไดตามปริมาณงานเม่ือ
เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กำหนดไว อยูในระดับมากที่สุด ( ) ถัดมา ทานมีการ
จัดลำดับความสำคัญของปริมาณงานเพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมากท่ีสุด ( ) 

ตามลำดับ ผูนำดานการสาธารณะสุขของพื้นท่ี ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( ) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา พนักงานทำงานไดตรงตามเปาหมายและงานออกมามีคุณภาพดีอยูในระดับมากที่สุด 

( ) ถัดมา พนักงานมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานท่ีองคกรไดกำหนดไวอยูในระดับมาก
ที่สุด ( ) และ คุณภาพงานที่ต่ำกวามาตรฐานอยูในเกณฑพิกัดที่ยอมรับได อยูใน
ระดับมากท่ีสุด ( )  

ตอนที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคลภายใตขอจำกัดดานกำลังคน  การบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต
ขอจำกัดดานกำลังคน ภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ( ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ดานปริมาณงาน อยูในระดับมากท่ีสุด ( ) ถัดมา ดานนโยบาย อยูในระดับมากท่ีสุด 

( ) ถัดมา ดานความตองการดานการบริการ อยูในระดับ ( ) 

ตามลำดับ การบริหารทรัพยากรบุคคลภายใตขอจำกัดดานกำลังคน การวางแผนดานกำลังคนอยูในระดับมากท่ีสุด 

( ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา คุณภาพ ความสามารถของพนักงาน และจำนวน
กำลังคนท่ีเหมาะสมกับงาน อยูในระดับมากท่ีสุด ( ) และ งานโหลดสงผลตออารมณ 

ความเครียด และบรรยากาศการทำงาน ที่สำคัญอาจเสียโอกาสทางธุรกิจ เพราะไมมีกำลังคนเพียงพอตอการผลิต
สินคา และบริการ อยูในระดับมากที่สุด ( ) การบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต
ขอจำกัดดานกำลังคน การสรรหาและการคัดเลือก อยูในระดับมากท่ีสุด ( ) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา ผกระบวนการในการแสวงหาและจูงใจผูสมัครงานที่มีความสามารถเขามาทำงานในองคการ
กระบวนการนี้จะเร่ิมตนต้ังแตการแสวงหาคนเขาทำงานและสิ้นสุด เมื่อบุคคลไดมาสมัครงานในองคการ อยูในระดับ
มากที่สุด ( ) และ การสรรหาจึงเปนศูนยรวมของผูสมัครงานเพื่อดำเนินการคัดเลือก
เปนพนักงานใหมตอไป อยูในระดับมากที่สุด ( ) การบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต
ขอจำกัดดานกำลังคน การฝกอบรมและการพัฒนา อยูในระดับมากที่สุด ( ) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา การดำเนินการสงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความสามารถทัศนคติ  และประสบการณ
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เพิ ่มขึ ้น เพื ่อใหสามารถปฏิบัติงานในตำแหนงปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพอยู ในระดับมากที่สุด (

) และ กระบวนการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นอยางเปนระบบเพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ทักษะ 

ความสามารถ ทัศนคติ และประสบการณที่เพิ่มข้ึน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุผล
สำเร็จตามเปาหมายขององคการอยูในระดับมากท่ีสุด ( )  

การบริหารทรัพยากรบุคคลภายใตขอจำกัดดานกำลังคน การจายคาตอบแทนและผลประโยชน อยูใน
ระดับมากท่ีสุด ( ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การใหผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
ในรูปแบบตางๆ เชน คาจาง เงินเดือน เงินชดเชย หรือผลประโยชนอยางอื่นที่องคการใหแกบุคลากรเพื่อเปนการ
ตอบแทนการทำงานของบุคคล อยูในระดับมากที่สุด ( ) และ สิ่งที ่องคการหรือ
หนวยงานจายใหแกผูปฏิบัติงานเพื่อเปนสงตอบ แทนในการทำงานใหองคการ โดยทั่วไปมักหมายหมายถึง
คาตอบแทนโดยปกติ อยูในระดับมากท่ีสุด ( )  

การบริหารทรัพยากรบุคคลภายใตขอจำกัดดานกำลังคน การดูแลสภาพความปลอดภัย อยูในระดับมากท่ีสุด 

( ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา องคกรสภาพการทำงานที่ถูกตองโดยปราศจาก
อุบัติเหตุในขณะทำงานนั่นเอง อุบัติเหตุ อาจนิยามไดวา คือเหตุการณที่เกิดข้ึนอยางไมพึงประสงค อยูในระดับมาก
ที่สุด ( ) และ ในดานความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะที่เกี ่ยวกับนักเรียน
ความปลอดภัยในการทำงานเปนสิ่งสำคัญที่พนักงาน อยูในระดับมากท่ีสุด ( )  

การบริหารทรัพยากรบุคคลภายใตขอจำกัดดานกำลังคน การสรรหาและการคัดเลือก อยูในระดับมากท่ีสุด 

( ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกรหรือความสัมพันธ 

ระหวางนายจางกับลูกจางในการจางงานจนออกจากงาน อยูในระดับมากที่สุด ( ) 

และ ความสัมพันธระหวางบุคคลและองคกรที่เกี ่ยวของกับการทำงานและการจางงาน อยูในระดับมากที่สุด 

( )  

 
การอภิปรายผล 

จากวัตถุประสงคขอ (1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใตขอจำกัดดาน
กำลังคนของบุคลากรเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พบวา การบริหารทรัพยากรบุคคลภายใตขอจำกัดดาน
กำลังคน ภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ดานปริมาณงาน ถัดมา ดานนโยบาย ถัดมา 
ดานความตองการดานการบริการ ตามลำดับ การบริหารทรัพยากรบุคคลภายใตขอจำกัดดานกำลังคน การวางแผน
ดานกำลังคน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา คุณภาพ ความสามารถของพนักงาน และจำนวนกำลังคนท่ีเหมาะสม
กับงาน และ งานโหลดสงผลตออารมณ ความเครียด และบรรยากาศการทำงาน ที่สำคัญอาจเสียโอกาสทางธุรกิจ 

เพราะไมมีกำลังคนเพียงพอตอการผลิตสินคา และบริการ การบริหารทรัพยากรบุคคลภายใตขอจำกัดดานกำลังคน 

การสรรหาและการคัดเลือก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผกระบวนการในการแสวงหาและจูงใจผูสมัครงานที่มี
ความสามารถเขามาทำงานในองคการกระบวนการนี้จะเร่ิมตนต้ังแตการแสวงหาคนเขาทำงานและสิ้นสุด เมื่อบุคคล
ไดมาสมัครงานในองคการ และ การสรรหาจึงเปนศูนยรวมของผูสมัครงานเพื่อดำเนินการคัดเลือกเปนพนักงานใหม
ตอไปการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใตขอจำกัดดานกำลังคน การฝกอบรมและการพัฒนา อยูในระดับมากที่สุด  

การดำเนินการสงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความสามารถทัศนคติ  และประสบการณเพิ่มขึ ้น เพื ่อใหสามารถ
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ปฏิบัติงานในตำแหนงปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ และ กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีจัดข้ึนอยางเปนระบบเพื่อให
ผูเขารับการอบรมมีความรู ทักษะ ความสามารถ ทัศนคติ และประสบการณที่เพิ่มข้ึน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายขององคการ ปจจัยสำคัญของการบริหารนั้นประกอบไปดวย
สิ่งสำคัญ 4 ประการ นั่นก็คือ มนุษย, เงินทุน, วัสดุอุปกรณตาง, และการบริหารจัดการ ใน 4 ประการนี้สวนที่มี
ความสำคัญที่สุดเห็นจะเปนมนุษยนั่นเอง เพราะนี่คือทรัพยากรท่ีมีคุณคาและเปนประโยชนมากที่สุดในการบริหาร
จัดการแตละองคกร บุคคลท่ีมีศักยภาพยอมทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และทำใหองคกรพัฒนาไดอยางมีศักยภาพ
ในคราวเดียวกันดวย การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลนี้จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองทำใหองคกรเคลื่อนไป
ขางหนาไดอยางไมสะดุดใดๆ หนาที่ในการบริหารจัดการบุคคลนี้ถือวาเปนภาระกิจสำคัญอยางยิ่งสำหรับฝาย
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพนั้นตางก็มีรายละเอียดมากมายดวยเชนกัน 

จากวัตถุประสงคขอ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธในเร่ืองการดำเนินงานท่ีมีตอการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภายใตขอจำกัดดานกำลังคนของบุคลากรเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พบวา การบริหารทรัพยากรบุคคล
ภายใตขอจำกัดดานกำลังคน การจายคาตอบแทนและผลประโยชน อยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา การใหผลประโยชนทางเศรษฐกิจในรูปแบบตางๆ เชน คาจาง เงินเดือน เงินชดเชย หรือผลประโยชนอยาง
อื่นท่ีองคการใหแกบุคลากรเพื่อเปนการตอบแทนการทำงานของบุคคล และ สิ่งท่ีองคการหรือหนวยงานจายใหแก
ผูปฏิบัติงานเพื่อเปนสงตอบ แทนในการทำงานใหองคการ โดยทั่วไปมักหมายหมายถึงคาตอบแทนโดยปกติ การ
บริหารทรัพยากรบุคคลภายใตขอจำกัดดานกำลังคน การดูแลสภาพความปลอดภัย องคกรสภาพการทำงานท่ี
ถูกตองโดยปราศจากอุบัติเหตุในขณะทำงานนั่นเอง อุบัติเหตุ อาจนิยามไดวา คือเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางไมพึง
ประสงค และ ในดานความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับนักเรียนความปลอดภัยในการทำงานเปนสิ่ง
สำคัญท่ีพนักงาน การบริหารทรพัยากรบุคคลภายใตขอจำกัดดานกำลังคน การสรรหาและการคัดเลือก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกรหรือความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางในการจางงาน
จนออกจากงาน และ ความสัมพันธระหวางบุคคลและองคกรท่ีเกี่ยวของกับการทำงานและการจางงาน การบริหาร
จัดการในดานความสามารถของบุคลากรนี้เปนเรื่องที่มองขามไมไดเพราะนั่นเปนปจจัยสำคัญตอการขับเคลื่อนของ
องคกร การบริหารจัดการในสวนของบุคคลนี้ก็ไดแก เรื่องทักษะการทำงาน, ประสบการณการทำงาน, ไปจนถึงเร่ือง
ของลักษณะนิสัย หากทุกอยางสอดคลองและเหมาะสมกับการทำงานก็จะยิ่งทำใหทำงานไดราบร่ืนไมเกิดปญหาใดๆ 

แลวสิ่งตางๆ เหลานี้ก็สามารถฝกอบรมไดเพื่อใหบุคลากรแตละคนพัฒนาศักยภาพของตัวเองใหสูงข้ึนไดเชนกัน  

 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ 
 การบริหารทรัพยากรมนุษยภายใตขอจำกัดดานกำลังคน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรควร
มีการวางมาตรการและหลักเกณฑในการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหาร ทรัพยากรมนุษยตางๆ ใหเปนรูปธรรม เพื่อ
ลดการใชระบบอุปถัมภไดอยางชัดเจน ทำใหไดคนดี คนมีความสามารถดำรงตำแหนงที่เหมาะสมเกิดประโยชน
สูงสุดแกหนวยงานตอไป และการบริหารทรัพยากรมนุษยภายใตขอจำกัดดานกำลังคน กรณีศึกษาเทศบาลเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพรควรมีการวางแผนในเร่ืองของอัตรากำลังของทรัพยากรมนุษยท่ีเปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน รวมท้ังมี
การเพิ่มเทคโนโลยีท่ีจะสามารถวิเคราะหอัตรากำลังไดเหมาะสม เพื่อปองกันการขาดแคลนทรัพยากรมนุษยและเพือ่
เก็บไวเปนสถิติเวลาเสนอขออัตรากำลังเพิ่มเติมในโอกาสขางหนาตอไป 
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ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งตอไป 
การบริหารทรัพยากรมนุษยภายใตขอจำกัดดานกำลังคน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรควร

มีการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเพียงพอตอจำนวนบุคลากรที่มีอยู และใหสอดคลองเทคโนโลยีท่ี
นำมาใชอยูเสมอ รวมทั้งติดตามผลการฝกอบรมตางๆ เพื่อจัดทำเปนสถิติไว ใช ในการบริหารทรัพยากรมนุษยของ
หนวยงานตอไป 
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตำรวจรัฐสภาเม่ือเกิดสถานการณฉุกเฉินกรณีผูชุมนุมทางการเมือง 
  
ผูวิจัย   ฉัตรชัย  นิมสุวรรณ 

 

บทนำ 
 การรักษาความปลอดภัยในสถานการฉุกเฉิน ในท่ีประชุม อาคารรัฐสภาและบริเวณโดยรอบ เปนผลมาจากการ
ขยายตัวของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

สงผลให อาคารรัฐสภาเปนศูนยรวมในการจัดกิจกรรมทางการเมืองของผูที่ตองการการมีสวนรวมทางการเมืองตาง ๆ 

ในชวงท่ีผานมา ดังนั้นอาคารรัฐสภาจึงเปนท่ีรองรับกระบวนการทางการเมือง กระบวนการนิติบัญญัติเปนท่ีปฏิบัติหนาท่ี
ของสมาชิกรัฐสภา อันประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสภาชิกวุฒิสภา เปนจุดศูนยรวมในการแสดงออกทาง
การเมืองและหลายครั้งเปนที่หมายของชุมนุมในทางการเมืองเพื่อมาแสดงออกจุดยืนทางการเมือง ประกอบกับในยุค
โลกาภิวัฒนที่มีการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร การใชชีวิตประจำวัน ตลอดจนการรับรูขาวสารทาง
การเมือง อันมีผลตอ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคม ท่ีจำเปนท่ีประชาชนตองมีสวนรวมในฐานะพลเมือง เพื่อ
พัฒนาสภาพเศรษฐกิจ และสังคม ปจจุบันใหดียิ่งขึ้น โดยรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของผูชุมนุมทางการเมอืง
ท่ีมาแสดงออกในบริเวณอาคารรัฐสภาและสถานท่ีโดยรอบมีดวยกันหลายรูปแบบ ต้ังแตการแสดงออกเชิงสัญลักษณเพื่อ
แสดงจุดยืนทางการเมืองมีการสนับสนุนหรือคัดคานนโยบายตาง ๆ ท่ีไดมีการพิจารณาของรัฐสภา ไตระดับจนถึงการใช
ความรุนแรง เกิดการปะทะไดรับบาดเจ็บของประชาชนท่ีมีแนวโนมท่ีอาจทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนในอนาคต 

การเรียกรองของกลุมผูชุมนุมหนาบริเวณอาคารรัฐสภา หลายคร้ังเดินทางมาเพื่อแสดงออกทางการเมืองและ
หลายครั้งก็มีการเตรียมความพรอมเพื่อใหเกิดความรุนแรงกับเจาหนาท่ีท่ีรักษาความปลอดภัยท้ังบริเวณดานหนาอาคาร
รัฐสภาและบริเวณโดยรอบ จากเหตุการณดังกลาวรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี พยายามประนีประนอม 

ใชแนวการเจรจาตอรองเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอย สนับสนุนใหเกิดการพูดคุยเพื่อหาทางออกทางการเมืองไมใหเกิด
การปะทะใชความรุนแรง สวนการรักษาความสงบเรียบรอยภายในบริเวณอาคารรัฐสภานั้นซึ่งนับเปนศูนยกลางรกัษา
ความปลอดภัย โดยมีศูนยประสานงานรวมระหวางสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา อีกทั้งยังมีหนวยงานอื่นภายนอกรวมกันรักษาความปลอดภัยในบริเวณที่ประชุม และบริเวณรอบนอกอาคาร
รัฐสภา เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดกับบุคคล ทรัพยสินและสถานที่โดยรอบ ตลอดจนสถานที่ภาครัฐเชนศูนยบริการ
สาธารณสุข วัด และสถานที่ราชการตาง ๆ ตลอดจนชุมชนบานเรื องประชาชนที่อยูบริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภา           
ใหปลอดภัยไมเกิดความเสียหายจากการปะทะ ทำใหทรัพยสินของสวนรวม ทรัพยสินทางราชการเสียหายจากการปะทะ
กับผูชุมนุม หรืออาจการเกิดเพลิงไหมไดหากเกิดความรุนแรงในการประทะกันกันรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการควบคุม
ปจจัยดานความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารรัฐสภาในมิติตาง ๆ  จึงมีความจำเปนในการปองกันและการ
บริหารจัดการรักษาความปลอดภัยสถานการณไมรุนแรง ทำใหเกิดการรักษาความปลอดภัยท่ีสมบูรณแบบ ซึ่งเปนความ
สงบเรียบรอยไมกอใหเกิดความเสียหายท้ังตอบุคคล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนบุคลากรในวง
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งานรัฐสภา ขาราชการ ประชาชนผูมาติดตอ และชุมชนรอบขาง ซึ่งมีทั้งสถานท่ีของภาครัฐและพื้นท่ีของเอกชน ไมไดรับ
ความเสียหายใด ๆ นั้น และยังเปนการลดอุณหภูมิความรอนแรง ความกดดันจากสถานการณการปะทะของผูชุมนุมทาง
การเมืองใหคลี่คลายเกิดความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติงาน อันประกอบดวยเจาหนาที่ทั้งตำรวจ เจาหนาที่ตำรวจ
รัฐสภา เจาหนาที่ควบคุมฝูงชน เจาหนาที่ดับเพลิง เจาหนาที่ดานการพยาบาล ตลอดจนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานอื่น ซึ่ง
บางทีเจาหนาท่ีดังกลาวอาจเปนเปาหมายในการประทุษรายทางดานรางกายและทรัพยสิน  

การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารรัฐสภาตาม ระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยในบริเวณอาคารรัฐสภา พ.ศ. 2563 นั้น สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาตองใชศักยภาพสูงสุด องคกรดังกลาวเปนหนวยงานหลักของกระบวนการนิติบัญญัติ หนึ่งในสามของอำนาจ
อธิปไตย ภายใตรัฐธรรมนูญ นั้นจึงนับเปนสิ่งสำคัญที่เปนแนวทางหลักในการดำเนินการดานการรักษาความปลอดภัยใน
มิติตางๆ ท้ังการปองกัน การเผชิญเหตุ การแกไขและเยียวยา ตลอดจน การดับเพลิง การจราจรทางบก และทางน้ำ การ
เคลื่อนยายบุคคลสำคัญ ตลอดจนการเตรียมความพรอมทางดานการแพทย ครบถวนเปนเอกภาพท่ีอยูในแผนปฏิบัติการ 
ซึ่งทั้งหมดนี้ตอไดรับการประสานใหสอดรับ มีผูประสานงานที่ชัดเจน ตรงตอเวลา และสิ่งหนึ่งที่ตองปฏิบัติคือการ
ซักซอมเพื่อใหเกิดการเตรียมความพรอมรองรับสถานการณฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ ้นได การเตรียมตัวของเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน ตลอดจนสมาชิกรัฐสภาตองมีความรูและสามารถใชแผนรองรับ บริหารสถานการณฉุกเฉินเมื่อตองเผชิญ
เหตุไดอยางเต็มประสิทธิภาพการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ โดยเฉพาะตำรวจรัฐสภา
สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เปนเจาหนาที่หลักในการรักษาความปลอดภัยในที่ประชุม อาคารรัฐสภา
และพื้นที่โดยรอบ มีกฎหมาย ระเบียบรัฐสภาวาดวยการรักษาความปลอดภัยสถานที่ประชุมของรัฐสภาและบริเวณ
รัฐสภา พ.ศ. 2554 ใหอำนาจและหนาท่ีกับเจาหนาท่ี รวมท้ัง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 41) ที่ใหอำนาจหนาที่เจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ดานปกครอง ทำหนาที่ดานการรักษาความ
ปลอดภัยใหกับบุคคล ทรัพยสินและอาคารสถานท่ี เปนสิ่งท่ีควรใหความสำคัญเปนลำดับแรก ตลอดจน ความปลอดภัย
แกบุคคลสำคัญตลอดจนประชาชน อยางมีประสิทธิภาพ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตำรวจรัฐสภาเมื่อเกิด
สถานการณฉุกเฉินกรณีผูชุมนุมทางการเมืองและเพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานของตำรวจรัฐสภาเมื่อเกิด
สถานการณฉุกเฉินกรณีผูชุมนุมทางการเมือง เปนการศึกษามาตรการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภา ซึ่งประกอบดวย
สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ท่ีตองเผชิญเหตุเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉิน เมื่อ
เกิดเหตุการณชุมนุมทางการเมือง ในการปองกัน เผชิญเหตุ และเยียวยา ในสถานการณฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ ้นใน
กระบวนการการมีสวนรวมทางการเมืองในปจจุบันตลอดจนวิเคราะหถึงความเหมาะสมและความสอดคลองกับแผน
รักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคาร รัฐสภาและบริเวณโดยรองเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัย
ใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันตอไป 
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กรอบแนวคิดทฤษฏีและบริบททางการเมือง 
การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตำรวจรัฐสภาเมื ่อเกิดสถานการณฉุกเฉินกรณีผูชุมนุมทาง

การเมือง ปจจัยภายในหนวยงาน คือ 1. อัตรากำลังเจาหนาท่ีตำรวจรัฐสภา 2. เครื่องมือใชในการปฏิบัติงาน 3. งบประมาณ 

4. ความรูความสามารถของเจาหนาท่ีตำรวจรัฐสภา 5. การสนับสนุน ชวยเหลือจากผูบังคับบัญชา 6. การประสานงาน
ภายในหนวยงาน 7. สวัสดิการและคาตอบแทน และ8. สมรรถนะรวมกับปจจัยภายนอกหนวยงานคือ 1. สภาพพื้นท่ีใน
การปฏิบัติงาน 2. ความรวมมือของประชาชน 3. อิทธิพลทางการเมืองและ4. การประสานกับหนวยงานภายนอก นำมา
วิเคราะหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตำรวจรัฐสภาเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉินกรณีผูชุมนุมทางการเมือง ดาน
ความสำเร็จในงาน ดานความพึงพอใจงาน ดานความคุมคาและแนวทางท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานของตำรวจรัฐสภา
เมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉินกรณีผูชุมนุมทางการเมืองกรณีผูชุมนุมทางการเมืองใหญ จำนวน 2 ครั้ง ระหวาง มกราคม 

พ.ศ.2564 ถึง เมษายน พ.ศ.2565 เปนการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ตำรวจรัฐสภาเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉินกรณีผูชุมนุมทางการเมืองตางกัน ซึ่งมีเจาหนาท่ีตำรวจรัฐสภาประเภทวิชาการ
จำนวน 115 คน คน เจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาประเภททั่วไป จำนวน 80 คน และรวมทั้งสิ ้น 195 คน ณ สำนักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานครต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2565 ถึง เดือนกรกฎาคม 2565 

ประสิทธิภาพในการเผชิญเหตุของตำรวจรัฐสภา กรณีผูชุมนุมทางการเมือง 
 การรักษาความปลอดภัยในสถานการณฉุกเฉินตองเผชิญหนากับวิกฤตการณความเสียงตาง ๆ  ตองมี
ประสิทธิภาพในการเผชิญเหตุของตำรวจรัฐสภา กรณีผูชุมนุมทางการเมืองระบบรักษาความปลอดภัยจึงเปนปจจัย
สำคัญอยางหนึ่งที่จะสรางความมั่นใจใหแก สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรที่เกี่ยวของ ตลอดจน
ประชาชนผูมาติดตอกับรัฐสภา ซึ่งตามขอกำหนด ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารรัฐสภา            

พ.ศ. 2563 และ แผนการบริหารสถานการณฉุกเฉินในสภาวะวิกฤตในบริเวณอาคารรัฐสภาเปนหลักสำคัญที่ใหตำรวจ
รัฐสภา ยึดเปนหลักปฏิบัติเปนการเสริมสราง ประสิทธิภาพในการเผชิญเหตุของตำรวจรัฐสภา กรณีผูชุมนุมทางการเมือง ดังนี ้
อัตรากำลังเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภา  
 ตำรวจรัฐสภาปจจุบันมีอัตรากำลังดังกลาวเปนอัตรากำลังท่ีทำการในพื้นท่ีบริเวณอาคารรัฐสภาแหงใหม สัปปา
ยะสภาสถานที่มีพื้นที่จำนวน 123 ไร ซึ่งมีขนาดพื้นที่เพิ่มขึ้นจากรัฐสภา (ถนนอูทองใน) ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 10 ไร 
สวนตัวอาคารรัฐสภานั้นปจจุบัน เปดใหใชพื้นท่ีท้ัง 13 ชั้น เปนสวนของสำนักงานจำนวน 10 ชั้น พื้นท่ีจอดรถ 2 ชั้นใน
บริเวณชั้นใตดิน และชั้นบนสุดเปนบริเวณรัฐพิธี เปนพื้นท่ีปด เปดเฉพาะกรณี ดังนั้นอาคารัฐสภามีพื้นท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิน
กวา 15 เทา จึงมีการเพิ่มอัตรากำลังท่ีรองรับใหมเมื่อมีการยายอาคารรัฐสภามาสถานท่ีแตใหม จำนวน 150 อัตรา คือ 

ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติการ มาปฏิบัติหนาท่ีเพื่อรองรับภารกิจดานการรักษาความปลอดภัยในบริเวณดังกลาวในปจจุบัน 

เคร่ืองมือใชในการปฏิบัติงาน 
 ระบบเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยโดยปจจุบันรัฐสภาไดนำเทคโนโลยีมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
ความสงบเรียบรอยและเม่ือเผชิญเหตุของตำรวจรัฐสภา กรณีผูชุมนุมทางการเมืองดังนี้ 
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การตรวจสอบยานพาหนะและบุคคลกอนเขาในบริเวณรัฐสภา 
 ปจจุบันภัยคุกคามที่องคกรตางๆ โดยเฉพาะเมื่อตองเผชิญเหตุของตำรวจรัฐสภา กรณีผูชุมนุมทางการเมือง             

ไดเพิ่มขึ ้นอยางตอเนื่อง ทั้งยังมีความซับซอน และรุนแรงมากขึ้น ดังนั ้นเพื ่อการรักษาความปลอดภัยสถานที่และ            

การรักษาความปลอดภัยบุคคลของรัฐสภา บุคคลและยานพาหนะที่จะเขามาภายในบริเวณรัฐสภาตองผานการตรวจ
ท้ังสิ้นโดยเริ่มตรวจต้ังแตยานพาหนะเขาสูภายในบริเวณรัฐสภา 
 เทคโนโลยีการตรวจสอบยานพาหนะ  
 เนื่องจากบริเวณรัฐสภามียานพาหนะเขาออกเปนจำนวนมาก ประกอบกับมีการเพิ่มขึ้นของภัยคุก คามดวย
ยานพาหนะเชน เหตุการณการนำระเบิดติดใตทองรถ ท่ีผานมา การผานเขาออกของยานพาหนะทุกคันจึงตองดูแลและ
ตรวจสอบอยางรัดกุม เพื ่อสรางความปลอดภัยใหกับสมาชิกรัฐสภา บุคลากรที่ปฏิบัติงาน และผูมาติดตอ รวมถึง
ทรัพยสิน ระบบตรวจตราวัตถุตองสงสัยใตทองรถจึงมีความจำเปนอยางยิ่งเพื่อใชในการตรวจสอบยานพาหนะกอนเขา
มาจอดในพื้นที่บริเวณรัฐสภา โดยมีระบบไมกั้นควบคุมการเขาออกและเครื่องกั้นทนแรงชน  ในการอนุมัติหรือสกัดกั้น
รถยนต เมื่อเห็นวาอาจจะกอใหเกิดความไมปลอดภัย 

ระบบตรวจตราวัตถุตองสงสัยใตทองรถ (Under Vehicle Surveillance System) 
1) ระบบตรวจตราวัตถุตองสงสัยใตทองรถ ชวยเพิ่มความปลอดภัยในการเฝาระวังผูไมหวังดีท่ีแอบพกพา หรือ

ติดตั้งวัตถุตองสงสัย ที่เปนอันตราย เชน อาวุธ หรือวัตถุระเบิด ที่เปนอันตรายเขามาในบริเวณรัฐสภา โดยอาศัยการ
ทำงานของ GKR-1020 (Dual-View Scanner)จับภาพใตทองรถเปนหลัก ซึ่งเปนมุมอับของสายตา ไดอยางรวดเร็ว 
สามารถเก็บบันทึกภาพและประมวลผล แสดงตำแหนงของวัตถุตองสงสัยไดอยางแมนยำ  แตละครั้งเมื่อมีรถยนตผาน  

จะมีภาพใตทองรถยนตปรากฏที่หนาจอ เปรียบเทียบภาพใตทองรถยนตที่ผานเขาออก  ครั้งลาสุดกับที่บันทึกใน
ฐานขอมูล โดยจะระบุตำแหนงท่ีมีโอกาสเปนวัตถุแปลกปลอมเปนวงกลมสีแดงอัตโนมัติ แตหากไมมีบันทึกไว ระบบจะ
คนหาภาพใตทองรถยนตรุนเดียวกันเพื่อนำมาเปรียบเทียบ อีกท้ังยังสามารถบันทึกเลขทะเบียนรถยนต และภาพผูขับข่ี
ไดอยางชัดเจนแมนยำ ซึ่งภาพท่ีไดเกิดจากการทำงานรวมกันของ GKR-1020 (Dual-View Scanner)จับภาพใตทองรถ 

GKR-7067 (Multi-functional Camera) บันทึกภาพและวีดีโอรถยนตปายทะเบียน และ GKR-1088 (Intelligent 

Vehicle Occupant Detector (IVOD)) จับภาพผูขับข่ีรถยนต 

 2) ระบบไมกั้นควบคุมการเขาออก(Access Control System)  

 ระบบไมกั้นควบคุมการเขาออกของรถยนต ถือไดวาเปนระบบที่สำคัญระบบหนึ่งมีการทำงานผานเทคโนโลยี
ของ Hardware และ Software เพื่อควบคุมระบบสามารถใชงานไดท้ังปุมกดและเคร่ืองทาบบัตร โดยเมื่อมีการนำบัตร 
RFID ไปทาบหนาเครื่องอานบัตร (Card Reader) เครื ่องอานบัตรจะสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งเปนสัญญาณไฟฟาออนๆ 

ออกมาจากขดลวด ทำหนาที่เปนสายอากาศ จากนั้นบัตร RFID ที่เรามักใชสำหรับงานAccess Control ซึ่งสวนใหญมี
การใชงานกันอยูใน 2 ยานความถี่ไดแก 125 kHz (Proximity Card) และ 13.75 mHz (MifareCard) ภายในจะมี
ขดลวดเล็กพันเปนวง และเชื่องตอเขากับ Chip ซึ่งถูกฝงอยูภายในตัวบัตร (RFID Card) เมื่อบัตรถูกนำไปใกลรัศมีท่ี
สามารถรับสัญญาณไฟฟาออนๆ จากเครื่องอานบัตร บัตรจะไดรับกระแสไฟฟานำเหนี่ยว ทำใหเกิดเปนพลังงาน และ
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สงกลับขอมูลออกไปยังเครื่องอานบัตร เครื่องอานบัตรก็จะทำการแปลรหัสท่ีไดออกมาและตรวจสอบ วารหัสนี้มีสิทธิใน
การผานเขาออกหรือไม ถามีเครื่องอานบัตรก็จะทำการสั่งใหชุด Relay ของกลอง Access Control ทำงานเปดแขนกั้น 

หรือปดไมกั้นรถอัตโนมัติ เพื่อควบคุมการเขาออกตามสิทธิ์ของบัตรนั้นเอง 
 3) เครื่องกั้นทนแรงชน (Road Blocker) 

 เปนแผงเหล็กที่มีความเข็งแกรงและทนแรงปะทะโดยถูกนำมาใชติดตั้งบริเวณทางเขาพื้นที่สำคัญอาคารของ
หนวยงานราชการหรือเอกชนที่มีความเสี่ยงจากการโจมตีของยานพาหนะลดความเสี่ยงจากการบุกรุกหรือพุงชน ของ
ยานพาหนะ นิยมใชติดต้ังบนถนนทางเขาหลักหรือทางออกของหนวยงานสำคัญ 

เทคโนโลยีการตรวจสอบบุคคล สัมภาระ และหีบหอ ซึ่งปจจุบันรัฐสภาไดนำเทคโนโลยีดานความปลอดภัยในการ
ตรวจสอบบุคคลกอนเขาอาคาร 2 ระบบดวยกัน คือ  

 1) ระบบควบคุมการเขา-ออก (Access Control System)การประสานกันระหวางระบบความปลอดภัยในการ
เขา-ออกอาคารและระบบไอทีนั้นเปนสิ่งสำคัญ เพราะระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพนั้น จะตองปองกันทั้งการ
ลักลอบเขา-ออกอาคาร และภัยคุกคามจากภายในในปจจุบัน โดยเปนการรักษาความปลอดภัยในการเขา -ออก ทาง
กายภาพโดยการผสมผสานระบบควบคุมการเขา-ออก (Access Control System) ทางกายภาพและการเขาถึงขอมูล
ทางดิจิตอลไวไดดวยกัน และจำกัดการเขาถึงขอมูลทางดิจิตอลของพนักงานเฉพาะท่ีจำเปนตองใชตามหนาท่ีเทานั้น 

 2) ระบบตรวจสอบบุคคล สัมภาระ และหีบหอ ไดแก ระบบเอกซเรย(X-ray system) เครื่องตรวจจับโลหะแบบ
เดินผ าน (Walk-Through Metal Detector) เคร ื ่องตรวจจับโลหะแบบมือถือ (Hand held metal detector) เพื่อ
ตรวจสอบสัมภาระและหีบหอใหแนใจวาบุคคลที่เขามาภายในอาคารรัฐสภาทุกคนปราศจากอาวุธรวมถึงวัตถุอีกหลาย ๆ  

ประเภทที่เห็นวาอาจจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน การผานเขาสูตัวอาคารจึง เปนมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง เรียกวา ดานตรวจสอบความปลอดภัย (Security Check) 

เทคโนโลยีการตรวจจับและปองกันการบุกรุก 
ระบบตรวจจับผูบุกรุกดวยคลื่นวิทยุ (RF Sensor System) เปนระบบที่ไวสำหรับตรวจจับการบุกรุกจาก

บุคคลภายนอกโดยจะติดรอบพื้นท่ีท่ีตองการตรวจจับการบุกรุก โดยรัฐสภาจะใชแบบฝงใตดิน ซึ่งเปนเทคโนโลยีท่ีใชสาย
แบบ Coaxial เพื่อสรางElectromagnetic Detection Field ในการตรวจจับผูบุกรุกหรือวัตถุท่ีเดินขามบริเวณท่ีมีการ
ติดต้ังสาย ผูบุกรุกจะไมรูตัววาตนถูกตรวจจับดวยสายท่ีฝงไวใตดิน เมื่อตรวจจับการบุกรุกแลว ระบบจะแจงเตือนไปยัง
ผูดูแลภายในอาคารเพื่อเตรียมรับสถานการณตอไปโดยใชรวมกับระบบปองกันการบุกรุกจากยานพาหนะดวยเครื่องกั้น
ทนแรงชน (Road Blocker& Bollard) และระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV System) 
ความรูความสามารถของตำรวจรัฐสภา 

ตำรวจรัฐสภา มีอำนาจหนาที่รักษาความปลอดภัย และดูแลความสงบเรียบรอยภายในบริเวณรัฐสภาทั้งการ
อารักขาบุคคลสำคัญ และการดูแลความปลอดภัยอาคารและสถานท่ี สามารถตรวจคน สืบสวนสอบสวนไดภายในพื้นท่ี
ของรัฐสภา เพื่อปองกันการฝาฝนระเบียบท่ีสงผลกระทบถึงความปลอดภัยโดยรวมภายในรัฐสภาและจะสามารถเขาไป
ในบริเวณหองประชุมสภาไดเมื่อไดรับคำสั่งจากประธานรัฐสภาเพื่อดำเนินการตามท่ีประธานสภาไดออกคำสั่ง จะเห็นได
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วาภารกิจของสำนักรักษาความปลอดภัย เปนงานที่อยู บนพื้นฐานของความเสี่ยง จึงตองมีการ เตรียมการหรือมีแผน
รองรับในการดำเนินงานเพื่อใหเกิดขอผิดพลาด นอยที่สุด ซึ่งการรักษาความปลอดภัยบริเวณรัฐสภา จะประกอบดวย
ความรูความสามารถจะประกอบดวย 

การจัดการดานอาคารที่มีมาตรฐาน (Resistant Building) เปนปจจัยพื้นฐานในการรักษาความปลอดภัย 

โดยท่ัวไปความสัมพันธของผูไมประสงคดีกับความมั่นคงจะมีการวิวัฒนาการรวมกัน (Co-evolution) โดย ผูไมประสงค
ท่ีจะพยายามปรับตัวอยูตลอดเวลา ในขณะเดียวกันการรักษาความปลอดภัยก็จะตองมีการพัฒนาการ ปองกันอาคารท่ี
จะตองมีความทนทานแข็งแรงและมีรั้วรอบขอบชิดมากยิ่งข้ึน เพื่อปองกันการจารกรรม หรือการ กอวินาศกรรม ดังจะ
เห็นไดจากอาคารที่สรางขึ้นในปจจุบันจะมีการปรับปรุงและพัฒนาจนทำใหผูไมประสงคดี กระทำการทำลาย หรือ           

เขา-ออกในตัวอาคารไดลำบากมากขึ้น การสรางอาคารที่มั่นคงแข็งแรง แตเปนพื้นที่เปด นับวาเปนปจจัยสำคัญที่ตอง
นำมาพิจารณาเปนอันดับแรกในการปองกันภัย หรือการรักษาความปลอดภัย ซึ่งการรักษาความปลอดภัยบริเวณรัฐสภา 
จึงควรดำเนินการขางตน และการจัดการดานกายภาพ (Physical Control) การรักษาความปลอดภัยทางดานภายภาพ 

เปนวิธีการที่ปฏิบัติไดงาย แตมีคาใชจายตอเนื่องและผลที่ไดจะสงผลดีเปนอยางยิ่งในการรักษา ความปลอดภัย           

ในปจจุบัน ซึ่งการจัดการดานกายภาพสามารถดำเนินการไดหลายวิธี ไดแก 

การจัดการกำหนดประตูเขา-ออกภายในบริเวณรัฐสภา ใหกำหนดประตูเขา-ออกใหนอยที่สุด หากเปนไปได
ควรแยกประตูทางเขา และประตูทางออกใหออกจากกัน จะทำใหสามารถตรวจสอบบุคคลหรือ ยานพาหนะไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น การใหไฟแสงสวางหรือความปลอดโปรง ใหสามารถมองเห็นไดในระยะไกล            

ซึ่งการจัดการดานกายภาพที่ดีตองสามารถมองเห็นตามแนวรั้วไดตลอดแนว และมีแสงสวางเพียงพอในเวลา กลางคืน 

ตัวอาคารไมควรสลับซับซอน เพื่อใหงายและสะดวกในการตรวจตราหรือมองเห็นของเจาหนาที่รักษา ความปลอดภัย 

หรือมุมกลองของระบบโทรทัศนวงจรปดไดเปนอยางดี และการมีความรูความสามารถในการวิเคราะหอาคารสถานท่ี 

พื้นที่แนวรั ้วและพื้นที ่อื ่น ๆ ภายในบริเวณรัฐสภาอยางสม่ำเสมอ เพื ่อใหรั ้วรอบขอบชิดมีความคงทนแข็งแรงอยู
ตลอดเวลา ทำใหผูไมประสงคดี ไมสามารถเขามาไดในเสนทางที่เราไมไดกำหนด อีกทั้งการทำความสะอาด ไมมีสิ่งกีด
ขวางเสนทางการเดิน หรือเสนทางการตรวจของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยหรือบุคคลที่อยูในบริเวณรัฐสภาจะ
สามารถปองกันการลื่นลม เมื่อมีการเผชิญเหตุของตำรวจรัฐสภา กรณีผูชุมนุมทางการเมือง 
ศูนยวิทยุสื่อสาร (Radio Communication Center)รวมกับ การตรวจพื้นที่ในการรักษาความปลอดภัย (Area 
Control and Surveillance)  

การกำหนดพื้นท่ีในการรักษาความปลอดภัยเปนปจจัยหลักอีกประการหนึ่งท่ีสามารถจำแนก บุคคลแตละกลุมได 

เพราะพื้นท่ีแตละประเภทจะไมสามารถใหบุคคลท่ีไมมีความสำคัญหรือจำเปนเขาไปในบริเวณ ดังกลาวได การกำหนด
พื้นที่สามารถจำแนก เปน การกำหนดพื้นที่ควบคุม การกำหนดพื้นท่ีหวงหาม การกำหนดพื้นที่ภายนอกอาคาร การ
กำหนดพื้นท่ีภายในอาคาร การกำหนดพื้นท่ีสาธารณะอ่ืน ๆ พื้นท่ีทำงานและหองประชุม การบริหารจัดการหองเอกสาร 
หองมั่นคง ตลอดจนการกำหนดเขตหวงหามเฉพาะ หรือ พื้นที่ที่จะตองมีการพิทักษรักษาสิ่งที่เปนความลับ ตลอดจน
บุคคลและสิ่งของ อีกท้ังการกำหนดเขตหวงหามเด็ดขาด คือ พื้นท่ีท่ีจะตองมีการพิทักษรักษาสิ่งท่ีเปนความลับ ตลอดจน
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บุคคลและสิ่งของท่ีมีความสำคัญยิ่ง ถาเปนบุคคลจะตองเปนบุคคลท่ีไดรับความไววางใจอยางเหมาะสม กับเขตหวงหาม
เด็ดขาด ซึ่งจะตองเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาประจำการในวันที่มีการปฏิบัติงานเชนเดียวกัน อยูบนหลักพื้นฐานความรู
ความสามารถในการเผชิญเหตุของตำรวจรัฐสภา กรณีผูชุมนุมทางการเมือง 
การสนับสนุนชวยเหลือจากผูบังคับบัญชา การประสานงานภายในหนวยงาน  

 การอำนวยการรักษาความปลอดภัยไดรับการประสานงานดานการขาว ดำเนินการการศึกษา วิเคราะห 

วางแผนงานทางดานการขาวและ วางระบบเครือขายทางดานการขาว ติดตามและประเมินสถานการณโดยรายงานผล
การดำเนินงานให ผูบังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น ตลอดจนการจัดทำแผนการเจรจาตอรอง และงานอื่นที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมี การติดตามและประเมินสถานการณดานการขาวทุกวันทำการ และตองมีการสนับสนุนดานงาน
แผนงานและงบประมาณ ดำเนินการศึกษา วิเคราะห วางแผน การจัดทำแผน แผนเงิน ยุทธศาสตร การจัดทำแผนการ
พัฒนาบุคลากรของสำนักรักษาความปลอดภัย และติดตามประเมินผลการ ดำเนินการใหผูบังคับบัญชาทราบตามลำดับ
ชั้น และงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนมีแผนงานควบคุมและตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะ ดำเนินการศึกษา 
วิเคราะห วางแผน พัฒนาการตรวจสอบออกมาตรการการรักความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคลและการจัดทำเครื่องหมาย
หรือจำแนก ประเภทบุคคล การติดตามประเมินผล รายงานผลใหผูบังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น และงานอื่นท่ีไดรับ 

มอบหมาย และการสนับสนุนดานวิชาการและงานดานกฎหมาย ดำเนินการศึกษา คนควาเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

มาตรการดาน รักษาความปลอดภัยใหมีความทันสมัย เพื่อใหคำแนะนำแกจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและบุคคลท่ี
เกี่ยวของนำไปปฏิบัติ และการพัฒนาและติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดำเนินการการศึกษา 
วิเคราะห จัดทำและรายงานผลการดำเนินงาน ไดแก แผนการเสริมสรางความผาสุก ความเสี่ยง การจัดการความรู 
มาตรการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การจัดทำคูมือมาตรฐานในสายงานตำรวจรัฐสภา การขับเคลื่อน
คุณธรรมและจริยธรรมระดับสำนัก แผนการดำเนินงานดานการพัฒนาบุคลากร การดำเนินงานตาม แผนรักษาความ
ปลอดภัยและพัฒนาระบบราชการ ๔.๐  

สภาพพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน  
อาคารรัฐสภาแหงใหม ตั้งอยูริมฝงแมน้ำเจาพระยา ถนนทหาร (เกียกกาย) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร พื้นที่โดยรอบเปนสถานที่เอกชนและมีชุมชนที่อยูอาศัยของประชาชนจำนวนมากและ เนื่องจาก
สถานการณปจจุบันประเทศไทยตองเผชิญปญหาวิกฤตการณหลายดาน นับวันจะมีความรุนแรง สงผลกระทบตอวิถีชีวิต
ความเปนอยูของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม โดยเมื่อพิจารณาจากเหตุปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะภัยท่ีเกิดจาก
การกระทำของมนุษย ธรรมชาติ หรืออุปทวเหตุ สงผลใหเมื่อเกิดภาวะวิกฤตการณดังกลาวหลักการและเหตุผลสำคัญท่ี
ทำใหรัฐสภา เปนสถานท่ีเปาหมายของผูชุมนุมทางการเมืองในการมาเรียกรองและแสดงจุดยืนทางการเมืองของประชาชน 

ตอสมาชิกรัฐสภา ขาราชการ ท่ีเกี่ยวของกับฝายบริหารและนิติบัญญัติ รวมถึงบุคคลในอาคารรัฐสภา ซึ่งมีความสำคัญยิ่ง
ตอกระบวนการนิติบัญญัติและศูนยกลางอำนาจอธิปไตยของประเทศไทย รัฐสภาจึงมีความสำคัญทางยุทธศาสตรในการ
เรียกรองของผูชุมนุม ในบริเวณดังกลาว รัฐสภาจึงตองกำหนดแผนการบริหารเหตุการณพิเศษ และแนวทางปฏิบัติ
เพื่อใหมั่นใจวาภารกิจหลักของรัฐสภา สามารถดำเนินงานไดอยางตอเนื่อง แมวาจะประสบสภาวะวิกฤตการณ ดังกลาว 
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ความรวมมือของประชาชน  
เมื่อมีบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีขีดความสามารถกอใหเกิดเหตุการณพิเศษข้ึน อาจสงผลกระทบ ตอการปฏิบัติ

ราชการ และขยายผลใหเกิดความสับสน ดวยวิธีการตางๆ เชน การชุมนุมเรียกรอง การกอวินาศกรรม การจับตัวประกัน 

การกอเหตุชุลมุนวุนวาย เพื่อท่ีจะนำไปสูความไมสงบเรียบรอย และเกิดความเสียหายตอรัฐสภาได2) มีภยันตรายท่ีเกิด
จากเหตุการณธรรมชาติและอุปทวเหตุ อาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติราชการ อาคารสถานท่ี ระบบการติดตอสื่อสาร 
อันจะนำไปสูความเสียหายตอรัฐสภาได ภารกิจรัฐสภาควรไดรับความรวมมือกับภาคประชาชนในพื้นที่และบริเวณ
ใกลเคียงเพื่อบริหารความพรอมของหนวยงานเมื่อมีเหตุการณพิเศษ เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจหลักหรืองาน ท่ีสำคัญ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติแนวความคิดในการปฏิบัติตามวัตถุประสงคของการจัดทำแผนการบริหาร
เหตุการณพิเศษ มีดังนี้ เพื่อใหหนวยงานมีความพรอมในการรับมือและระงับยับยั ้งเมื ่อมีเหตุการณพิเศษไดอยางมี
ประสิทธิภาพลดผลกระทบจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้นการหยุดชะงักในการดำเนินงาน  และเพื่อใหเจาหนาที่ และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหนวยงานแมตองเผชิญกับเหตุการณพิเศษ 

แผนการบริหารเหตุการณพิเศษฉบับนี้ใชรองรับสถานการณ ในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเ ฉินเบื้องตน
ภายในพื้นท่ีรัฐสภา ท้ังในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ เฉพาะกรณีเหตุการณพิเศษหรือกรณีมีเหตุการณผิดปกติ
เกิดข้ึน โดยใหผูบัญชาการเหตุการณพิเศษทำหนาท่ีควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารเหตุการณพิเศษท่ีเกิดข้ึนทันที แลว
รายงานเหตุการณใหประธานคณะกรรมการบริหารเหตุการณพิเศษทราบแลวแจงใหประชาชนในพื้นที่เตรียมตัวเพื่อ
รับมือเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉินขึ้น ทั้งนี้หากสถานการณมีความรุนแรง หรือมีความตอเนื่อง จนเกินขีดความสามารถ
ของผูบัญชาการเหตุการณพิเศษที่จะควบคุมสถานการณไดโดยลำพัง ใหการปฏิบัติเปนไปตามอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย
ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบดำเนินการตอไป และใหเจาหนาท่ีตำรวจรัฐสภา ขาราชการท่ีเกี่ยวของทำหนาท่ีเปนผูสนับสนุน
การปฏิบัติของหนวยงานท่ีมีอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย ประชาชนในพื้นท่ีจะตองใหความรวมมือในการปฏิบัติดวย 
ภารกิจการประสานงานภายใน 

การรายงานการประสานงานภายใน ใหทุกหนวยจัดทำคำสั่งมอบหมายภารกิจตามแผนการบริหารเหตุการณ
พิเศษรัฐสภา โดยรายงานผลการปฏิบัติใหสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรทาง โทรศัพท 0 2242 5900 ตอ 5524 

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โทรศัพท ๐ ๒๔๓๑ ๙๓๙๙  ทราบและใหรายงานทุกครั ้งเมื ่อมีการปรับปรุงหรือแกไข 

เพิ ่มเติม แผนการบริหารเหตุการณพิเศษของหนวยงาน โดยการสื่อสารใชเครื ่องมือสื ่อสารทั้งหมดที่มีอยูใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดใชขายสื่อสารอูทองเปนหลักในการติดตอสื่อสารและประสานการปฏิบัติหรือตามที่กำหนดใช
เครื่องมือสื่อสารของแตละหนวยท่ีรวมปฏิบัติท่ีจำเปนในการติดตอสื่อสารภายในหนวย 
การประสานกับหนวยงานภายนอก 

สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร มีหนาที่ดำเนินการศึกษา วิเคราะห วางระบบ และพัฒนาระบบรกัษา
ความปลอดภัย ระบบการสื่อสารดานการรักษาความปลอดภัย และวางแผนนำเทคโนโลยีมาใชในการรักษาความ
ปลอดภัย ปฏิบัติงานอื่นที ่ไดรับมอบหมาย และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารวมกับ สำนักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร ดำเนินการศึกษา วิเคราะห วางระบบ และพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการสื่อสารดานการ
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รักษาความปลอดภัย และวางแผนนำเทคโนโลยี มาประสานกับหนวยงานภายนอกใชในการรักษาความปลอดภัยและ
ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย เชนสำนักงานตำรวจแหงชาติกองบังคับการตำรวจน้ำ กองบินตำรวจสนับสนุนอากาศ
ยาน กรุงเทพมหานคร การไฟฟานครการประปานครหลวงบริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน)โรงพยาบาลรัฐ/
เอกชนกรมเจาทากรมควบคุมมลพิษ เปนตน 

อิทธิพลทางการเมือง 
เมื่อเกิดการเผชิญเหตุของตำรวจรัฐสภา กรณีผูชุมนุมทางการเมือง เปนอิทธิพลทางการเมืองโดยการประสานการ

ปฏิบัติกับกลุมการเมือง กลุมผลประโยชน และหนวยปฏิบัติการท้ังภาครัฐ และฝายผูชุมนุม ซึ่งการขาวจะเปนเครื่องมือท่ีมี
ความสำคัญในการตอบโจทยดานอิทธิพลทางการเมืองที่อยูเบื้องหลังปรากฏการณแตละครั้งไดเปนอยางดี การขาวที่ดีมี
ความเก่ียวของในพื้นท่ีอยางใกลชิด จะชวยหนวยงานใหสามารถบูรณาการแผนเผชิญเหตุในเหตุการณพิเศษตาง ๆ โดยให
สอดคลองกับแผนการบริหารเหตุการณพิเศษนี้ และจัดใหมีการแกไขปญหาไดตรงจุดลดความรุนแรงไดดียิ่งข้ึน 

ความรูดานการรักษาความปลอดภัย 
คำจำกัดความ ความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และกระบวนการรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลและอาคาร

สถานที่รวมถึงการศึกษา วิเคราะห วางแผน วางระบบและการควบคุมการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งการจัดหา
อุปกรณรักษาความปลอดภัย และระบบสื่อสารตางๆ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของสวนราชการ เปนความรูความ
เขาใจหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการปฏิบัติงานดานการรักษาความปลอดภัยในขั้นพื้นฐานและสามารถ
รวบรวมปญหา และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานของหนวยงานเบ้ืองตนได รวมท้ังการติดตอประสานงานเพื่อ
รองรับการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและอำนวยความความสะดวกแกสมาชิกรัฐสภาสามารถวางแผน จัดสรรการ
ใชทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวกไดอยางเพียงพอ รวมทั้งควบคุม ติดตามการใหบริการของหนวยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพตลอดจนวิเคราะหถึงขอมูลและปญหาและใหขอเสนอแนะในดานการรักษาความปลอดภัย  พัฒนาใหมี
ความเชี่ยวชาญในดานการรักษาความปลอดภัย และสามารถปรับปรุงขั ้นตอนการทำงานใหมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
สามารถใหคำปรึกษาและแนะนำผูอื่นท้ังภายในและภายนอกสำนักงานในงานรักษาความปลอดภัยใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดและสูงสุดเปนท่ียอมรับวาเปนผูเชี่ยวชาญ และสามารถกำหนดแผนงาน กลยุทธและเปาหมายดานการรักษาความ
ปลอดภัยใหสอดคลองกับนโยบายและสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

 

สรุปผลการศึกษา 
เมื่อเกิดกรณีผูชุมนุมทางการเมือง มีข้ันตอนและแนวทางการปฏิบัติควรมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบการบริหาร

เหตุการณพิเศษทันที กรณีเกิดเหตุการณพิเศษขึ้น โดยจัดทำเปนคำสั่งมอบหมายหนาที่ใหชัดเจน แล ะมีการปรับปรุง
คำสั่งใหเปนปจจุบันอยูเสมอ และวางแผนการปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยเฉพาะกระบวนการหรือขั้นตอน การ
ปฏิบัติงานหลัก เมื่อมีเหตุการณพิเศษตาง ๆ เกิดข้ึน หนวยงานสามารถบริหารงานได ซึ่งมีหลักการท่ีตองดำเนินการ คือ 

การดำเนินการตามกรอบแนวความคิดในการปฏิบัติ ต้ังแตข้ันเตรียมการข้ันปฏิบัติการ และข้ันฟนฟู การจัดหาเคร่ืองมือ
อุปกรณที่จำเปนตอการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักไดอยางตอเนื่อง การจัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบติดตอสื่อสารเพื่อใชในการ 
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ดานความพึงพอใจงานและความคุมคาผลการวิเคราะหความคุมคาในการปฏิบัติหนาที่ พบวา คุมคาในการ
ปฏิบัติหนาท่ี ตำรวจรัฐสภาเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉินกรณีผูชุมนุมทางการเมืองอยูในระดับสูง แสดงวา ตำรวจรัฐสภา 
ตามความเห็นของผูบริหารมีความคิดเห็นวาเปนผูมีความสามารถเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉินกรณีผูชุมนุมทางการเมือง 
โดยเฉพาะในดานการรับมือในสภาวะกดดันตอผูชุมนุม สามารถสนับสนุนภารกิจตอหนวยนอกในภารกิจตอผูชุมนุม 

ตั้งแตการหาขาว การคนพบหรือตั้งขอสงสัย และดานการหาตัวผูกระทำความผิดหรือหาทรัพยสินที่ถูกทำลาย ซึ่งมี
คาเฉลี่ยสูงกวาดานอื่นๆ อยางไรก็ตามแมวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุดอยางดานการ ท้ังนี้หนวยงานควรจัดทำแผนโครงการ
ถายทอดงานหรือพี่สอนนองเพื่อใหผูปฏิบัติงานใหม เพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถ รวมท้ังแนวคิดหรือเทคนิคในการ
ตัดสินใจแกปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตองและทันเวลาและควรจัดบุคคลใหตรงกับงาน ใหเหมาะสมกับ
ความสามารถท่ีบุคคลนั้นมี เพื่อบุคคลนั้นจะไดรักองคกรและมีความเชื่อมั่นท่ีจะปฏิบัติงานในองคกรนั้นจนเกษียณอายุ
ราชการและควรจัดใหบุคลากรไดรวมอบรมกับหนวยงานภายนอกเพื่อจะไดนำความรูใหม.ๆ มาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหองคกรประสบความสำเร็จตามเปาหมายในระยะยาวตอไป 
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ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระเบียบรัฐสภาวาดวยการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีประชุมของรัฐสภาและบริเวณรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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เว็บไซต 
https://www.thairath.co.th/news/politic/1978580 ม็อบชนม็อบหนาสภา เสียงปนแตกแยกเกียกกาย สืบคนเม่ือ 

29 มกราคม 2565 

https://news.thaipbs.or.th/content/296708 "รัฐสภา" ยกระดับความปลอดภัยสูงสุดรับม็อบ 24 ก.ย. สืบคนเม่ือ 

29 มกราคม 2565 

https://www.posttoday.com/politic/news/661502 ทะลุฟาจัดอภิปรายนอกสภา ยื่นหนังสือจี้รัฐสภาตองรับใช
ประชาชน สืบคนเมื่อ 29 มกราคม 2565 

https://news.thaipbs.or.th/content/308618 ม็อบ "ทะลุแกส" นัดรวมตัวที ่อนุสาวรียประชาธิปไตย สืบคนเมื่อ        

29 มกราคม 2565 
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การบริหารบานเมืองตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลแมแดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม 
 
ADMINISTRATION ACCORDING TO GOOD GOVERNMENT OF MAE DAET 
SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION KALAYANI WATTHANA 
DISTRICT CHIANG MAI PROVINCE
 
ผูวิจัย    ฉัตรณพัฒน  แกวเลิศตระกูล 

    สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

พรเพ็ญ  เพชรสุขศิริ 
รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม 

   ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่อง การบริหารบานเมืองตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลแมแดด อำเภอ

กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบล
แมแดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 2) เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลแมแดด 

อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับการบริหารบานเมืองตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลแมแดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม  ประชากรที่ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกต้ังในพื้นท่ีขององคการบริหารสวนตำบลแมแดด จำนวน 3,037 คน กำหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรกำหนดขนาดตัวอยาง ไดจำนวนกลุมตัวอยาง 341 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดย
วิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก           

คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน คา t-test และคา F-Test ผลการวิจัย
พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 46.6 และเพศหญิง รอยละ 53.4 มีอายุระหวาง 25-34 ป 

มากที่สุด รอยละ 28.4 มีสถานภาพสมรส (คู) มากที่สุด รอยละ 61.3 ระดับการศึกษาอยูในระดับ ม.6 หรือ ปวช. 

มากที่สุด รอยละ 27.9 มีอาชีพเกษตรกรมากที่สุด รอยละ 50.7 มีรายไดตอเดือน 5,001 -10,000 บาท มากที่สุด 

รอยละ 37.8 และเปนประชาชนท่ัวไป มากที่สุด รอยละ 86.5 

หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลแมแดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม 

พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 

การบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลแมแดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชี ยงใหม ในภาพรวม 

พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 
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การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลแมแดด อำเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ผลปรากฏวา เพศท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารท่ีแตกตางกัน (P = 0.002) 

อายุท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานท่ีไมแตกตางกัน (P = 0.052) สถานภาพท่ีแตกตางกันใหความคิดเห็น
ตอการบริหารงานท่ีไมแตกตางกัน (P = 0.536) ระดับการศึกษาท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานท่ีแตกตางกัน 

(P = 0.013) อาชีพท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานท่ีแตกตางกัน (P = 0.001) รายไดตอเดือนท่ีตางกันมี
ความคิดเห็นตอการบริหารงานที่แตกตางกัน (P = 0.002) สถานภาพทางสังคมที่ตางกันมีความคิดเห็นตอการ
บริหารงานท่ีไมแตกตางกัน (P = 0.107) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลแมแดด 

อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ผลปรากฏวา เพศที่ตางกันใหความคิดเห็นตอหลักธรรมาภิบาลที่ไมตางกัน        

(P = 0.644) อายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอหลักธรรมาภิบาลที่ตางกัน (P = 0.000) สถานภาพที่ตางกนัให
ความคิดเห็นที่ไมตางกัน (P = 0.576) ระดับการศึกษาที่ตางกันใหความคิดเห็นที่ตางกัน (P = 0.001) อาชีพท่ี
ตางกันใหความคิดเห็นตอหลักธรรมาภิบาลที่ตางกัน (P = 0.000) รายไดตอเดือนที่ตางกันใหความคิดเห็นตอหลัก
ธรรมาภิบาลท่ีตางกัน (P = 0.000) ตำแหนงทางสังคมท่ีตางกันใหความคิดเห็นตอหลักธรรมาภิบาลท่ีตางกัน (P = 0.000) 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คำสำคัญ : หลักธรรมาภิบาล, การบริหารงาน, องคการบริหารสวนตำบลแมแดด 
 

Abstract
The objectives were 1) To study the level of administrative of Mae Daet Subdistrict 

Administrative Organization 2) to study the good governance level of Mae Daet subdistrict 
administrative organization 3) To study and compare personal factors with administration 
according to good governance of Mae Daet subdistrict administrative organization. 
Kalayaniwattana district Chiang Mai province. The population in this research was the people 
who had the right to vote in the area of Mae Daet Subdistrict Administrative Organization 
341 people using the whole population as a sample group. The data were collected through 
the application of rating scale questionnaires using descriptive statistics consisting of 
frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’ s correlation coefficient, 
Cronbach’s alpha coefficient, t test as well as F test. The findings showed as follows;

The level of administrative of Mae Daet Subdistrict administrative organization, as 
a whole, found that the opinions were at the highest level. That an average of 4.21

The good governance level of Mae Daet subdistrict administrative organization, as 
a whole, it was found that the opinions were at a high level. That an average of 4.27

The comparison of individual factors and the level of administrative of Mae Daet 
subdistrict administrative organization between the gender indicated that was difference in 
opinion (P = 0.002). The age different (P = 0.052) had not different opinions. The different 
marriage status (P = 0. 0.536) had not different opinions and different education level (P =
0.013) had the different opinions. Moreover, occupation different (P = 0.001) had the 
different opinions. Furthermore, the different monthly income (P = 0.002) had the different 
opinions. Finally, the different social status (P = 0.107) had not different opinions with the 
statistical significance at 0.05.
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The comparison of individual factors and the good governance between the gender 
indicated that was not difference in opinion (P = 0.644) The age different (P = 0.000) had the 
different opinions. The different marriage status (P = 0.576) had not different opinions and 
different education level (P = 0.001) had the different opinions. Moreover, occupation 
different (P = 0.000) had the different opinions. Furthermore, the different monthly income 
(P = 0.000) had different opinions. Finally, the different social status (P = 0.000) had different 
opinions with the statistical significance at 0.05

Keywords : Good Governance, Administration, Mae Daet Subdistrict Administrative 
Organization

 

บทนำ 
ธรรมาภิบาลเปนท้ังหลักการกระบวนการและเปนเปาหมายไปในตัว การมีธรรมาภิบาลอาจนำมาสูการมี

ประชาธิปไตยที่สมบูรณไดในที่สุดและการมีประชาธิปไตยก็นำมาสูการมีผลทางสังคม คือ มีการพัฒนาประเทศ            

ไปในทางที่สรางความสงบสุขอยางตอเนื่อง ตลอดจนนำมาสูการแกไขปญหาความขัดแยงตางๆ ที่จะเกิดขึ้นไดโดย
สันติวิธีในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดตระหนักถึงความสำคัญ
ของการสรางระบบบริหารจัดการท่ีดีใหเกิดในสังคมไทย โดยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 

8 ไดกำหนดแนวทางเพื่อสรางการบริหารจัดการที่ดีในยุทธศาสตรการพัฒนาประชารัฐ โดยใหความสำคัญกับการ
พัฒนาประสิทธิภาพของภาคราชการ การสรางความเขมแข็งแกภาคประชาชน เพื่อใหเขามามีสวนรวมในกระบวนการ 
พัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ ตลอดจนการเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางภาครัฐกับประชาชน เพื่อใหเกิดการ
ประสานรวมมือกันในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งธรรมาภิบาลเปนหลักการที่นำมาใชบริหารงานในปจจุบันอยาง
แพรหลาย ชวยสรางสรรคและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทยไดกำหนดแผน
ยุทธศาสตร พ.ศ. 2556-2561 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 ไววาพัฒนาขีดความสามารถขององคกรในการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง ซึ่ งในเปาประสงคขอ 6.2 กำหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีศักยภาพในการบริหารจัดการทองถ่ินดวยตนเองตามหลักธรรมาภิบาลและสามารถจัดบริการสาธารณะได
อยางมีประสิทธิภาพ และไดกำหนดกลยุทธไววา จะสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสามารถในการ
บริหารจัดการจนเองตามหลักธรรมาภิบาลและสามารถจัดบริการสาธารณะไดอยางมีมาตรฐาน สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรประเทศ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (2556) เปนสวนราชการท่ีจัดข้ึนตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 31 ตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีบทบาท
ภารกิจในการสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยการพัฒนาและใหคำปรึกษาแนะนำองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในดานการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ 
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในเขตพื้นท่ี
ที่รับผิดชอบ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่จะตองถือปฏิบัติในการดำเนิน
ภารกิจ ดังนี้ คำสั่งคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 กฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
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ท่ีดี พ.ศ. 2546 (มาตรา 52) ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดกำหนดวิสัยทัศน (Vision) ไววา กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรหลักในการสงเสริมสนับสนุนใหองคกรหลักในการสงเสริมสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีภายใตหลักธรรมาภิบาล มุงเนนบริการใหคำปรึกษาพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องและไดกำหนดพันธกิจ (Mission) ที่เกี่ยวของกับการใชหลักธรรมาภิบาลวา ใหคำแนะนำปรึกษา 
(Facilitate) การบริหารจัดการและการใหบริการสาธารณะขององคการปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถปฏิบัติงาน
ตามอำนาจหนาที่ไดอยางดี ประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาบาล โดยจะเพิ่มความเขมแข็งในการบริหารจัดการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตหลักธรรมาภิบาลและเพิ่มความเขมแข็งและศักยภาพขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการบริการสาธารณะ (ปาจรีย วงษชุม, 2559) 

องคการบริหารสวนตำบล เปนองคกรปกครองสวนทองถิ ่นรูปแบบหนึ ่งของไทยที ่จ ัดตั ้งขึ ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงคของการจัดต้ังเพื่อกระจาย
อำนาจปกครอง (Decentralization) ใหประชาชนในทองถ่ินระดับตำบลซ่ึงเปนเขตชนบทอันเปนพื้นท่ีสวนใหญของ
ประเทศไดมีโอกาสเรียนรูการแกไขปญหา และการสนองตอบความตองการของตนเอง โดยการเขาไปมีบทบาทหรือ
มีสวนรวมทางการเมือง ปกครอง (Political participation) หรือท่ีเรียกกันวา ปกครองตนเอง (Local self-government) 

ตามระบบประชาธิปไตย ดังนั้น ถาองคการบริหารสวนตำบลเปนของประชาชนอยางแทจริง กลาวคือ มีนักการเมือง
ที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนในตำบล มีการดำเนินงานโดยใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมใน
การตัดสินใจกำหนดทิศทางและวางแผนพัฒนาตำบล กำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานขององคการบริหาร
สวนตำบล ซึ่งการดำเนินงานองคการบริหารสวนตำบลก็ยอมท่ีจะสามารถแกไขปญหาและสนองตอบความตองการ
ของชุมชนระดับตำบลไดเปนอยางดี อันจะสงผลใหประชาชนในตำบลมีความรูสึกเชื่อมั่นและศรัทธาตอองคการ
บริหารสวนตำบล และรูสึกถึงความผูกพันมีสวนไดสวนเสียตอถ่ินอาศัย ซึ่งเปนการสรางพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ 

(Responsible citizen) ใหแกประเทศชาติโดยสวนรวม (สุภาวดี เครือเนตร, 2558) 

องคการบริหารสวนตำบลแมแดด ไดตะหนักถึงปญหาและผลกระทบของการทุจริตท่ีมีผลเสียตอประเทศชาติ
และประชาชน และใหความสำคัญในการปองกันละปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ ผูบริหารองคการบริหารสวน
ตำบลแมแดดขอประกาศเจตนารมณวา จะมุงมั่นบริหารงานอยางซื่อสัตย มีคุณธรรม โปรงใสและตรวจสอบไดตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกสังคม โดยดำเนินการดังนี้ 1) ดานการเปดเผย โปรงใส มีสวนรวม และ
ตรวจสอบได มีการเปดเผยและเขาถึงขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน รวมทั้งเปดโอกาสให
ประชาชนผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะและติดตามการดำเนินงานของหนวยงานได 

รวมถึงรับฟงขอรองเรียนจากผูมีสวนไดสวนเสียและมีกระบวนการจัดการตอขอรองเรี ยนอยางเหมาะสม 2) ดาน
ความรับผิดชอบพรอมตอบสนอง มีความมุงมั่นในการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบตอการ
ปฏิบัติราชการ สามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด พรอมตอบสนองตอความคาดหวัง
ของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม มีการจัดวาง
ระบบการรายงานความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กำหนดไวตอสาธารณะตลอดจนมีการจัดเตรียม
ระบบการแกไขปญหาหรือบรรเทาผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น 3) ดานมุงผลสัมฤทธิ์ปราศจากการทุจริต มีการใช
ทรัพยากรอยางประหยัด คุมคาและบังเกิดประโยชนสูงสุด ลดข้ันตอน ระยะเวลา และภาระคาใชจาย ปฏิบัติหนาท่ี
ตามพันธกิจใหบรรลุวัตถุประสงคมีเปาหมายท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติราชการอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน 
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มีการจัดการความเสี่ยงและมุงเนนผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ และมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานใหดีข้ึนอยางตอเนื่องโดยการบริหารงานดวยธรรมาภิบาล มุงนำหนวยงานใหดำเนินงานตามภารกิจดวย
ความยุติธรรม ปราศจากอคติการปฏิบัติราชการทุกขั้นตอนเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ มีการสืบ
ทอดวัฒนธรรมสุจริตในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไมยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ไมกระทำการอื่นใดท่ี
เปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมและไมเรียกหรือรับสินบนหรือประโยชนอื่นใด 

4) ดานการเชิดชูคุณธรรมนำความรู มุงปลูกฝงคานิยม สรางความรับรู ทัศนคติ ใหบุ คลากรยึดมั ่นในคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และเปนมืออาชีพ นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการปฏิบัติราชการ และการดำเนินชีวิต หนวยงานมีมาตรฐานและความเปนธรรมในการปฏิบัติ
ราชการที ่ชัดเจน โดยไมเลือกปฏิบัติและมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล การมอบหมายงาน การบริหาร 
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติราชการ และการบริหารงบประมาณตามภารกิจอยางคุมคา 

จากที่กลาวมาในขางตนนี้ ผูวิจัยมีความประสงคทำการศึกษาถึงการบริหารบานเมืองตามหลักธรรมาภิบาล
ขององคการบริหารสวนตำบลแมแดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม โดยตองการศึกษาจากมุมมองของ
ประชาชนในเร่ืองการนำหลักธรรมาภิบาลมาใชในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลแมแดด วาประชาชน
ไดทราบหรือรับรูตอการนำหลักธรรมาภิบาลมาใชในการทำงานขององคการบริหารสวนตำบลแมแดด ระดับใด ท้ังนี้
อาจเปนเพราะวาองคการบริหารสวนตำบลแมแดด ไดมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยยึดหลักนิติธรรม 

โดยมีคุณธรรม มีความโปรงใส มีความรับผิดชอบ บริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีอยางจำกัดอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ 

และเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นและองคกรที่เกี่ยวของมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตำบลในการกำกับดแูล
และสนับสนุนการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล ตามเจตนารมณของการกระจายอำนาจ ผลประโยชนสูงสุด
ก็จะตกแกประชาชนนั่นเอง ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุนและการพัฒนาการดำเนินงานดานการการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 

1. เพื่อศึกษาระดับหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลแมแดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม  

2. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลแมแดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม  

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับการบริหารบานเมืองตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร
สวนตำบลแมแดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

 

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื ่อง การบริหารบานเมืองตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลแมแดด อำเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาจากทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา      
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 9 มาตรา 52 และภารกิจที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดรับการถายโอนจากราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาเปนกรอบความคิดท่ีใชในการวิจัย ดังนี้ 
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ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารบานเมืองตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลแมแดด อำเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรผูมีสิทธ์ิเลือกต้ังในพื้นท่ีขององคการบริหารสวน
ตำบลแมแดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม จำนวน 3,037 คน โดยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 341 คน 

เครื่องมือท่ีใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน t-test และ F-Test 

 

ผล/สรุปผล 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 46.6 และเพศหญิง รอยละ 53.4 มีอายุระหวาง 25-34 ป 

มากที่สุด รอยละ 28.4 มีสถานภาพสมรส (คู) มากที่สุด รอยละ 61.3 ระดับการศึกษาอยูในระดับ ม.6 หรือ ปวช. 

มากที่สุด รอยละ 27.9 มีอาชีพเกษตรกรมากที่สุด รอยละ 50.7 มีรายไดตอเดือน 5,001 -10,000 บาท มากที่สุด 

รอยละ 37.8 และเปนประชาชนท่ัวไป มากที่สุด รอยละ 86.5 

การบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลแมแดด 
1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

2. ดานการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา  
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3. ดานการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม  

และการรักษาความสงบเรียบรอย 
4. ดานการการวางแผน การสงเสริม การลงทุน  

พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
5. ดานการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6. ดานการพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

7. ดานการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกรและ 
การมีสวนรวมของประชาชน 

หลักธรรมาภิบาล 

1. หลักนิติธรรม 

2. หลักคุณธรรม 

3. หลักความโปรงใส 

4. หลักการมีสวนรวม 

5. หลักความรับผิดชอบ 

6. หลักความคุมคา 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ  

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 

6. รายไดตอเดือน 

7. ตำแหนงทางสังคม 
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หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลแมแดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม 

พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 การบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลแมแดด 

อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 

การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลแมแดด อำเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ผลปรากฏวา เพศท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารท่ีแตกตางกัน (P = 0.002) 

อายุท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานท่ีไมแตกตางกัน (P = 0.052) สถานภาพท่ีแตกตางกันใหความคิดเห็น
ตอการบริหารงานท่ีไมแตกตางกัน (P = 0.536) ระดับการศึกษาท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานท่ีแตกตางกัน 

(P = 0.013) อาชีพท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานท่ีแตกตางกัน (P = 0.001) รายไดตอเดือนท่ีตางกันมี
ความคิดเห็นตอการบริหารงานที่แตกตางกัน (P = 0.002) สถานภาพทางสังคมที่ตางกันมีความคิดเห็นตอการ
บริหารงานท่ีไมแตกตางกัน (P = 0.107) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลแมแดด อำเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ผลปรากฏวา เพศท่ีตางกันใหความคิดเห็นตอหลักธรรมาภิบาลท่ีไมตางกัน (P = 0.644) 

อายุท่ีแตกตางกันใหความคิดเห็นตอหลักธรรมาภิบาลท่ีตางกัน (P = 0.000) สถานภาพท่ีตางกันใหความคิดเห็นท่ีไม
ตางกัน (P = 0.576) ระดับการศึกษาท่ีตางกันใหความคิดเห็นท่ีตางกัน (P = 0.001) อาชีพท่ีตางกันใหความคิดเห็น
ตอหลักธรรมาภิบาลที่ตางกัน (P = 0.000) รายไดตอเดือนที่ตางกันใหความคิดเห็นตอหลักธรรมาภิบาลที่ตางกัน  

(P = 0.000) ตำแหนงทางสังคมที่ตางกันใหความคิดเห็นตอหลักธรรมาภิบาลที่ตางกัน ( P = 0.000) อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารบานเมืองตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลแมแดด อำเภอ

กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม อภิปรายผลไดดังนี้ 
การบริหารงานภาครัฐนั ้นมิไดมุงหวังผลกำไรหรือขาดทุน เปนเรื ่องที ่มีความสำคัญอยางยิ่งตอการ

ดำเนินงานขององคการเพราะเปนเครื่องมือสำคัญที่จะชี้ใหเห็นความสำเร็จหรือความลมเหลว ความมีประสิทธิภาพ
หรือความไรประสิทธิภาพของหนวยงานการบริหารเปนเครื ่องบงชี้ใหทราบถึงความเจริญกาวหนาของสังคม 

ความกาวหนาของวิทยาการตางๆ การบริหารงานที่สำคัญจะนำไปสูความกาวหนา การบริหารเปนลักษณะการ
ทำงานรวมกันของกลุมบุคคลในองคการซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการ นักบริหารจะตองคำนึงถึงปจจัยสิง่แวดลอมตางๆ 

การวินิจฉัยสั่งการเปนเครื่องแสดงใหทราบถึงความสามารถของนักบริหารและความเจริญเติบโตของการบริหาร
ชีวิตประจำวันของมนุษยไมวาในครอบครัวหรือองคการใดยอมเกี่ยวของกับการบริหารอยูเสมอ (ทอปด สรอยเพ็ชร, 
2556) กระบวนการบริหารเกิดไดหลายแนวคิด เชน โพสดคอรบ (POSDC0RB) เกิดจากแนวคิดของ ลูเธอร กูลิค 

(Luther Gulick) และ ลินดอล เออรวิค(Lyndall Urwick) ประกอบดวยขันตอนการบริหาร 7 ประการ ไดแก           

การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบริงานบุคคล (Staffing) การอำนวยการ (Directing) 

การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะท่ีกระบวนการ
บริหารตามแนวคิดของ เฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบดวย 5 ประการ ไดแก 1) การวางแผน (Planning) 
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2) การจัดองคการ (Organizing) 3) การบังคับการ (Commanding) 4) การประสานงาน (Coordinating) และ         
5) การควบคุมงาน (Controlling) หรือรวมเรียกวา พอคค (POCCC) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545) รวมท้ัง การบริหารได
ครอบคลุมในเร่ืองดังตอไปนี้ คือ เปาหมายบุคลากรและทรัพยากรตางๆ การบริหารจัดเปนศาสตรแขนงหนึ่งในทาง
สังคมศาสตรท่ีนำเอาหลักการและทฤษฎีตางๆ ทางมานุษยวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตรมาใชไม
ใชศาสตรอยางเดียวและยังตองใชศิลป เขาควบคูไปดวย คือ ตองสามารถประยุกตความรูตางๆ ทางการบริหารให
เขากับสถานการณที่เปนจริงและการบริหารนั้นจะครอบคลุมถึงหนาท่ีการบริหารอันประกอบดวยการวางแผนการ
จัดองคการการสั่งการการมอบหมายงาน การรายงาน และการงบประมาณนอกจากนี้องคประกอบท่ีสำคัญของการ
บริหารจะประกอบไปดวย วัตถุประสงคท่ีแนนอน ทรัพยากรในการบริหารการประสานระหวางกันและประสิทธภิาพ 

ประสิทธิผลในการทำงาน (พระปยวัฒน ปยสีโล (จักรแต) , 2554) นอกจากนี้คณาจารยภาควิชาบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2549) มีความเห็นวาการบริหารเปนตนกำเนิดในการเสนอองคประกอบมูลฐานของการ
บริหารแบบกระบวนการ 4 ประการ ที่เรียกวา POCC ไวดังนี ้ 1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การสราง
ทางเลือกหรือแนวทางดำเนินการไวลวงหนา เพื่อใชในการตัดสินใจในอนาคต 2) การจัดองคการ ( Organizing) 

หมายถึง การกำหนดโครงสรางหนวยงานและระบุหนาท่ีโดยการผสมผสานระหวางวัตถุ คน เงิน 3) การบังคับบัญชา 
(Commanding) หมายถึง การทำใหเกิดการดำเนินงานตามท่ีไดมีการกำหนดไวซึ่งการบังคับบัญชาท่ีดีนั้นจะตองมี
การติดตอสื่อสาร 2 ทาง กลาวคือ การยอมใหผูใตบังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็นได 4) การประสานงาน 

(Coordinating) หมายถึง การรวมความพยายามของผูปฏิบัติงาน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีความสอดคลองกับการศึกษา
ของวณิชยา ขวัญกิจวณิชย (2561) ไดทำการศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร
สวนตำบลดงพญา อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลดงพญา อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ภาพรวมอยูในระดับมาก          

เมื ่อพิจารณาแยกเปนรายดาน พบวา หลักคุณธรรม มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูในอันดับแรก 

รองลงมาคือ หลักนิติธรรม หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปรงใส และหลักความคุมคา 
ตามลำดับ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ
บริหารสวนตำบลดงพญา อำเภอบอเกลือ จังหวดันาน พบวา ประชาชนท่ีมีเพศ รายไดตอเดือน และภูมิลำเนาเกิด
ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลดงพญา อำเภอบอเกลือ 

จังหวัดนาน ไมแตกตางกันสวนประชาชนท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และกลุมสมาชิกทางสังคมตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลดงพญา อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 

แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และณฤเบศวร อาวสกุล (2560) ไดทำการศึกษาเร่ือง การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวา 
เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับสงูท้ั ง   
6 ดาน คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีสวนรวม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุมคา โดยพบวา ดานหลักนิติธรรม เทศบาลตำบลฉวาง ดำเนินการบริหารงานโดยยึดหลักกฎหมายและระเบยีบ
การบริหารงานตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 อยางเครงครัดและตอเนื่อง ดานหลักคุณธรรม มีการ
บริหารจัดการโดยยึดมั่นในความถูกตองดีงามความเสมอภาคเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ ดานหลักการมีสวนรวม 
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เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการเทศบาล ดานหลักความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลอยาง
ตรงไปตรงมา หลักความรับผิดชอบปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ มีความสนใจ เอาใจใสตอหนาท่ี
และหลักความคุมคาบริหารจัดการงบประมาณอยางประหยัด ใชทรัพยากรอยางคุมคา 

ประเทศไทยไดใหความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลซึ่งไดบัญญัติไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมาย
สูงสุดของประเทศ นอกจากนั้นยังไดนำมาบรรจุไวในสวนที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตรที่ 6 

การบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และหลักธรรมาภิบาลยังไดบรรจุไวในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รัฐบาลเปนผูนำในการวางนโยบายขับเคลื่อนประเทศ
การดำเนินนโยบายดานตาง ๆ ภายใตกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมดวยถึงแมประเทศไทยไดนำหลักธรร
มาภิบาลมาใชในภาครัฐและภาคเอกชนเปนเวลาพอสมควร แตไมสามารถที่จะแกไขปญหาหลายอยางที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทยไดท้ังหมด เพียงแตทำใหปญหาเหลานั้นเบาบางลง แตถือเปนเปาหมายท่ีประเทศไทยจะตองเดินไปใหถึง
และยังตองพัฒนาหลักธรรมาภิบาลควบคูไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ซึ่งหลักการสากลของธรรมาภิบาล
เปนหลักการที่สำคัญ ซึ่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  

พ.ศ. 2542 ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีเปนแนวทางสำคัญในการจัดระเบียบให
สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝายวิชาการฝายปฏิบัติการ ฝายราชการ และฝาย
ธุรกิจ สามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคีและรวมกันเปนพลัง กอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และ
เปนสวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศ เพื ่อบรรเทาปองกันหรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤติ
ภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคตเพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใส และความมีสวนรวมอันเปน
คุณลักษณะสำคัญของศักด์ิศรีความเปนมนุษย และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
พระประมุข สอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปจจุบัน โดยธรรมาภิบาล (Good Governance) 

เปนหลักการที่ไดรับการยอมรับจากหนวยงานในระดับสากลวาเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหองคกรประสบความสำเร็จ 
เมื่อป ค.ศ. 1989 นับเปนครั้งแรกที่มีการนำ Good Governance มาใชโดยปรากฏในรายงานของธนาคารโลก 

(World Bank) เร่ือง “Sub-Sahara Africa from Crisis to Sustainable Growth” กลาวถึงความสำคัญ ของการ
มีการบริหารจัดการที่ดี (Governance) และการฟนฟูเศรษฐกิจ รวมถึงการอธิบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลที่ดีหรือ
ธรรมาภิบาลวาเปนลักษณะและวิถีทางของการใชอำนาจในการใชทรัพยากรทางเศรษฐกิจและทางสังคมของ
ประเทศเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ การบริหารจัดการภาครัฐ ภาระ
รับผิดชอบ กรอบตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความโปรงใสและขอมูลขาวสาร (สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2552, หนา 4) และธรรมาภิบาลตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 หมายถึง การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี เปนแนวทาง
สำคัญในการจัดระเบียบใหสังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชนซึ่งครอบคลุมถึงฝายวิชาการ ฝาย
ปฏิบัติการฝายราชการและฝายธุรกิจสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุขมีความรูจักสามัคคี และรวมกันเปนพลัง
กอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และสงเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศเพื่อบรรเทาปองกันหรือ
แกไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่หากจะมีในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใสและ
ความมีสวนรวม อันเปนคุณลักษณะสำคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
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พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญและกระแสโลกยุคปจจุบัน (อริยธัช แกว
เกาะสะบา, 2560, หนา 3) นอกจากนี้ประเทศไทยไดใหความสนใจเรื่องหลักธรรมาภิบาลอยางมาก ภายหลัง
ประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 เมื่อมีการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 

ก็ยังมุงเนนการพัฒนาใหสัมพันธกับหลักธรรมาภิบาล โดยสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของภาคประชาชน 

ตลอดถึงเรื่องการตรวจสอบอำนาจรัฐโดยภาคประชาชนและองคกรท่ีเกี่ยวของ โดยใน พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรีได
ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 เพื่อนำ
หลักธรรมาภิบาลไปปรับใชในองคกรภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งมีการพัฒนาการอยางตอเนื่อง และใน พ.ศ. 2545         

ก็ไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 โดยเพิ่มมาตรา 3/1 ซึ่งมี
หลักการเพื่อมุงเนนใหสวนราชการใชวิธีการบริหารบานเมืองที่ดีมาเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการอีกทั้งใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ซึ่งไดมีการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องการบรหิาร
บานเมืองท่ีดีเอาไวอีกดวย รวมท้ังไดกำหนดแนวทางเพื่อการพัฒนาสรางระบบบริหารจัดการท่ีดี ใหมีประสิทธิภาพ 

ปราศจากการทุจริต บนพื้นฐานการมีสวนรวมของทุกฝาย ตอมาใน พ.ศ. 2546 ไดมีการตราพระราชกฤษฎีวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ขึ้น ซึ่งมีหลักการเปนการกำหนดหลักเกณฑและ
วิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการท่ีสวนราชการและขาราชการจะตองปฏิบัติราชการเพื่อใหเกิดการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี อันเปนการครอบคลุมหลักการของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใชเปนกฎหมายแลว ดังนั้น เพื่อไมใหเกิดความซ้ำซอนในการ
ใชบังคับกฎหมาย จึงไดยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคม
ที่ดี พ.ศ. 2542 และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื ่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 เห็นชอบวาระแหงชาติดานจริยธรรม           

ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทำใหประชาชนเกิด
ความมั่นใจ ศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและหนวยงานภาครัฐและการใชจายเงิน
ของแผนดิน ซึ่งประกอบไปดวยยุทธศาสตรในการขับเคลื่อน คือ การสรางผูนำและองคการแหงสุจริตธรรมตนแบบ 

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนวัฒนธรรม คานิยมและการพัฒนาขาราชการ การใหคำปรึกษา แนะนำและการจัดการ
ความรูเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลใหเอ้ือตอการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาระบบบริหารงานจัดการดานคุณธรรม และจริยธรรม ธรรมาภิบาล การวัดผลและ
ตรวจสอบดานจริยธรรม และการวางระบบสนับสนุนและปจจัยพื้นฐานดานจริยธรรม และธรรมาภิบาล ซึ่งอานันท 

ปนยารชุน (2541, หนา 12 อางถึงใน พิสมัย คูศรีพิทักษ, 2553, หนา 26-27) ก็เปนอีกบุคคลหนึ่งท่ีมีสวนชวยปลุก
กระแสผลักดันใหแนวคิดเรื่องธรรมรัฐเปนที่รับรูกันอยางกวางขวางในสังคมไทย ทานวาธรรมรัฐ คือการปกครอง
บานเมืองและการบริหารที่มีประสิทธิภาพมีความเที่ยงธรรมเพื่อประโยชนสวนรวมทานเห็นดวยกับองคประกอบ
ของธรรมรัฐท่ีเสนอโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชียและไดขยายความพรอมท้ังเสนอองคประกอบเพิ่มเติมดังนี้ 
1) การทำงานอยางมีหลักการและรับผิดชอบ ซึ่งหมายความวา การตัดสินใจกระทำการใดๆ หรอืมาตรการท่ีนำไปใช
ในการกระทำใดๆ ก็ดี ตองสามารถอธิบายโดยมีขอมูลใหบุคคลที่เกี ่ยวของรับรูไดวาเหตุใดจึงตัดสินใจอยางนั้น           

ซึ่งเมื ่อมีการตัดสินใจไปแลวผลออกมา อาจดีหรือไมดีก็ได แตบุคคลตองรับผิดชอบตอการตัดสินใจของเขาใน
ประเด็นนี้ไมใชเรื่องของการถูกหรือผิดแตตองการแสดงความโปรงใสหรือความบริสุทธิ์ใจวามีปจจัยอะไรที่นำไปสู
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การตัดสินใจนั้น และเมื่อตัดสินใจแลวสามารถอธิบายใหกับบุคคลท่ีเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบได 2) การ
มีสวนรวมของประชาชน เร่ิมต้ังแตการเลือกต้ัง การมีสวนรวมในการตัดสินใจในนโยบาย เชน การมีประชาพิจารณ 

ประชามติ การเขาชื่อกันเสนอรางกฎหมาย ในหมวดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ การ
เขาชื่อกันเพื่อดำเนินการใหมีการถอดถอนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง เนื่องจากมีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติหรือสอ
ไปในทางทุจริตตอหนาท่ี ใชอำนาจฝาฝนตอรัฐธรรมนูญและตอกฎหมายอื่นๆ หรือแมแตการชุมนุมเดินขบวน เปนตน 

ทั้งหมดที่กลาวมานี้คือการประกันวาผูอยูในตำแหนงบริหารรวมทั้งขาราชการจะไมทำการละเมิดตอการปกครอง
แบบธรรมรัฐ 3) ความสามารถคาดการณได หมายถึง ความสามารถท่ีจะคาดการณทำนายถึงความกาวหนาและการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ได 4) ความโปรงใส ธรรมรัฐจะเกิดขึ้นไมไดถาทุกอยางอยูภายใตระบบที่เต็มไปดวยความนา
สะพรึงกลัว หรือภายใตอำนาจรัฐและระบบราชการที่ลนฟา โดยที่ประชาชนไมมีสิทธิที่จะทราบขอมูลขาวสารมี
กระบวนการปกครองและการบริหารท่ีขาดความโปรงใส มีการอางถึงความลับทางราชการอยูเสมอ ประชาชนตอง
ตกอยูในภาวะจำยอมไมมีหนทางของการเรียกรองความยุติธรรมหรือเรียกรองสิทธิได ตัวอยางกรณี พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ท่ีประกาศใชเมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2540 ท่ีใหสิทธิแกประชาชนสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการได จากที่เมื่อกอนคำวา “ความลับทางราชการ” ถูกนำมาใชเปนขออางของ
บรรดาขาราชการทั้งหลายในการที่จะไมอนุญาตใหประชาชนรับรูหรือเขาถึงเอกสารตลอดจนขอมูลขาวสารของ
หนวยราชการแทบทุกแหง ทั้งนี ้เพราะมีระเบียบและกฎหมายที่เอื ้อตอการใหความคุมครองความลับของทาง
ราชการ เชน พระราชบัญญัติคุมครองความลับในราชการ พ.ศ. 2488 เปนตน จนทำใหทั้งสองฝายคือ ขาราชการ 
และประชาชนยอมรับเปนหลักการสำคัญวาประชาชนท่ัวไปไมมีสิทธิรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ หากรับรูได
ก็เปนเพียงขอยกเวนของหลักการดังกลาว ซึ่งก็ตองอยูภายใตดุลยพินิจของขาราชการระดับสูงของหนวยงานนั้นๆ อีก 

นอกจากเปนขออางในการกีดกันสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนแลว ความลับของทางราชการบางครั้ง
ก็อาจเปนชองทางในการใชอำนาจหนาท่ี ท่ีไมถูกไมควรไดอีกดวย ดังท่ีมีผูกลาววา “ความลับอาจเปนสิ่งท่ีกอใหเกิด
ความไมยุติธรรมได” ในหลายประเทศจึงถือวา “สิทธิในการรับรู” (Right to Know) เปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่สำคัญ
เพื่อใชในการควบคุมตลอดจนการตรวจสอบการดำเนินงานของฝายบานเมืองใหเปนไปอยางถูกตองตามครรลอง
คลองธรรม 5) หลักนิติธรรม หมายถึง การปกครองโดยกฎหมาย กลาวคือบุคคลทุกคนเสมอกันในกฎหมาย บุคคล
จะตองรับโทษเพื่อการกระทำผิดอันใดตอเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไววาการกระทำนั้นเปนความผิดและกำหนดโทษไว
และจะตองไดรับการพิจารณาพิพากษาคดีจากศาลยุติธรรมท่ีมีความเปนอิสระในการชี้ขาดตัดสินคดี เมื่อมีขอพิพาท
เกิดขึ้นระหวางบุคคลกับบุคคลดวยกันเอง หรือระหวางบุคคลกับรัฐ ดังนั้นจะเห็นไดวาในระบบนี้นอกจากมี ระบบ
กฎหมายที่มีความยุติธรรมตอทั้งสังคมและตอปจเจกบุคคลแลว ผูใชกฎหมาย เชน ตุลาการ อัยการ ทนายความ 

ตำรวจ ฯลฯ จะตองเปนผูมีคุณภาพและมีความเท่ียงธรรมอยางแทจริง มีความเปนอิสระที่ไมข้ึนตอผลประโยชนหรอื
อำนาจของคนกลุมหนึ่งกลุมใดในประเทศท่ีเปนประชาธิปไตยท้ังหลาย จึงยอมรับกันวาการท่ีรัฐเขามาเกี่ยวของกับ
กิจการของเอกชนนั้นสามารถกระทำได และไมถือวากระทบกระเทือนตอหลักการประชาธิปไตย หากการเขามา
เกี่ยวของของรัฐนั้นเปนการทำใหเกิดความยุติธรรมทางสังคมและประชาชนสวนรวมไดประโยชน จากการศึกษาครั้ง
นี้มีความสอดคลองกับการศึกษาของพันธรัตน ศรีกรวดโคกสูง (2560) ไดทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุมชนตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลหนองไมแดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ความเปนธรรมาภิบาล 
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ในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลหนองไมแดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานหลักความรับผิดชอบ รองลงมา คือ ดานหลักความคุมคา ดานหลักคุณธรรม   

ดานหลักนิติธรรม ดานความโปรงใส และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดานหลักการมีสวนรวม ประชาชนที่มีเพศ 

ระดับการศึกษาและอาชีพตางกัน มีความเห็นวา การพัฒนาชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลหนอง
ไมแดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ภาพรวมไมแตกตางกัน แตประชาชนที่มีอายุ และระยะเวลาที่อยูอาศัยตางกัน          

มีความเห็นวา การพัฒนาชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลหนองไมแดง อำเภอเมือง จังหวั ดชลบุรี 
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และวรรณา เพ็งพวง (2563) ไดทำการศึกษาเร่ือง การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย          

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.92, S.D. = 0.70) และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององคการบริหารสวนตำบลบึงคอไห ดานหลักคุณธรรม มากที่สุด ( = 3.99, S.D. = 0.72) ผลการวิเคราะห
ความแตกตางของคาเฉลี่ย พบวา ประชาชนที่มีปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายไดตอเดือน และระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในตำบลบึงคอไหตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยรวมไมแตกตางกั น เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององคการบริหารสวนตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ
บริหารสวนตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 
 1. องคการบริหารสวนตำบลแมแดด ควรมีการปรับลดขั้นตอนการทำงานเพื่อใหเกิดความคลองตัวและ
บริหารงานอยางเครงครัดภายใตกฎหมายหรือขอบังคับท่ีเปนธรรมอยางจริงจังเพิ่มมากข้ึน 

2. องคการบริหารสวนตำบลแมแดด ควรมีการใหความรูแกประชาชนในเรื่องกฎ ระเบียบ ขอบังคับและ
การปรับลดข้ันตอนการทำงานเพิ่มมากข้ึนอยางตอเนื่อง 

3. องคการบริหารสวนตำบลแมแดด ควรมีการรณรงคใหบุคลากรของหนวยงานใหประชาชนรูจักใชสิทธิ
เลือกต้ังใหเปนไปอยางซื่อสัตยสุจริตอยางจริงจัง 

4. องคการบริหารสวนตำบลแมแดด ควรมีการรณรงคใหบุคลากรของหนวยงานยึดมั่นปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อสัตยสุจริตเพิ่มมากข้ึน  

5. องคการบริหารสวนตำบลแมแดด ควรมีการประเมินผลการดำเนินงานใหประชาชนหรือบุคคลภายนอก
ทราบเพื่อความโปรงใสในการบริหารงานตามอำนาจหนาท่ีตรงกับขอมูลท่ีเปนจริงอยางสม่ำเสมอ 

6. องคการบริหารสวนตำบลแมแดด ควรมีการมีการจัดประชุมประชาคม กลุมสตรี กลุมแมบาน อาสาสมัครฯ 

และตัวแทนชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
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7. องคการบริหารสวนตำบลแมแดด ควรมีประสานงานและแกไขปญหาเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนเพิ่มมากข้ึนข้ึนและตอเนื่อง 

8. องคการบริหารสวนตำบลแมแดด ควรมีมีความตระหนักและสำนึกตอหนาท่ี มุงมั่นเอาใจใสตอการแกไข
ปญหาสาธารณะอยางสม่ำเสมอ 

9. องคการบริหารสวนตำบลแมแดด ควรมีการบริหารงานไดผลคุมคากับงบประมาณและคาตอบแทน
อยางเหมาะสมเพิ่มมากข้ึน 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะไปสูประชาชนในพื้นที่ขององคการ

บริหารสวนตำบลแมแดด ตำบลแมแดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหมในเชิงคุณภาพ 

2. ควรมีการศึกษาการประเมินผลการดำเนินงานหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลแมแดด 

ตำบลแมแดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

3. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลการการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลแมแดด ตำบลแมแดด 

อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับปจจัยการทำงานของบุคลากรกองชางองคการบริหาร
สวนจังหวัดสุโขทัย 2) ศึกษาระดับระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองชาง 3) เปรียบเทียบระดับ
ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีกองชางท่ีมีตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองชาง จำแนกตามปจจัย
ลักษณะประชากรศาสตร และ 4) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการทำงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกองชาง ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนบุคลากรกองชางองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุโขทัย จำนวน 112 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทกสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการศึกษาพบวา 1) บุคลากรกองชางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการบริหารงานพัสดุ 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 2) บุคลากรกองชางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 3) ผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองชาง 
จำแนกตามปจจัยลักษณะประชากรศาสตร พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน และ 4) ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย
การทำงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองชาง พบวา โดยภาพรวม ปจจัยการทำงานมีความสัมพันธ
ในระดับปานกลางและเปนไปในทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองชางองคการบริหารสวน
จังหวัดสุโขทัยอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

คำสำคัญ : ความสัมพันธ, ปจจัยการทำงาน, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, บุคลากรกองชาง 
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Abstract
The objectives of this study were: 1) to examine the level of work efficiency of 

division of public works officers, 2) to study the level of the personnel performance 
efficiency, 3) to compare the level of the personnel performance efficiency based on their 
demographic information, and 4) to investigate the relationship of performance factors and 
the work efficiency of division of public works officers. The questionnaire was deployed in 
data collection from 143 division of public works officers of Sukhothai Provincial 
Administrative Organization. The statistics for data analysis were frequency distribution, 
percentage, mean, standard deviation, One-way ANOVA, and Pearson Correlation 
Coefficient Analysis. The results showed that 1) The division of public works officers 
voiced their opinion towards the factors of performance, in overall, at the highest level. 2) 
The division of public works officers voiced their opinion towards the work efficiency, in 
overall, at the highest level. 3) The comparison of the work efficiency of the officers based 
on their demographic information revealed that the respondents with different gender, in 
overall, showed their opinion differently towards the work efficiency at the significance 
level of .05. However, the respondents with different age, education background and job 
duration showed no different opinion. 4) The correlation analysis of performance factors 
and the work efficiency of the officers showed that, in overall, the performance factors held 
moderate and positive relationship towards the work efficiency of the division of public 
works officers at the significance level of .01.

Keywords : Relationship, Performance factors, Work Efficiency, Public Works Officer.
 
บทนำ 

ประสิทธิภาพในระบบราชการมีความหมายรวมถึงผลิตภาพ และประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเปนสิ่งท่ี
วัดไดหลายมิติ ตามแตวัตถุประสงคท่ีตองการพิจารณา คือ 1) ประสิทธิภาพในมิติของคาใชจายหรือตนทุนของการผลิต 

(Input) ไดแก การใชทรัพยากรการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยี ท่ีมีอยางประหยัด คุมคา และเกิดการ
สูญเสียนอยท่ีสุด 2) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการการบริหาร (Process) ไดแก การทำงานท่ีถูกดองได
มาตรฐาน รวดเร็ว และใชเทคโนโลยีท่ีสะดวกกวาเดิม และ 3) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ ไดแก 

การทำงานท่ีมีคุณภาพเกิด ประโยชนตอสังคม เกิดผลกำไร ทันเวลา ผูปฏิบัติงานมีจิตสำนึกท่ีดีตอการทำงานและ 
บริการเปนท่ีพอใจของลูกคา หรือผูมารับบริการ (ทิพาวดี เมฆสวรรค, 2538: 2) สอดคลองกับ Peterson & Plowman 

(1989, อางถึงใน อุทัสน วีระศักด์ิการุณย, 2556: 9) ไดสรุปองคประกอบของประสิทธิภาพไว 4 ประการ ไดแก           

1) คุณภาพของงาน (Quality) จะตองมีคุณภาพสูงคือผูผลิตและผูใชไดประโยชนคุมคา และมีความพึงพอใจผลการ
ทำงานมีความถูกตองไดมาตรฐาน รวดเร็ว นอกจากนี้ผลงานท่ีมี คุณภาพ ควรกอเกิดประโยชนตอองคกรและสราง
ความพึงพอใจของลูกคา หรือผูมารับบริการ 2) ปริมาณงาน (Quantity) งานท่ีเกิดข้ึนจะตองเปนไปตามความ
คาดหวังของหนวยงาน โดยผลงานท่ีปฏิบัติไดมีปริมาณท่ีเหมาะสมตามท่ีกำหนดในแผนงาน หรือเปาหมายท่ีบริษัท
วางไว และควรมีการวางแผน บริหารเวลา เพื่อใหไดปริมาณงานตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 3) เวลา (Time) คือเวลา
ท่ีใชในการดำเนินงานจะตองอยูในลักษณะท่ีถูกตองตาม หลักการเหมาะสมกับงานและทันสมัยมีการพัฒนาเทคนิค
การทำงานใหสะดวกรวดเร็วข้ึน และ 4) คาใชจายในการดำเนินงาน (Costs) ในการดำเนินงานท้ังหมดจะตอง
เหมาะสมกับงาน และวิธีการคือจะตองลงทุนนอยและใหไดผลกำไรมากท่ีสุด ประสิทธิภาพในมิติของคาใชจาย หรือ 
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ตนทุนการผลิต ไดแกการใชทรัพยากรดานการเงิน คน วัสดุเทคโนโลยีท่ีมีอยูอยางประหยัดคุมคา และเกิดการ
สูญเสียนอยท่ีสุด ดังนั้นการปฏิบัติงานของบุคลากรแตละบุคคลจะมีผลงานท่ีมีประสิทธิภาพไดนั้น ตองประกอบดวย
ความสามารถ ความชำนาญ และสิ่งจูงใจใหทำปฏิบัติงานไปสูเปาหมาย โดยประเมินผลของประสิทธิภาพนั้นไดจาก
คุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลาและคาใชจายในการปฏิบัติงาน  

องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) คือองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของประเทศไทย             

มีจังหวัดละหนึ่งแหง ยกเวนกรุงเทพมหานครซ่ึงเปนการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ องคการบริหารสวนจังหวัด 

มีเขตพื้นท่ีรับผิดชอบครอบคลุมท้ังจังหวัด จัดต้ังข้ึนเพื่อบริการสาธารณประโยชนในเขตจังหวัด ตลอดท้ังชวยเหลือ
พัฒนางานของเทศบาลและองคการบริหารสวนตำบล (อบต.) รวมท้ังการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินเพื่อไมใหงาน
ซ้ำซอน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดมีอำนาจหนาท่ีหลักคือจัดทำบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะท่ีประชาชนไดใช หรือไดรับประโยชนจากโครงการนั้น และเปนไปตามอำนาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนจังหวัด เชน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนตน องคการบริหารสวน
จังหวัดสุโขทัยมีกำหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ ดังนี้ 1) สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 2) สำนัก
เลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 3) กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 4) กองคลัง 5) กองชาง 6) กองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 7) กองพัสดุและทรัพยสิน 8) กองการเจาหนาท่ี 9) กองสาธารณสุข และ 10) หนวย
ตรวจสอบภายใน กองชางเปนสวนราชการหนึ่งท่ีมีความสำคัญเปนสวนมาก เนื่องจากภารกิจหลักของกองชาง คือ 

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการตาง ๆ ใหแกประชาชน และมีสวนรวมใน
การพัฒนาและแกไขปญหาทางดาน สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในระดับตำบลและอำเภอ ผลของ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับกองชางสวนใหญคือความลาชาในผลสำเร็จของโครงการตางๆ จำนวนมากซึ่งไมเปนไปตาม
แผนการดำเนินงาน และไมสอดคลองกับงบประมาณท่ีต้ังไวในแตละป ทำใหตองมีการกันเงินงบประมาณสำหรับ 

โครงการท่ียังไมแลวเสร็จไวในปถัดไปจนถูกตัดงบประมาณไปในท่ีสุด  

การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการทำงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองชางครั้งนี้ 
จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับปจจัยการทำงานดานตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกองชาง และนำผลการศึกษาท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกองชางตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับปจจัยการทำงานของบุคลากรกองชางองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย 

2. เพื่อศึกษาระดับระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองชางองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย 

3. เพื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย 

จำแนกตามปจจัยลักษณะประชากรศาสตร 
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการทำงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองชาง 

องคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางปจจัยการทำงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองชาง 

องคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย ผูวิจัยกำหนดกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัยดังภาพตอไปนี้ 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสำรวจความคิดเห็น (Survey Research)  

 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรของกองชาง องคการบริหาร
สวนจังหวัดสุโขทัย ประกอบดวยขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป จำนวน 

157 คน โดยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรการคำนวณของ  Krejcie และ Morgan (ธีรวุฒิ เอกะกุล. 

2543) ไดกลุมตัวอยางจำนวน 112 คน โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นเครื่องมือท่ี
ใชเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยสรางข้ึน โดยการประมวลความคิดจากแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยมีท้ังคำถามปลายปด และคำถามปลายเปด ซึ่งแบบสอบถามนี้แบงออกไดเปน 4 สวน 

ดังนี้ สวนท่ี 1 ขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยการ
ทำงาน สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสวนท่ี 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ผูวิจัยไดนำ
เครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับบุคลากรท่ีกองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก           

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 1. ดานคุณภาพของงาน 

 2. ดานปริมาณงาน 

 3. ดานเวลา 
 4. ดานความประหยัดทรัพยากร 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
1. เพศ 

2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา 
4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ปจจัยการทำงานของบุคลากรกองชาง 
1. ดานเจาหนาท่ี 

2. ดานอุปกรณ เครื่องมือและเทคโนโลยี 
3. ดานงบประมาณ 

4. ดานข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

5. ดานภาวะผูนำของผูบริหาร 

ตัวแปรตาม ตัวแปรตน 
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ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน และคำนวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบารช (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) โดยไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานปจจัยการทำงานของบุคลากรกองชางเทากับ 0.928 

ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเทากับ 0.889 และท้ังฉบับเทากับ 0.935 มีคาความเชื่อมั่นระดับดีมาก (George & 

Mallery, 2003: อางถึงใน สมเดช มุงเมือง, 2564) 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรม
สำเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางจะตรวจสอบความ
แตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression)  

 

สรุปผลการวิจัย 
ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางมีจำนวน 112 คน สวนใหญ
เปนเพศชาย รอยละ 75.00 รองลงมาเปนเพศหญิง รอยละ 25.00 สวนใหญอยูในชวงอายุ 36 - 45 ป และ 46 – 55 ป 

รอยละ 34.80 รองลงมาเปนผูท่ีอยูในชวงอายุ 26 - 35 ป รอยละ 17.00 และนอยท่ีสุดอยูในชวงอายุ 18 - 25 ป 

รอยละ 3.6 สวนใหญมีการศึกษาในระดับต่ำกวาปริญญาตรี รอยละ 76.8 รองลงมาปริญญาตรี รอยละ 21.40 และ
ปริญญาโท รอยละ 1.80 และสวนใหญมีระยะเวลาการทำงาน 11 – 20 ป รอยละ 48.20 รองลงมามีระยะเวลาการ
ทำงาน 5-10 ป รอยละ 33.00 และนอยท่ีสุดมีระยะเวลาการทำงาน 21 ปข้ึนไป รอยละ 6.30 

สรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาระดับปจจัยการทำงานของบุคลากรกองชางองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย  

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปจจัยการทำงานของบุคลากรกอง
ชางองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.70) เมื่อพิจารณาแตละดาน
พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท้ัง 5 ดาน โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลำดับมากไปหานอยดังนี้ ดานภาวะผูนำของ
ผูบริหาร ( X = 3.97) ดานเจาหนาท่ี ( X = 3.87) ดานข้ันตอนการปฏิบัติงาน ( X = 3.64) ดานงบประมาณ ( X = 3.55) 

และดานอุปกรณ เครื่องมือและเทคโนโลยี ( X = 3.50) ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

เมื่อแยกพิจารณาปจจัยการทำงานของบุคลากรกองชางองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย 5 ดาน มีขอคนพบดังนี้ 
1. ดานเจาหนาที่ ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.87) เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท้ัง 4 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลำดับมากไปหานอยดังนี้ บุคลากรกอง
ชางมีความรูความเขาใจในระเบียบขอบังคับและทักษะท่ีจำเปนในการปฏิบัติงาน ( X = 3.96) บุคลากรกองชางมี
ความสามัคคีและใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน ( X = 3.88) บุคลากรกองชางมีความกระตือรือรนและเอาใจใสใน
การปฏิบัติงาน ( X = 3.83) และบุคลากรกองชางมีทักษะและประสบการณในการใชวัสดุอุปกรณเครื่องมือเทคโนโลยี 
( X = 3.80) ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
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2. ดานอุปกรณ เครื่องมือและเทคโนโลยี ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

( X = 3.50) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากคือ สถานท่ีทำงานกองชางมีความเหมาะสม
สามารถรองรับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X = 3.79) และวัสดุอุปกรณเครื่องมือครุภัณฑของกองชางมี
ความทันสมัย คุณภาพสูงและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน ( X = 3.39) และวัสดุอุปกรณเครื่องมือครุภัณฑของงานกอง
ชางมีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ( X = 3.13) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางและเปนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

3. ดานงบประมาณ ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.55) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทั้ง 4 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลำดับมากไปหานอยดังนี้ กองชางมีการ
บริหารงบประมาณไดอยางเหมาะสม ทำใหเกิดความคลองตัวตอการปฏิบัติงาน ( X = 3.62) การจัดสรรงบประมาณ
ดานบุคลากรของกองชางเหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ( X = 3.58) การจัดสรรงบประมาณดานการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณเครื่องมือและครุภัณฑเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ( X = 3.50) และ การจัดสรรงบประมาณซอมแซมวัสดุ
อุปกรณเครื่องมือและครุภัณฑเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ( X = 3.48) ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  

4. ดานขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.64) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเรียงตามลำดับไดแก กฎระเบียบท่ีใชในงานกองชางมี
ความชัดเจนและไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน ( X = 3.69) รองลงมาไดแก ข้ันตอนในการปฏิบัติงานเอ้ือตอการ
ปฏิบัติงานของกองชาง ทำใหเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ( X = 3.59) ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

5. ดานภาวะผูนำของผูบริหาร ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.97) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท้ัง 4 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลำดับมากไปหานอยดังนี้ 
ผูบังคับบัญชา/ผูบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัยมีความสัมพันธอันดีตอบุคลากรของกองชาง ( X = 4.05) 

ผูบังคับบัญชา/ผูบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัยมีทักษะความรูและความสามารถในการบริหารงานให
สอดคลองกับกฎระเบียบและขอบังคับท่ีบังคับใชในกองชาง( X = 4.04) และ ผูบังคับบัญชา/ผูบริหารขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสุโขทัยใหความสำคัญตอบุคลากรกองชางในการปฏิบัติงานอยางเสมอภาค ( X = 4.04) ผูนำใน
หนวยงานกองชางสามารถควบคุมการบริหารงานดานกองชาง และสามารถปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการเพื่อทำให
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากข้ึน ( X = 3.78) ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองชางองคการบริหารสวน
จังหวัดสุโขทัย 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกองชางองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.82) เมื่อพิจารณา
แตละดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลำดับมากไปหานอยดังนี้ ดานเวลา 
( X = 3.93) ดานปริมาณงาน ( X  = 3.81) ดานประหยัดทรัพยากร ( X  = 3.77) และ ดานคุณภาพของงาน ( X  = 3.75) 

ซึ่งเปนมิติท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
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เม่ือแยกพิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองชางองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย 4 ดาน         
มีขอคนพบดังน้ี 

 1. ดานคุณภาพของงาน ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 3.75) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท้ัง 3 ขอ เรียงตามลำดับไดแก ปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 

ตรงตามมาตรฐานท่ีองคกรกำหนดไว ( X = 3.81) มักหาตนเหตุของปญหาและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ทำใหผล
งานงานมีคุณภาพ ( X = 3.75) และไดกำหนดเปาหมายเชิงคุณภาพของงานไวลวงหนาเสมอ เพื่อใหทำงานสำเร็จ
อยางมีคุณภาพ ( X = 3.68) ซึ่งเปนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในลำดับนอยท่ีสุด 

 2. ดานปริมาณงาน ผลการศึกษาพบวา โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.8125) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท้ัง 3 ขอ เรียงตามลำดับไดแก ปฏิบัติงานไดสำเร็จ ไดผลงานตาม
เปาหมายหรือวัตถุประสงคของงานท่ีกำหนดไว ( X = 3.97) และขาพเจามีการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให
เกิดความสำเร็จไดปริมาณงานตามกำหนด ( X = 3.97) ขาพเจามีการวางแผนบริหารจัดการปริมาณงาน  เพื่อ
ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ( X = 3.49) ซึ่งเปนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในลำดับนอยท่ีสุด 

3. ดานเวลา ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.9315) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท้ัง 3 ขอ เรียงตามลำดับไดแก สามารถทำงานไดทันระยะเวลาท่ี
กำหนด ( X = 4.14) ขาพเจามักหาวิธีการลดข้ันตอนการทำงาน เพื่อใหประหยัดเวลาในการทำงาน ( X = 4.06) และ
ขาพเจามีการวางแผนจัดตารางเวลาการทำงานอยางชัดเจน ( X = 3.59) ซึ่งเปนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในลำดับนอยท่ีสุด 

4. ดานความประหยัดทรัพยากร ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.77) 

เมือ่พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท้ัง 3 ขอ เรียงตามลำดับไดแก ขาพเจาตระหนักและ
กระตุนใหตนเองและผูอื่นในหนวยงานในการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา ( X = 3.82) ขาพเจาปฏิบัติงานสำเร็จ
ดวยความคุมคาและประหยัดทรัพยากร เมื่อพิจารณาจากความสัมพันธระหวางทรัพยากรท่ีใชกับผลผลิตของงาน 

( X = 3.80) และขาพเจาไดนำทรัพยากรท่ีใชแลวมาพัฒนาใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานอยูเสมอ ( X = 3.69) 

ซึ่งเปนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในลำดับนอยท่ีสุด 

วัตถุประสงคขอที่ 3 เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของเจาหนาที่กองชางที่มีตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย จำแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร   

สมมติฐานท่ี 1 บุคลากรกองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย ท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรตางกัน 

มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ผลการศึกษาพบวา บุคลากรกองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย ท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร 
ดานเพศตางกัน มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไมเปนไป
ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว สวนดานอายุ ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน มีระดับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ เปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 

วัตถุประสงคขอที่ 4 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการทำงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย 
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สมมติฐานที่ 2 ปจจัยการทำงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองชาง 
องคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยการทำงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองชาง 
องคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวม ในระดับสัมพันธปานกลาง และเปนไปในทางบวก อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และเมื่อแยกพิจารณาปจจัยการทำงานรายดาน พบวา ดานเจาหนาท่ี ดานเครื่องมืออุปกรณ 

ดานงบประมาณ และดานข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธปานปลางกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และ
เปนไปในทางบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนดานภาวะผูนำปฏิบัติงาน มีความสัมพันธนอยกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเปนไปในทางบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จากขอมูลนี้สรุปไดวาปจจัย
การทำงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัยมี
ความสัมพันธกันปานกลางและเปนไปในทิศทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว 

 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษา ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาระดับปจจัยการทำงานของบุคลากรกองชางองคการบริหารสวนจังหวัด
สุโขทัย ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปจจัยการทำงานของบุคลากรกองชาง
องคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา ดานท่ีมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท้ัง 5 ดาน โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลำดับมากไปหานอยดังนี้ ดานภาวะผูนำของผูบริหาร ดาน
เจาหนาท่ี ดานข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดานงบประมาณ และดานอุปกรณ เครื่องมือและเทคโนโลยี ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

จากผลการศึกษาท่ีพบวาดานภาวะผูนำของผูบริหารมีคาเฉลี่ยอยูในลำดับมากท่ีสุดอาจเปนเพราะวา 1) ผูบริหาร
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัยมีทักษะความรูและความสามารถในการบริหารงานใหสอดคลองกับกฎระเบียบ
และขอบังคับท่ีบังคับใชในกองชาง 2) ผูบริหารมีความสัมพันธอันดีตอบุคลากรของกองชาง และ 3) ผูบริหารให
ความสำคัญตอบุคลากรกองชางในการปฏิบัติงานอยางเสมอภาค สวนผลการศึกษาท่ีพบวาดานอุปกรณ เครื่องมือ
และเทคโนโลยีมีคาเฉลี่ยอยูในลำดับนอยท่ีสุดอาจเปนเพราะวา 1) วัสดุอุปกรณเครื่องมือครุภัณฑของกองชางยัง
ขาดความทันสมัย ขาดคุณภาพสูงและไมเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 2) วัสดุอุปกรณเครื่องมือครุภัณฑของงานกอง
ชางยังไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และ 3) สถานท่ีทำงานกองชางอาจไมความเหมาะสม ไมสามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลการศึกษาสอดคลองกับแนวคิดของ Steers (n.d., อางถึงใน ฤทัยทิพย โพธิ์ออน, 2550) กลาวไววา 
ปจจัยท่ีสำคัญของการปฏิบัติงานท่ีดีของแตละบุคคลในองคกรจะตองประกอบไปดวย ความสามารถ ลักษณะ
เฉพาะตัว (Trait) และความสนใจของบุคคล ท้ัง 3 ปจจัยนี้รวมกันเปน เครื่องกำหนดสมรรถนะ (Capacity) ของ
บุคคลในการทำงานเพื่อองคกร ดังนั้น ถาขาดปจจัยตัวใดตัวหนึ่งไปก็ยากท่ีจะคาดหวังไดวาผลปฏิบัติงานของบุคคล
จะอยูในระดับสูงไปได และสอดคลองกับ เฉลิมเกียรติ แกวหอม (2555) ไดเสนอวา การปฏิบัติงานของแตละคนจะ
ถูกกำหนดโดย 3 สวน ไดแก 1) คุณลักษณะเฉพาะสวนบุคคล (Individual attributes) มี 3 กลุมคือ 1.1) Demographic 

characteristics เปนลักษณะท่ีเกี่ยวกับ เพศ อายุ เชื้อชาติเผาพันธุ 1.2) Competence characteristics เปน
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ลักษณะท่ีเกี่ยวกับความรูความสามารถ ความถนัดและความชำนาญของบุคคลซ่ึงคุณลักษณะเหลานี้จะไดมาจาก
การศึกษาอบรม และสั่งสมประสบการณ 1.3) Psychological characteristics เปนคุณลักษณะทางดานจิตวิทยา 
ซึ่งไดแก ทัศนะคติ คานิยม การรับในเร่ืองตาง ๆ รวมท้ังบุคลิกภาพของแตละบุคคลดวย 2) ระดับความพยายามใน
การทำงาน (Work effort) จะเกิดข้ึนจากการมีแรงจูงใจ ในการทำงาน ไดแก ความตองการ แรงผลักดันอารมณ 

ความรูสึก ความสนใจ ความต้ังใจ เพราะวาคนท่ีมีแรงจูงใจในการทำงานสูงจะมีความพยายามท่ีจะอุทิศกำลังกาย
และ กำลังใจใหแกการทำงาน มากกวาผูท่ีมีแรงจูงใจในการทำงานต่ำ และ 3) แรงสนับสนุนจากองคการหรือ
หนวยงาน (Organization support) ซึ่งไดแก คาตอบแทน ความยุติธรรม การติดตอสื่อสาร และวิธีการท่ีจะ
มอบหมายงานซึ่งมีผลตอ กำลังใจผูปฏิบัติงาน  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สัมฤทธิ์ ศรีกองหนุน  (2559) 

ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกองชาง ขององคการบริหารสวนตำบลในจังหวัดกำแพงเพชร 
พบวา การปฏิบัติงานกองชาง 4 ดาน ไดแก ดานการบริหาร ดานวิชาการ ดานบริการ และดานงบประมาณ 

โดยรวมมีระดับการปฏิบัติงานกองชางอยูในระดับมาก ในสวนของปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กองชาง โดยรวมปจจัยท่ีมีผลตอระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกองชางอยูในระดับมาก  

ผลการศึกษานี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ อัครเดช ไมจันทร และนุจรีย แซจิว (2561) ศึกษา
ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุมอุตสาหกรรมติดต้ังเคร่ืองจักรสายการผลิตในจังหวัด
สงขลา ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน พบวา ท้ัง 5 ดาน มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบวา ท้ัง 3 ดานอยูในระดับการปฏิบัติมาก 

สอดคลองกับผลการศึกษาของ ศิรวิชญ เวชกิจ (2556) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของกองชางองคการ
บริหารสวนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา พบวา ปจจัยสวนบุคคลนั้นไมเปนปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานและ
ไมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน สวนปจจัยท่ีเปนปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานและ
มีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองชางองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีควรไดรับ
การแกไขในอันดับ แรกคือ ปจจัยดานข้ันตอนการปฏิบัติงาน รองลงมาคือปจจัยดานอุปกรณเครื่องมือและ
เทคโนโลยี ปจจัยดานงบประมาณ ปจจัยดานเจาหนาท่ีและบุคลากร และปจจัยดานภาวะผูนำตามลำดับ และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของ Riyanto, Setyo & Prasetyo, Johan (2021) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการ
ปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญในอินโดนีเซีย พบวา ความมุงมั่นท่ีเพิ่มข้ึนของพนักงานผานระบบการสื่อสาร
ท่ีดีสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของขาราชการได การผูกระบบเบี้ยเลี้ยงตามผลงาน ( Improvisation of the 

performance-based allowance system) จะสามารถกระตุนใหพนักงานปรับปรุงผลการปฏิบัติงานได นอกจากนี้ 
จุดเริ่มตนท่ีแสดงโดยภาวะผูนำจะสามารถเปนแบบอยางท่ีดีใหกับผูใตบังคับบัญชามีวินัยในการทำงานท่ีดีข้ึน 

 วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองชางองคการบริหาร
สวนจังหวัดสุโขทัย ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกองชางองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละ
ดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท้ัง 4 ดาน โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลำดับมากไปหานอยดังนี้ ดานเวลา ดาน
ปริมาณงาน ดานประหยัดทรัพยากร และ ดานคุณภาพของงาน ซึ่งเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด จากผลการศึกษา
ท่ีพบวาดานเวลามีคาเฉลี่ยอยูในลำดับมากที่สุดอาจเปนเพราะวา 1) บุคลากรกองชางสามารถทำงานไดทันระยะเวลา
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ท่ีกำหนด 2) การปฏิบัติงานมีการแบงเวลาอยางชัดเจน และ 3) มักจะมีการหาวิธีการลดข้ันตอนการทำงาน เพื่อให
ประหยัดเวลาในการทำงาน สวนผลการศึกษาท่ีพบวาดานคุณภาพงานมีคาเฉลี่ยอยูในลำดับนอยท่ีสุดอาจเปน
เพราะวา 1) เจาหนาท่ีพัสดุปฏิบัติงานไมถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และมีความประณีต ตรงตามมาตรฐานท่ีองคกร
กำหนดไว 2) ขาดการกำหนดเปาหมายเชิงคุณภาพของงานไวลวงหนาเพื่อใหทำงานสำเร็จอยางมีคุณภาพ และ           
3) อาจจะไมมีการหาตนเหตุของปญหาและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมทำใหผลงานงานไมมีคุณภาพ 

 ผลการศึกษาสอดคลองกับแนวคิดของ Peterson & Plowman (1989, อางถึงใน อุทัสน วีระศักด์ิการุณย, 

2556 : 9) ไดสรุปองคประกอบของประสิทธิภาพไว 4 ขอ ประกอบดวย 1) คุณภาพของงาน (Quality) จะตองมี
คุณภาพสูงคือผูผลิตและผูใชไดประโยชนคุมคา และมีความพึงพอใจผลการทำงานมีความถูกตองไดมาตรฐาน 

รวดเร็ว นอกจากนี้ผลงานท่ีมี คุณภาพ ควรกอเกิดประโยชนตอองคกรและสรางความพึงพอใจของลูกคา หรือผูมา
รับบริการ 2) ปริมาณงาน (Quantity) งานท่ีเกิดข้ึนจะตองเปนไปตามความคาดหวังของหนวยงาน โดยผลงานท่ี
ปฏิบัติไดมีปริมาณท่ีเหมาะสมตามท่ีกำหนดในแผนงาน หรือเปาหมายท่ีบริษัทวางไว และควรมีการวางแผน บริหาร
เวลา เพื่อใหไดปริมาณงานตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 3) เวลา (Time) คือเวลาท่ีใชในการดำเนินงานจะตองอยูใน
ลักษณะท่ีถูกตองตาม หลักการเหมาะสมกบังานและทันสมัยมีการพัฒนาเทคนิคการทำงานใหสะดวกรวดเร็วข้ึน และ 
4) คาใชจายในการดำเนินงาน (Costs) ในการดำเนินงานท้ังหมดจะตองเหมาะสมกับงาน และวิธีการคือจะตองลงทุน
นอยและใหไดผลกำไรมากท่ีสุด ประสิทธิภาพในมิติของคาใชจาย หรือ ตนทุนการผลิต ไดแกการใชทรัพยากรดาน
การเงิน คน วัสดุเทคโนโลยีท่ีมีอยูอยางประหยัดคุมคา และเกิดการสูญเสียนอยท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา
ของกิตติยา ฐิติคุณรัตน (2556) ศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทซันไชนอินเตอร เนชั่นแนล 

จํากัด ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยรวมอยูในระดับมาก 

  วัตถุประสงคขอท่ี 3 เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของเจาหนาท่ีกองชางท่ีมีตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย ผลการศึกษาพบวา บุคลากรกองชาง องคการ
บริหารสวนจังหวัดสุโขทัย ท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรดานอายุ ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ตางกัน มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ สวนกลุมตัวอยางท่ีมีเพศ
ตางกัน มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับแนวคิด
ของปรมะ สตะเวทิน (2546) ไดกลาวถึงลักษณะประชากรศาสตรของบุคคลไววา 1) อายุ ถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีทำให
บุคคลมีความแตกตางกันในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม 2) เพศ เพศหญิงและเพศชายมีความคิด คานิยม และ
ทัศนคติท่ีแตกตางกัน 3) สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจไดแก อาชีพ รายไดเชื้อชาติและภูมิหลังของครอบครัวโดย
สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจสงผลใหบุคคลมีวัฒนธรรม ประสบการณ ทัศนคติคานิยมและเปาหมายท่ีแตกตางกัน 

4) การศึกษา บุคคลท่ีไดรับการศึกษาในระดับท่ีตางกัน ในยุคสมัยท่ีตางกัน ในระบบการศึกษาท่ีตางกัน ในสาขาวิชา
ท่ีตางกัน ยอมมีความคิด อุดมการณและความตองการท่ีแตกตางกัน และ 5) ศาสนา มีสวนเกี่ยวของกับบุคคลตลอด
ชีวิต จึงมีอิทธิพลตอทัศนคติคานิยม และพฤติกรรมของบุคคล สดลคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และ
คณะ (2560) กลาววา ลักษณะประชากรศาสตรประกอบดวย 1) อายุ บุคคลท่ีมีอายุแตกตางกันจะมีความตองการท่ี
แตกตางกัน 2) วงจรชีวิตครอบครัว เปนข้ันตอนการดำรงชีวิตของบุคคลซึ่งการดำรงชีวิตในแตละข้ันตอนนั้นจะมี
อิทธิพลตอความตองการ ทัศนคติและคานิยมของบุคคล 3) อาชีพ บุคคลท่ีมีอาชีพแตกตางกันจะมีความตองการ
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ผลิตภัณฑท่ีแตกตางกัน 4) สถานภาพทางเศรษฐกิจ หรือรายได สถานภาพเหลานี้ประกอบดวย รายไดการออม 

อำนาจการซ้ือ และทัศนคติเกี่ยวกับการใชจาย ซึ่งจะสงผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑตาง ๆ 5) การศึกษา 
ผูท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโนมท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพมากกวาหรือมีทางเลือกมากกวา เนื่องจากผูท่ีมี
การศึกษาสูงมักจะมีอาชีพท่ีสรางรายไดไดมากกวาผูท่ีมีการศึกษานอยกวา และ 6) คานิยมและรูปแบบการ
ดำรงชีวิต โดยคานิยมเปนความคิดและความเชื่อท่ีมีผลตอพฤติกรรม ทัศนคติและการตัดสินใจของบุคคล ผล
การศึกษานี้สอดคลองกับผลการศึกษาของ อัครเดช ไมจันทร และนุจรีย แซจิว (2561) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุมอุตสาหกรรมติดต้ังเคร่ืองจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา ผลการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ตำแหนงงานแตกตางกัน อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอายุงานไม
แตกตางกัน และสอดคลองกับผลการศึกษาของ กิตติยา ฐิติคุณรัตน (2556) ศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทซันไชนอินเตอร เนชั่นแนล จํากัด ผลการเปรียบเทียบพบวา พนักงานท่ีมีเพศและอายุงานตางกันมี
ความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยรวมไมแตกตางกน พนักงานท่ีมีอายุ การศึกษา หนวยงานและ
ตําแหนงงาน ตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 วัตถุประสงคขอที่ 4 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการทำงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยการทำงานมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวม ในระดับสัมพันธ
ปานกลาง และเปนไปในทางบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเมื่อแยกพิจารณาปจจัยการทำงานราย
ดาน พบวา ดานเจาหนาท่ี ดานเครื่องมืออุปกรณ ดานงบประมาณ และดานข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ
ปานปลางกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเปนไปในทางบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนดาน
ภาวะผูนำปฏิบัติงาน มีความสัมพันธนอยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเปนไปในทางบวก อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 จากขอมูลนี้สรุปไดวาปจจัยการทำงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัยมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว สอดคลองกับผลการศึกษาของ สอดคลองกับผลการศึกษาของ อัครเดช ไมจันทร 
และนุจรีย แซจิว (2561) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุมอุตสาหกรรมติดต้ัง
เครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยในการทำงานกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ไดคาประสิทธิภาพของการทำนาย R2 เทากับ .054 กลาวไดวา ความเปนไดของการต้ังสมมติฐานวา
ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท้ัง 5 ดานมีความสัมพันธ กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไดรอย
ละ 5.40 ซึ่งความสามารถในการทำนายมีคานอย โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลสวนท่ีเหลืออีก รอยละ 94.60 เกิดจาก
อิทธิพลของตัวแปรอ่ืน โดยพบวา ปจจัยดานความม่ันคงกาวหนาในงาน สามารถพยากรณผลท่ีมีตอประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เชนเดียวกับผลการศึกษาของ มารวย วิชาญยุทธนากูล 

(2560) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว พบวา เจตคติตอการ
ทำงานของพนักงานมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

และคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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สอดคลองกับผลการศึกษาของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี พบวา ปจจัยอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน คือ โครงสราง และความสามารถ 

มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติิงานของบุคลากรอยูในระดับนอย และมีผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ปจจัยแรงจูงใจในการทำงาน คือ ความสำเร็จในงาน 

ตำแหนงงาน ความรับผิดชอบในงาน และสถานภาพในการทำงาน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติิงาน
ของบุคลากรในระดับปานกลาง และมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ปจจัยแรงจูงใจในการทำงานโดยรวม มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ระดับปานกลาง และมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวน
ปจจัยอิทธิพลตอการปฏิบัติงานโดยรวมไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และสอดคลองกับผล
การศึกษาของ ขวัญชัย ชมศิริ และกนกศักด์ิ สุขวัฒนาสินิทธิ์ (2561) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการ
ทํางานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน ปจจัยความผูกพันกับองคกร ปจจัยจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และปจจัยมนุษย
สัมพันธ มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทำงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  

 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ Cera, Elona & Kusaku, Anri. (2020) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ี
มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานขององคกร: สภาพแวดลอมในการทำงาน การฝกอบรม-การพัฒนา การจัดการ และ
วัฒนธรรมองคการ พบวา ตัวแปรตางๆ เชน สภาพแวดลอมในการทำงาน การฝกอบรม-การพัฒนา และการจัดการ 
เปนปจจัยสำคัญที่กำหนดประสิทธิภาพขององคกร และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ Jacobs, Claire (2014) 

ศึกษาเร่ืองขวัญกำลังใจเจาหนาท่ีกองชาง สำนักงานภูมิภาคคิมเบอรลี่ (Department of Public Works, Kimberley 

Regional Office) ผลการศึกษาพบวา ภายในสามสภาพแวดลอมในการทำงาน สภาพแวดลอมของมนุษยและ
องคกร สงผลกระทบตอขวัญกำลังใจระดับมากท่ีสุด ภายในสองสภาพแวดลอมนั้นมีรายการท่ีสนับสนุนขวัญกำลังใจ
ในระดับต่ำ คือ การขาดการจัดการ และความเปนผูนำ และแงมุมท่ีเกี่ยวของกับสิ่งนั้น สวนสภาพแวดลอมทางเทคนิค
ถือเปนปจจัยดานสุขอนามัยโดยเฮิรทซเบิรก แทบไมมีผลกระทบตอขวัญกำลังใจ 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยครั้งน้ีไปใช 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปจจัยการทำงานของบุคลากรกองชางองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย 

จากผลการศึกษา พบวา ดานอุปกรณ เครื่องมือและเทคโนโลยี เปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ดังนั้นผูบริหารควร
ตระหนักและใหความสนใจในการปรับปรุงเก่ียวกับวัสดุอุปกรณเครื่องมือครุภัณฑของกองชางใหมีความทันสมัย 

คุณภาพสูงและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน สถานท่ีทำงานกองชางใหมีความเหมาะสม สามารถรองรับการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหนวยงานควรจัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือครุภัณฑของงานกองชาง ใหเพียงพอตอ
การปฏิบัติงาน สวนดานอื่นๆ ควรปรับปรุงขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในลำดับนอยท่ีสุดดังนี้ 
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  - ดานเจาหนาท่ี ควรปรับปรุงเรื่องทักษะและประสบการณในการใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
เทคโนโลยีของบุคลากรกองชางใหสูงขึ้น 

  - ดานงบประมาณ ควรปรับปรุงเรื่องการจัดสรรงบประมาณซอมแซมวัสดุอุปกรณ เครื่องมือและ
ครุภัณฑใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  

  - ดานข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ควรปรับปรุงเรื่องข้ันตอนในการปฏิบัติงานใหเอื้อตอการ
ปฏิบัติงานของกองชางและทำใหเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

  - ดานภาวะผูนำของผูบริหาร ควรปรับปรุงเรื่องผูนำในหนวยงานกองชางควรมีความสามารถควบคุม
การบริหารงานดานกองชาง และสามารถปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการเพื่อทำใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากข้ึน 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกองชางองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย 
จากผลการศึกษา พบวา ดานคุณภาพของงาน เปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ดังนั้นผูบริหารควรตระหนักและให
ความสนใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในดานคุณภาพของงาน โดยเฉพาะหนวยงานควรปรับปรุง
การปฏิบัติงานใหมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณตรงตามมาตรฐานท่ีองคกรกำหนดไว ควรกำหนดเปาหมายเชิง
คุณภาพของงานไวลวงหนา เสมอเพื่อใหทำงานสำเร็จอยางมีคุณภาพ และควรหาตนเหตุของปญหาและแกไขปญหา
ไดอยางเหมาะสม ทำใหผลงานงานมีคุณภาพ สวนดานอื่น ๆ ควรปรับปรุงขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในลำดับนอยท่ีสุดดังนี้ 

 - ดานปริมาณงาน ควรปรับปรุงเร่ืองการวางแผนบริหารจัดการปริมาณงานเพื่อความสำเร็จใน
การปฏิบัติงาน  

   - ดานเวลา ควรปรับปรุงเรื่องการวางแผนจัดตารางเวลาการทำงานอยางชัดเจน 

   - ดานความประหยัดทรัพยากร ควรปรับปรุงเรื่องการไดนำทรัพยากรท่ีใชแลวมาพัฒนาใหเกิด
ประโยชนตอการปฏิบัติงานอยูเสมอ 

3. จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการทำงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
กองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย พบวา ปจจัยการทำงานมีความสัมพันธในระดับปานกลางและเปนไปใน
ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองชาง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดังนั้นหนวยงาน
ควรปรับปรุงท้ัง 5 ดาน ไดแก ดานเจาหนาท่ี ดานอุปกรณ เครื่องมือและเทคโนโลยี ดานงบประมาณ ดานข้ันตอน
ในการปฏิบัติงาน ดานภาวะผูนำของผูบริหาร ใหดียิ่งข้ึนเพื่อใหมีการยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกองชางเพิ่มสูงข้ึน 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. การศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ ในองคการบริหารสวน

จังหวัดสุโขทัยท่ีมีตอการบริการของกองชาง เพื่อนำมาเปนขอมูลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกองชางตอไป  

2. การวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเร่ืองปญหาและความตองการในการแกปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ
บุคลกรกองชาง  

3. การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการทำงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองชาง 
องคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาโดยใชวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกยิ่งข้ึน 
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THE DEVELOPMENT OF RADIO STATION ON 88.50 IN PHON DISTRICT 
KHON KAEN PROVINCE
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Abstract
The objectives of this study were 1) to find ways to develop radio waves in the digital 

media 88.50 FMz. 2) to study the problems and obstacles that affect the management of radio 
waves in the digital meia 88.50 FMz. and 3) to study the trend of adaptation and development 
in direction Phon District , Khon Kaen Provinece. The sample grup was 400 people of in 
Khon Kaen Provinece. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The 
data collected were analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard 
deviation. The hypotheses was tested by Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA and 
Multiple Regression. The results showed that listener in Khon Kaen Provinece, who have the 
different sex , ages, Educational backgrounds, occupation , status and incomes, have the 
different Quality improvement and adaptation of radio waves in the digital meia 88.50 FMz. 
factors contributing to the development of radio waves in terms of program content how to 
present the list , Moderator , Public relations , law , Media budget and Media competitors 
affects the quality development and adaptation of radio waves in the digital meia 88.50 FMz.

Key words : Development , Radio broadcast , Radio station , Digital system 
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การทองเท่ียวในรูปแบบ New Normal ของนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนาน 
 
Tourism In New Normal of Cultural Tourists in Nan Province
 
ผูวิจัย    ดนัย  ยะกับ 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื ่อง การทองเที่ยวในรูปแบบ New Normal ของนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนาน         

มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาการทองเที่ยว ในรูปแบบ New Normal เชิงวัฒนธรรม ของ จังหวัดนาน 2) เพื่อ

ศึกษาพฤติกรรมการทองเท่ียว ในรูปแบบ New Normal ของนักทองเท่ียว เชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดนาน และ 3) เพื่อ

ศึกษาการจัดการทองเที่ยวใหเหมาะสมการทองเที่ยว รูปแบบ New Normal ในปจจุบัน โดยการสัมภาษณผูให

ขอมูลสำคัญเกี่ยวของกับพื้นท่ีในจังหวัดนาน รวมจำนวน 36 คน เครื่องมือท่ีใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณ 

ผลการศึกษา พบวา 1) การทองเท่ียว ภายใตแนวคิดชีวิตวิถีใหม (New Normal) นักทองเท่ียวท่ีเดินทาง

มาจากพื้นที่สีแดงหรือสีแดงเขม สามารถเดินทางเขามาไดแตตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคฯ ของจังหวัด   

ตองกักตัวเพื่อปองกันโรค หากมีการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มมาแลว และมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน สามารถเขา

จังหวัดนานไดโดยไมตองกักตัว สวนจังหวัดอ่ืนๆ สามารถเขามาไดโดยไมตองกักตัว แตยังคงปฏิบัติตัวตามมาตรการ 

New Normal หรือเปนไปตามประกาศและขอกำหนดของจังหวัดนานอยางเครงครัด 2) จากสถานการณแพร

ระบาดของโควิด 19 สงผลใหพฤติกรรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบชีวิตวิถีใหม (New Normal) คือเลือก

วางแผนการเดินทางทองเที่ยวและหันมาเที่ยวแบบรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ใหความสำคัญกับความ

ปลอดภัย และนำเทคโนโลยีมาใชกับการทองเท่ียว เปนการทองเท่ียวท่ีขับเคลื่อนไปภายใตการกำกับของสาธารณสุข 

3) ผูประกอบการไดนำเทคโนโลยีมาใชเพื่อสรางความเชื่อมั่นและมั่นใจใหกับนักทองเที่ยวหรือผูมาใชบริการ และ

เพิ่มมาตรการการปองกัน สำหรับผูประกอบการ/ผูใหบริการ และ สำหรับนักทองเท่ียว/ผูรับบริการ เนนเรื่องความ

ปลอดภัยเปนสำคัญ ดวยการยึดแนวทางตามหลัก Social Distancing อยางเครงครัด อาทิเชน การใสหนากาก

อนามัย พกเจอแอลกอฮอลกอนออกจากบาน และสวมใสตลอดเวลาแมอยูบนรถ ลางมือ กินรอน ใชชอนตัวเอง  

การเวนระยะหางในระหวางการทองเท่ียว จายใชผานมือถือแทนเงินลด เพื่อลดการสัมผัสระหวางกัน 

 

คำสำคัญ : การทองเท่ียว, ชีวิตวิถีใหม (New Normal) , เชื้อไวรัส โควิด 19, การเวนระยะหางใน สังคม 
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Abstract
The objectives of this research were, 1) to study tourism in the cultural New Normal 

style of Nan Province 2) to study the behavior of tourism in the New Normal style of cultural 
tourists of Nan Province and 3) to study tourism management that is suitable for New Normal 
tourism Normal at present by interviewing key informants related to the area in Nan Province, 
totaling 36 people. The tool used to collect data was the interview form.

The results of the study found that, 1) Travel Under the concept of a new way of life 
(New Normal), tourists who come from red or dark red areas. Able to travel in, but must 
follow the provincial disease prevention measures. Must quarantine to prevent disease. If you 
have completed 2 vaccinations and have a certificate of vaccination able to enter Nan 
province without quarantine Other provinces can enter without quarantine but still adhere to 
the New Normal measures or strictly adhere to the announcements and requirements of Nan 
Province 2) Due to the epidemic situation of Covid 19, the travel behavior has changed in a 
new way of life (New Normal), which is choosing to plan travel trips and turning to travel in 
a socially and environmentally responsible way. focus on safety and apply technology to 
tourism It is a tourism that is driven under the supervision of the public health. 3) Entrepreneurs
have used technology to build trust and confidence for tourists or service users. and increase 
protection measures For operators / service providers and for tourists/service recipients 
Emphasis on safety is paramount. by strictly adhering to social distancing guidelines such as 
wearing a mask Carry alcohol before leaving the house. And wear it all the time, even in the 
car, wash your hands, eat hot, use your own spoon. spacing while traveling Pay via mobile 
instead of discounted money to reduce the contact between them

Keyword : Tourism, New Normal , Virus Covid 19, Social Distancing
 
บทนำ 

สถานการณการทองเที่ยวของประเทศไทย ป พ.ศ. 2563 ตองเผชิญกับการหยุดชะงักจากสถานการณการ

แพรระบาดไปทั่วโลกของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่เริ่มระบาดในประเทศจีนในชวงเดือนมกราคมที่ผานมา โดยผลกระทบ

เร่ิมเกิดข้ึนชัดเจน ต้ังแตรัฐบาลจีนควบคุมการแพรระบาดดวยการปดเมืองอูฮั่น ซึ่งพบการติดเชื้อครั้งแรกในเมืองนี้ 

และหามชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศเปนเวลา 3 เดือน ต้ังแตวันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2563 แมวาในขณะนี้การ

ระบาดในจีนคอนขางทรงตัว แตกลับพบการระบาดอยางหนักนอกประเทศจีน โดยเฉพาะการระบาดอยาง

กวางขวางในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และสหรัฐ สงผลใหธุรกิจบริการดานการทอง เท่ียวของไทยเปนกลุมธุรกิจอันดับ

ตนๆ ไดรับผลกระทบโดยตรง เพราะการทองเที่ยวไทยพึ่งพิงนักทองเที่ยวตางชาติคอนขางมาก ดังจะเห็นไดจาก

รายไดทองเที่ยวทั้งหมดของประเทศไทยมาจากนักทอง เที ่ยวตางชาติถึง 64% (คาเฉลี่ยป 2561 -2562) และ          

ในปจจุบันจีดีพีของไทยพึ่งพิงรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติประมาณ 10% ไมเพียงเทานั้น นักทองเที่ยวจีนเปน

นักทองเที่ยวตางชาติ กลุมใหญที่สุดที่เดินทางเขาประเทศไทย โดยมีสัดสวนถึง 28% ของนักทองเที่ยวทั้งหมด 

(ขอมูลป 2562) สงผลใหจำนวนนักทองเท่ียว ตางชาติรวมถึงการเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศของคนไทยลดลง 

และกระทบตอเนื่องทำใหธุรกิจตางๆ โดยเฉพาะธุรกิจทองเที่ยวทยอยปดกิจการทั้งถาวรและชั่วคราวเปนจำนวนมาก 

เรียกไดวาการทองเท่ียวของไทยโดนกระแทกอยางแรงจากวิกฤติโควิด-19 
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ประเทศไทยมีรูปแบบการทองเที่ยวที่เปนจุดขายที่ดี คือ การทองเที่ยวใน แหลงวัฒนธรรม (cultural 

based tourism) ประกอบดวย การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร (historical tourism) หมายถึง การเดินทาง

ทองเท่ียวไปยังแหลงทองเท่ียวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร เพื่อชื่นชม และเพลิดเพลินในสถานท่ีทอง เท่ียวได

ความรูมีความเขาใจตอประวัติศาสตรและโบราณคดีในทองถ่ินพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกตอการ

รักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณคาของสภาพแวดลอมโดยที่ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมตอการจัดการการ

ทองเที่ยว/การทองเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี (cultural and traditional tourism) หมายถึง การเดินทาง

ทองเท่ียวเพื่อชมงานประเพณีตางๆ ท่ีชาวบาน ในทองถ่ินนั้นๆ จัดข้ึนไดรับความเพลิดเพลินต่ืนตาต่ืนใจในสุนทรียะ

ศิลปเพื่อศึกษาความเชื่อ การยอมรับนับถือ การเคารพพิธีกรรมตางๆ และไดรับความรูมีความเขาใจตอสภาพสังคม

และวัฒนธรรม มีประสบการณใหมๆ เพิ่มข้ึนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกตอการรักษาสภาพแวดลอม

และมรดกทางวัฒนธรรม โดยประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมตอการจัดการทองเท่ียวและการทองเท่ียวชมวิถีชีวิตใน

ชนบท (Rural Tourism/Village Tourism) หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวในหมูบาน ชนบทที่มีลักษณะ วิถีชีวิต 

และผลงานสรางสรรคท่ีมีเอกลักษณพิเศษมีความโดดเดนเพื่อความเพลิดเพลินไดความรู ดูผลงาน สรางสรรคและ

ภูมิปญญาพื้นบาน มีความเขาใจในวัฒนธรรมทองถ่ิน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและ มีจิตสำนึกตอการรักษา

มรดกทางวัฒนธรรมและคุณคาของสภาพแวดลอม โดยประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมตอการจัดการการทองเท่ียว 

(นุชนารถ, 2524) 

จังหวัดนาน เปนจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานมากกวา 700 ปเคียงคูกับนครรัฐสุโขทยัและ        

มีวัฒนธรรมอันโดดเดนท่ีมีการสืบทอดจากอดีตมาถึงปจจุบันจนเปนเอกลักษณเฉพาะตัวท้ังทางดานสถาปตยกรรม 

ประติมากรรม ศิลปกรรมตางๆ ตลอดจนขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีที่ดีงามและยังมีโบราณสถานที่ย ังทรง

บทบาทสำคัญตอชุมชน 

จากขอมูลที่ไดกลาวมาขางตน จึงเปนที่มาของการวิจัย  โดยผูวิจัยจะทำการวิจัยเรื่อง การทองเที่ยว        

ในรูปแบบ New Normal ของนักทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนาน รวมท้ังการแสดงความคิดเห็นของผูท่ีมีสวน

เกี่ยวของในการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว โดยการนำผลของการศึกษามาเปนแนวทางใหกับหนวยงานท่ี

เกี่ยวของที่จะสามารถนำไปใชในการพัฒนาการทองเที่ยวใหมีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถยกระดับการ

ทองเท่ียวและการบริการดานการทองเท่ียวใหมีมาตรฐานและมีศักยภาพมากข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเรื ่องการทองเที่ยวในรูปแบบ New Normal ของนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนาน           

มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 

1) เพื่อศึกษาการทองเท่ียว ในรูปแบบ New Normal เชิงวัฒนธรรม ของ จังหวัดนาน 

2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยว ในรูปแบบ New Normal ของนักทองเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ของ

จังหวัดนาน 

3) เพื่อศึกษาการจัดการทองเท่ียวใหเหมาะสมการทองเท่ียว รูปแบบ New Normal ในปจจุบัน 
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กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
งานวิจัยนี้ ศึกษาเรื่อง การทองเท่ียวในรูปแบบ New Normal ของนักทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนาน 

ผูวิจัยไดนำแนวคิดของบลูม มาประยุกตใชในการศึกษา โดยแนวคิดของ บลูม (Bloom, 1964) กลาวไววา ความรู 

ทัศนคติ และพฤติกรรมเปนกระบวนการที่เชื่อมโยงอยางเปนขั้นตอนเพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการ ซึ่งมี 3 

องคประกอบ ไดแก  

1) ความรู  (knowledge) กระบวนการทางสมองที ่ม ีขั ้นตอนในการพัฒนาสติปญญา เพื ่อนำมา

ประกอบการตัดสินใจ  

2) ทัศนคติ (attitude) เปนกระบวนการทางดานจิตใจ อารมณความรูสึกความชอบ คานิยม ความเชื่อ 

การใหคุณคาและการแสดงออกถึงคุณลักษณะตามคานิยมท่ียึดถือซึ่งจะบอก แนวโนมของการกระทำและพฤติกรรม

ของตัวบุคคล และ  

3) การปฏิบัติ(practice) เปนการแสดงออก ทางรางกายซึ่งตองอาศัยความรูและทัศนคติ ท่ีจะทำใหเกิด

การปฏิบัติตามการรับรูซึ่งเปนข้ันสุดทายท่ีตอง ใชระยะเวลาและการตัดสินใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยเรื ่องการทองเที่ยวในรูปแบบ New Normal ของนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนาน            

มีวัตถุประสงคเพื่อ 

1. เพื่อศึกษาการทองเท่ียว ในรูปแบบ New Normal เชิงวัฒนธรรม ของ จังหวัดนาน 

2. เพื ่อศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยว ในรูปแบบ New Normal ของนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของ

จังหวัดนาน 

3. เพื่อศึกษาการจัดการทองเที่ยวใหเหมาะสมการทองเที่ยวรูปแบบ New Normal ในปจจุบัน เปนการวจิัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

3.1 ประชากร คุณภาพ ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ที่เกี่ยวของกับ

พื้นที ่ในจังหวัดนาน รวมจำนวน 36 คน ไดแก นักทองเที่ยวชาวไทย 2 คน นักทองเที่ยวชาวตางชาติ 2 คน 

ผูประกอบการท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ ในเขตชุมชน จำนวน 2 คน พนักงานท่ีทำงานและอาศัยอยูใน

ชุมชน จำนวน 2 คน และประชาชนภายในชุมชน จำนวน 2 คน และหนวยงาน/องคกรภาครัฐ จำนวน 2 คน รวม 

10 คน จำนวน 3 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 36 คน ภายในพื้นที่ทองเที่ยวหลักของจังหวัดนาน จำนวน 3 อำเภอ ไดแก 

อำเภอเมืองนาน อำเภอปว และอำเภอบอเกลือ 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แนวคำถามปรับตามสภาพของหนวยงาน และหรือบุคคล 

ท่ีใหขอมูล แบงแบบสัมภาษณแบงออกเปน 2 ชุดตามกลุมผูใหขอมูลสำคัญ โดยมีรายละเอียดแบบสัมภาษณดังนี้ 

แบบสัมภาษณชุดท่ี 1 เพื่อทำการสัมภาษณพนักงานท่ีทำงาน และอาศัยในชุมชม ประชาชน

ในชุมชน และนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูลสำคัญ  

สวนท่ี 2 รูสึกอยางไรเกี่ยวกับสถานการณการทองเท่ียวใน รูปแบบ New Normal 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นตอมาตรการผอนคลายปลดล็อคพื้นที ่ รานคาและกิจการ/

กิจกรรมตางๆ ท่ีออกมา มีโอกาสท่ีจะเพิ่มความเสี่ยงตอการระบาดของเชื่อไวรัส โควิค-19 มากข้ึน มีแนวทางในการ

ปองกัน อยางไร 

สวนที่ 4 ความคิดเห็นเกี ่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว รานคา และกิจกรรมตางๆ กำลังจะ

กลับมาเปดทำการความเสี่ยงประเด็นไหนบางท่ีรัฐและผูประกอบการจะตองเฝาระวังอยางเขมงวดหรือเปนพิเศษ 

แบบสัมภาษณชุดท่ี 2 เพื่อทำการสัมภาษณเปนกลุมภาคธุรกิจ หนวยงาน/องคกรภาครัฐ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูลสำคัญ 

สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณการทองเที่ยวในปจจุบัน ของจังหวัดนาน         

ท่ีตองเผชิญกับการการแพรระบาดของเชื่อไวรัส โควิค-19 เปนอยางไรบาง 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นตอมาตรการผอนคลายปลดล็อคพื้นที่ รานคาและกิจการ/กิจกรรม

ตางๆ ท่ีออกมา มีโอกาสท่ีจะเพิ่มความเสี่ยงของการระบาดของโรคมากข้ึน ไดมีแนวทางในการปองกัน อยางไร 
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สวนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว รานคา และกิจกรรมตางๆ กำลังจะ

กลับมาเปดทำการ ซึ่งผูใหบริการตองมีมาตรการในการควบคุม (เชน หนากาก จำนวนคน) ความเสี่ยงประเด็นไหน

บางที่รัฐและผูประกอบการจะตองเฝาระวังอยางเขมงวดหรือเปนพิเศษ 

3.3 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย  

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึกที่ไมมีรูปแบบขอคำถาม        

ที่ตายตัว ไมมีการกำหนด โครงสรางของขอคำถามอยางจัดเจน ขอคำถามที่ใชสำหรับการสัมภาษณเจาะลึกมี

ลักษณะเปดกวาง มีความยืดหยุน โดยมีการนำคำสำคัญมาใชประกอบการชี้นำซึ่งสามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนถอยคำให

มีความสอด คลองกับผูใหสัมภาษณหรือผูใหขอมูลสำคัญแตละคนตามสถานการณท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา 

ซึ่งเนื้อหาของการสัมภาษณ จะเกี่ยวกับสถานการณ การแพรระบาดของเชื่อไวรัส โควิค -19 และการทองเที่ยว

รูปแบบ New Normal ในปจจุบัน 

2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยดำเนินการสรางแบบสัมภาษณ          

ท่ีเนื้อหาครอบคลุมและตอบวัตถุประสงค ของการวิจัยใหครบถวน และนำเสนอแบบสัมภาษณตออาจารยท่ีปรึกษา

เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

3. ทำการปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณฉบับรางตามคำแนะนำของอาจารยท่ีปรึกษา  

4. นำเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง กอนนำไปใชในการเก็บ 

ขอมูลตอไป 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดอาศัยขอมูล

ปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ ประกอบกัน โดยรวบรวมมาจาก 2 แหลง ดังนี้ 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนขอมูลเบื้องตนที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล

ภาคสนาม (Fleld Study) การสำรวจ (Survey) ขอมูลโดยทั่วไป และแหลงทองเที่ยวที่สำคัญของ จังหวัดนาน         

ใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth interview) ท่ีไมมีรูปแบบขอคำถามท่ีตายตัว ไมมีการกำหนด โครงสรางของขอ

คำถามอยางจัดเจน ขอคำถามท่ีใชสำหรับการสัมภาษณเจาะลึกมีลักษณะเปดกวาง มีความยืดหยุน โดยมีการนำคำ

สำคัญมาใชประกอบการชี้นำซึ่งสามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนถอยคำใหมีความสอดคลองกับผูใหสัมภาษณหรือผูใหขอมูล

สำคัญแตละคนตามสถานการณที่อาจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ซึ่งเนื้อหาของการสัมภาษณ จะเกี่ยวกับสถานการณ 

การแพรระบาดของเชื ่อไวรัส โควิค-19 และการทองเที่ยวรูปแบบ New Normal ในปจจุบัน กับผูใหขอมูลหลัก          

(Key-Informants) จำนวน 36 คน โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ ติดตอประสานงานเพื่อทำการนัดหมายกับผูใหขอมูลหลัก 

ขอหนังสือแนะนำตัวผูวิจัยและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

ถึงผูใหขอมูลหลัก เพื่อขอความรวมมือในการวิจัยโดยแนบแบบสัมภาษณ และกำหนดการนัดหมายท่ีจะไปสัมภาษณ 

ลงพื้นท่ีตามวัน เวลาและ สถานท่ี ตามท่ีไดนัดหมาย ซึ่งในระหวางการสัมภาษณ จะทำการขออนุญาตจดบันทึกและ

บันทึกเสียงตลอดการสัมภาษณ ในบางกรณีไดบันทึกภาพนิ่งในการสัมภาษณ หากมีขอมูลใดที่ผูใหสัมภาษณไม

ตองการใหมีหลักฐานการบันทึกเสียง ผูวิจัยใชวิธีจดบันทึกลงในสมุดตามคำบอกเลา รวมถึงไดขออนุญาตติดตอกับ

ผูใหสัมภาษณภายหลัง หากตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหขอมูลมีความครบถวนมากยิ่งขึ้น เมื่อสัมภาษณ

เสร็จสิ้นในแตละวันจะถูกนำมาทำการบันทึกและถอดเทปรายวัน เพื่อทำการตรวจสอบขอมูลที่ไมชัดเจนหรือไม

ครบถวน เพื่อนำไปศึกษาเพิ่มเติมในการสัมภาษณครั้งตอไป 
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2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดจากการรวบรวมจากเอกสารตางๆ ไดแก 

เอกสารทางวิชาการ งานนิพนธประเภทตางๆ เอกสารงานวิจัย บทความ วารสาร สิ่งตีพิมพ เว็บไซดและเอกสาร

อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย เพื่อหาแนวทางในการวิจัยและเปนประโยชนในการทำความเขาใจและชวยในการ

วิเคราะหขอมูลตอไป 

3.5 การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยนำขอมูลจากการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth interview) ท่ีไมมีรูปแบบขอคำถามท่ีตายตัว ไมมีการกำหนด โครงสราง

ของขอคำถามอยางจัดเจน ขอคำถามที่ใชสำหรับการสัมภาษณเจาะลึกมีลักษณะเปดกวาง มีความยืดหยุน               

มาวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ แลวทำการตรวจสอบคุณภาพของขอมูลท้ังหมด โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงเนื้อหา 

(Content analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย โดยระบุลักษณะเฉพาะของขอมูล จัดความสำคัญ         

จัดกลุมของเนื้อหา รวมถึงการวิเคราะหจำแนก และสรุปประเด็นสำคัญ 

 
สรุปผลการวิจัย 

วิจัยเรื่อง การทองเที่ยวในรูปแบบ New Normal ของนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนาน ผูวิจัย         

ทำการสรุปผลตามวัตถุประสงคการศึกษาดังนี้ 

วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อศึกษาการทองเที่ยว ในรูปแบบ New Normal เชิงวัฒนธรรม ของ จังหวัดนาน 

สรุปวา จังหวัดนานมี ทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย อาทิ โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ

ศิลปะการแสดง ขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตที่เรียบงายของคนนาน กลุมชาติพันธุ ภูมิปญญาทองถิ่น แหลง

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนสถานที่สำคัญทางการทองเที่ยว อันเปนเสนหดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว

ตางประเทศที่สะทอนถึงเอกลักษณ ประวัติศาสตร วิถีชีวิต และขนมธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของผูคนใน

ทองถ่ินไดเปนอยางด ี

นอกจากนี้ทุกฝายท่ีมีสวนเกี่ยวของไดเขามาสนับสนุน ดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยว ภายใตแนวคิดชีวิตวิถีใหม (New Normal) นักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงหรือสีแดงเขม สามารถ

เดินทางเขามาไดตามปกติ แตตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคฯ ของจังหวัด มีการกักตัวเพื่อปองกันโรค หากมี

การฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มมาแลว และมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน สามารถเขาจังหวัดนานไดโดยไมตองกักตัว สวน

จังหวัดอื่นๆ สามารถเขามาไดโดยไมตองกักตัว แตยังคงปฏิบัติตัวตามมาตรการ New Normal หรือเปนไปตาม

ประกาศและขอกำหนดของจังหวัดนานอยางเครงครัด อีกทั้งคนในพื้นที ่ชวยกันดูแลเรื่องความสะอาด ความ

ปลอดภัยในแหลงทองเท่ียว  

วัตถุประสงคที ่ 2 เพื ่อศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยว ในรูปแบบ New Normal ของนักทองเที่ยว           

เชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดนาน 

สรุปวา จากสถานการณแพรระบาดของโควิด 19 สงผลใหพฤติกรรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบ

ชีวิตวิถีใหม (New Normal) คือเลือกวางแผนการเดินทางทองเท่ียวท่ีเนนเรื่องความปลอดภัยดานสุขอนามัย ไปกับ

คนคุนเคย และทองเท่ียวตามความสนใจ สำหรับ จังหวัดนาน หลังสถานการณโควิด เริ่มคลี่คลายการติดเชื้อในพื้นท่ี

ลดลง นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ เริ่มเดินทางมาสัมผัสธรรมชาติตามแหลงทองเท่ียวตางๆ นักทองเท่ียว
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หันมาเที่ยวแบบรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ใหความสำคัญกับความปลอดภัย และนำเทคโนโลยีมาใชกับ

การทองเท่ียว เปนการทองเท่ียวท่ีขับเคลื่อนไปภายใตการกำกับของสาธารณสุข และสอดคลองกับพฤติกรรมแบบ 

“BEST” ซึ่งเปน 4 ตัวสำคัญที่จะเปนตัวเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทางของนักทองเท่ียว โดย B หรือ Booking คือ

วางแผนการเดินทางกอน-ระหวาง-หลังเดินทาง การจัดสรรคนรวมเดินทาง จองทุกสิ่งลวงหนาภายใตเงื่อนไขการ

จำกัดจำนวน และการบริหารพื้นท่ีแบบเวนระยะหาง, E หรือ Environment การอนุรักษและรักษาธรรมชาติท่ีฟน

ตัวดีขึ้น นักทองเที่ยวมีสวนรวมในการทองเที่ยวอยางรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม, S หรือ Safety ขอมูล

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งนักทองเที่ยวจะใหความสำคัญกับความสะอาด ปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดี และ        

T หรือ Technology เทคโนโลยีเปนสิ่งจำเปนสำหรับการทองเที่ยวที่ชวยเสริมสรางประสบการณอันทรงคุณคา

สำหรับนักทองเท่ียวและทำใหบริการมีศักยภาพท่ีดีข้ึน ทำใหเกิดเปน New Normal หรือชีวิตวิถีใหม  

วัตถุประสงคที่ 3 เพื่อศึกษาการจัดการทองเที่ยวใหเหมาะสมการทองเที่ยว รูปแบบ New Normal          

ในปจจุบัน สรุปวา การนำเทคโนโลยีมาใชจะสรางความม่ันใจใหนักทองเท่ียวสามารถทองเท่ียวไดอยางสะดวกสบาย 

มีความปลอดภัย และไดรับขอมูลที่ถูกตอง ทาง ททท. ไดจัดทำโครงการยกระดับอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย

มาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย และต้ังมาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration) 

โดยความรวมมือของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และภาคเอกชน เพื่อสรางความ

เชื่อมั่นและม่ันใจใหกับนักทองเท่ียวหรือผูมาใชบริการ  

เพิ่มมาตรการการปองกัน สำหรับผูประกอบการ / ผูใหบริการ 
1. ตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย 

2. บันทึกประวัติผูใหบริการและผูรับบริการหรือนักทองเท่ียว  

3. สวมใสหนากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลา  

4. จัดใหมีสถานท่ีลางมือและจุดบริการแอลกอฮอล  

5. มีระบบจัดการขยะ และของเสียท่ีถูกสุขอนามัย  

6. เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร 

7. กำหนดแนวเสนการใชบริการอยางชัดเจน  

8. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด  

สำหรับนักทองเที่ยว / ผูรับบริการ 
1. ตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย  

2. สวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลา  

3. เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร  

4. ลางมือดวยสบูหรือเจลแอลกอฮอลบอยครั้ง  

5. เปลี่ยนการชำระเงินดวยเงินสดเปนระบบโอนเงิน หรือ พรอมเพย 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัย เร่ือง การทองเท่ียวในรูปแบบ New Normal ของนักทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนาน 

นำมาอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ไดดังนี้ 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคในขอแรก เพื่อศึกษาการทองเท่ียว ในรูปแบบ New Normal เชิงวัฒนธรรม ของ 

จังหวัดนาน พบวา อำเภอเมืองนาน เปนพื้นท่ีศึกษาเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในดาน ประวัติศาสตรโบราณ 

สถาน พิพิธภัณฑสถาน งานสถาปตยกรรมอันเกาแก โบราณวัตถุ ประติมากรรม ภาพวาดท่ีสำคัญของการทองเท่ียว 

และมีวัดที่สำคัญในตัวเมืองนานที่มีประวัติศาสตรยาวนาน อีกทั้งยังเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

คูบานคูเมือง ใหนักทองเท่ียวและชาวบานไดเขาไปสักการะเพื่อความเปนสิริมงคล 

อำเภอปว เมืองเล็กๆ เหมาะกับการใชชีวิตเรียบงาย และเงียบสงบ โดยพื้นท่ีสวนใหญเกือบท้ังหมดเปนทุงนา 

เปนพื้นที่การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในดานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบาน วิถีชีวิตอาหารพื้นเมืองและเสื้อผาเครื่อง

แตงกายท่ีทำดวยผาทอท่ีมีเอกลักษณ เปนท่ีอยูของผูคนหลากหลายเชื้อชาติ ท้ังคนไทลื้อ ชาวไทยภูเขาเผามง เมี่ยน 

และลัวะ แตประชากรสวนใหญเปนชาวไทลื้อท่ีมีประเพณีและวัฒนธรรมเปนของตนเองโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการ

แตงกายแบบพื้นบานอยางเชน ผาทอไทลื้อ ท่ีสรางชื่อมาชานานกลายเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของอำเภอนี้ 

อำเภอบอเกลือ อำเภอเล็กๆ มีดอยภูคากั้นแยกจากอำเภอปว เปนอีกหนึ่งอำเภอท่ีเปนพื้นท่ีการทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม ท่ีมีความงดงามท้ังธรรมชาติ วิถีชีวิต ศาสนา ความเชื่อ และรองรอยทางประวัติศาสตร พิธีกรรมโบราณ 

ที่เลาขานกันมานานกวาพันป ไวใหคนรุนหลังไดสัมผัสและศึกษา การนำภูมิปญญาของคนในทองถิ่นมาผสมผสาน

กับเทคโนโลยีท่ีนำมาใชในทองถ่ินแลวกอใหเกิดประโยชนกับคนในทองถ่ิน การทำเกลือของชาวบอเกลือไมใชแคการ

นำน้ำข้ึนมาตมใหเหลือเพียงเกลือเทานั้น แตการทำเกลือของท่ีนี่เปรียบเสมือนจิตวิญญาณ ความเชื่อท่ีสั่งสมมาแต

โบราณกาล ตลอดจนมีพิธีกรรมตางๆ เพื่อความเปนสิริมงคล และเพื่อขอบคุณสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลาย เปนจุดกำเนิด

สำคัญแหงหนึ่งของวัฒนธรรมชาวนานท่ีทำใหนานเปนนาน  

จากสถานการณ การแพรระบาดของโควิด 19 ทำใหการทองเท่ียวไดรับผลกระทบเปนอยางมาก สงผลให

พฤติกรรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบชีวิตวิถีใหม (New Normal) คือเลือกวางแผนการเดินทางทองเท่ียว

ท่ีเนนเร่ืองความปลอดภัยดานสุขอนามัย ระยะทางไมไกลมาก ไปกับคนคุนเคย  

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคในขอที่สอง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยว ในรูปแบบ New Normal 

ของนักทองเท่ียว เชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดนาน พบวา หากสถานการณการระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย นักทองเท่ียว

อาจมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทองเที่ยวจากอดีต (Old Normal) ปรับมาเปนพฤติกรรมการทองเที่ยวความ

เปนปกติใหม (New Normal) โดยจะเพิ่มความใสใจในองคประกอบหลัก ๆ ไดแก 1) สุขภาพอนามัย (Sanitation) 

2) ความสะอาด (Hygiene) 3) ความปลอดภัย (Safety) 4) ระยะหางทางสังคม (Social Distancing) 5) ดิจิทัล (Digital) 

6) ความเชื่อถือได (Reliability) และ 7) ความรับผิดชอบตอสังคม (Responsibility) พฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ี

เปลี่ยนไปจากเดิมนั้นจะเนนเรื่องความปลอดภัยในดานของสุขอนามัยเปนสำคัญ และเปนปจจัยสำคัญในการ

ตัดสินใจออกเดินทางทองเที่ยวไปยังสถานที่ทองเที่ยวตางๆ และใชรถยนตสวนตัวในการเดินทางไปกับเพื่อนหรือ

ครอบครัว เพราะเปนวิธีการเดินทางท่ีปลอดภัย และเปนการใชเวลารวมกัน และเลือกสถานที่ทองเที่ยวที่ไมคนไม

หนาแนน เพราะจะรูสึกปลอดภัยจากการติดเชื้อมากกวาแหลงทองเท่ียวท่ีนิยม สุดทายแลว โควิด อาจจะไมไดทำให

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



คนเดินทางหรือทองเท่ียวนอยลง แตจุดหมายปลายทางและประสบการณในการทองเท่ียวจะเปลี่ยนไป ความมีสติ

ตอสิ่งตางๆ รอบๆ ตัวโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดและสุขอนามัยจะมีมากขึ้น คนจะใหความสนใจตอ

ประสบการณในการเดินทางมากข้ึน (พฤติกรรมทองเท่ียววิถีใหมแบบ “BEST” ดีท่ีสุด, www.thairath.co.th) 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคในขอที่สาม  เพื ่อศึกษาการจัดการทองเที่ยวใหเหมาะสมการทองเที่ยว 

รูปแบบ New Normal ในปจจุบัน พบวา COVID-19 เปนโรคอุบัติใหมท่ีท่ัวโลกและประเทศไทยประสบ อีกท้ังยังไม

สามารถคาดการณการยุติของการแพรระบาดได การทองเท่ียวแบบ New Normal ในยุคหลัง COVID-19 เปนมาตรการ

สำคัญที่ทุกภาคสวนดานการทองเที่ยวตองใสใจ การทองเที่ยวแบบ New Normal ในวันนี้ นอกจากเนน ความสุข 

สนุก และประทับใจแลว ยังตองเนนเรื่องความปลอดภัยเปนสำคัญ ดวยการยึดแนวทางตามหลัก Social Distancing 

อยางเครงครัด อาทิเชน การใสหนากากอนามัย พกเจอแอลกอฮอลกอนออกจากบาน และสวมใสตลอดเวลาแมอยู

บนรถ ลางมือ กินรอน ใชชอนตัวเอง การเวนระยะหางในระหวางการทองเท่ียว จายใชผานมือถือแทนเงินลด เพื่อ

ลดการสัมผัสระหวางกัน ซึ่งผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางและทองเที่ยว ตองยกระดับมาตรการดาน

การทองเท่ียวควบคูกับดานสาธารณสุข ใสใจเร่ืองความสะอาด ถูกสุขอนามัย คำนึงถึงปจจัยตางๆ ในการลดความ

เสี่ยงของการแพรเชื้อโรค COVID-19 ที่อาจจะกลับมาแพรระบาดไดอีก รวมถึงสรางความเชื่อมั่นใหนักทองเที่ยว

เกิดความมั่นใจและรูสึกถึงความปลอดภัย รวมถึงตองทำการพัฒนาปรับปรุงอยูเสมอไมวาจะเปนเร่ืองของสิ่งอำนวย

ความสะดวกในแหลงทองเที่ยว และเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดและสุขอนามัย ภายใตชีวิตวิถีใหม (New normal) 

(รพีพัฒน มัณฑนะรัตน,สถานการณการทองเท่ียวในวิกฤต COVID-19) 

 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งนี้ 

สำหรับในการวิจัยเรื่อง การทองเท่ียวในรูปแบบ New Normal ของนักทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนาน 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ผูประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการเดินทาง อาหาร ท่ีพักและทองเท่ียว ตองมีความพรอมและวางแผน เรื่อง

ความปลอดภัยดานสุขอนามัยและการปองกันการแพรระบาดของเชื ้อโรค มาตรฐานดานความสะอาดและ

สุขอนามัยของโรงแรม รานอาหาร และแหลงทองเท่ียวตางๆ จะตองมีเพิ่มมากข้ึน ทำใหนักทองเท่ียวเกิดความมั่นใจ

และรูสึกปลอดภัยท่ีจะเดินทางออก 

2. จากพฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีเปลี่ยนไปกลับมาใหความสำคัญเร่ืองสุขภาพและเร่ืองของความสะอาด 

ลดการสัมผัส หันมาใชวิธีการจายเงินผาน e-Payment แทน ดังนั้นผูประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการเดินทาง อาหาร ท่ีพัก

และทองเที่ยว ตองทำการปรับใชระบบแอปพลิเคชันแฟลตฟอรมออนไลน หรือ นวัตกรรมออโตเมชั่น ปรับระบบ

จายเงินผาน QR code ในการชำระเงิน, Prompay และ e-Wallet เพื่อสรางความมั่นใจและความสบายใจใหกับลูกคา 

3. จากการระบาดขอบ COVID-19 อาจสงผลใหจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไปเที่ยวกลายเปนพื้นที่เสี่ยง 

ดังนั้น ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการเดินทาง อาหาร ที่พักและทองเที่ยว ควรมีเงื่อนไขบริการที่ “ยืดหยุน” และ

สามารถ “ปรับเปลี่ยนได” เสมอ เพื่อรองรับกับสถานการณที่มีความไมแนนอน ยกตัวอยาง การใหลูกคาสามารถ

ยกเลิกจองท่ีพัก หรือปรับเปลี่ยนเท่ียวบินได โดยไมมีคาใชจายเพิ่ม 
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4. ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว ควรรับรูขอมูลขาวสาร นโยบายของรัฐ มาสื่อสารภายในองคกรเพื่อ

ปรับตัวใหทัน และควรมี “แพลตฟอรมสื่อสาร” ท้ังโทรศัพทติดตอ ขอความ อีเมล โซเชียลมีเดีย หรือเว็บไซตและ

แอปพลิเคชัน ถึงสถานการณปจจุบัน เพื่อแจงขอมูลแกลูกคา และพรอมรองรับนักทองเที่ยวหนาใหมที่จะเดิน

ทางเขาไปเยี่ยมเยือนมากข้ึนภายใตชีวิตวิถีใหม (New Normal)  

5. ภาครัฐตองกระตุนและสงเสริมการทองเท่ียว ใหมีความปลอดภัยและบริการท่ีมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

จากการวิจัยเรื่อง การทองเท่ียวในรูปแบบ New Normal ของนักทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนาน ผูวิจัย

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไปดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางสรางความรูความเขาใจของบุคลากรตอการปฏิบัติ ตนในรูปแบบ

ปรกติใหมสำหรับงานบริการ  

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความตองการและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ 

ท่ีมีตอการใชบริการสถานท่ีทองเท่ียวในรูปแบบปรกติใหม 
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FACTORS AFFECT TO PERSONNEL MANAGEMENT OF SUB-DISTRICT 
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Abstract
 This research purpose is to study the factors affect to personnel management of Sub-
District Administrative Organization in area Mea Sai District Chaing rai province and 
compare personal factors that affect the different levels of opinion classified by personal data; 
gender, age, education position, working period and monthly income..The population are 
personal of the of Sub-District Administrative Organization in area Mea Sai District Chaing 
rai province 321 people were randomly sampled. A quantitative research. Instrument used to 
collect data was a questionnaire with Index of Item Objective Congruence from 3 expertise 
was equal to 1 and Cronbach’s Coefficient Alpha Method was 0.957. The statistics used 
Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation and compare the differences by t-test and 
One-Way ANOVA test a couple of different ways of Scheffe's test to the level of statistical 
significance 0.05. 

The findings of the study were as follows. The most female, Aged 30-40 years, 
bachelor's degree, local officer and worked 7-10 years. The average income 15,001-25,000 
baht per month. The opinion level to the factors affect to personnel management of Sub-
District Administrative Organization, found overall is high level with average 4 . 15. First in 
personal developing with average 4.22. 2nd personal letting go with average 4.18. 3th personal 
recruiting with average 4.13 and an average minimum of personal maintenance with average 
4.08. The Compare on data analysis opinion of personel to the factors affect personal 
Management Of Sub-District Administrative Organization: gender, age, education, position, 
working period and the average income per month that affect the different levels of opinion. 
We found personal having different gender and education the levels of opinion is not 
different. But personal having different age, position, working period and the average income 
per month the levels of opinion is different with significant level of .05. 

Key Words : Factors Affect, Personnel Management, Sub-District Administrative 
Organization
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Recognition of “ Innovations in the 9- step civil state process for drug prevention of 
sub-district operations”, Fang district, Chiang Mai province
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Abstract
This research study on acceptance of “Innovations in 9 steps of civil state process for 

drug prevention of sub- district operations” , Fang district, Chiang Mai province. The 
objectives were to study the drug situation in each sub- district in Fang District after 
implementing the 9 steps of the Civil State process and studying the level of receiving the 9
steps of the Civil State process of the Sub- District Operations Unit as well as to study the 
factors in accepting the civil state process in 9 steps of the district action set by using a 
qualitative research methodology.

The key informants is operations set for Fang district, Chiang Mai Province, who have 
been appointed according to the announcement of the establishment of the Fang District 
Narcotics Prevention and Suppression Center (SorPorPor.Por.Sor.Fang) dated October 1, 2020 
and perform duties in Fang District. From October 1, 2020 until present A total of 143 people
by using the results of the village/community status determination on drug safety, Fang District, 
were analyzed and compared with the 9-step civil state process admissions assessment form of 
the sub-district operating kits in all 8 sub-districts; After that, the qualitative triangulation of 
the data is verified and the data is returned to the informant for review.

The results showed that Drug situation in 8 sub-districts in the Fang district area After 
implementing 9 steps of the civil state process The levels of drug exposure and drug situations 
can be divided into 2 groups: 1) a group with a 9-step civil-state process acceptance level at 
a high level in 7 sub-districts 2) a group with a 9-step government-acceptance level group in 
At a low level, but the drug situation improved in 1 sub-district, namely Mon Pin Sub-district, 
which can be summarized into 3 factors as follows : a. The factors related to the context and 
area of operation are conditions and circumstances. b. The factors related to the performers 
are the target person. c. The factors related to innovation are the perception of the innovation's 
characteristics.

Suggestions after the study is if there was a study on the acceptance of drug prevention 
innovations according to the 9- step of civil state process for drug prevention process of the 
Sub-District Operations Unit. in each district in Chiang Mai province and then compared by 
district This will lead to more appropriate recommendations and guidelines for performing 
duties and there should be ongoing studies to find ways to prevent and solve drug problems.

Keywords : Civil State Mechanism, Civil State Unity Plan Build a stable village/ community 
drug safety, drug prevention innovations, sub- district action packs, sub-
district operational frameworks, levels of acceptance, factors affecting 
acceptance, conditions and circumstances, factors directly related, steps to 
Practice, 9 Steps Civil State Process, Government
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Development of competency of personnel in Mueang District Municipality, Chumphon 
Province under the concept of new government management 
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Abstract
The purpose of 1. this study was to study the development of competency in various 

fields of personnel in the organization under the concept of new government management 
administration. 2. to study the problems and obstacles in the development of competence in 
various fields of personnel in the organization under the new concept of public administration 
and 3. to study the guidelines for the development of competence in various fields of 
personnel in the organization under the concept of new government management. It is a 
survey research tool used as a questionnaire. The sample population used to collect data were 
401 officers of Mueang District, Chumphon Province. The questionnaire was a 5-level Likert 
Five Rating Scale. The stats used in the data analysis were as follows: Mean, standard 
deviation and data Empirical from the use of ready-made computer programs.The results of. 
1. The development of personnel competency in Tha Tapao Subdistrict Municipality, Muang
District, Chumphon Province overall was at the highest level. teamwork accumulation of 
professional expertise adherence to morality There are more partnership relationship building. 
At the highest level. Next, the setting of indicators and standards has a compact organizational 
structure. 2. Too much workload means no development time. When employees have too much 
work on hand, they don't have time to develop. When there is a performance system in the form 
of adding more work, causing boredom to work. These resulted in negligence and failure to 
comply with the performance system. lack of good communication However, if the 
organization lacks communication about the perfor mance and the competency system to the 
personnel from the beginning, it will cause the implementation to be ineffective. 3. must 
understand the vision The mission and goals of the organization and use it as a guideline for 
work and development to be truly effective. which the implementation of the system of 
competence to be used in that organization should start with mutual acceptance from both 
management line managers as well as operators to understand the guidelines that must be used 
together to be effective in creating acceptance and understanding

Keywords : development, personnel competency, new government management concepts.
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Factors Related to People's Participation in Local Development Plans of Laem Phap 
Subdistrict Municipality Phra Samut Chedi District Samut Prakan Province
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Abstrace
The objectives of this research were 1) to study the level of factors related to people's 

participation in the preparation of local development plans of Laem Phap Subdistrict 
Municipality; 2) to study the level of people's participation in the preparation of local 
development plans. Local development plan of Laem Fapha Subdistrict Municipality 3) to 
compare the opinions of the people in the preparation of the local development plan of Laem 
Phafa Subdistrict Municipality. Classified by demographic characteristics 4) to study the 
relationship between people's internal factors and participation in the preparation of local 
development plans of Laem Phap Subdistrict Municipality; by using a quantitative research 
method, an opinion survey (Survey Research) with a sample of people living in the municipality 
of Laem Fapha Subdistrict, totaling 377 people questionnaire tool The statistics used in the 
analysis were gender variables, hypothesis testing by t-test, age, education and occupation 
variables, hypothesis testing by One-way ANOVA analysis. Check for differences in pairs. by 
Scheffe's method and Pearson Product Moment Correlation Coefficient analysis It was used to 
analyze the relationship of two independent variables, namely the people's intrinsic factor 
variable and the public participation variable. The results showed that Most of the respondents 
were female. Age between 31-40 years old with a bachelor's degree and has a career as a private 
company employee 1. The overall level of factors related to people's participation in the 
preparation of local development plans of Laem Phap Subdistrict Municipality was averaged at 
a high level 2. The overall level of people's participation in the local development plan of Laem 
Phap Subdistrict Municipality was averaged at a moderate level. 3 . The people's demographic 
factors affecting the people's participation in the local development plan of Laem Phap 
Subdistrict Municipality were not significantly different from the statistical significance 
consistent with the hypothesis 4 . Overall, the internal factors of the people who will take part 
have a positive relationship with the participation in the preparation of the local development 
plan of the Laem Phap Subdistrict Municipality. statistically significant at the .0 1 level with a 
high level of correlation 5. People's perception have the lowest average

Key word : participation , local development plan
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Abstract
The aims of this research were: to 1) study leadership and organizational culture 

influencing work motivation of personnel in Pathum Thani Provincial Administrative 
Organization: 2) to compare leadership and organizational culture influencing work 
motivation of personnel in Pathum Thani Provincial Administrative Organization: and 3) to 
study the relationship between leadership and organizational culture influencing work 
motivation of personnel in Pathum Thani Provincial Administrative Organization. This 
research was a quantitative research. The sample consisted of 200 people using Krejcie and 
Morgan's formula and data collection tool was a questionnaire. The statistics analysis was 
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, One-way ANOVA, Pearson correlation 
coefficient and multiple regression analysis. The results revealed that:

1. The result of data analysis of leadership and organizational culture influencing 
work motivation of personnel in Pathum Thani Provincial Administrative Organization had 
the highest mean of Laissez-Faire leadership ( =3.70) and adaptability culture ( = 3.90);
affect the quality of work life of the personnel in terms of reasonable and fair compensation 
( =3.83) with the highest mean.

2. The result of data analysis comparing personal factor towards leadership and 
organizational culture influencing work motivation of personnel in Pathum Thani Provincial 
Administrative Organization: the overall was not significantly different at .0 5 . Leadership 
factors and organizational culture in the explanation and prediction of the variables found 
that transformational leadership had a high positive correlation (r = .843) affecting the 
participatory culture (r = .633). This will have a positive effect on the work motivation of 
personnel in Pathum Thani Provincial Administrative Organization (R2=0.84, R2

Adjusted=0.83, 
Sr2=3.34, F=23.52, p<0.001), respectively.

3. Suggestions: organizations should recognize the value and importance of 
leadership behaviors and should focus on the transfer of work cultures and building values 
from one generation to another in a variety of ways. Personnel can perceive the culture 
through behaviors, traditions, working methods that are beneficial to the work motivation of 
personnel in Pathum Thani Provincial Administrative Organization sustainably in the future.

Keywords : leadership and organizational culture, work motivation of personnel, 
Pathum Thani Provincial Administrative Organization. 
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Service Satisfaction of Governing Administrative Officer, Nong Saeng District, Saraburi 
Province  

     

     

   

 

  

 

 

 

:

Abstract
The objectives of this research were 1) Service satisfaction of governing Administrative 

Officer, Nong Saeng District, Saraburi Province 2) Comparison service satisfaction of governing 
administrative officer, Nong Saeng District, Saraburi Province Classified by personal factors. It 
is a quantitative research. The samples used in this research were 399 people living in Nong 
Saeng District, Saraburi Province. The research instrument was a questionnaire. The statistics 
used to analyze the data are frequency, percentage, mean, standard deviation and One-way 
ANOVA. The research results were found as follows; 
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The results of the research were as follows: 1) Service satisfaction of governing 
administrative officer, Nong Saeng District, Saraburi Province overall was at high-level, service 
personnel with the highest average, followed by process of service, service channel, and 
amenities, respectively 2) The hypothesis testing revealed that people with different personal 
factors had different opinions on service satisfaction of governing Administrative officer, Nong 
Saeng District, Saraburi Province overall, there was no statistically significant difference.

Keyword (s) : Satisfaction, Service, Governing Administrative Officer
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Leadership Styles of Executive in Office of the Criminal Court as expected by subordinates

 

    

      

 

 

 

 

 

 

Abstract
The Independent study entitled, “Leadership Styles of Executive in Office of the 

Criminal Court as expected by subordinate”, is undertaken with three objectives 1) to study 
the opinions of the subordinates, regarding the leadership style as expected  by subordinates 
2) to study the personal characteristics of Executive as expected by subordinates 3) to study 
the behavior leadership styles as expected by subordinates

Results of the study reveal that the leadership style of  Executive in Office of the 
Criminal Court as expected by subordinate as autocratic leadership which found at the least 
scale, benevolent autocratic leadership which is seen at the moderate scale, and democratic 
leadership is the most expected. In addition, the study of the personal characteristics of 
Executive show that the most necessary is Executive’s own strong determination to carry 
out the duty aiming at the organization’s success. Inferior expected is Executive’s 
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knowledge understanding in goal and objective of succession that organization demand and 
the third is the ability of finance administration, correctly and clearly.

Furthermore, according to study the behavior leadership styles as expected by 
subordinates reveal that Executive has knowledge and ability is the most expected. Second 
is Executive has vision, prudential and creative and third is Executive can be exemplary.

Key Words : Leadership Styles, expected, Office of the Criminal Court

 

 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



 

,  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



-  

-  

-   

-  

-  

 

-  

-  

 

           -  

  -   

 

-  

-  

-  

 

-  

   

-  

 

-  

 

  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



 

   

   

   

 

 

/

     

     

–      –     

 –          

          

  

       

       

       

         

 –     

      –  

    –      

     

 –       

     –     

      

        

     

    

 

   

          

   

 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



  

   

  

                

  

3.

  

 

   

 

  

4.
     

     

 

   

  

 –    

   

 –  

   

  

  –  

 

 

  

  –  

   

   

  

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



  

 

  ,  

 

   

    

    

   Tannenbaum  Schmidt  

 

  

 

  Tannenbaum  Schmidt  Likert  

   

  

  

   

 

  

 

  

  Fieldler’s Contingency Theory    Fieldler            

    Task-Oriented Leader  

Relationship- Oriented Leader  LPC Least Preferred Coworker

     LPC  

  LPC   

   -  Leader-

Member Relations        

Task Structure    

Position Power   

 

 

 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



  

  

    

 

   

 

 

 

 

 ( )  

   

  

 ( )  

  

 

   Power  

Authority  

   Type of Leaderships

   

   

 

 

 

     

  

 

   

   

 

    

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



 

 

  

 

            

   

  

  

   

  

  

   

   

     

   

 

  

   

    

   

   

  

  

   

 

 

 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



Leader Power and Polities in Organization  

 

 

  

 

  

, 

  

- - - - - - -  

 The Central Library of Srinakharinwirot 

  - -sources 

 

–  

  –  

  

 

 Chiang Mai 

   

 

 Chiang Mai University library 

   

 

  -thesis 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



กระบวนการปองกันโควิด-19 ในเขตพ้ืนที่บางเขน 
 

Behavior of people at Bang Khen area in the prevention of COVID-19
 

ผูวิจัย    ปองชาติ  สิทธิสาท 

รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาของเพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง ระหวางเพศ อายุ อาชีพ รายได 

ของคนในขุมขนพื้นท่ีบางเขนวาลักษณะทัศนคติเกี่ยวกับ โดยแบงวัตถุประสงคการวิจัย 1. เพื่อศึกษารูปแบบและ
กระบวนการวิธีการปองกันเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในพื้นท่ีบางเขน 2. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการปองกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีบางเขน 3. เพื่อศึกษาประชาชนในพื้นท่ีเขตบางเขนวามีพฤติกรรม
ความเสี่ยงท่ีจะติดเชื้อไวรัสโควดิ-19 4. เพื่อศึกษาการใหความสนใจของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตบางเขนเกี่ยวกับมาตร
การณจากภาครัฐที่ประกาศออกมา โดยไดมีการแจกแบบสอบถามผานระบบออนไลนให doc .google.com กับคน
ในชุมชนพื้นท่ีบางเขน จำนวน 400 คน โดยใชสูตรคำนวณ Taro Yamane การวิเคราะหขอมูลดวย ANOVA เพื่อ
หาความสัมพันธของตัวแปรโดยกำหนดคานัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยใชคาโดยคิดคาการใหคะแนนสูงท่ีสุด 

ความถ่ีรอยละ Rating Scale โดยผลการศึกษากลุมตัวอยางพบวา 1. เพศ อายุ อาชีพ รายได มีความแตกตางกัน
ของทัศนคติในการปองกันโรครวมถึงมาตรการณจากภาครัฐท่ีประกาศมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ท่ีระดับ .05 2. คะแนนในการมีสวนรวมในการปองกัน รูปแบบพฤติกรรมเสี่ยง รูปแบบการปองกัน โดย
รวมมีคะแนนท่ีคอนขางสูงมากวา 90 % ยินดีใหความรวมมือและชวยกันปองกัน 3.คะแนนจากมาตรการณจาก
ภาครัฐทีป่ระกาศอยูระดับกลางไปจนถึงสูง เนื่องจากคำถามในการศึกษาเปนคำถามเชิงลบ เทากับวาประชาชนสวน
ใหญมีความเห็นคอนขางไปทางกลางจนถึงแย โดยมีคาเฉลี่ย  สูงท่ีสุดอยุ ท่ี3.50 

 

คำสำคัญ : รูปแบบการปองกัน การมีสวนรวม พฤติกรรมเส่ียง ความคิดเห็นจากการทำงานของรัฐบาล 

Abstract
This study aims to A study to compare differences between sex, age, occupation, 

and income of people in Bang Khen area. by dividing research objectives 1. To study the 
form and process of preventing the spread of COVID-19 of people in Bang Khen area 2. To 
study people's participation in preventing COVID-19 infection in Bang Khen area 3. To 
study people in Bang Khen area about their behavior at risk of contracting COVID-19 4. To 
study the interest of people in Bang Khen area regarding measures announced by the 
government. An online questionnaire was distributed to doc .google.com with 400 people in 
the Bang Khen community using the Taro Yamane calculation formula. The data were 
analyzed by ANOVA to determine the relationship of the variables by determining the 
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statistical significance at the . 01 using values with the highest scoring value The frequency 
of hundred per cent Rating Scale by the study of the sample group found that 1. gender, 
age, occupation, and income, there were differences in attitudes towards disease prevention, 
including measures from the government that announced significant differences in 
opinions. Statistical at a .05 level. 2. Score for participation in defense. risk behavior 
patterns defensive style by joining with a score that is quite high, more than 90% willing to 
cooperate and help protect 3. The score from the government measures announced at the 
medium to high level. Because the questions in the study were negative. This means that 
most of the people have a moderate to bad opinion. with an average The highest is at 3.50

Keywords, : protection style participation risky behavior Comments from government work
 
บทนำ 

งานโรคติดตออุบัติใหมกลุมพัฒนาวิชาการโรคติดตอ (2564) การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ไดเริ่มตนข้ึนในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562โดยพบคร้ังแรกในนครอูฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเปย 

สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ซึ่งเปนเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในภาคกลางของประเทศจีน กวา 19 ลานคน วันท่ี 30 

ธันวาคม 2562 สํานักงานสาธารณสุขเมืองอูฮั่นมณฑลหูเปย ไดออกประกาศเปนทางการ พบโรคปอดอักเสบไมทราบ
สาเหตุ ซึ่งมีความเก่ียวของกับตลาดอาหารทะเลท่ีเมืองอูฮั่น โดยสาเหตุท่ีเปนไปไดมากท่ีสุดในการติดตอสูคน คือ  

การสัมผัสกับเนื้อสัตวประเภทตางๆท่ีวางขายในตลาด และเนื่องจากเมืองอูฮั่นเปนเมืองใหญท่ีมีประชาชนอยูหนาแนน 

จึงทำใหการระบาดแพรกระจายไปอยางรวดเร็ว มีผูปวยหนักและผูเสียชีวิตจานวนมาก หลังจากพบการระบาดของ
เชื้อไวรัสสายพันธุใหมในเมืองอูฮั่น ประเทศจีนและองคการอนามัยโลก ไดออกมาระบุวา ไวรัสชนิดดังกลาว คือ 

SARS-CoV-2เรียกวา COVID-19 (ยอมาจาก CO แทน corona,VI แทน virus,D แทน diseaseและ 19แทน 2019) 

ตามการประกาศชื่ออยางเปนทางการท่ีใชเรียก โรคทางเดินหายใจท่ีเกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ของ
องคการอนามัยโลก และพบการแพรเชื้อจากคนสูคน ผานละอองฝอยขนาดเล็ก (aerosol) องคการอนามัยโลก 

(WHO) ไดประกาศใหการระบาดนี้เปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ (Public Health Emergency 

of International Concern – PHEIC) ในวันท่ี 30 มกราคม 2563 ตอมาไดพบผูปวยยืนยันในหลายประเทศท่ัวโลก 

วันท่ี 11 มีนาคม 2563 องคการอนามัยโลกประกาศโรค COVID-19 ระบาดใหญ (CoronavirusPandemic) 

มีจํานวนผูปวยเพิ่มข้ึนนอกเหนือจากประเทศจีนเปนจานวนมากอยางรวดเร็ว เชน เกาหลีใต อิตาลีอิหราน สเปน 

ฝร่ังเศส พบผูปวยรายใหมท่ัวโลกเพิ่มข้ึนวันละประมาณ 3,000-4,000 ราย มีผูเสียชีวิตเพิ่มข้ึนวันละประมาณ 200-

300 ราย อัตราการเสียชีวิตจากโรคประมาณรอยละ 3.5 กลุมผูปวยท่ีมีอาการรุนแรงสวนมากเปนผูสูงอายุ ผูสูบบุหรี่ 
และผูท่ีมีโรคประจาตัว เชน โรคหัวใจ โรคเบาหวานซึ่ง ยุโรป (อิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ สเปน เปนตน) สหรัฐอเมริกา 
ลาตินอเมริกา (บราซิล) รัสเซีย อินเดีย แอฟริกาใต ไดทยอยเปนศูนยกลาง การระบาดและเปนพื้นท่ีระบาดตอเนื่อง
หรือระลอกใหม ซึ่งพบวาการเกิดวิกฤติกลายพันธุของเชื้อโควิด 19 เปนสาเหตุของการแพรกระจายท่ีรวดเร็วมากข้ึน 

 (พรพิทักษ พันธหลา, 2563)สําหรับประเทศไทยไดมีมาตรการในการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคต้ังแตเร่ิมพบ
การระบาดในประเทศจีนพบผูปวยรายแรกเปนผูเดินทางจากประเทศจีนในวันท่ี 8 มกราคม 2563 ไดรับการตรวจ
ยืนยันผลและแถลงสถานการณในวันท่ี 15 มกราคม 2563 ผูปวยชวงแรกเปนผูเดินทางจากพื้นท่ีเสี่ยงการขยาย
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พื้นท่ีระบาดในตางประเทศเกิดข้ึนอยางตอเนื่องประกอบกับผูติดเชื้อจากการเดินทางไปยังพื้นท่ีระบาดอาจมีอาการ
เล็กนอยทําใหไมมีการตรวจหาการติดเชื้อการพบผูปวยกลุมถัดมาคือผูประกอบอาชีพสัมผัสกับนักทองเท่ียวจากนั้น
พบการติดเชื้อในกลุมนักทองเท่ียวไทยท่ีนิยมไปกินด่ืมการระบาดท่ีเปนกลุมกอนใหญคือการระบาดในสนามมวย
ลุมพินี สนามมวยราชดําเนิน ซึ่งทําใหมีผูติดเชื้อจํานวนมากข้ึนอยางรวดเร็วจนตองมีการประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เปนโรคท่ีกําลังระบาดอยางรายแรงในขนาดนี้และมีการปดประเทศเพื่อปองกันไมใหเกิด การแพรกระจาย
ของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยมากกวานี้ 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสาคัญของโรคติดตออันตราย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563, 

29 กุมภาพันธ 2563 โดยไดมีการกําหนดแนวทาง ในการดาเนินการเฝาระวังคัดกรอง และปองกันควบคุมโรค ไมให
มีการระบาดของโรค คือ ตองมีการคัดกรองผูท่ีเดินทางเขาออกประเทศ ท้ังทาอากาศยาน ทาเรือ พรมแดน แจงให
สถานพยาบาลทุกแหง ทาการคัดกรองผูปวย ท่ีมีอาการไขรวมกับมีอาการทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่งรวมดวย 

เชน ไอ เจ็บคอ มีนามูก หายใจเหนื่อยหอบ และมีประวัติการเดินทาง จากประเทศจีน มาเกา ฮองกง ไตหวัน หรือ
พื้นท่ีท่ีมีการระบาดตอเนื่อง ภายใน 14 วัน หรือบุคคลท่ีเปนผูท่ีประกอบอาชีพ สัมผัสใกลชิดกับนักทองเท่ียว ท่ีมา
จากพื้นท่ีท่ีระบาดอยางตอเนื่อง ตลอดจนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ท่ีสัมผัสกับผูปวยตามเกณฑเฝา
ระวัง รวมถึงใหมีการเฝาระวังในชุมชน โดยใหความรูกับประชาชนมีมาตรการปองกันสวนบุคคล เชน มีสุขอนามัยท่ี
เขมงวด มกีารใชหนากากอนามัย การรักษาระยะหางทางสังคม รวมถึงการลางมือดวยสบูและนาเปนเวลาอยางนอย 

40 วินาที หรือการลางมือดวยสารละลายท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอล แนะนาในการต้ังคาชุมชนท้ังหมดในทุก
สถานการณการแพรกระจาย และใหรีบไปพบแพทย ถามีอาการสงสัย หรือจะโทรสายดวน กรมควบคุมโรค DDC 

Hotline 1422 ซึ่งการเฝาระวังคัดกรอง ปองกันโรค จะมีเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ีเปนผูปฏิบัติงาน และยังมี
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบาน (อสม.) เปนกาลังสาคัญท่ีชวยทาหนาท่ีในการเฝาระวัง ติดตาม กักตัวบุคคล
ท่ีมาจากพื้นท่ีเสี่ยง ใหคําแนะนาการปองกันตัวแกประชาชนในพื้นท่ี หมูบานท่ีตัวเองรับผิดชอบ ซึ่งสามารถชวยลด
การแพรกระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนได 

 โดยการเกิดโรคโควิด-19ในเขตพื้นท่ีบางเขนนั้นไดมีผูปวยติดจำนวนมากท่ีสุดในชวงเดือนเมษายน 2564 

และในปจจุบันการแพรระบาดก็ยังมีการแพรระบาดอยูอยางตอเนื่องรวมๆแลวในพื้นท่ี กทม.50 เขต 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การปองกันโรคโควิด-19ในพื้นท่ีบางเขน พฤติกรรมในการเฝาระวังและการปองกันโรคโควิด-19 ของคน
ในชุมชนในเขตบางเขน เพศ อายุ อาชีพ ผูวิจัยต้ังสมมติฐานแยกตามปจจัยสวนบุคคลไวดังนี้ 

 1. เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการวิธีการปองกันเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในพื้นท่ีบางเขน 

 2. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันการติดเชื้อโรคโควิด-19ในพื้นท่ีบางเขน 

 3. เพื่อศึกษาประชาชนในพื้นท่ีเขตบางเขนวามีพฤติกรรมความเส่ียงท่ีจะติดเชื้อไวรัสโควดิ-19  

 4. เพื่อศึกษาการใหความสนใจของประชาชนในพื้นท่ีเขตบางเขนเกี่ยวกับมาตรการณจากภาครัฐท่ีประกาศ
ออกมา 
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ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ปจจัยสวนบุคคล 
เพศ 

อาย ุ

อาชีพ 

การศึกษา 
รายได 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วิธีการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและตัวอยาง เครื่องมือสําหรับใช ทําการศึกษา 

การเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม การแปลผลขอมูล และวิธีการทางสถิติเพื่อใชทดสอบสมมติฐาน และการ
วิเคราะหเร่ืองความสัมพันธระหวางตัวแปรตามท่ีไดกําหนดข้ึนไวในกรอบแนวคิดการวิจัย ซึงมีประเด็นสำคัญ
ประกอบดวย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชศึกษา เปนประชากรท่ีบานพักอาศัยในบริเวณพื้นท่ีเขตบางเขน 

จำนวน189,000 คน การคำนวนหากลุมตัวอยางจากประชากรท้ังหมดโดยใชสูตรการกําหนด  ขนาดตัวอยางของ 
Yamane (1976) ท่ีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และคาความคลาดเคลื่อนท่ีระดับรอยละ±5 จากตัวอยางท่ีไดมา
นั้นผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุมตัวอยาง แบบเจาะจง 

การคำนวนหากลุมตัวอยางจากประชากรในการวิจัยครั้งนี้ไดแกประชาชนท่ีอาศัยอยู ในเขตพื้นท่ีบางเขน
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยในเขตบางเขน มีจำนวนประชากร 189,000 คน และการกำหนดตัวอยางท่ีใชในการ 
วิจัยครั้งนี้จะใชหลักการคํานวณของ Taro Yamane (อางใน ทิพวรรณ, 2538 : 77) ท่ีแสดงขนาดของ กลุมตัวอยาง
ในระดับความเชื่อมั่น 95%  

แทนคา 

 

การปองกันโรคโควิด-19ในพื้นที่บางเขนและ
ความคิดเห็นตอการทำงานของรัฐบาล  
ในการรับมือโควิด 19 ในพื้นที่บางเขน ปจจัยในการปองกันโรคโควิด-19 

การมีสวนรวม 

รูปแบบการปองกัน 

พฤติกรรมเส่ียง 
มาตราการจากภาครัฐ 
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โดย 

n = จํานวนของขนาดตัวอยาง 
N = จํานวนรวมท้ังหมดของประชากรท่ีใชในการศึกษา 

 e = ความผิดพลาดท่ียอมรับได (ในการศึกษากําหนดให = 0.05) 

 

 

(0.0025) เปนคาความคาดเคลื่อน ยกกำลัง 2 =  

 

 
= 400 

N = 400 

 สรุป จากการคำนวณกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสม ได 400 ตัวอยาง 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ผูวิจัยใชการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามเพื่อเปนเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามเปนรายละเอียดเปนข้ันตอนดังนี้  

1. ทําศึกษาคนควาวิธีการสรางแบบสอบถามจากงานวิจัย เอกสาร และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกัน ตางๆ  

 2. จัดสรางแบบสอบถามเพื่อสอบถามความเห็นในหัวขอดังนี้ไดแก 

   (1) ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับ กลุมตัวอยาง  
  (2) การใหความสนใจในการลางมือและสวมหนากากอนามัย 

    (3) การใหความสำคัญในการเวนระยะหางทางสังคม 

  (4) ความสนใจในการศึกษาเพื่อเรียนรูเชื้อไวรัสโควิด-19 

   (5) ความคิดเห็นตอการทำงานของรัฐบาลในการรับมือโควิด-19 

  3. นำไปปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาเกี่ยวกับหัวขอดังกลาว 
การเก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแบบสอบถามเปนการศึกษาเชิงสำรวจวิจัย (Servey 

Research) โดยศึกษาโดยใชแบบสอบถามออนไลนในการประเมินหรือออกความคิดเห็นการศึกษา  
แบบสอบถามจำนวน 1 ชุดใหกับกลุมตัวอยางโดยทำผาน โปรแกรมการสรางแบบสอบถาม Doc.google 

โดยผูท่ีทำแบบสอบถามจะตองมีโทรศัพทมือถือท่ีใชในการทำวิจัยและตองสามารถตอสัญญาณอินเตอรเน็ตได โดย
ผูวิจัยจะนำลิงคแบบสอบถามเขาไปในพื้นท่ีเขตบางเขน เพื่อใหกลุมตัวอยางไดทำการประเมิน รวมถึงมีการแชรลิงค
ใหกับ เพื่อนรวมถึงญาติพี่นองท่ีเคยเขาไปในเขตพื้นท่ีดังกลาว เลือกกลุมตัวอยางเปนพื้นท่ีเฉพาะเจาะจงเขตบางเขน 
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รวมถึงประชากรท่ีสัญจรไปมาระหวางเขตบางเขน รวมถึงผูท่ีเคยผานเขตดังกลาวท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไปรวมถึงการแจก
แบบสอบถามใหกับคนใกลตัวท่ีเคยไปหรือผานชุมชุนเขตบางเขน ท่ีมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนเปนเขตท่ี
มีการระบาดเปนลำดับตนๆในกรุงเทพโดยเปนแบบสอบถามกระจายใหกับกลุมตัวอยาง 400 คน 

โดยแบงสอบถามออกเปน 1 ชุด 5 ตอน 
 ตอนที่ 1 เปนคําถามท่ัวไปเก่ียวกับลักษณะทางประชากรของกลุมมตัวอยาง ไดแก ตัวแปรเพศ อายุ 

อาชีพและรายได  

ตอนที่ 2 เปนคำถามท่ีถามเก่ียวกับ พฤติกรรมในการมีสวนรวมในสถานการณโควิด-19 คำถาม โดยแบง
ขอเปนลำดับความรวมมือกลุมตัวอยางใหความสนใจมากนอยเพียงใด โดยแบงออกเปน 2 

ตอนที่ 3 เปนคำถามทัศนคติในการใหความสําคัญในการปองกันโรคโควิด-19 โดยแบงออกเปนลำดับการ
ใหความรวมมือกลุมตัวอยางใหความสนใจมากนอยเพียงใด 19 โดยแบงออกเปน 2 คำถาม 

ตอนท่ี 4 เปนคำถามท่ีเกี่ยวกับการใชชีวิตในชวงการระบาดโรคโควิด-19 วามีพฤติกรรมเสี่ยงหรือไม          

โดยแบงออกเปนลำดับการใหความรวมมือวามากนอยเพียงใด แบงออกเปน 2 คำถาม 

ตอนที่ 5 เปนคำถามท่ีเกี่ยวกับมาตรการจากทางภาครัฐท่ีมีการประกาศออกมา  ในการชวยเหลือและ           

การปองกันโรค เกี่ยวกับระดับการใหความรวมมือของประชาชนหลังจากการไดรับการสื่อสารจากรัฐบาล โดยแบง
ออกเปน 2 คำถาม 

แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร(Likert) โดย
ผูวิจัยไดกำหนดคาน้ำหนักของคาคะแนนออกเปน 5 ระดับ ดังตอไปนี้ 

   5 คะแนน เทากับ มีความคิดเห็น มากที่สุด 

   4 คะแนน เทากับ มีความคิดเห็น มาก 

   3 คะแนน เทากับ มีความคิดเห็น ปานกลาง 
   2 คะแนน เทากับ มีความคิดเห็น นอย 

    1 คะแนน เทากับ มีความคิดเห็น นอยท่ีสุด 

  รวบรวมขอมูลและนํามาแจกแจงความถ่ีแลว จะไดคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง แบงระดับความพึงพอใจ
ออกเปน 5 ระดับ ซึ่งมเกณฑในการพิจารณาดังนี้  

 = (5 – 1) = 0.80 

จากหลักเกณฑดังกลาว แปลความหมายของระดับคะแนนได 5 ระดับ ดังนี้ คะแนนระหวาง 4.21–5.00 พอใจมาก 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

1. ผูวิจัยไดทำการศึกษา ทฤษฏี เอกสาร และงานขอมูลท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยชิ้นตางๆ 

2. นำเครื่องมือหรือขอสงสัยทาง ทฤษฎี ต้ังมาเปนคำถามเพื่อหาคำตอบ โดยแบงออกเปน หัวขอ ทฤษฏีละ 
2 คำตอบ 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ประเภทของขอมูล ขอมูลท่ีใชในกระบวนการศึกษาไดแก การจัดทําขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห 

ขอมูล การแปลความและการสรุปผล ประกอบดวย  

   1. ขอมูลปฐมภูมิเปนขอมูลท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนเองโดยอาศัยเครื่องมือท่ีมีความเหมาะสม  สําหรับการเก็บ
รวบรวมซ่ึงในท่ีนี้ คือ แบบสอบถาม  

2. ขอมูลทุติยภูมิเนนขอมูลท่ีผูวิจัยเก็บรวบรวมมาจากแหลงท่ีสามารถอางอิงไดและมีความ นาเชื่อถือ ไดแก  

    (1) ตํารา หนังสือ  

   (2) เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีผานมาแตมีความเกี่ยวของกับ งานวิจัยในครั้งนี้  
   (3) วารสารและสิ่งพิมพทางวิชาการท้ังท่ีใชระบบเอกสารและระบบออนไลน  

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการปองกันโรคโควิด-19 สรุปผลไดดังน้ี   
 1. ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศชายมีคาเฉลี่ยในระดับการใหความรวมมือ  เฉลี่ยอยูท่ี 4.53 ผูตอบ
แบบสอบถามคิดเปนเพศชายมีจำนวนมากกวาเพศหญิง ระดับคาเฉลี่ยอยูท่ี 2.64 ความแตกตางมีนัยสำคัญ ทาง
สถิติท่ีระดับความมั่นใจท่ีรอยละ 91 เนื่องจากมีคา P-Value อยูท่ี .005 ซึ่งนอยกวา 0.01สรุปไดวา เพศท่ีแตกตาง
กันสงผลใหเกิดความแตกตางในการรวมมือกับมาตรการปองกันโควิด 19 

2. ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศชายมีความคิดเห็นตอการทำงานของรัฐบาลสูงกวาผูตอบแบบสอบถามท่ี
เปนเพศหญิง โดยมีคาเฉลี่ย 2.64 นอกจากนี้ ความแตกตางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ีระดับความม่ันใจท่ีรอยละ  99 

เนื่องจากมีคา P-Value อยูท่ี .000 ซึ่งนอยกวา 0.01สรุปไดวาเพศท่ี 

แตกตางกันสงผลใหเกิดความแตกตางในความคิดเห็นตอการบรหิารงานของ รัฐบาลในการรับมือโควิด 19 

3. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวาง 51 – 60 ป มีระดับการใหความรวมมือเฉลี่ยสูงท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย
อยูท่ี 4.56 และผูท่ีมีอายุระหวาง 15 – 30 ป มีคาเฉลี่ย 4.34 ซึ่งเปนลำดับนอยท่ีสุด สรุปไดวา อายุท่ีแตกตางกัน
สงผลใหเกิดความแตกตางในการรวมมือกับมาตรการปองกันโควิด 19 

4. ผูท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีผูท่ีมีอายุระหวาง 31 – 40 ป โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 2.66 และคะแนนต่ำท่ีสุด
1.88 ชวงอายุ 61-70 ปสงผลใหเกิดความแตกตางในระดับความคิดเห็นตอการทำงานของรัฐบาลในการรับมือกับ    

โควิด 19 สรุปไดวาอายท่ีุแตกตางกันสงผลตอการทำงานของรัฐบาล ในการรับมือโควิด 19 

5. ผูท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดระหวาง 11,000 – 30,000 ใหความรวมมือมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 

4.63 และคะแนนลำดับทายสุด ท่ีมีรายไดมากกวา 70,000 บาทข้ึนไป คะแนนเฉลี่ยอยูท่ี4.36 สรุปไดวารายไดท่ี
แตกตางกันสงผลใหเกิดความแตกตางในการรวมมือกับมาตรการปองกันโควิด 19 

6. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได ระหวาง 11,000 – 30,000 บาท มีความคิดเห็นตอการทำงานของ
รัฐบาลสูงท่ีสุดโดยมีคาเฉลี่ยอยู ท่ี 2.85 และคะแนนลำดับสุดทายผูท่ีมีรายไดระหวาง 51,000 – 70,000บาท 

คะแนนคาเฉลี่ยจะอยุท่ี 1.67 สรุปไดวารายไดท่ีแตกตางกันสงผลตอการทำงานของรัฐบาล ในการรับมือโควิด 19 
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7. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจมีระดับการใหความรวมมือสูงท่ีสุด 

โดยมี คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.72 และคะแนนลำดับสุดทาย กลุมผูใชแรงงาน คะแนนคาเฉลี่ยจะอยุท่ี 4.14 สรุปไดวา สรุป
ไดวาอาชีพท่ีแตกตางกันสงผลใหเกิดความแตกตางในการรวมมือกับมาตรการปองกันโควิด 19 

8. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจมีความคิดเห็นตอการทำงานของ
รัฐบาลสูงท่ีสุดโดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.50 และคะแนนลำดับสุดทาย นักเรียน,นักศึกษา คะแนนคาเฉลี่ยอยูท่ี 1.28 

สรุปไดวาอาชีพท่ีแตกตางกันสงผลตอการทำงานของรัฐบาล ในการรับมือโควิด 19 

 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเรื่องกระบวนการปองกันโควิด-19ในพื้นท่ีบางเขน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ตามนี้ ผลวิจัย

ตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการวิธีการปองกันเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในพื้นท่ีบางเขน 

โดยผลการศึกษาพบวาประชาชนสวนใหญท่ีทำแบบสอบถามใหความสนใจในการปองกันโควิด-19 โดย เพศ อายุ 
อาชีพ และรายได มีผลตอความคิดและทัศนคติท่ีใหความสนใจในการปองกัน แตโดยรวมท้ังหมดอยูในระดับคะแนน
ท่ีสูง สอดคลองกับ Hussein, Naqid, Jacksi, and Abdi (2020) ไดศึกษาการประเมินความรู เจตคติ และแนวทาง
ปฏิบัติตอไวรัส COVID-19 ของมหาวิทยาลัย.ของชาวอิรัก ผลการศึกษาวาประชาชนขาวอีรักสวนใหญใหความ
รวมมือในการปองกันโรคโควิด-19ในระดับท่ีสูงเชนเดียวกับงานวิจัย Zhong L., Luo, W., Li, H. M., Zhang,         

Q. Q., Liu, X. G., Li, W. T., & Li, Y. (2020) ไดศึกษาความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการปองกัน การติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 ของชาวจีนจำนวน 6,910 คน ผลการศึกษาพบวา ประชาชนจำนวนมากวา 90% ตอบคำถามวิธีการ
ปองกนัไดถูกตองและมากวารอยละ 95% ยินดีท่ีจะชวยรัฐบาลในการปองกันโควิด-19โดยสรุปนัยยะสำคัญทางสถิติ
สรุปวาสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอท่ี 2. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันการติดเชื้อโรค
โควิด-19ในพื้นท่ีบางเขน เพศ อายุ อาชีพ และรายได มีผลในการมีสวนรวมของประชาชน โดยเฉลี่ยคะแนนโดยรวม
อยูท่ีระดับท่ีสูง ประชากรมากกวา 350 คนจาก 400 คนจากแบบสอบถามการมีสวนรวม มีความคิดและแนวโนมท่ี
มีสวนรวมในการชวยเหลือในการปองกันผูติดเชื้อ เชนเดียวกับงานวิจัย (รัถยานภิศ รัชตะวรรณ และคณะ, 2561) 

ไดศึกษากระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาวะโดยคะแนนอยูในระดับสูงในดานการมีสวนรวมใน
การพัฒนาและแกปญหา ไมวาจะเปน เพศ อายุ รายได อาชีพ โดยสรุปนัยยะสำคัญทางสถิติสรุปไดวาสอดคลองกับ
สมมุติฐานท่ีต้ังไวโดยมีความแตกตางกับงานวิจัย ประชัย ศรีจามร (2549) กรณีศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน
ตอการปลูกปาภาครัฐ กรณีศึกษาตําบลปานอยออดอนชัยอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, โดยระดับคะแนนเฉลี่ยใน
การมีสวนรวมอยูในระดับท่ีดี ยกเวนดานรายไดและอาชีพ จะมีความคิดทัศนคติท่ีแตกตางกันโดยสรุปนัยยะสำคัญ
ทางสถิติสรุปไดวาไมสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอท่ี 3 เพื่อศึกษาประชาชนในพื้นท่ีเขตบางเขนวามีพฤติกรรมความเสี่ยงท่ีจะ
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แมคะแนนจะอยูในระดับท่ีสูงท้ังหมดแตความแตกตาง เพศ อายุ อาชีพ รายไดมีผลตอการมี
พฤติกรรมความเสี่ยงท่ีจะติดเชื้อโควิด-19 อยูในระดับท่ีแตกตางกัน อายุยิ่งมากจะย่ิงมีการระมัดระวังในการ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมสุมเสี่ยงท่ีจะติดโควิด และอาชีพ นักเรียน ,นักศึกษามีการพฤติกรรมเสี่ยงท่ีจะติดโควิด-19        
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มากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัย ปราณี รามสตูร (2528) ปรีชา วิหคโคและคณะ (2532) งานวิจัยจิตวิทยาการศึกษา
พัฒนาการ ท่ีไดมีการสำรวจนักเรียนนักศึกษา ความคิดและทัศนคติ ไดมีการระบุวา วัยรุน หรือ นักเรียนนักศึกษา 
เปนวัยท่ีมีความขาดการยับยั่งชั่งใจ และเปนวัยท่ีตองเรียนรูเก็บเกี่ยวประสบการณเพื่อโตมาเปนผูใหญท่ีสามารถมี
ความคิดทัศนคติท่ีถูกตอง สอดคลองกับ Hilgard, E.R. 1966. Introduction to psychology. งานวิจัยจิตวิทยา
เบี้ยงตน ท่ีไดมีการกลาวถึง พฤติกรรมจะเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนเกิดจากวัยและชวงอายุท่ีจะมีผลตอความคิดทัศนคติ อายุย่ิง
นอยยิ่งมีความเสี่ยงสูงท่ีจะมีพฤติกรรมท่ีเปนอันตราย เนื่องจากเปนวัยท่ีตองเรียนรูตลอดเวลาสรุปนัยยะสำคัญทาง
สถิติสรุปไดวาสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอท่ี 4 เพื่อศึกษาการใหความสนใจของประชาชนในพืน้ท่ีเขตบางเขนเก่ียวกับ
มาตรการณจากภาครัฐที่ประกาศออกมา โดย เพศ อายุ อาชีพและรายไดมีความแตกตาง เพศชาย กลุมผูใชแรงงาน 

ผูท่ีมีอายุระหวาง 61 – 70 ป และผูท่ีมีรายไดต่ำกวา 10,000 บาท มีความเห็นมากท่ีสุดอยูท่ี โดยมีคาเฉลี่ยมาก
ท่ีสุด  3.50 โดยมีการสอดคลองกับ (วิรัช อภิรัตนกุล, 2546,p13) ไดศึกษากลยุทธประชาสัมพันธภายใตสื่อสังคม
ออนไลน ไดมีการศึกษากลุมตัวอยาง เพศ อายุ รายได และอาชีพ มีผลความแตกตางตอการเปดรับสื่อประชาสัมพันธ
ท่ีแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัย สุมิตตรา เจิมพันธ (2552, น. 112) การศึกษาการดําเนินนโยบายโครงการ 
ชิม ชอป ใช ในประเทศไทย พบวา โดยรวมคะแนนของกลุมตัวอยางอยูในระดับท่ีสูงท่ีมีความคิดเห็นเปนไปใน
ทางบวก แตกลุมตัวอยางจากการสัมภาษณ อาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอความคิดท่ีแตกตางกันของโครงการ ชิม ชอป ใช 

ตลอดเวลาสรุปนัยยะสำคัญทางสถิติสรุปไดวาสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว 
  

ขอเสนอแนะตอองคการ 
ผูวิจัยไดสรุปขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหา กระบวนการปองกันโควิด-19 ในพื้นที่บางเขน จังหวัดกรุงเทพ ไวดังน้ี 
 1. การระบาดในพื้นท่ีบางเขนนั้นยากตอการปองกันหากไดมีเชื้อไวรัสเขามาแพรระบาดแลวนั้น อาจทำให
ประชาชนในพื้นท่ีติดเชื้อแลวนำไปแพรสูครอบครัวได ซึ่งยากตอการปองกันการติดเชื้ออยางถาวร  

  2. วิธีการหยุดแพรระบาดการติดเชื้อนั้น คือการไมใหเชื้อไวรัสผานเขามาไดในชุมชน เพราะเม่ือไหรก็
ตามท่ีมีการแพรระบาด จะยากตอการหยุดเชื้อไวรัส ตอใหประชาชนปองกันมากนอยแคไหน ก็สามารถเผอรับเชื้อ
ไวรัสเขารางกายได 

  3. การแพรระบาดในชุมชนใดชุมชนหนึ่งประชาชน ท่ีมีจิตสำนึกตอสวนรวมก็จะสามารถท่ีจะชวยไมใหการ
ติดเชื้อรุกลามตอไปได 

  4. ภาครัฐควรมีมาตรการในการควบคุมโรค รวมถึงการคิดถึงแผนสำรองในการรับมือในขณะท่ีประเทศเกิด
ภาวะวิกฤต ซึ่งผลลัพธในการแกปญหาจะสงผลตอภาพลักษณท่ีประชาชนมอง วาสามารถนาพาพวกเคาไปไดหรือไม 

 5. จากประสบการณของผูทำวิจัยคนใกลตัว ผูติดเชื้อโดยผูปวยบางรายไมไดมีพฤติกรรมเสี่ยงท่ีจะติดเชื้อ    

ก็สามารถท่ีจะเผอนำเชื้อไวรัสเขารางกายได หากอยูในสถานท่ีท่ีมีเชื้อไวรัสหรืออยูกับผูติดเชื้อแตไมทราบมากอน 
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ขอจํากัดในการทำวิจัย 
  1. การเก็บขอมูลในพื้นท่ีบางเขนชวงแรกเปนไปไดอยางดี แตชวงหลังจากท่ีมีการประกาศล็อคดาวนทำให
การเก็บแบบสอบถามทำไดยากข้ึน สงผลใหใชระยะเวลานานข้ึน 

 2. การทำวิจัยมีขอจำกัดในเร่ืองการหาเอกสารอางอิงมาประกอบในการทำวิจัย เนื่องจากเปนเร่ืองใหมและ
ยังมีงานวิจัยออกมานอยมาก  

  3. การเก็บขอมูลกับผูเกษียณอายุงานมีจำกัด เรื่องเคร่ืองมี ท่ีใชเก็บขอมูล เนื่องจากบางทานมีปญหาใน
เร่ืองของความชำนาญในการใชประเมินผานทางโทรศัพท 
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PUBLIC PARTICIPATION IN CRIME PREVENTION IN AREA OF MUEANG 
CHIANG RAI DISTRICT CHIANG RAI PROVINCE
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Abstract
This research purpose is to study public participation in crime preventation in area of 

Mueang Chiang Rai district Chiang Rai province and compare personal factors: gender, age, 
education, occupation and the average income per month that affect the different levels of 
participation. The sample of 400 people. Quantitative research used questionnaires to collect 
data, IOC=1 and Cronbach’s Coefficient Alpha Method .873 Use descriptive statistics and 
compare the differences by t-test and One-Way ANOVA test to the level of statistical 
significance 0.05. 

The research found that answerer most were female, Aged 36-45 years and bachelor's 
degree, private companies. The average income per month was less than 15,000 baht. The 
public participation of in crime preventation in area of Mueang Chiang Rai district Chiang 
Rai province, found overall was high level with average 3.88 (SD.=.357). First in Evaluation 
participation was high level with average 4.11 (SD.=.414). 2nd Implementation participation 
was high level with average 4.06 (SD.=.434). 3rd Benefits participation was high level with 
average 3.92 (SD.=.546) and an average minimum of Decision-Making participation was 
medium level with average 3.41 (SD.=.572). 
When comparing between the personal factors: gender, age, education, occupation and the 
average income per month that affect the different level of public participation, we found that 
most of them were statistically different with significant level of 0.05.

Key Words: Public Participation, Crime Preventation
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ABSTRACT
 A study on the subject and leadership style of community leaders in That Phanom District 
Nakhon Phanom Province To study the relationship between leadership of community leaders 
in That Phanom District according to Dr. Chub Kanchanapakorn's theory and Dr. Edward De 
Bono's concept of classification of six hats. The study was conducted through various steps as 
follows: before the operation During the operation and after the process of creating a community 
forum in each event is the village committee meeting. Making a community plan or village 
development plan and career promotion in the Community Sufficiency Economy Learning 
Center This research was a qualitative research method and a questionnaire was used as a data 
collection to Community leaders have a way of thinking in the preparation process and during 
the black hat village committee meetings. which is to think carefully and after the village 
committee meeting, which is a follow-up and evaluation, will use the green hat method of 
thinking which is creative thinking. 

In organizing a community forum to develop a community or village develop- ment plan 
and organizing a public forum for in promoting careers in the Community Sufficiency Economy 
Learning Center, it was found that leaders had a way of thinking in the preparation process. The 
two events are the same. How to think like a yellow hat and there is the same way of thinking 
during and after the operation is the black hat way of thinking. Community Leaders in That 
Phanom District Nakhon Phanom Province has a populist leadership style. at every stage of every 
event in the community forum except for the procedure during the conduct of the meeting Village 
committees that use a liberal leadership model.

Keywords : leadership, community leader, village headman, village headman, community plan
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