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บทคัดย่อ 

     การวิจัยเรื่องการประเมินโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
ผู้จัดท าบัญชี:กรณีศึกษาส านักงานบัญชี อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของผู้จัดท าบัญชีในส านักงานบัญชีอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก เครื่องมือที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้จัดท าบัญชีในส านักงาน
บัญชีอ าเภอ แม่สอด จังหวัดตาก จ านวน 37 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย              
และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้ โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีคือโปรแกรม 
EXPRESS ซึ่งมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก          
( x =4.04) เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ประสิทธิภาพของโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีที่ได้รับสามารถช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจมากที่สุด ( x =4.24) รองลงมาคือการประมวลผลของโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
บัญชีสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว  ( x = 4.16) กับโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีที่ได้รับสามารถจัดท าการ
วางแผนในอนาคตได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน     ( x =4.16) และโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีที่ใช้สามารถตรวจสอบ
ได้กับโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีมีความรวดเร็วต่อการใช้งานมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( x =4.08 ) ตามล าดับ                
ส่วนข้อที่ได้มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 4.00 คือ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด ( x =3.86) โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีที่ใช้มีความน่าเชื่อถือ ( x =3.90) และโปรแกรมส าเร็จรูป            
ทางบัญชีสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดได้โดยไม่ซับซ้อน ( x =3.91) 
   

Abstract 
Assessment of Programmed Accounting Software toward Working Efficiency of 

Accountants Case Study : Accounting Office in Mae Sot, Tak Province aimed to assess 
of programmed accounting software toward working efficiency of accountants in an 
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accounting office in Mea Sot, Tak Province. A research instrument was the 
questionnaire. The sample was 37 accountants in the Mae Sot District Accountancy, 
Tak Province. Statistics were used to analyze data included; Percentages, Mean, and 
Standard Deviations. 
The findings shown that participants who used “EXPRESS” program, their opinion 
towards the efficiency of accounting software packages in average mean was at high 
level ( x =4.04). When taking into consideration in a singular item found that the 
effectiveness of programmed accounting software is able to optimize the decision at the 
highest level ( x =4.24). The second highest fell into the item: the processing of information 
systems can be done rapidly ( x = 4.16) and the item: programmed accounting software that 
can be prepared future planning with the mean ( x =4.16) as well as the programmed 
accounting software that can be monitored with programmed accounting software that 
are fast to use was at the same level ( x =4.08), sequentially. Besides the mean lower than 
4.00 were; You have a good knowledge in using a computer was at the lowest level                  
( x =3.86), The programmed accounting software used is reliable ( x =3.90)and 
programmed accounting software are able to correct the error information without the 
complexity ( x =3.91).  
Keywords: Programmed Accounting Software, Efficiency, Accountants 
 
บทน า 
       ในสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจการแข่งขันทางการค้ามีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น
ประกอบกับการเป็นการแข่งขันในโลกเสรีไร้พรมแดน การค้าและลงทุน โดยใช้สนธิสัญญาต่าง ๆ                    
ซึ่งท าให้คู่แข่งสามารถเข้ามาในตลาดได้มากขึ้น เป็นทั้งโอกาสขององค์กรในการขยายตลาดและเป็น
ภัยคุกคามต่อความอยู่รอดขององค์กร โดยต้องตัดสินใจการบริหารจัดการกับภัยคุกคามและโอกาสที่
เกิดข้ึนเพื่อให้องค์การอยู่รอดและประสบความส าเร็จ ในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน มีผู้ประกอบการ 
เป็นจ านวนเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต แต่การด าเนินงานในภาวะเศรษฐกิจตกต่ า โดยเฉพาะกลุ่มการผลิต
ซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยประสบปัญหาด้านการตลาด เงินทุน แรงงาน การบริหารจัดการ 
รวมถึงปัญหาด้านการบัญชี ภายใต้สภาพแวดล้อมการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจ ทุกองค์กรต้องเร่ง
ปรับตัวให้รวดเร็วเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการบริหารที่มีประสิทธิภาพ การบริการที่สร้าง
ความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากที่สุด ปัจจัยที่ส าคัญที่จะสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
คือระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ (นิศากร นครพิน, 2551) 



 
 1151 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

       โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีเป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากการจัดท าบัญชีในอดีตโดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาออกแบบระบบที่สามารถแปลงหรือประมวลข้อมูลทางการเงิน                   
และสามารถรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลทางการเงินโดยมีการใช้ทรัพยากรบุคคลด้านคอมพิวเตอร์                       
และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เป็นต้น โดยระบบ
สารสนเทศจะท าหน้าที่หลักในการบันทึกข้อมูล ประมวลผล และจัดท าสารสนเทศทางการบัญชีให้แก่
ผู้ใช้ภายในและภายนอกองค์กร ดังนั้นโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีที่น ามาใช้ด าเนินงานภายในองค์กร
จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในองค์กรและช่วยสนับสนุนให้ผู้บริหารตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องแม่นย าบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้
ผู้บริหารได้เห็นโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นเพ่ือให้ธุรกิจสามารถแสวงหาโอกาสใหม่ที่มีศักยภาพในการ
แข่งขันเหนือกว่าในอดีต ซึ่งจะส่งผลให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และประสบ
ความส าเร็จ  
       จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้ศึกษามองเห็นถึงความส าคัญของโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของผู้จัดท าบัญชี จึงได้ประเมินโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานของผู้จัดท าบัญชี :กรณีศึกษาส านักงานบัญชีอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพ่ือเป็น
ประโยชน์แก่ผู้บริหารขององค์กรหรือผู้ประกอบการใหม่ที่สนใจที่จะประกอบกิจการได้คัดสรร
โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรเพ่ือให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายและประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้วางไว้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือประเมินโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีต่อประสิทธิภาพการท างานของผู้จัดท าบัญชีใน
ส านักงานบัญชีอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้จัดท าบัญชีในส านักงานบัญชีที่อยู่ในเขตพ้ืนที่

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ านวน 4 แห่ง มีผู้จัดท าบัญชีทั้งหมด 39 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้จัดท าบัญชีในส านักงานบัญชีที่อยู่ในเขตพ้ืนที่

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยผู้วิจัยเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากผู้จัดท าบัญชีใน
ส านักงานบัญชีที่ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีในการปฏิบัติงาน ทั้งหมด 3 แห่ง คือ 1. ส านักงาน
บัญชีทิพย์ปัญญาการบัญชี 2. ส านักงานสหเอเชียการบัญชีและ 3. เบญจลักษณ์การบัญชี จ านวน 37 
คน   
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม เพ่ือใช้ในการประเมินโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางบัญชีต่อประสิทธิภาพในการท างานของผู้จัดท าบัญชีในส านักงานบัญชีอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นค าถามที่ออกแบบโดยสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้จัดท า
บัญชีในส านักงานบัญชีอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อายุการท างาน และชื่อส านักงานบัญชี โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องเลือกค าตอบ
เพียงค าตอบเดียวเท่านั้น ที่ตรงกับคุณลักษณะของตนเอง 
 ตอนที่ 2 ระดับประสิทธิภาพของโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีที่ใช้ในการท าบัญชีใน
ส านักงานบัญชี อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นค าถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางบัญชี ที่ใช้มีความน่าเชื่อถือ ความเข้าใจง่าย ตรวจสอบได้ ความปลอดภัยหรือการก าหนด สิทธิ์ใน
การเข้าถึงข้อมูล ถูกต้อง แม่นย าแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดได้ไม่ซับซ้อน และรวดเร็วต่อการเข้าใช้งาน 
การประมวลผลของโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว และสามารถจัดท าการวาง
แผนการด าเนินงานในอนาคตได้  
          ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เป็นข้อค าถามปลายเปิด เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางบัญชีได้อย่างอิสระ 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยให้ผู้
ทรงคุณตรวจสอบความเหมาะสมทั้งทางด้านเนื้อหาและภาษาที่ใช้ในข้อค าถามเพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ (IOC=0.83) 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

        ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามที่ใช้ในประเมินโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางบัญชีต่อประสิทธิภาพในการท างานของผู้จัดท าบัญชีในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตากให้กับ
ผู้จัดท าบัญชี ในส านักงานบัญชี โดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง และขอรับ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเองทั้งหมด จ านวน 37 ฉบับและน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลและแปลผล  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
      ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามมีดังนี้ 
       ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีรายละเอียด คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุการ
ท างาน และชื่อส านักงานโดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ  
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      ตอนที่ 2 การประเมินโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
ผู้จัดท าบัญชีในส านักงานบัญชีอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือหา ค่าเฉลี่ย (
x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (SD)  
         ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณาตามที่กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพของโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี 
 
ผลการวิจัย 
        การวิจัยครั้งนี้เพ่ือประเมินโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
ผู้จัดท าบัญชีในส านักงานบัญชีอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เก็บรวบรวมข้อมูลจากส านักงานบัญชีใน
ส านักงานบัญชีอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 37 ฉบับ และน าข้อมูลวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติและน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
        การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าผู้จัดท าบัญชีในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตากได้ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางบัญชี คือโปรแกรม Express ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งจะพิจารณาจาก
ค่าความถ่ีและร้อยละดังนี้ 

 
  ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป 
 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   
       ชาย 
       หญิง 

 
4 
33 

 
10.80 
89.20 

อาย ุ  
       21-40 ปี  
       41-60 ปี 

 
32 
5 

 
86.50 
13.50 

      ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 
รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 
       ม.ปลาย 

 
1 

 
 2.70 



 
 1154 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

       ปวช. 
       ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 
       ปริญญาตรี 

3 
7 
26 

 8.10 
18.70 
70.30 

อายุการท างาน 
       ต่ ากว่า 1 ปี 
       1-5 ปี 
       6-10 ปี 
     11-15 ปี 
     15 ปีขึ้นไป 

 
8 
20 
4 
3 
2 

 
21.60 
54.10 
10.80 
8.10 
5.40 

ชื่อส านักงานบัญชี 
       ทิพย์ปัญญาการบัญชี 
       สหเอเชียการบัญชี 
       เบญจลักษณ์การบัญชี 

 
20 
10 
7 

 
54.10 
27.00 
18.90 

รวม 37 100 

 จากตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 
89.20 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 10.80 มีอายุระหว่าง 21-40 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.50 
รองลงมาคืออายุระหว่าง 41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.50 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 70.30 รองลงมาคือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คิดเป็นร้อยละ 18.70 ประสบการณ์ใน
การท างานระหว่าง 1-5 ป ีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.10 รองลงมาคือ ต่ ากว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 
21.60 ส านักงานบัญชีทิพย์ปัญญาการบัญชีมีพนักงานบัญชีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.10 และ
รองลงมาคือ ส านักงานสหเอเชียการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 27.00 

 
       การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพของโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
บัญชี  
        ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง ดังนี้ 
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    ตารางท่ี 2 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพของโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
บัญชี 

ความคิดเห็น x  SD 
ระดับ

ประสิทธิภาพ 
1. ท่านมีความคิดเห็นต่อโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในปัจจุบัน 4.02 0.55 มาก 

2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 3.86 0.58 มาก 
3. โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีที่ใช้มีความน่าเชื่อถือ 3.90 0.65 มาก 

4. โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีที่มีความเข้าใจง่าย 4.00 0.62 มาก 

5. โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีที่ใช้สามารถตรวจสอบได้ 4.08 0.72 มาก 
6. โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีมีการจัดการระดับความปลอดภัย
หรือก าหนดในการเข้าถึงข้อมูล  

4.05 0.70 มาก 

7. ระบบสารสนเทศมีการประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้องและ แม่นย า 4.02 0.64 มาก 

8. โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดได้
โดยไม่ซับซ้อน 

3.91 0.54 มาก 

9. โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีมีความรวดเร็วต่อการใช้งาน 4.08 0.54 มาก 

10.การประมวลผลของโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีสามารถ            
ท าได้อย่างiวดเร็ว 

4.16 0.55 มาก 

11.โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีที่ได้รับสามารถช่วยเพิ่ม  
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ 

4.24 0.64 มากที่สุด 

12.โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีที่ได้รับสามารถจัดท า                   
การวางแผนในอนาคตได้ 

4.16 0.60 มาก 

รวม 4.04 0.61 มาก 

      
   จากตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( x =4.04) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประสิทธิภาพของโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีที่ได้รับ
สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจมากที่สุด ( x =4.24) รองลงมาคือ การประมวลผลของ
โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ( x = 4.16) กับโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีที่
ได้รับสามารถจัดท าการวางแผนในอนาคตได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( x =4.16) และโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
บัญชีที่ใช้สามารถตรวจสอบได้กับโปรแกรมส าเร็จรุปูปทางบัญชีมีความรวดเร็วต่อการใช้งานมีค่าเฉลี่ย
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เท่ากัน ( x =4.08) ตามล าดับ ส่วนข้อที่ได้มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 4.00 คือ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( x =3.86) โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีที่ใช้มีความ
น่าเชื่อถือ ( x =3.90) และ โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดได้โดยไม่
ซับซ้อน  ( x =3.91)  
 
 ข้อเสนอแนะ 
         จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างมีผู้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปมีความยุ่งยากและซับซ้อน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การประเมินโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีต่อประสิทธิภาพในการท างานของผู้จัดท าบัญชีใน
ส านักงานบัญชีอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ศึกษาจากผู้จัดท าบัญชีในส านักงานบัญชีอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก จ านวนทั้งหมด 37 คน ผู้วิจัยได้เลือกสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากผู้จัดท าบัญชีใน
ส านักงานบัญชีที่ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีในการปฏิบัติงาน ทั้งหมด 3 แห่ง คือ 1.ส านักงาน
บัญชีทิพย์ปัญญาการบัญชี 2.ส านักงานสหเอเชียการบัญชีและ 3.เบญจลักษณ์การบัญชี เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยคือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิ เคราะห์ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาในค าถามปลายเปิด 
       จากการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 89.20 มีช่วงอายุระหว่าง 21-
40 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 86.50 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.30 มี
ประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 1-5 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.10 และ ส านักงานบัญชีทิพย์
ปัญญาการบัญชีมีพนักงานบัญชีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.10 จากกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพของโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.04) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ประสิทธิภาพของโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีที่ได้รับสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การตัดสินใจมากที่สุด ( x =4.24) รองลงมาคือ การประมวลผลของโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี
สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ( x = 4.16) กับโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีที่ได้รับสามารถจัดท าการ
วางแผนในอนาคตได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( x =4.16) และโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีที่ใช้สามารถ
ตรวจสอบได้กับโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีมีความรวดเร็วต่อการใช้งานมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( x =4.08) 
ตามล าดับส่วนข้อที่ได้มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 4.00 คือ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์ เป็น
อย่างดีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( x =3.86) โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีที่ใช้มีความน่าเชื่อถือ ( x =3.90) และ
โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดได้โดยไม่ซับซ้อน ( x =3.91) จากการตอบ
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แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างมีผู้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมีความยุ่งยากและ
ซับซ้อน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 
 จากการประเมินโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีต่อประสิทธิภาพการท างานของผู้จัดท าบัญชีใน
ส านักงานบัญชีอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีประเด็นที่น ามาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ คือประเมิน
โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีต่อประสิทธิภาพการท างานของผู้จัดท าบัญชีในส านักงานบัญชีอ าเภอแม่
สอด จังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีที่ใช้คือ โปรแกรมส าเร็จรูป EXPRESS ทั้งนี้เพราะว่าโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชีที่ใช้ เป็นโปรแกรมที่มีความน่าเชื่อถือ เข้าใจง่าย สามารถตรวจสอบได้ ปลอดภัยและ
ก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล ประมวลผลรวดเร็วถูกต้องและแม่นย า รวดเร็วต่อการใช้งาน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดและความส าคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีของศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศา
กุลและเจษฏาพร ยุทรนวิบูลชัย (2549) ที่ก าหนดถึงลักษณะของระบบสารสนเทศทางบัญชี ดังนี้ 1.
ถูกต้องแม่นย า 2.สมบูรณ์ครบถ้วน 3.เข้าใจง่าย 4.ทันต่อเวลา 5.เชื่อถือได้ 6.คุ้มค่าราคา 7.ตรวจสอบ
ได้ 8.ยืดหยุ่น  9.สอดคล้องกับความต้องการ 10.สะดวกในการเข้าถึง 11.ปลอดภัย จากลักษณะของ
สารสนเทศทางบัญชีที่กล่าวมา ส านักงานบัญชีในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ใช้ระบบสารสนเทศ
ทางบัญชีที่มีคุณลักษณะครบถ้วนตามที่กล่าวมา และสอดคล้องกับแนวคิดการจัดท าบัญชีด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปของบริษัท แอล แอนด์ แอล แอ็คเค้าน์ติ้ง ซิส จ ากัด  ที่บอกถึงคุณสมบัติของ
โปรแกรม EXPRESS ดังนี้ 1.เป็นโปรแกรมท่ีใช้งานง่าย ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 2.การเชื่อมโยง
ของระบบต่างๆ ในโปรแกรม ลดเวลาการท างาน และไม่ต้องท างานซ้ าซ้อน ความสะดวกในการใช้งาน 
ไม่ต้องประมวลผลทุกเดือน ท าให้การเรียกใช้ข้อมูลมีความต่อเนื่อง 3.ปรับแบบรายงานหรือบิลขาย
หรือเอกสารต่าง ๆ ให้พิมพ์ในแบบฟอร์มของกิจการหรือพิมพ์เอกสารที่มีตราสัญลักษณ์ของกิจการ 4.
สามารถปรับงบการเงิน ให้สามารถออกงบต้นทุนผลิตได้ 5.ออกรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ใบแนบ 
ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53ได้ (จากคุณลักษณะพิเศษที่เชื่อมโยงทุกระบบเข้าด้วยกัน) โดยไม่ต้องจัดท า
รายงานใหม่ให้เสียเวลา 6.สร้างเมนูย่อยๆ ได้ ด้วยตนเอง เช่น เมนูขายเชื่อ แบ่งออกเป็น ขายเชื่อ-
ส านักงานใหญ่ ขายเชื่อ-สาขา เป็นต้น 7.มีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถให้ผู้ใช้แต่ละคนท างาน
เฉพาะเมนูที่ก าหนดได้ สามารถก าหนดให้ผู้ใช้ท างานต่อไปนี้ได้หรือไม่ได้ เช่น เพ่ิมข้อมูล แก้ไขข้อมูล 
ลบข้อมูล 8.เหมาะกับกิจการหลายประเภท ใช้งานได้ทั้งกิจการ ซื้อขายสินค้าทั่วไป ผลิตสินค้าและ
บริการ เช่น งานบริการ, งานรับเหมาต่าง ๆ  
       โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีที่ส านักงานบัญชีในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก น ามาใช้ใน
ปัจจุบันมากที่สุด คือ โปรแกรม EXPERSS เนื่องจากโปรแกรม EXPERSS สามารถตอบสนองต่อการ
ท างานของผู้จัดท าบัญชี อีกท้ังยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและวางแผนในอนาคต 
ท าให้ผู้จัดท าบัญชีมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของโปรแกรม EXPERSS ที่สามารถช่วยเพ่ิม
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ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ ประมวลผลอย่างรวดเร็ว น่าเชื่อถือ ใช้งานง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปัทมาวดี ดวงดารา (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ทาง
บัญชีของสถานประกอบการ ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
บัญชีที่กิจการใช้ พบว่า ส่วนใหญ่สถานประกอบการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี อันดับแรก
คือโปรแกรม EXPRESS ซึ่งอาจเนื่องจาก เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้งานสะดวกง่ายตรงความต้องการ
ของผู้ใช้งาน มีราคาถูก และสอดคล้องกับของ นธี เหมมันต์ (2550)  ที่ศึกษาการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปของธุรกิจในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า โปรแกรม EXPERSS เป็นซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูปทางการบัญชีที่พัฒนาโดยคนไทย ซึ่งมีราคาถูกกว่าต่างประเทศ และมีระบบการใช้งานง่าย 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
          1.1 ผู้ประกอบการที่จะใช้โปรแกรม Express ควรจะซื้อจากบริษัทโดยตรง เพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหาซอฟต์แวร์ที่ถูกปลอมแปลง 
         1.2 ผู้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีนั้นควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการการจัดท าบัญชี
และการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
          1.3 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีผู้ประกอบการควรมีวิสัยทัศน์ที่ช่วยสนับสนุนหรือมี
ส่วนในการเลือกใช้ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
          1.4 ผู้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีควรมีความเชี่ยวชาญและช านาญในด้านคอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ โปรแกรมเฉพาะทางบัญชี  

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
          2.1 ควรมีการเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี ที่หลากหลายเพ่ือสามารถ
เปรียบเทียบข้อมูลการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี แต่ละโปรแกรมได้ 
          2.2 ควรมีการศึกษาข้อมูลการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี ในเขตอ าเภอหรือจังหวัด
อ่ืน ๆ ให้กว้างยิ่งขึ้นเพื่อข้อมูลที่หลากหลายด้านการใช้ระบบสารสนเทศทางบัญชีในแต่ละพ้ืนที่  
          2.3 ควรมีการศึกษาข้อมูลการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีให้ครอบคลุมทุกธุรกิจใน
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์แนวทางการยกระดับ
ปุ๋ยไส้เดือนดินเพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดเชิงรุกของธุรกิจชุมชน ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง และ 2) เพ่ือท าการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไส้เดือนดิน ต าบล ปงยางคก อ าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดล าปาง ใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นกรณีศึกษาคือผู้ผลิตปุ๋ยใส้เดือนดินบ้านสวนป้าพร 
โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ และใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาโดยเชื่อมโยงกับบริบทและ
จุดมุ่งหมายของการวิจัย ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไส้ เดือนดินของ
ผู้ประกอบการบ้านสวนป้าพรนั้นขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งตัวผลิตภัณฑ์ ตรา
สินค้า ฉลากและบรรจุภัณฑ์โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จ าเป็นต้องพิจารณาศักยภาพผลิตภัณฑ์ 
ศักยภาพผู้ประกอบการและความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้า ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ย
ใส้เดือนดินได้มีการพัฒนาตราสินค้าเพ่ือสร้างความสามารถทางด้านการสื่อสารการตลาด การพัฒนา
ฉลากสินค้าเพ่ือสร้างการรับรู้และความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์เพ่ือน าไปสู่การขยายตลาดต่อไปใน
อนาคตโดยการพัฒนาทั้งสองส่วนพิจารณาการตอบสนองของลูกค้าและความต้องการของ
ผู้ประกอบการในการพัฒนา 
ค าส าคัญ: แนวทางการยกระดับ, ปุ๋ยไส้เดือนดิน, ช่องทางการตลาดเชิงรุก, ธุรกิจชุมชน 
 

Abstract 
 This research is a qualitative research aimed to the objectives of this 
research were to analyze the ways of raising earthworm fertilizer to increase the 
proactive marketing channel of Pongyangkok sub-district business community, Hang 
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Chat district, Lampang province and to develop the brand of earthworm fertilizer in 
Pongyangkok sub- district, Hang Chat district, Lampang province. The sample group 
used as a case study was the producer of earthworm fertilizer at Baansuan Paporn 
using quality research tools and content analysis was linked to the context and 
purpose of the research. The results of the research found that the development 
model of the producer of the earthworm fertilizer at Baansuan Paporn was based on 
an analysis of the potential of the whole product including the product, brand, label, 
and packaging. Product development needs to consider product potential, 
entrepreneur potential, and customers’ needs or expectations. The development of 
earthworm fertilizer has developed a brand to build marketing communication skills. 
The development of product labels to create awareness and product prominence 
will lead to further market penetration. The development of these two segments will 
take into account of the customer response and the needs of the operator in 
development. 
Key words: Levels to Increase Proactive, Earthworm Fertilizer, Proactive Marketing 
Channels, Community Business 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันรัฐบาลให้การสนับสนุนการด าเนินธุรกิจโดยอาศัยความเข้มแข็งของชุมชน การดึง
เอาศักยภาพที่โดดเด่น การใช้จุดแข็งทางด้านวัฒนธรรมของชุมชนรวมถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญา เพ่ือ
เชื่อมโยงสู่ภาคการผลิตและบริการด้วยการสร้างสัญลักษณ์และขยายโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้น 
กระแสการตื่นตัวด้านอาหารปลอดภัยไร้สารพิษตกค้างก าลังอยู่ในความนิยมของผู้บริโภค สินค้าที่เป็น
ธรรมชาติ สินค้าที่ส่งเสริมสุขภาพ การมีส่วนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือสินค้าที่ช่วยสนับสนุนชุมชนใน
การผลิตผลทางการเกษตร โดยกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาสนใจในเรื่องของสุขภาพด้วยการ
เลือกสรรพืชผักปลอดภัยปราศจากสารพิษมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่ให้
ความส าคัญต่อการผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าการวิจัยและพัฒนาสู่การเกษตรที่ให้ผลิตผล
ปลอดภัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ  
 จากความต้องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากการตกค้างของสารเคมีในผลผลิต ท า ให้
ผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรมเกิดความสนใจปลูกพืชตามระบบเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น ปัจจัยหนึ่งใน
การผลิตพืชระบบนี้ที่ส าคัญ คือ ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเป็นการลดต้นทุนและใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งใน
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์แบบพ่ึงพาตนเอง ทางเลือกหนึ่งของการท าปุ๋ยอินทรีย์มาจากไส้เดือนดินชนิด
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ตัวดีที่มีประโยชน์ทางการเกษตร ไส้เดือนดินชนิดนี้จะช่วยในการก าจัดแมลงศัตรูพืชไส้เดือนฝอยชนิด
นี้จะเจาะเข้าไปกินเนื้อเยื่อในตัวแมลงที่เป็นศัตรูพืชเป็นโรคและตายไปในที่สุด ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
บางรายหันมาท าการเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยอย่างง่ายไว้ใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือนและมีราคาถูก 
และเกษตรกรเลี้ยงไว้เพ่ือจ าหน่าย ส่งผลให้คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้
เล็งเห็นถึงการศึกษาวิจัยและพัฒนาโดยใช้แรงบันดาลใจในการสร้างกลุ่มอาชีพจากอาจารย์เนตร ใจ
เที่ยง ข้าราชการบ านาญ ชาวบ้านบ้านจ า หมู่ที่ 6 ต าบลปงยางคก ที่ได้ด าเนินงานภาคเกษตรแบบ
ผสมผสานโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย การเลี้ยงโคขุน การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์โดยใช้
ไส้เดือนดิน การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลาแบบลดต้นทุน และการปลูกไผ่
เศรษฐกิจ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ และสร้างงานจนกลายเป็นธุรกิจที่มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
 ทั้งนี้ทีมวิจัยของคณะวิทยาการจัดการได้เล็งเห็นถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเกษตร
อินทรีย์ต่อไปยังพ้ืนที่ในชุมชนปงยางคก และกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ และหนึ่งในผลผลิตของ
เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และสามารถผลิตผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี คือ 
บ้านสวนป้าพร รีสอร์ท และ นวดสปา เป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่
บ้านเลขที่ 42 ม. 4 บ้านสันบุญเรือง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 52190 ทั้งนี้ยังเป็นเครือข่าย
ศูนย์การเรียนรู้การเพาะและเลี้ยงไส้เดือนดิน เพ่ือการก าจัดขยะอินทรีย์ หมู่ 4 บ้านสันบุญเรือง โดย
ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่เกิดการพัฒนาและเป็นที่ต้องการมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์ “ปุ๋ยไส้เดือนดิน” 
ซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไส้เดือนดิน 100% โดยมีขั้นตอน วิธีการไม่ยุ่งยากและการลงทุนที่ต่ า แต่
ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของการน าปุ๋ยไส้เดือนดินไปใช้ท าให้ได้ผลผลิตที่มากกว่าการใช้สารเคมี อีก
ทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่สินเปลืองอีกช่องทาง และมีราคาที่ไม่แพง ท าให้เกษตรกรในพ้ืนที่เริ่มหันมา
สนใจในการซื้อปุ๋ยไส้เดือนดินไปใช้เป็นจ านวนมาก และมีผู้ประกอบการรายย่อยได้ซื้อไปเพ่ือจ าหน่าย
ต่ออีกทางหนึ่ง (นางสมพร อ้ึงตระกูล, 2560, สัมภาษณ์) 
 จากเหตุผลที่กล่าวมานี้ คณะผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะต่อยอดการยกระดับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไส้เดือนดิน 
ด้วยวิธีการพัฒนาตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงเป็น
การสร้างการจดจ าต่อตราสินค้าแก่ผู้บริโภค และช่วยเพ่ิมช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไส้เดือน
ดิน อันจะเป็นการเพ่ิมยอดขาย และเกิดการขยายกลุ่มสมาชิกเพ่ิมมากขึ้นร่วมกับการสร้างรายได้ให้
เกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ซื้อสินค้าทางการเกษตรหันมาใช้สินค้าที่ไม่มีสารเคมีที่ จะ
เป็นผลกระทบสะสมต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการยกระดับปุ๋ยไส้เดือนดินเพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดเชิงรุกของ
ธุรกิจชุมชน ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
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2. เพ่ือท าการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไส้เดือนดิน ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จั งหวัด
ล าปาง 
 
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์แนวทางการยกระดับปุ๋ยไส้เดือนดินเพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดเชิง
รุกของธุรกิจชุมชน ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปางคณะผู้วิจัยได้สรุปแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552, หน้า 80-81) ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

คือ องค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินงานการตลาดเป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการ
ธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมส าหรับการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ส่วนประสม
การตลาด ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่จะเสนอขาย อาจเป็นสินค้าท่ีมีตัวตน บริการ หรือความคิด 
(Idea) ที่จะตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้บริโภคได้มากที่สุด โดยเน้นสร้างความพอใจและสนอง
ความต้องการให้แก่ผู้บริโภคเป็นส าคัญ แต่บ่อยครั้งที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าโดยค านึงถึงตัวบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าตัวผลิตภัณฑ์ ท าให้บทบาทบรรจุภัณฑ์มีความส าคัญต่อตัวผลิตภัณฑ์เป็นอย่างยิ่งจะช่วย
ให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น  

2. การจัดจ าหน่าย (Place) เป็นช่องทางในการจัดจ าหน่ายหรือการติดต่อระหว่างผู้บริโภค
และผู้ขาย 

3. การก าหนดราคา (Price) เป็นการก าหนดราคาที่เหมาะสมให้กับผลิตภัณฑ์ที่จะน าไปเสนอ
ขาย อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่สู้กับคู่แข่งขันในตลาดได้ เมื่อผู้บริโภคได้สัมผัสถึงคุณค่าที่รับรู้ได้ของ
ผลิตภัณฑ์ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นกระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริโภคและ
ผู้ขาย โดยมีเครื่องมือส าคัญ ได้แก่ (1) การขายโดยใช้พนักงาน (2) การโฆษณา (3) การส่งเสริมการ
ขาย และ (4) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 มีส่วนสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้าประสบ
ความส าเร็จในการจ าหน่ายสินค้าที่ผลิต โดยหากขาดปัจจัยด้านใดไปแล้วจะท าให้สินค้านั้นด้อยกว่า
หรือเสียเปรียบคู่แข่งขันที่มีจ านวนมากในท้องตลาดได้ ทั้งนี้เพ่ือให้สินค้าของตนเป็นสินค้าที่ถูกเลือก
ซื้อก่อนจึงต้องอาศัยการปรับราคา กระตุ้นการซื้อด้วยข้อเสนอ การจัดหาช่องทางการจ าหน่ายและ
การกระจายสินค้า เพ่ือให้ผู้บริโภคซื้อหาได้สะดวกและง่ายที่สุด เพ่ือน าไปสู่การค้าที่ยั่งยืนต่อไปใน
อนาคต 
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แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
Chernatony, Riley and Harris (1998) ให้ความหมายด้านการตลาด การสร้างมูลค่าเพ่ิม 

คือ การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้บริโภคสูงสุด และเกินความคาดหมายของ
ผู้บริโภค อีกทั้งมูลค่าเพ่ิมอาจเกิดจากการเพ่ิมสิ่งที่นอกเหนือจากสิ่งที่ผู้บริโภคคาดว่าจะได้รับ 
นอกจากนี้ฉัตยาพร เสมอใจ(2547, หน้า 79) เสนอว่า การสร้างมูลค่าเพ่ิมที่เป็นการเพ่ิม หรือเสริมสิ่ ง
ใหม่ ๆ สู่ตัวผลิตภัณฑ์ ควรมีความเก่ียวข้อง และเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เครื่องมือที่จะช่วยให้ธุรกิจอยู่
รอด และเติบโต โดยสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเหนือคู่แข่ง ในภาวะที่มีการแข่งขันอย่าง
รุนแรงได้ นั่นก็คือ การดึงดูดด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่มอบให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งเป็นมูลค่าเพ่ิมที่ท าให้
ลูกค้ามีความรู้สึกมากกว่าความพอใจ  

สรุปได้ว่า การสร้างมูลค่าเพ่ิม หมายถึง สิ่งที่ช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยผ่าน
การสร้างคุณค่าส าหรับลูกค้าที่ดีขึ้น (Customer Value) โดยมีขั้นตอนการผลิต หรือบริการที่ดีกว่า 
เพ่ือการเป็นผู้น าในผลิตภัณฑ์นั้นๆ นอกจากการสร้างความแตกต่างในตลาดแล้ว มูลค่าเพ่ิมจะเป็นตัว
ช่วยในการสร้างคุณค่าที่ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคที่สูงกว่า ซึ่งน าไปสู่ความมั่นใจในการตัดสินใจ
เลือก หรือซื้อผลิตภัณฑ์และบริการต่อไป 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง    
วรารัตน์ เชษฐานันท์ และทักษญา สง่าโยธิน (2560) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ปากกาหุ้มจักสานไม้ไผ่ของโรงเรียนวังหลังวิทยาคม ต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัด
สระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาการรับรู้แบรนด์ที่มีผลต่อแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปากกาหุ้มจักสานไม้ไผ่ ของโรงเรียนวังหลังวิทยาคม ต าบลทุ่งมหาเจริญ อ้าเภอวังน้้าเย็น จังหวัด
สระแก้ว (2) เพ่ือศึกษาแนวทางการวางต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ปากกาหุ้มจักสานไม้ไผ่ของโรงเรียนวัง
หลังวิทยาคม ต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัย พบว่า (1) การก าหนด
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ : ผู้ผลิตควรที่จะเพ่ิมลวดลายให้มากขึ้น เพ่ิมสีสันแต่
ไม่มากจนเกินไปเพ่ือคงความเป็นเอกลักษณ์ของสีที่มาจากไม้ไผ่ (2) การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์
เมื่อเปรียบเทียบกับปากกาทั่วไป:ผู้ผลิตควรที่จะเพ่ิมการเคลือบเงาเพ่ือให้ผิวสัมผัสไม่หยาบ (3) การ
ก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพและราคา:ผู้บริโภคควรเพ่ิมบรรจุภัณฑ์เพ่ือให้เหมาะสมกับ
ราคาที่ตั้งไว้ส่วนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีอยู่แล้วราคาจึงสูงขึ้นตาม (4) การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์
ด้านประโยชน์ที่จะได้รับ: ผู้ผลิตควรเน้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปราณีตน่าสะสมมีลวดลายสวยงาม
มอบให้เป็นของที่ระลึก (5) การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ด้านการน้าไปใช้:ผู้ผลิตควรเน้นให้สามารถ
น้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ปากกาเปลี่ยนไส้ได้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้หลายครั้ง (6) การก าหนด
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ด้านประสมประสาน: ผู้ผลิตควรเลือกหลายๆ ปัจจัยในการก าหนดต าแหน่ง
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ผลิตภัณฑ์(7) การรับรู้แบรนด์ด้านการสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์:ผู้ผลิตควรเน้นสร้างภาพลักษณ์ให้
ผลิตภัณฑ์โดยเน้นลวดลายสวยงามปราณีตเน้นลายไทยดังเดิมและการใช้วัสดุธรรมชาติมาท้างาน
หัตถกรรมจักสาน (8) การรับรู้แบรนด์ด้านการสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์: ผู้ผลิตควรสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ว่าเป็นผลงานของนักเรียนและโรงเรียนสามารถสร้างรายได้เสริมได้เป็น
การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น (9) การรับรู้แบรนด์ด้านการสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับผลิตภัณฑ์: 
ผู้ผลิตสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนและสร้างรายได้เสริมให้กับนักเรียนรวมถึง
สามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลักท่ีมั่นคงได้ต่อไปในอนาคต 

ศศิพร ต่ายค า และนรินทร์ สังข์รักษา (2558) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้ประกอบการมี
ความคาดหวังสูงกว่าสภาพความเป็นจริงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2) การพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เ พ่ือเพ่ิมมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี  ได้รูปแบบชื่อ 
LADBUAKHAO Model มี10 องค์ประกอบ ได้แก่ การเรียนรู้ (L = Learning) การสะสมข้อมูล (A = 
Accumulating Data) การออกแบบและความแตกต่าง (D = Design and Difference) การระดม
สมอง (B = Brainstorming) ความมีประโยชน์ (U = Utility) การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (A = 
Appropriate Technology) การจัดการความรู้(K = Knowledge Management) ความเป็นน้ าหนึ่ง
ใจเดียวกัน (H = Homogeneous) การยอมรับผลิตภัณฑ์ (A = Approved Product) และองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (O = Organization Learning) และผ่านการรับรองรูปแบบ (3) ผลการทดลองใช้
รูปแบบกับกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนการประเมิน ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ส่วนความคิดเห็นของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนต่อการประเมินการ
ปฏิบัติการอยู่ ในระดับมาก และผู้ประกอบ การวิสาหกิจชุมชนสามารถน าทรัพยากรท้องถิ่น 
เอกลักษณ์ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นน ามาผสมผสานเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพ่ิมรายได้ให้แก่
วิสาหกิจชุมชน (4) การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์
ต้นแบบในระดับมาก ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบทุกด้านในระดับมาก และการ
ถอดบทเรียนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้น าเอาวิธีการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ตามรูปแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์หรือการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 

จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยได้ออบแบบกรอบ
กระบวนการวิจัย ดังภาพที่ 1 ต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบกระบวนการวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ผู้ประกอบการชุมชนปุ๋ยไส้เดือนดิน ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด

ล าปาง จ านวน 13 ต าบล กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ต้องการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของผู้ประกอบการชุมชนปุ๋ยไส้เดือนดิน ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปางที่ยินดีให้ข้อมูลอย่างเปิดเผยแก่คณะผู้วิจัย จึงเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงสมาชิกกลุ่ม
ผู้ประกอบการที่ผลิตและเลี้ยงปุ๋ยไส้เดือนดินในพ้ืนที่ต าบลปงยางคก รวมไปถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ได้ เป็นอย่างดี สิ่งส าคัญ
ผู้ประกอบการมีความยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ นางสมพร อ้ึงตระกูล ผู้ประกอบการ
ธุรกิจชุมชนปุ๋ยไส้เดือนดิน ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ้ืนที่ 

การวิเคราะห์ตลาดปุ๋ยไส้เดือนดิน 

ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร 

จังหวัดล าปาง 

บริบทต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร 

จังหวัดล าปาง 

การพฒันาตราผลติภณัฑ์ปุ๋ยไส้เดือนดิน 

ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จงัหวัดล าปาง 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ส ารวจความตอ้งการ 

ของลูกค้า 

ประชุมเพื่อสรุปบทเรียนร่วมกับ 

ผู้ประกอบการชุมชน น ำเสนอบทควำม 

SWOT 

ออกแบบตราสินคา้ 

ส ารวจความตอ้งการ 

ของตลาด 

ช่องทางการตลาดเชิงรุก 

แนวทางการยกระดบั

ผลิตภณัฑ ์

จุดแข็ง 

จุดอ่อน 

โอกาส 

อุปสรรค 



 
 1167 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
งานวิจัยนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการชุมชนปุ๋ยไส้เดือนดิน 

วิเคราะห์สภาพหรือสถานการณ์และประเด็นต่าง ๆ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ การส ารวจ
พ้ืนที่ การสรุปและประชุมทีมวิจัย เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเพ่ิมช่องการตลาดเชิงรุกและ
เสนอแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์และเพ่ิมช่องการตลาดเชิงรุกของธุรกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยไส้เดือน 
ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลจากการการสัมภาษณ์เชิงลึกการระดมความคิดเห็นเพ่ือท าการวิเคราะห์

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการชุมชนปุ๋ย
ไส้เดือนดินกับคณะนักวิจัย ซึ่งได้ร่วมกันส ารวจข้อมูลบริบทพ้ืนที่ และการให้ข้อมูลของลูกค้าในพ้ืนที่ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือแนวทางการยกระดับปุ๋ยไส้เดือนดินด้วยการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
ช่องทางการตลาดเชิงรุกของธุรกิจชุมชน ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

 
ผลการวิจัย 

1. วิเคราะห์แนวทางการยกระดับปุ๋ยไส้เดือนดินเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดเชิงรุก                    
ของธุรกิจชุมชน ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

จากการสัมภาษณ์นางสมพร อ้ึงตระกูล (3 มิถุนายน 2560) ผู้ประกอบการชุมชนที่ผลิตและ
เลี้ยงปุ๋ยไส้เดือนดิน ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 42 หมู่ 4 บ้าน
สันบุญเรือง ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ให้ความสนใจในการอบรมเลี้ยงไส้เดือน 
เพ่ือขจัดขยะอินทรีย์และการผลิตปุ๋ยสู่การท าเกษตรอินทรีย์ โดยได้รับการถ่ายทอดจากครูเนตร หรือ
นายเนตร ใจเที่ยง เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "บ้านบัวแก้ว" ตั้งอยู่
บ้านเลขท่ี 482 บ้านจ า หมู่ 6 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 

เมื่อผู้ประกอบการมีความช านาญและสามารถเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไส้เดือนดินเพ่ือสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์อย่างพอเพียงแล้ว อาทิ การทดลองด้วยตนเองด้วยการแบ่งสาธิตแปลงนา 2 แปลง 
โดยแปลงแรกใช้การปลูกข้าวด้วยการใส่สารเคมี โดยใช้ประมาณ 2 กระสอบ/ไร่ ราคาปุ๋ยเคมี ราคา
ประมาณ 2,000 บาท และแปลงที่สองน าปุ๋ยไส้เดือนดินที่ได้จากการเลี้ยงมาใส่ในไร่นา โดยใช้
ประมาณ 100 กิโลกรัม/ไร่ ราคาประมาณ 60 บาท ผลจากการน าปุ๋ยไส้เดือนดินมาใช้ท าให้เกิดการ
ลดต้นทุนลงเป็นอย่างมาก และผลผลิตที่ได้จากการเปรียบเทียบทั้ง 2 ไร่ พบว่า นาแปลงที่สองที่ใช้ปุ๋ย
ไส้เดือนดินมีผลผลิตน้ าหนักข้าวมากกว่านาแปลงที่หนึ่งที่ใช้สารเคมี จึงเกิดความสนใจที่จะส่งต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับการเลี้ยงไส้เดือนดินให้กับชุมชน จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียงที่ส าคัญ และสามารถผลิตผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี ท าให้มีผู้ประกอบการราย
ย่อยเข้ามาซื้อปุ๋ยไส้เดือนดินไปจ าหน่ายในนามตราสินค้าของตนเอง 

ท าให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญของการปรับเปลี่ยนตราสินค้าให้มีลักษณะที่ร่วมสมัยและ
ง่ายต่อการใช้งาน จึงได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของตราสินค้าของตนเอง 
ดังนี้ 

โดยพบจุดแข็ง คือ ปุ๋ยไส้เดือนดินเป็นปุ๋ยอินทรีย์ 100% สามารถให้ผลผลิตที่มากกว่าและมี
น้ าหนักดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี และช่วยลดต้นทุนของเกษตรกร นอกจากนี้เป็นแหล่งเรียนรู้และสามารถ
เข้ามาซักถามให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ ผู้ประกอบการมีปฏิสัมพันธ์อันดี ส่วนจุดอ่อน คือ ในเริ่มแรกของ
การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อให้ได้ปุ๋ยจากไส้เดือนดินนั้นไม่เป็นที่นิยมของคนในชุมชนเท่าที่ควรเป็น จึงยากต่อ
การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักในตลาดวงกว้างนอกจากภายในชุมชน ทั้งเกี่ยวข้องกับการขาดความรู้
ในด้านการตลาด และการบริหารจัดการ แต่ในภายหลังได้มีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเข้ามาช่วยพัฒนาและปรับปรุงให้ปุ๋ยไส้เดือนดินเป็น
รู้จักมากขึ้น และมีคุณภาพต่อภาคการเกษตรด้านผลผลิตที่มีคุณภาพส าหรับโอกาสพบว่า ได้รับการ
สนับสนุนด้านความรู้และการเลี้ยงดูไส้เดือนดินเพ่ือผลิตเป็นปุ๋ยไส้เดือนดินเสมอมาจากโครงการวิจัย
ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เปิดกว้างส าหรับผู้ที่สนใจในการเลี้ยงไส้เดือน
ดินเสมออุปสรรค พบว่า ถ้าหากมีลูกค้าต้องการปุ๋ยไส้เดือนดินจ านวนมากก็ไม่สามารถจัดหาปุ๋ย
ไส้เดือนดินได้ทันตามก าหนดท าให้ปฏิเสธยอดสั่งซื้อไปหรือเมื่อมีผู้ประกอบการรายย่อยมารับซื้อปุ๋ย
ไส้เดือนเพ่ือน าไปขายในตราสินค้าของตนเองท าให้ปุ๋ยไส้เดือนของเราไม่เป็นที่รู้จัก รวมถึงไม่มีการขาย
ผ่านทางสื่อออนไลน์ หรือประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบถึงคุณประโยชน์ของปุ๋ยไส้เดือนดินแบบ
เดียวกับผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์รายอื่นๆ 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงพ้ืนที่โดยรอบของการเลี้ยงไส้เดือนดินบ้านสวนป้าพร 
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ภาพที่ 3 ไส้เดือนดินที่เลี้ยงไว้ และผลไม้ที่เป็นอาหารสามารถน ามาปลูกต่อได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 เปลือกไข่เหลือทิ้งจากการขายอาหารตามสั่งหน้าบ้านน ามาเป็นสารอาหารแคลเซียมให้กับ

ไส้เดือนดิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 การร่อนปุ๋ยไส้เดือนดินจากไส้เดือนดินที่เลี้ยงไว้ โดยคัดเฉพาะดินที่มีความละเอียดเพื่อน าไป

วางขาย 



 
 1170 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 ดังนั้นจากการด าเนินการวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยข้างต้นจะเห็นว่าการประกอบการ                    
ของผู้เลี้ยงไส้เดือนดินมีแนวทางในการยกระดับผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด โดยแนวทางแรก
คือ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยมีการออกแบบและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เข้ าไปในฉลาก
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการสร้างความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์ ขนาดผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นทางเลือกของ
ผู้บริโภคที่สามารถเลือกได้หลากหลายเพ่ิมขึ้น รวมทั้งการน าเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการตลาด
ออนไลน์เพ่ือท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถจ าหน่ายได้ในหลากหลายช่องทาง โดยอาศัยรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดส่งให้ผู้บริโภคจากช่องทางตลาดออนไลน์ที่สะดวกและประหยัด 
 
 2. การพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ปุ๋ ย ไส้ เดือนดิน ต าบลปงยางคก อ า เภอห้างฉัตร                        
จังหวัดล าปาง 
 ในการด าเนินการของนางสมพร อ้ึงตระกูล ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนปุ๋ยไส้เดือนดิน                 
ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง เป็นการด าเนินงานภายในครัวเรือน และได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงไส้เดือนดินจากแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรและคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยนางสมพร อ้ึงตระกูลได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้า ไว้ดังนี้ 
 “รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของปุ๋ยไส้เดือนดินมี 2 แบบ ได้แก่ แบบบรรจุภัณฑ์ใส่ถุง ขนาด 1 
กิโลกรัม และแบบบรรจุภัณฑ์ใส่ขวดพลาสติก ขนาด 1 กิโลกรัม โดยมีตราสินค้าติดบนบรรจุภัณฑ์ทั้ง 
2 แบบเป็นขนาด ครึ่ งกระดาษ A4 สี เหลือง โดยออกแบบและปริ้นติดกับบรรจุภัณฑ์เอง                       
โดยประกอบด้วย (1) ชื่อผลิตภัณฑ์ (2) คุณประโยชน์ปุ๋ยไส้เดือนดิน (3) วิธีการใช้ปุ๋ยไส้เดือนดิน                   
(4) แหล่งผลิตและจ าหน่าย และ (5) ผู้สนับสนุนและเครือข่ายความร่วมมือ” 
 “แนะน าให้มีขนาดเล็ก เพ่ือให้ง่ายต่อการจดจ า และเพ่ิมความสวยงามให้กับตราสินค้า แต่คง
มีเนื้อความของผู้สนับสนุนและเครือข่ายความร่วมมืออยู่เช่นเดิม” 
 

 
 

ภาพที่ 6 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของปุ๋ยไส้เดือนดิน ทั้ง 2 แบบ ก่อนได้รับการพัฒนา 
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 การสร้างเอกลักษณ์ของตราสินค้า 
 ในขั้นตอนการสร้างเอกลักษณ์ของตราสินค้า ผ่านตราสินค้า สโลแกน รวมถึงลีลาที่จะใช้
สื่อสารให้ผู้บริโภคหรือผู้ที่เก่ียวข้องได้รับข่าวสาร รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภค จากการ
สัมภาษณ์พบว่า ตราสินค้า “บ้านสวนป้าพร รีสอร์ท และ นวดสปา” ได้มีการสร้างเอกลักษณ์ให้กับ
ตราสินค้า โดยเลือกแบบตราสินค้าแบบแรก สรุปได้ดังนี้ 
 “ควรใช้ชื่อเดิม คือ “บ้านสวนป้าพร” ซึ่งเป็นที่รู้จักของชุมชน และเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ปุ๋ย
ไส้เดือนดิน”  
 “ลดขนาดของ Background ข้างหลังลงเพื่อให้ขนาดของตราสินค้ามีขนาดเล็กลง” 
 “ตราสินค้าที่ออกแบบสามารถใช้ติดบรรจุภัณฑ์ได้ทั้ง 2 แบบ เพ่ือลดต้นทุน ราคาไม่แพง 
และมีขนาดกะทัดรัด ส่วนส าคัญกันน้ าได้” 
 “สีสันมีความโดดเด่น สะดุดตา เพื่อสร้างสิ่งกระตุ้นความรู้สึกให้แก่ลูกค้า” 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7 การออกแบบตราสินค้าต้นแบบที่ผ่านการพัฒนา 

 
สรุปและอภิปรายผล 
  คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน จากผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ย
ไส้เดือนดิน สัมภาษณ์เพ่ือหาแนวทางการยกระดับปุ๋ยไส้เดือนดินเพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดเชิงรุกที่
เหมาะสมด้วยการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไส้เดือนดิน ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผ่านการประชุมทีมวิจัย สาระส าคัญสรุปและตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้
ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อวิเคราะห์แนวทางการยกระดับปุ๋ยไส้เดือนดินเพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด
เชิงรุกของธุรกิจชุมชน ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง จากการน าเสนอรูปแบบการ
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พัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยใส้เดือนโดยศึกษากับผลิตภัณฑ์ของบ้านสวนป้าพร ซึ่งในการยกระดับปุ๋ยใส้เดือน
ดินของบ้านสวนป้าพรผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังน าเสนอผลการศึกษาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงแนว
ทางการยกระดับผลิตภัณฑ์จ าเป็นต้องพิจารณาความต้องการและศักยภาพของผู้ประกอบการในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งจ าเป็นต้องพิจารณาศักยภาพทางด้านต้นทุนในการพัฒนา การด าเนินการต่อยอด
การพัฒนาสู่ความสามารถทางด้านการตลาด และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอันจะน าไปสู่
การสร้างช่องทางการตลาดเชิงรุก ซึ่งภายหลังจากการพัฒนาตราสินค้าและฉลากสินค้าท าให้
ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ สะดุดตาและเกิดการจดจ าจากลูกค้า รวมทั้งยังสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์
ในช่องทางการตลาดออนไลน์ได้อีกด้วยซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของศศิพร ต่ายค า และนรินทร์ สังข์
รักษา (2558) ที่ชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นส่วนส าคัญคือการตอบสนองความคาดหวังที่มีต่อ
การพัฒนาสินค้าจากตัวผู้ประกอบการ รวมทั้งการพิจารณาตัวผลิตภัณฑ์อันน าไปสู่การพัฒนาตาม
การศึกษาของวรารัตน์ เชษฐานันท์ และทักษญา สง่าโยธิน (2560) ที่น าเสนอว่าควรมีการก าหนด
ต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ในมุมมองต่างๆ ประกอบด้วย การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป การก าหนด
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพและราคา การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์ที่จะได้รับ การ
ก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ด้านการน าไปใช้ การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ด้านประสมประสาน การ
รับรู้แบรนด์ด้านการสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การรับรู้แบรนด์ด้านการสร้างภาพลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ การรับรู้แบรนด์ด้านการสร้างคุณค่าท่ีแท้จริงให้กับผลิตภัณฑ์ 
  วัตถุประสงค์ที่ 2  เพ่ือท าการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไส้เดือนดิน ต าบลปงยางคก อ าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดล าปาง ซึ่งจากการด าเนินการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้สินค้าของบ้านสวนป้าพร ซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์ใส้เดือนดิน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 2 ส่วนคือ ตราสินค้า และฉลากก ากับผลิตภัณฑ์
เพ่ือให้เกิดความทันสมัย สะดุดตา คงความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งตอบสนองความรู้สึก
ของลูกค้าหรือผู้บริโภคก่อนเป็น 2 ส่วนแรก โดยยังไม่มีการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์หลักคือปุ๋ยดินใส้เดือน
และบรรจุภัณฑ์เนื่องจากผลิตภัณฑ์หลักยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและมีความ
ต้องการจากตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถท าก าไรให้ แก่การด าเนินงานอยู่ 
ดังนั้นจึงยังไม่มีแนวคิดในการพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จะส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตและ
ราคาขายในท้องตลาดซึ่งหากมีการพัฒนาในปัจจุบันผู้ประกอบการยังไม่มีความพร้อมทางด้านต้นทุน 
ประกอบกับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในปัจจุบันเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถได้มาจากการรีไซเคิลซึ่งช่วยลด
ปริมาณขยะในชุมชนไปในตัว รวมทั้งต้นทุนต่ าจึงยังไม่พร้อมในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
  จากประเด็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยต้องพิจารณาจากองค์ประกอบหลัก 2 ส่วนคือ ศักยภาพของผลิตภัณฑ์หลักจากการ
พัฒนาที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการ และความพร้อมในการพัฒนาเชิงต่อ
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ยอดของผู้ประกอบการซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งหากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่
ไม่ได้พิจารณาความสามารถและศักยภาพในการด าเนินงานจะส่งผลต่อความคุ้มค่าในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ซึ่งสอดคล้องกับอัมพร พรวินิชพงศ์และธีระ ฤทธิรอด (2556) น าเสนอแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการรับการประเมินและคัดสรร OTOP ส่วนหนึ่ง
จ าเป็นต้องมีการพิจารณาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาดซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน รวมทั้งการศึกษาของอมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ (2557) ซึ่งได้น าเสนอรูปแบบการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนว่า ประเด็นส าคัญคือพ้ืนฐานของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นผู้ประกอบการ
หรือชุมชนต้องรู้ศักยภาพของตนเองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการเชื่อมโยงทรัพยากรในท้องถิ่น
เพ่ือใช้ในการพัฒนา การวิเคราะห์ตนเองเพ่ือหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค รวมทั้งความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการพัฒนาและผลตอบแทนอันเกิดจากการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. หน่วยงานภาครัฐซึ่งมีพันธกิจในการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการขนาด
เล็กและขนาดจิ๋วในชุมชน ท้องถิ่นต่างๆ ควรน าแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพและการวิเคราะห์ตนเองของผู้ประกอบการเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป 
 2. ผู้ประกอบการควรมีการต่อยอดและขยายผลการพัฒนาตนเองไปสู่กลุ่มอาชีพหรือ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ชุมชนเพ่ือเป็นบทเรียนหรือกรณีศึกษาอันก่อให้เกิดบทเรียนเชิงพ้ืนที่โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการท าวิจัยถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านบุคคล คุณลักษณะและการ
ประกอบการด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือเป็นการยืนยันข้อมูลและรูปแบบแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากบทเรียนรู้ในการวิจัยครั้งนี้ต่อไป  
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ที่ได้มีส่วนหนุน
เสริมการวิจัยและงบประมาณ เพ่ือแสวงหานวัตกรรมให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนในครั้งนี้  และ
ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ร่วมกลั่นกรองผลงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 

ทักษะวิชาชีพบัญชี มีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ท าให้
สามารถท างานได้ตามเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้ อีกท้ังยังช่วยให้เกิดความเชี่ยวชาญในงาน จึงส่งผล
ให้มีประสิทธิภาพการท างานเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น คณะผู้วิจัยนี้จึงได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะ
ทางวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ส่วนราชการใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
ส่วนราชการในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ านวน 106 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ การวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้านทักษะทางปัญญามีความสัมพันธ์                 
และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างานด้านผลงานเชื่อถือได้ 2) ทักษะทางวิชาชีพบัญชี                 
ด้านทักษะการจัดการบุคคลมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างาน ด้าน
การท างานต้องเชื่อถือได้ ด้านงานส าเร็จทันเวลาและด้านผลงานไดมาตรฐาน3) ทักษะทางวิชาชีพ
บัญชี ด้านทักษะการจัดการองค์กรมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างาน 
ด้านการท างานต้องเชื่อถือได้ และด้านงานส าเร็จทันเวลา 
ค าส าคัญ:  ทักษะทางวิชาชีพบัญชี  ประสิทธิภาพการท างาน  ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี  
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Abstract 
Professional accounting skills There is great importance in finance and 

accounting operators. It can work as a corporate goal established. It also helps in the 
expertise. As a result professional increased. Therefore, the researcher team has 
studied the relationship between professional accounting skills and efficiency of 
financial and accounting operators of governmental sector in muang district, khon 
kaen province. The data were collected from 106 financial and accounting operators 
of governmental sector in muang district, khon kaen province and using a 
questionnaire as the instrument. The statistics used for analyzing using multiple 
correlation analysis and multiple regression analysis. The research results indicated 
that 1) Professional skills intellectual skills are positively correlated with reliability 
efficiency. 2) Professional skills management skills are positively correlated with 
efficiency working reliability timeliness and standardization 3) Professional skills, 
corporate management skills are positively correlated with efficiency. working 
reliability and timeliness 
Keywords: professional accounting skills, efficiency, financial and accounting 
operations         
 
บทน า 

วิชาชีพบัญชีเป็นสายอาชีพหนึ่งที่มีความส าคัญต่อองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ
และเอกชน ปัจจุบันนักบัญชีได้เข้ามามีบทบาทเพ่ิมขึ้นในงานด้านต่างๆ เช่น การให้ค าปรึกษาภายใน
องค์กร การวางแผนกลยุทธ์ในระยะยาว/การจัดการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การบัญชีเพ่ือการจัดการ
วิเคราะห์การเงิน การพัฒนาบทบาทหน้าที่/เศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงขึ้นในสายอาชีพและความ
เปลี่ยนแปลงของการท างานตามยุคสมัยที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งทักษะที่เหมาะสมจะช่วยให้นัก
บัญชีสามารถน าความรู้ไปพัฒนา/เพ่ือให้เกิดการประสบความส าเร็จในสายอาชีพได้ (มาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 3.2557: 4) การพัฒนาทักษะวิชาชีพ
บัญชีจะส าเร็จได้ต้องอาศัยการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีควบคู่ไปกับประสบการณ์การท างานจริง                  
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

ทักษะวิชาชีพบัญชี (Professional Accounting Skills) จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการสร้าง
ความได้เปรียบในการท างาน และโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าของหน้าที่การงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์กรที่ได้ก าหนดไว้ โดยจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถในการ
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ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดยอาศัยทักษะทางวิชาชีพบัญชี ประกอบด้วย 1. ทักษะทางปัญญา 
2. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 3. ทักษะการจัดการบุคคล 4. ทักษะการจัดการ
องค์กร(มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับที่ 3.2557: 4) หากผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
มีทักษะทางวิชาชีพครบทั้ง 4 ด้าน จะสามารถช่วยให้เกิดความเชี่ยวชาญในงานที่ท า และยังส่งผลให้
งานมีประสิทธิภาพอีกด้วยดังนั้นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบัญชีของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี/จึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อองค์กรที่มีผลให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานให้สามารถ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กร และพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องก่อให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายของตนและองค์กร 

ประสิทธิภาพการท างาน (Efficiency) เป็นการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์                
และเป้าหมายขององค์กร รวมถึงการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และได้รับ
ความเชื่อถือจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ประกอบด้วย 1. การท างานต้องเชื่อถือได้                      
2. งานส าเร็จทันตามเวลา 3. ผลงานได้มาตรฐาน (กลชัย ช่างเหล็ก. 2557:2) ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการท างานที่มีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน ที่อาจท าให้เกิดความไม่
เข้าใจในการปฏิบัติงาน ที่จะส่งผลท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้ รวมถึงความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานได้เช่นกัน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีจึงต้องพัฒนาความรู้ความสามารถในการท างานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของให้มีเกิด
ประสิทธิภาพการท างานในแต่ละด้าน  
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดยเฉพาะผู้ท าบัญชีมีบทบาทส าคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก จึง
ต้องให้ความส าคัญในเรื่องการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เพ่ือให้รายงานทางการเงิน
ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ หากผู้ท าบัญชีมีความกระตือรือร้นในการท างาน มีการแสวงหาความรู้
เสมอๆ ท าให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นเมื่อมีความรู้มากขึ้นท าให้ตัวผู้ท า
บัญชีเองสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น (อัมรินทร์ จ่าทัน.  2557:  2) หน่วยงาน
ต่าง ๆ เตรียมความพร้อมและส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพบัญชีเพ่ือให้บุคลากรภายในองค์กร             
มีประสิทธิภาพในการท างานสามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่แต่ละองค์กรได้วางแผนไว้ 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทาง
วิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีส่วนราชการในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้ทราบว่า ทักษะทางวิชาชีพบัญชีมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ส่วนราชการในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น หรือไม่ อย่างไร ซึ่งท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชี ส่วนราชการในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นผลลัพธ์ที่ไดจากการวิจัยสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบัญชีพัฒนาศักยภาพและการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้าน
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การเงินและบัญชี ส่วนราชการในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน ต่อ
สาธารณะชนและเพ่ิมความน่าเชื่อถือของวิชาชีพบัญชีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ส่วนราชการในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น 
 2. เพ่ือทดสอบผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ส่วนราชการในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 
การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 
 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ทักษะทางวิชาชีพบัญชีได้ถูกก าหนดให้เป็นตัวแปรอิสระและมี
ความสัมพันธ์กับ               ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการท างาน ซึ่งจากวัตถุประสงค์ข้างต้น
สามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้ดังนี้ 
 
 
 
                                                     
 
                                                             
 
  

ภาพ 1 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 
วิชาชีพบัญชีเป็นสายอาชีพหนึ่งที่มีความส าคัญต่อองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  

นักบัญชีที่ท างานในสายงานต่าง ๆ จึงควรพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าและตอบสนองความต้องการของ
องค์กร โดยอาศัยทักษะทางวิชาชีพบัญชี เข้ามาช่วยในการท างานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะน าพาไปสู่การประสบความส าเร็จในสายวิชาชีพได้ (มาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 3.2557: 4)  

 
 

ตัวแปรอิสระ : ทักษะทางวิชาชีพบัญชี 
 

- ด้านทักษะทางปัญญา  
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการ
สื่อสาร  
- ด้านทักษะการจัดการบุคคล  
- ทักษะการจัดการองค์กร 

ตัวแปรตาม : ประสิทธิภาพการ
ท างาน 

- ด้านการท างานต้องเชื่อถือได้  
- ด้านงานส าเร็จทันตามเวลา  
- ด้านผลงานได้มาตรฐาน  
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 องค์ประกอบของทักษะทางวิชาชีพบัญชี 
 ทักษะทางวิชาชีพบัญชี (Professional Accounting Skills) เป็นส่วนหนึ่งของขีด
ความสามารถที่ต้องมีในผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะของตนขีดความสามารถเหล่านี้
ประกอบด้วยความรู้ ทักษะ ค่านิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติ โดยขีดความสามารถ
เหล่านี้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงศักยภาพที่สามารถน าไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันการศึกษาทักษะ
ทางวิชาชีพบัญชีที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี มาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 3เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก–ทักษะทางวิชาชีพ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 
2557 ได้จัดประเภทของทักษะทางวิชาชีพบัญชีออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
   1. ด้านทักษะทางปัญญา (Intellectual Skill) หมายถึง ความสามารถของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีในการใช้ความรู้ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินเพ่ือ
สามารถแก้ไขปัญหาตัดสินใจ และใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ อันได้แก่ ความช านาญทาง
ตัวเลข และความช านาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ( Interpersonal and 
Communication Skill) หมายถึง ความสามรถของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน
การปรึกษาหารือกัน เพ่ือแก้ไขความขัดแย้งในการท างาน รวมถึงการน าเสนอการพูดคุย การรายงาน
ผ่านการเขียนและพูดที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ก่อให้เกิดความร่วมมือและการท างานเป็นทีมเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร รวมถึงการ
สื่อสารที่ชัดเจนและกระชับเพื่อน าเสนออภิปรายรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. ด้านทักษะการจัดการบุคคล (Personal skills) หมายถึง ทัศนคติและความ
ประพฤติส่วนบุคคล รวมถึงการจัดการตนเอง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การจัดแจงงานตัวเองให้เสร็จ 
ตามก าหนดเวลา และความสามารถท่ีจะปรับต้องให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ท าให้เกิดความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดเวลา มีการประยุกต์ใช้ความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการประเมิน
ข้อมูลต่าง ๆรวมถึงการติดตามผลงานของตนเองโดยใช้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้อ่ืน และไตร่ตรองด้วย
ตนเอง ตลอดจนการจัดการเวลาและทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุข้อก าหนดทางวิชาชีพได้ 
   4. ด้านทักษะการจัดการองค์กร (Organizational skills) หมายถึง ความสามารถ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการท างาน การบริหารองค์กร และการจัดการธุรกิจ รวมถึงการวางแผน
กลยุทธ์ การจัดโครงการ การจัดการบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ท าให้
สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สามารถสอบ
ทานงานของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือประเมินว่างานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพขององค์กรหรือไม่ 
 ดังนั้น ทักษะทางวิชาชีพบัญชี จึงเป็นทักษะที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีต้องการเพ่ือ
น ามาใช้ในการท างาน เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในวิชาชีพและส่งผลต่อการท างานให้มีประสิทธิภาพ
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ยิ่งขึ้น ดังนั้น งานวิจัยนี้ทักษะทางวิชาชีพบัญชี จึงประกอบด้วย ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ทักษะการจัดการบุคคล และทักษะการจัดการองค์กร 
 
  ประสิทธิภาพการท างาน 
 ประสิทธิภาพการท างาน (Job Efficiency) หมายถึง การท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรโดยทันเวลา และการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าหรือใช้น้อยแต่งานมีประสิทธิภาพงานมีความ
ถูกต้องและได้รับความเชื่อถือจากบุคคลภายในองค์การและนอกองค์การ   
 ประสิทธิภาพในการท างานเป็นหัวใจของการน าองค์การไปสู่การบรรลุผลส าเร็จของการ
ด าเนินงาน โดยผู้บริหารระดับสูงต้องปรับปรุงกระบวนการการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ตลอดจน
การมอบอ านาจหน้าที่ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานอย่างเต็มที่ ซึ่งการปฏิบัติงานของ
พนักงานถือเป็นกุญแจส าคัญในความส าเร็จขององค์การและความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนั้น 
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพจึงกลายเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการด ารงอยู่ และการเจริญเติบโตของ
องค์การ ทั้งปัจจุบันและอนาคต (กชพร  นามสีฐาน.  2557) ซึ่งการแสดงประสิทธิภาพการท างานใดๆ 
อาจแสดงค่าของประสิทธิภาพในลักษณะการเปรียบเทียบระหว่างความเชื่อถือได้ของงาน ความส าเร็จ
ทันตามเวลา และมาตรฐานของงาน โดยอาจไม่แสดงเป็นค่าประสิทธิภาพเชิงตัวเลข แต่แสดงด้วยการ
บันทึกลักษณะการใช้เงิน วัสดุ คน และเวลาในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า โดยได้แบ่งประสิทธิภาพ2 
ระดับ ดังนี้(จิรานุช ยวงทอง.  2556:34)  
 
 องค์ประกอบของประสิทธิภาพการท างาน 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้จ าแนกองค์ประกอบของประสิทธิภาพการ
ท างาน ไว้ดังนี้  
 1. ศรีอุบล  ทองค า (2557:  4) ได้อธิบายว่า การท างานประสิทธิภาพการท างานถือเป็นหัวใจ
ของการแข่งขันทางธุรกิจที่ทุกหน่วยงานต้องพยายามด าเนินงานให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
องค์การโดยเฉพาะในการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์ที่ถือเป็นกุญแจส าคัญในความส าเร็จของ
องค์กร ประกอบด้วย  
  1. การท างานต้องเชื่อถือได้ (Working Reliability) หมายถึง การปฏิบัติงานต้องมี
ข้อมูลบันทึกรายงานที่เชื่อถือได้ ถูกต้องต่อเหตุการณ์ รวดเร็ว เพียงพอ หน้าเชื่อถือและเป็นที่น่าพอใจ
แก่ทุกฝ่าย โดยข้อมูลดังกล่าวไม่มีความผิดพลาดที่มีนัยส าคัญหรือไม่มีความล าเอียงบันทึกต่างๆควร
คลอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆรวมทั้งประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ที่กิจการมีและประโยชน์ต่อสังคม
ด้วย นอกจากนี้การท างานที่เชื่อถือได้ยังเกิดจากข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้  คือ ข้อมูลนั้นไม่มีความ
ผิดพลาดที่มีนัยส าคัญหรือไม่มีความล าเอียง และผู้ใช้ข้อมูลสามารถเชื่อถือได้ว่าข้อมูลดังกล่าวแสดง



 
 1181 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

สภาพเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์ต่างๆที่แท้จริงของข้อมูล จากมาตรฐานการบัญชีได้กล่าวความเชื่อถือ
ได้ของข้อมูลเกิดจากรายการ  
  2. งานส าเร็จทันตามเวลา (Timeliness) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับหมอบหมายได้ส าเร็จลุล่วงตามระยะเวลาหรือมาตรฐานที่ตั้งไว้โดย
ในการปฏิบัติงานจะต้องให้ความส าคัญกับเวลาที่ส่งมอบงาน เพ่ือเป็นการสร้างและรักษาความเชื่อถือ
จากบุคคลอ่ืนและผู้บังคับบัญชา ในการท างานเสร็จทันตามเวลาจะต้องมีการวางแผนในการท างาน
เป็นรายเดือน รายอาทิตย์ และรายวัน โดยมีข้อมูลที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและ
ต้องปฏิบัติตามแผนที่วางไว้  
 2. จารุวรรณ  ชาวกล้า (2555:  4) ได้อธิบายว่า ประสิทธิภาพการท างาน (Work 
Efficiency) หมายถึง  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติงานหรือด าเนินงาน3. ผลงานได้มาตรฐาน 
(Standardization)  หมายถึง คุณภาพของงานที่ท าส าเร็จมีความถูกต้อง เรียบร้อยสมบูรณ์ ครบถ้วน
ทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตามข้อก าหนดหรือขั้นตอน ในการ
บริหารกระบวนการท างานต่างๆ ขององค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  โดยให้เสียต้นทุนน้อย
ที่สุด และได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้  โดยมีองค์ประกอบของ
ประสิทธิภาพการท างาน ประกอบด้วย  
 1. การท างานเชื่อถือได้ (Reliable Work) หมายถึง การปฏิบัติงานภายใต้ ความเป็น
อิสระ ปราศจากการแทรกแซงของผู้มีอ านาจหรือข้อจ ากัดใดๆ ที่จะท าให้ผลการปฏิบัติงาน ขาดความ
น่าเชื่อถือ       
 2. งานส าเร็จทันเวลา (Timeliness Work Success) หมายถึง เวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน จริง
เทียบกับเวลาที่ก าหนด หรือเวลาที่จะท างานชิ้นหนึ่งให้ส าเร็จโดยการท างานนั้นมีความรวดเร็วเป็น
ปัจจุบันและทันต่อการใช้งานของผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ     
 3. ผลงานได้มาตรฐาน  (Standardized Work) หมายถึง ผลจากปริมาณงาน ที่ได้รับจาก
การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ครบถ้วน ถูกต้อง บรรลุตามวัตถุประสงค์งาน ที่ได้รับ
มอบหมายและในการปฏิบัติงานนั้นๆ มีการใช้ต้นทุนในการปฏิบัติงานลดลง และประหยัด 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ประสิทธิภาพการท างานเป็นหัวใจของการน าองค์การไปสู่การ
บรรลุผลส าเร็จของการด าเนินงาน โดยผู้บริหารระดับสูงต้องปรับปรุงกระบวนการการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน ตลอดจนการมอบอ านาจหน้าที่ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
อย่างเต็มที่ จึงประยุกต์จากงานวิจัยของ ศรีอุบล  ทองค า (2557) ประกอบด้วย  
 1. การท างานต้องเชื่อถือได้ (Working Reliability) หมายถึง การปฏิบัติงานต้องมีข้อมูล
บันทึกรายงานที่เชื่อถือได้ ถูกต้องต่อเหตุการณ์ รวดเร็ว เพียงพอ น่าเชื่อถือและเป็นที่น่าพอใจแก่ทุก
ฝ่าย โดยข้อมูลดังกล่าวไม่มีความผิดพลาดที่มีนัยส าคัญหรือไม่มีความล าเอียง 
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 2. งานส าเร็จทันตามเวลา (Timeliness) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชีสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงตามระยะเวลาหรือมาตรฐานที่ตั้งไว้ 
 3. ผลงานได้มาตรฐาน (Standardization) หมายถึง คุณภาพของงานที่ท าส าเร็จมีความ
ถูกต้อง เรียบร้อยสมบูรณ์ ครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตาม
ข้อก าหนดหรือขั้นตอน ในการบริหารกระบวนการท างานต่างๆ ขององค์กร 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ทักษะทางวิชาชีพบัญชีในด้านต่าง ๆ เป็นสิ่งส าคัญที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีควรยึดถือและพัฒนาตนเอง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จึงตั้งสมมติฐาน ได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ a-c ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้านปัญญามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพ
การท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ส่วนราชการในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (a) 
ด้านท างานต้องเชื่อถือได้ (b) ด้านงานส าเร็จทันตามเวลา และ(c) ด้านผลงานได้มาตรฐาน 

สมมติฐานที่ 2 a-c ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสารมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ส่วนราชการ
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (a) ด้านท างานต้องเชื่อถือได้ (b) ด้านงานส าเร็จทันตามเวลา 
และ(c) ด้านผลงานได้มาตรฐาน 

สมมติฐานที่ 3 a-c ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้านการจัดการบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ส่วนราชการในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น (a) ด้านท างานต้องเชื่อถือได้ (b) ด้านงานส าเร็จทันตามเวลา และ(c) ด้านผลงานได้
มาตรฐาน 

สมมติฐานที่ 4 a-c ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้านการจัดการองค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ส่วนราชการในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น (a) ด้านท างานต้องเชื่อถือได้ (b) ด้านงานส าเร็จทันตามเวลา และ(c) ด้านผลงานได้
มาตรฐาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. กระบวนการและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีส่วนราชการ ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ านวน 140 คน ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน2560 (จังหวัดขอนแก่น.  
2560:  เว็บไซต์) คณะผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองให้กับประชากรกลุ่มตัวอย่างตาม
ส่วนราชการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ านวนแบบสอบถามที่ได้รับกลับมา จ านวน106 
ฉบับ และได้ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ
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จ านวน 106 ฉบับคิดเป็นร้อยละ/75.70 เมื่อเปรียบเทียบกับแบบสอบถามที่ส่งไปยังประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งสอดคลองกับ Aaker, Kumar และ Day (2001) ไดเสนอว่าการส่งแบบสอบถามมีอัตรา
ตอบกลับเกินร้อยละ 20 จึงจะถือว่ายอมรับได้ 
 2. การวัดคุณลักษณะของตัวแปร 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ตัวแปรอิสระทักษะ
ทางวิชาชีพบัญชี ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 16 
ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพบัญชีทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ทักษะทางปัญญา 
จ านวน 4 ข้อ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร จ านวน 4 ข้อ ทักษะการจัดการ
บุคคล จ านวน 4 ข้อ และทักษะการจัดการองค์กรจ านวน 4 ข้อ โดยประยุกต์ใช้แบบสอบถามจาก
งานวิจัยของอ าไพ  ชัยด า (2556) และแบบสอบถามของรวิวรรณ  ยอดจันทร์ (2558) ตัวแปรตาม
ประสิทธิภาพการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี/ส่วนราชการในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale)จ านวน 14 ข
อ โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย การท างานต้อง
เชื่อถือได้ จ านวน 4 ข้อ งานส าเร็จทันตามเวลา จ านวน 4 ข้อและผลงานได้มาตรฐาน จ านวน 5 ข้อ  
โดยประยุกต์ใช้แบบสอบถามจากงานวิจัยของศรีอุบล ทองค า (2557)   
 3. คุณภาพของเครื่องมือ 
 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ในงานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษา ทบทวนเอกสาร ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน ามาสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ก าหนดไว้ คณะผู้วิจัยได้ท าการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยน าแบบสอบถามไปทดลอง (Try-out) กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีส่วนราชการในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ านวน 30 คนแรกโดยใช้เทคนิค Item–
total Correlation ซึ่งทักษะทางวิชาชีพบัญชี ไดคาอ านาจจ าแนก(r) อยู่ระหว่าง 0.716-0.923และ
ประสิทธิภาพการท างาน ไดคาอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.709-0.922ซึ่งสอดคลองกับ 
Nunnally (1978) ได้น าเสนอว่า การทดสอบค่าอ านาจจ าแนกเกินกว่า 0.40 เป็นค่าที่ยอมรับได การ
หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งทักษะทางวิชาชีพบัญชีมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
อยู่ระหว่าง 0.820–0.926 และประสิทธิภาพการท างานมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ระหว่าง 0.818–
0.927 อยู่ ในระดับมากกว่า0.70 ซึ่งสามารถน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างได ซึ่ง
สอดคล้องกับ (Nunnally และ Bernstein. 1994) การตรวจสอบความสมบูรณ ความครบถ้วนใน
เนื้อหาของแบบสอบถามท่ีไดรับตอบกลับทั้ง 106 ฉบับ ซึ่งมีแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณจ านวน 106 
ฉบับคิดเป็นร้อยละ75.70 เมื่อเปรียบเทียบกับแบบสอบถามที่ส่งไปยังประชากรกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสอด
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คลองกับ Aaker, Kumarและ Day (2001) ไดเสนอว่าการส่งแบบสอบถามมีอัตราตอบกลับเกินร้อย
ละ 20 จึงจะถือว่ายอมรับได 
      4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลคณะผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณและการวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบพหุคูณ เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพบัญชีกับ
ประสิทธิภาพการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ส่วนราชการในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งเขียนสมการได้ดังนี้ 

สมการ WR  = 𝛼1 + β1IN+ β2CS+ β3PS+β4OS+ε1 

TL  = 𝛼2 + β5IN+ β6 CS+ β7PS+β8OS+ε2 

SC  = 𝛼3 + β9IN+ β10CS+ β11PS+β12OS +ε3 
เมื่อ  
 IN  แทน  คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพบัญชีด้านทักษะทาง    
    ปัญญา 

 CS   แทน  คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพบัญชีทักษะ 
     ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 
 PS  แทน  คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพบัญชีทักษะการจัดการ 
    บุคคล 
 OS  แทน  คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพบัญชีทักษะการจัดการ 
    องค์กร 

 WR  แทน คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานด้านการท างาน 
     ต้องเชื่อถือได ้

 TL แทน คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานด้านงานส าเร็จ 
   ทันตามเวลา 
 
 SD แทน คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานด้านผลงานได้ 
   มาตรฐาน 
 
 
 
 



 
 1185 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณของความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพบัญชีกับ
ประสิทธิภาพการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ส่วนราชการในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 
 
ตัวแปร WR TL SD IN CS PS OS 

�̅� 4.15 4.24 4.22 3.77 4.01 4.09 3.90 

S.D. 0.56 0.55 0.52 0.60 0.57 0.52 0.63 
WR  0.809*** 0.772*** 0.618*** 0.646*** 0.708*** 0.650*** 

TL   0.777*** 0.596*** 0.697*** 0.745*** 0.611*** 

SD    0.654*** 0.578*** 0.697*** 0.580*** 
IN     0.654*** 0.583*** 0.662*** 

CS      0.738*** 0.647*** 

PS       0.542*** 
OS        

*** =p < 0.01 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ทักษะด้านปัญญา มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การท างานต้องเชื่อถือได้ งานส าเร็จ
ทันตามเวลา และผลงานได้มาตรฐาน (r = 0.618, 0.596, 0.654, p < 0.01 เรียงตามล าดับ)                       
ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการ
ท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การท างานต้องเชื่อถือได้ งานส าเร็จทันตามเวลา               
และผลงานได้มาตรฐาน (r = 0.646, 0.697, 0.578, p < 0.01 เรียงตามล าดับ) ทักษะด้านการจัดการ
บุคคล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี              
การท างานต้องเชื่อถือได้ งานส าเร็จทันตามเวลา และผลงานได้มาตรฐาน  ( r = 0.708, 0.745, 
0.697, p < 0.01 เรียงตามล าดับ) ทักษะด้านการจัดการองค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การท างานต้องเชื่ อถือได้ งานส าเร็จ
ทันตามเวลา และผลงานได้มาตรฐาน (r = 0.650, 0.611, 0.580 p < 0.01 เรียงตามล าดับ) 
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ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างทักษะทางวิชาชีพบัญชีและ
ประสิทธิภาพการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ส่วนราชการในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 
 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 

การท างานเชื่อถือ
ได้ 

งานส าเร็จทันตาม
เวลา 

ผลงานได้
มาตรฐาน 

Model 1 Model 2 Model 3 
H1a – H4a H1b – H4b H1c – H4c 

ทักษะด้านปัญญา  
(H1a – H1c) 

0.135 
(0.085) 

0.081 
(0.081) 

0.284*** 
(0.082) 

ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและการสื่อสาร (H2a – 
H2c) 

0.045 
(0.102) 

0.170 
(0.097) 

-0.092 
(0.098) 

ทักษะด้านการจัดการบุคคล 
(H3a – H3c) 

0.468*** 
(0.102) 

0.485*** 
(0.096) 

0.502*** 
(0.098) 

ทักษะด้านการจัดการองค์กร 
(H4a – H4c) 

0.259*** 
(0.080) 

0.164** 
(0.076) 

0.137 
(0.077) 

Adjusted R 0.599 0.620 0.576 

Maximum VIF 2.852 2.852 2.852 
*** =p < 0.01, ** =p < 0.05 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ทักษะด้านปัญญา ทักษะด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ทักษะด้านการจัดการบุคคล และทักษะด้านการจัดการองค์กรมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ส่วนราชการในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 
 1. ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ทักษะด้านปัญญา มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการ

ท างาน ด้านผลงานได้มาตรฐาน (H1c: β= 0.284, p < 0.01) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธิพาดา 
แก้วปัญโญ(2554: 55) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีในสังกัดของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นักบัญชีมีทักษะด้านปัญญาที่ส่งผลต่อ
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ด้านผลงานที่ได้มาตรฐานในเชิงบวกโดยนักบัญชีปฏิบัติงานในด้านผลงานที่ได้มาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพเป็นอันดับแรก ดังนั้น H1c ยอมรับสมมติฐาน 
 ในทางตรงกันข้ามทักษะด้านปัญญาไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ด้านการท างานเชื่อถือได้ (H1a: β = 0.135, p > 0.05) และงานส าเร็จทันตามเวลา (H1b:β = 
0.081, p > 0.05) 
 2./ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสารไม่มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการท างานเชื่อถือได้ (H2a: β = 0.045, p > 

0.05) งานส าเร็จทันตามเวลา (H2b:β = 0.170, p > 0.05) และผลงานได้มาตรฐาน (H2c: β =                   
-0.092, p > 0.05) ดังนั้น H2a–c ปฏิเสธสมมติฐาน 
 3./ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ทักษะด้านการจัดการบุคคลมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการท างานเชื่อถือได้(H3a: β = 0.468, p < 0.01) งานส าเร็จทัน

ตามเวลา (H3b: β = 0.485, p < 0.01) และผลงานได้มาตรฐาน (H3c: β= 0.502, p < 0.01)               
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติรัตน์ มีมาก, รติกร บุญสวาทและชุติมา ขลิบทอง (2559:661)กล่าวว่า 
ทักษะด้านการจัดการบุคคลจะส่งผลต่อการท างานที่น่าเชื่อถือได้ งานเสร็จตามทันเวลา และผลงาน
ได้มาจรฐาน ดังนั้น H3a–c ยอมรับสมมติฐาน 
 4./ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ทักษะด้านการจัดการองค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การท างานเชื่อถือได้ (H4a: β= 0.259, p < 0.01) และเสร็จตาม

ทันเวลา (H4b: β = 0.164,p < 0.05) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติรัตน์ มีมาก, รติกร บุญสวาท
และชุติมา ขลิบทอง (2559: 661) กล่าวว่า ทักษะด้านการจัดการองค์กรจะส่งผลต่อการท างานที่
น่าเชื่อถือได้ และงานเสร็จตามทันเวลา ดังนั้น H4a, H4b ยอมรับสมมติฐาน 
 ในทางตรงกันข้ามทักษะด้านการจัดการองค์กรไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน ด้านผลงานได้มาตรฐาน (H4c: β = 0.137, p > 0.05) ดังนั้น H4c ปฏิเสธสมมติฐาน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ส่วนราชการในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้านทักษะด้านปัญญา มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการท างาน ด้านผลงานได้มาตรฐาน เนื่องจากคุณภาพของงานที่ท าส าเร็จต้องมีความ
ถูกต้อง เรียบร้อยสมบูรณ์ ครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตาม
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ข้อก าหนดหรือขั้นตอน ในการบริหารกระบวนการท างานต่างๆ ขององค์กรซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธิพาดา แก้วปัญโญ (2554) กล่าวว่าผู้ที่ส าเร็จการศึกษาสาขาอ่ืนๆ มีความคิดเห็นด้านทักษะทาง
ปัญญา ในเรื่องความสามารถวางแผนการวิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์และเก็บข้อมูลรวมทั้งหลักฐานการ
วิจัยนั้นสามารถหาทางออกที่สมบูรณส าหรับปัญหาที่ซับซ้อน และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
การประเมินผลและการจัดการสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
 ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้านทักษะการจัดการบุคคล มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับประสิทธิภาพการท างานด้านการท างานต้องเชื่อถือได้ ด้านงานส าเร็จทันตามเวลา และด้านผลงาน
ได้มาตรฐานองค์กร เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีควรมีทัศนคติและความประพฤติส่วน
บุคคลที่ดี รวมถึงการจัดการตนเอง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การจัดแจงงานตัวเองให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา และความสามารถที่จะปรับต้องให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ องค์กรซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติรัตน์  มีมาก, รติกร บุญสวาท และชุติมา ขลิบทอง กล่าวว่านักบัญชีมี
การรายงานงบการเงินอย่างครบถ้วนถูกต้องและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน สามารถ
ท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลาที่ก าหนดไว้ โดยที่สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จมี
จ านวนมากกว่างานและเวลาที่ท างานตามปกติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลนิชา หอมสุวรรณ 
(2557) ที่ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการและทักษะการท างานที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชี/ในมุมมองของนักบริหารงานการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
นครราชสีมา พบว่า การปฏิบัติงานของนักบัญชีองค์การบริหารส่วนต าบล มีประสิทธิภาพทั้งภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน 
 ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้านทักษะการจัดการองค์กรมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับประสิทธิภาพการท างาน ด้านการท างานต้องเชื่อถือได้ และด้านงานส าเร็จทันตามเวลาเนื่องจาก
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีสามารถท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วมในการส่งเสริม/และสนับสนุน
ส านักงานให้มีความเจริญก้าวหน้าและประสบผลส าเร็จสามารถท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อ าไพ ชัยค า (2556) กล่าวว่านักวิชาการตรวจ
เงินแผ่นดินปฏิบัติการของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินสามารถใช้ดุลยพินิจหรือความช านาญตาม
มาตรฐานวิชาชีพบัญชี เพ่ือพิจารณาและตัดสินใจงานทางด้านการตรวจสอบบัญชีได้อย่างเพียงพอ 
โดยเฉพาะขอ้ปัญหาทางบัญชีที่มีผลกระทบอย่างมากต่อหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบสามารถที่จะจัดแบ่ง
หน้าที่งานและการมอบหมายงาน การจูงใจและพัฒนาบุคลากร 
 ประสิทธิภาพการท างานโดยรวม ด้านการท างานต้องเชื่อถือได้ ด้านงานส าเร็จทันเวลา และ
ด้านผลงานได้มาตรฐาน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับทักษะทางวิชาชีพบัญชีเนื่องจาก
ประสิทธิภาพการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นตัวสะท้อนที่แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งมีการวางแผนในการ



 
 1189 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ผลงานที่มีปริมาณเหมาะสมตามเป้าหมายที่วางไว้ ได้น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้า
มาใช้ในการจัดท างบการเงินเพ่ือให้งานมีปริมาณมากขึ้น ปฏิบัติงานตรงต่อเวลา และใช้เวลาท างาน
อย่างคุ้มค่าท าให้งานประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีประสิทธิภาพจึงมักถูกวัดในรูปแบบของต้นทุน
หรือจ านวนทรัพยากรที่ใช้ไปเมื่อเทียบกับผลงานที่ได้ รวมถึงการให้กลยุทธ์หรือเทคนิควิธีการปฏิบัติที่
เหมาะสมสามารถน าไปสู่การบังเกิดผลได้เร็วตรงและมีประสิทธิภาพ เพ่ิมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
งานวิจัยของศรีอุบล ทองค า (2557://36) กล่าวว่าประสิทธิภาพการท างานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
การปฏิบัติงานต้องมีการบันทึกรายการที่เชื่อถือได้ ถูกต้องต่อเหตุการณ์ รวดเร็ว ส าเร็จลุล่วงตาม
ระยะเวลาหรือมาตรฐานที่ตั้งไว้ และคุณภาพของงานที่ท าส าเร็จมีความถูกต้อง เรียบร้อยครบถ้วนทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ ไม่ผิดพลาดบกพร่อง ได้ผลตามเป้าหมาย เพ่ือความได้เปรียบทางการแข่งขัน
และเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรให้สูงขึ้น โดยใช้แนวคิดหลักการท างานให้มีประสิทธิภาพของ 
Emersonประกอบด้วย การท างานต้องเชื่อถือได้งานส าเร็จทันเวลา และผลงานได้มาตรฐาน  
  
ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 ส่วนราชการในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ควรน าผลรายงานวิจัยไปใช้ในการ
ก าหนดทักษะวิชาชีพบัญชีของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ที่ พึงประสงค์เ พ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด 
 1.2/ส่วนราชการในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ควรน าผลรายงานวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบายในการกล่าวชมเชยหรือให้ผลตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชีที่ปฏิบัติงานส าเร็จหรือเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 1.3 ส่วนราชการในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ควรน าผลรายงานวิจัยไปใช้ในการ
พิจารณาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในส่วนราชการ หรือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดหน้าที่
ของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
 
2. ข้อเสนอนะส าหรับวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1/ผู้ที่สนใจในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาทักษะทางวิชาชีพบัญชีของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีในหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เป็นหน่วยงานของเอกชนและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพ่ือให้ ได้
ข้อมูลที่กว้างขวางและหลากหลายมากข้ึน 
 2.2/ผู้ที่สนใจในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรหาวิธีการในการวิจัยในลักษณะอ่ืนเช่น  การ
สัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและแตกต่างไปจากวิธีการเดิม 
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 2.3/ผู้ที่สนใจในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรน าผลรายงานวิจัยด้านที่มีระดับนัยส าคัญหรือได้รับ
การยอมรับมากที่สุดไปศึกษาและต่อยอดหาข้อมูลเชิงลึกเพ่ือใช้ในการเตรียมความพร้อมของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาวิเคราะห์และท าการประเมินผลแผนงาน
โครงการทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งสถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพใน
ราชการได้จัดท าขึ้นตามเงื่อนไขในสัญญากับกรมการขนส่งทางบก โดยการวิเคราะห์ประเมินผล
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับต าบล โดยการ
ส่งเสริมและสร้างแนวคิดในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (จังหวัดก าแพงเพชร) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นโครงการในประเภทการสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน                  
ผลการวิเคราะห์ประเมินผลโครงการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับต าบล (ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน) พบว่า ปัจจัยน าเข้าของโครงการ       
มีความเหมาะสม  เพียงพอ ทั้งสถานที่ บุคลากร และหน่วยงานร่วมบูรณาการ โครงการมีโอกาส
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้ การวิเคราะห์ประเมินผลกระบวนการด าเนินโครงการ พบว่า 
โครงการ มีระบบการด าเนินงานที่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถใช้ทรัพยากรได้เกิด
ประโยชน์ มีความสามารถในการปริหารงานเกิดความคุ้มค่าในระดับสูงสุด การประเมินผลผลิต
โครงการ พบว่า โครงการมีความส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ อย่างมีคุณภาพ
และเกิดคุณค่า ส าหรับการประเมินบริบท พบว่า พ้ืนที่และสภาพแวดล้อมการด าเนินกิจกรรม
โครงการมีความเหมาะสมสามารถด าเนินโครงการเพ่ือการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบล ได้อย่างต่อเนื่อง  
ค าส าคัญ: ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน 
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Abstract 
 The project is in the category of network security in the car on the road. 
Results of Analysis Evaluation The project for Capacity Development the Roadside 
Accident Prevention Center  By promoting and creating concepts to prevent and 
reduce road accidents. (Kamphaeng Phet Province), fiscal year 2016. The input of the 
project is appropriate,  enough, Both the staff and the joint integrated units. The 
project has achieved its goals.  The analysis found that the project evaluation 
process. The project has a system operating efficiency, effectiveness can use 
resources wisely. Have the ability to work Prihar the value at the highest level. The 
evaluation found that the program has achieved its goals and objectives. Quality and 
value The context for evaluating the space and environment project activities are 
appropriate to the project to  Creating a network of road safety in the area, the local 
government district Continuously. 
Keywords: Road Safety  Create a Network of Road Safety 
 
บทน า 

กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีพันธกิจข้อที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริม
โครงการหรือแผนงานทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบก กองทุน
เพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจึงได้จัดสรรทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านการป้องกันและลด
อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกรมการขนส่งทางบก โดยได้จัดสรร
เงินงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งโครงการ 
โครงการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบล (ศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน) จังหวัดก าแพงเพชร เป็นโครงการหนึ่งที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณมาตลอดทุกปี   
 สืบเนื่องจากที่ส านักงานขนส่งจังหวัดก าแพงเพชรได้มีการจัดท าโครงการสร้างเครือข่ายความ
ปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร โดยเริ่ม
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นเครือข่ายที่
ได้รับจัดตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับต าบล จ านวนทั้งสิ้น 27 แห่ง                       
ศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่เกิดขึ้นแต่ละแห่งจะประกอบไปด้วยประชาชนในพ้ืนที่ อปพร. นักเรียนและ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย
ทางถนนที่มีความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่โดยร่วมกันจัดท าแผนกิจกรรม / โครงการ ซึ่งจะมีการ
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ตรวจติดตามและประเมินผลจากคณะท างานตรวจติดตามและประเมินผลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดก าแพงเพชรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดการจัดท าโครงการฯ ที่ผ่านมาจะมีการพิจารณา
พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย คือ (1) เป็นพ้ืนที่ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
อย่างร้ายแรง และ (2) เป็นพื้นที่ที่มีผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบลที่มีศักยภาพ มีแนวคิด
และเห็นถึงความส าคัญในการร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนนซึ่งพบว่าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการบาง
แห่งยังขาดองค์ความรู้ในการจัดท ากิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน  

 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับต าบลที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น เป็นศูนย์ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนรถในพ้ืนที่ / จ านวนผู้มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ / สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในเขตต าบล รวมทั้งเป็นศูนย์รับเรื่องอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และรับแจ้งปัญหาจุดเสี่ยง
อันตรายจากการใช้รถใช้ถนนในเส้นทางต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ภายใต้การท างานของคณะกรรมการศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับต าบล ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ และผู้แทนสถานศึกษา
ในพ้ืนที่ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะมีหน้าที่ส าคัญในการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ระดับต าบลร่วมกันพิจารณาจัดท าแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงด าเนินกิจกรรมตาม
แผนให้เป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัย แต่เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับต าบล
ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2554 จ านวน 22 ศูนย์ มีศักยภาพในการบริหารศูนย์แตกต่าง
กัน มีทิศทางการท างานไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันประกอบกับมีคณะกรรมการบางคน (หน่วยงาน) 
โยกย้ายและเปลี่ยนสายงานโดยไม่มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายเพ่ิมเติม ท าให้การท างานของศูนย์ขาด
ประสิทธิภาพ  ดังนั้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนระดับต าบลได้เกิดความตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของศูนย์ที่ได้รับการจัดตั้ง
ขึ้น รวมทั้งมีเครือข่ายอาสาสมัครคมนาคมปลอดภัยที่เข้มแข็ง จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับต าบล โดยได้คัดเลือกศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่
ได้รับมอบโล่รางวัลและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนท้องถนน  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553  และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  จ านวนรวมทั้งสิ้น 6 แห่ง พัฒนาให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับต าบลต้นแบบในระดับมาตรฐานต่อไป 
 ดังนั้น ผลของการด าเนินการจึงท าให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ไม่มากเท่าที่ควร
เพราะปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการแก้ไขที่ตรงจุด ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักงานขนส่งจังหวัดก าแพงเพชรจึงได้มีแนวคิดในการจัดท าโครงการ โดยขอความร่วมมือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 11 อ าเภอ จัดส่งบุคลากร            
แห่งละ 2 ราย ซึ่งประกอบด้วย (1) ผู้บริหารหรือผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบล         
และ (2) เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบล 
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เข้ารับการส่งเสริมความรู้ / ร่วมเสวนาเรียนรู้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับต าบลดีเด่น (นวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนดีเด่น) 
ในปีที่ผ่านมาที่เป็นต้นแบบความปลอดภัยทางถนนและร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)                
เพ่ือระดมความคิดเห็นในการสะท้อนปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่และหาแนวคิดร่วมกัน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเชิงพ้ืนที่ สามารถน าไปจัดท าแผน /โครงการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ต่อไป 
    
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลการด าเนินโครงการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน
ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบล (ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน) ถึงปัจจัย
และกระบวนการด าเนินโครงการสู่ความส าเร็จ  
 2.  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลการด าเนินงานของโครงการสร้างเครือข่ายความปลอดภัย
ทางถนนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบล (ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน) 
ว่าสามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้ตามเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้หรือไม่     
 3.  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อบกพร่องในการด าเนินโครงการ รวมถึงปัจจัยเสี่ยง
ต่าง ๆ  อันจะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการต่อไป 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

กรอบแนวคิดของการวิเคราะห์ประเมินผลแผนงานโครงการ 
  ตามการจัดอันดับมาตรฐานของการประเมินผล พบว่า รูปแบบการประเมินผลของ 
Daniel L. Stufflebeam ที่เรียกว่า CIPP Model  เป็นกรอบแนวคิดของการวิเคราะห์ประเมินผล
แผนงานโครงการที่มีเกณฑ์วัดที่ได้มาตรฐาน ทั้งการใช้ประโยชน์  (Utility) การทดสอบทางเลือกที่
กระท าได้ (Feasibility) ความเหมาะสม (Propriety) และความถูกต้อง (Accuracy) นอกจากนั้น 
CIPP Model ยังให้ความเป็นธรรมต่อการประเมินผลแผนงานโครงการ กล่าวคือ มีการประเมินผล
ครบถ้วน ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) กระบวนการ (Process Evaluation) ผลผลิต 
(Product Evaluation) และบริบท (Context Evaluation) โดยมีกรอบแนวคิดตามตัวแบบที่ 1 
(สถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ, 2557, หน้า 2-11)  ดังนี้ 

1. การประเมินผลบริบท (Context Evaluation) เป็นการประเมินผลเกี่ยวกับ
เป้าหมาย (Goals) ของ 
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โครงการว่า โดยสภาพแวดล้อมแล้ว การเลือกพ้ืนที่ด าเนินโครงการ มีความจ าเป็นต่อเป้าหมายมาก
น้อยเพียงใด มีความชัดเจนหรือไม่เมื่อพิจารณาตามกรอบระยะเวลากับเป้าหมาย หรือเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ มีความสอดคล้องกับพันธกิจขององค์การหรือไม่ อย่างไร 
  2.  การประเมินผลปัจจัยน าเข้า (Input  Evaluation) เป็นการประเมินผลแผน 
(Plans) ของโครงการ ว่ามีปัจจัยน าเข้าอะไรบ้าง เพ่ืออธิบายว่า โครงการมีความต้องการอะไรหรือ
ต้องการที่จะได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งเหตุผลความจ าเป็นของโครงการ 
ว่าเป็นการตอบสนองต่อการบรรเทาปัญหาอะไรบ้าง ท าให้รู้ล่วงหน้าได้ว่า โครงการมีโอกาส                       
ที่จะประสบความส าเร็จได้มากน้อยเพียงใด    
  3. การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) การประเมินผล
กระบวนการเป็นการเปรียบเทียบระหว่างกิจกรรมกับค่าใช้จ่ายตามแผนและงบประมาณ  อธิบายถึ ง
ปัญหาของการปฏิบัติงานและประเมินความช านาญการของการด าเนินงาน  ตลอดจนรายงานถึง
คุณภาพของกระบวนการ  เป็นการประเมินผลความคุ้มค่า 4 เรื่อง คือ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ผลประโยชน์สูงสุด  และความสามารถในการด าเนินงานของโครงการ 

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีจุดประสงค์เพ่ือการวัด                   
การตีความ และการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ วัตถุประสงค์หลักอยู่ที่การค้นคว้าหาความจริง                  
ในขอบเขตของการประเมินเกี่ยวกับความต้องการของประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องทั้งหมด                       
การประเมินผลผลิตเป็นการประเมินทั้งผลลัพธ์ที่ดีและไม่ดี ทั้งระยะสั้นในปัจจุบัน และระยะยาว                   
ในอนาคต 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการด าเนินการของการศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลโครงการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับต าบล โดยการส่งเสริมและ
สร้างแนวคิดในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (จังหวัดก าแพงเพชร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ได้ก าหนดระเบียบวิธีการศึกษาวิเคราะห์การประเมินผล ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนต าบลในพ้ืนที่                       

จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง                
ส่วนต าบล ในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 30 คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง จากผู้ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับโครงการ 
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2. เนื้อหาและการรวบรวมข้อมูล 
     ผู้วิจัยศึกษาและประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน

อุบัติเหตุทางถนนระดับต าบล โดยการส่งเสริมและสร้างแนวคิดในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ของจังหวัดก าแพงเพชรเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยใช้รูปแบบการประเมินผล  
CIPP Model (Stufflebeam, D.L., 2002) ซึ่งประกอบด้วย บริบท (Context Evaluation)                
ปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) กระบวนการ (Process Evaluation) และผลผลิต (Product 
Evaluation)   
  งานวิจัยนี้ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลกับบริหาร และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ต าบล ในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 30 คน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ร่วมกับการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารการด าเนินโครงการ 
  
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนระดับต าบล โดยการส่งเสริมและสร้างแนวคิดในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน (จังหวัดก าแพงเพชร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ผลสรุป ดังนี้ 
 1. การประเมินผลบริบทของโครงการ   
  การประเมินผลบริบทของโครงการเป็นการประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับต าบล โดยการส่งเสริมและสร้างแนวคิดในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน (จังหวัดก าแพงเพชร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ว่ามีความจ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการอย่างไร  มีความชัดเจน ความสอดคล้อง และความซ้ าซ้อนหรือไม่อย่างไร โดยมี
รายละเอียดดังนี้   

1.1 ความจ าเป็นของโครงการ โดยพิจารณาจากพื้นที่ตั้งของโครงการ ว่ามีความจ า
เป็นมากน้อยเพียงใด การวิเคราะห์ประเมินผลพบว่า ศักยภาพของพื้นที่ตั้งโครงการด้านสถานที่
ด าเนินกิจกรรมโครงการ  เจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการ และแนวทางการบูรณการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในจังหวัดก าแพงเพชร  มีความเหมาะสมตามสภาพและอ านาจหน้าที่ขององค์การนั้น 
เมื่อพิจาณาความเหมาะสมตามภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ พบว่า  ขนาดพื้นที่ตั้งจังหวัด 
จ านวนประชากร ลักษณะทางการปกครอง  การคมนาคมขนส่ง และหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ  
ภายในจังหวัด  เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดโครงการอย่างต่อเนื่องและสามารถด าเนินโครงการ
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ            

1.2 ความชัดเจนของส่วนประกอบของโครงการ โดยพิจารณาว่าในแต่ละ
ส่วนประกอบย่อยของโครงการ ส่งเสริมกันอย่างไร ทั้งเนื้อหาและรายละเอียด  การวิเคราะห์
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ประเมินผลพบว่า ทุกกิจกรรมด าเนินโครงการมีการด าเนินอย่างมีมาตรฐาน มีหลักเกณฑ์แนว
ทางการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและส าเร็จตามเป้าหมายโครงการอย่างชัดเจน และการด าเนิน
โครงการที ่มีระบบการท างานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การต่าง ๆ ของจังหวัด
ก าแพงเพชร  ซึ ่งการท างานแบบบูรณาการนั ้นเป็นปัจจัยส าคัญที ่สามา รถท าให้โครงการ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

1.3 ความสอดคล้องกับพันธกิจ การวิเคราะห์ประเมินผลพบว่า โครงการมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงความส าคัญของความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันโดยขยายเครือข่ายสมาชิกเพ่ือให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเกิดการขับเคลื ่อนนวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนและเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง สอดคล้องตามพันธกิจกรมการขนส่งทางบก ในการ
ให้ความส าคัญจัดระเบียบ พัฒนาและส่งเสริมการขนส่งทางถนน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว  
ปลอดภัย  พัฒนามาตรฐานและก ากับดูแลรถให้มีความปลอดภัย และส่งเสริมสวัสดิภาพการ
ขนส่งทางถนน เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง ทางถนน  สอดคล้องกับพันธกิจ
ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการหรือ
แผนงานทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบก 

1.4 ความซ้ าซ้อนกับโครงการอื่น การด าเนินโครงการของส านักงานขนส่งจังหวัด
ก าแพงเพชร สามารถบูรณาการ ร่วมกับโครงการอื่น เช่น  โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก  โดยท้องถิ่นที่มีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุ บัติเหตุทาง
ถนนมาบูรณาการกิจกรรมร่วมกันทั้งสถานที่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และวัสดุอุปกรณ์เพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ร่วมด าเนินกิจกรรมการรณรงค์ของเจ้าหน้าที่ตามช่วงเทศกาลต่าง 
ๆ และสามารถใช ้ทร ัพยากรด า เน ินโครง การร ่วมกัน ได ้อย ่างมีประส ิทธ ิภาพ โครงการ
ประชาสัมพันธ์ ของ กปถ. สามารถเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการและการ
สนับสนุนสื่อสารสนเทศส าหรับการด าเนินกิจกรรมโครงการ 

 
 2. การวิเคราะห์ประเมินผลปัจจัยน าเข้า  

2.1 ความต้องการ การแสวงหาแนวคิดร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ               
ทางถนนเชิงพ้ืนที่  พิจารณาจากการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใต้แนวคิด
นวัตกรรมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ก าแพงเพชร  มีรูปแบบการด าเนินโครงการโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือทราบ
ข้อมูล ความคิดเห็น ทัศนคติเกี่ยวกับสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน               
ในปัจจุบัน และเพ่ือให้เกิดแนวคิดหรือรูปแบบกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ                  
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ทางถนนเชิงพ้ืนทีก่ารด าเนินกิจกรรมมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และร่วมกันก าหนดแนวทางหรือรูปแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนเชิงพ้ืนที่  สามารถน าไปสรุปและเผยแพร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการจัดท า
แผนงาน/โครงการในการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งในการจัดท า
รายงานสรุปประเด็นและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการในจังหวัดก าแพงเพชร ท าให้ผลการด าเนินโครงการ              
เกิดความเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้   

        1) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกัน    
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน 

        2) เพ่ือส่งเสริมแนวคิดและสะท้อนปัญหาร่วมกันในการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุ 
ทางถนน ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 

        3) เพ่ือให้ได้แนวทางหรือรูปแบบกิจกรรมในการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุ                
ทางถนน  

        4) เพ่ือเผยแพร่แนวคิดจากการระดมความคิดเห็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
ในพ้ืนที่เป้าหมาย และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

        5) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ให้เกิด
ความตระหนักและเห็นถึงความส าคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดความยั่งยืน        
  2.2 ปัญหา การต่อยอดแนวคิดในการโครงการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นระดับต าบล (ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติ เหตุทางถนน)                       
จังหวัดก าแพงเพชร ที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เน้นการมีส่วนร่วมในการร่วมกันหาแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนด้วยวิธีการใหม่ๆ หรือเป็นรูปแบบที่ใช้ได้ดีในพ้ืนที่อ่ืนแล้ว
น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ท้องถิ่นของตนเอง (นวัตกรรมความปลอดภัยทางถนน) เกิดความ
ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของศูนย์ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น  
  2.3. ทรัพย์สิน   

     2.3.1 ศักยภาพภายใน กลุ่มวิชาการขนส่งส านักงานจังหวัดก าแพงเพชรเป็น
ผู้รับผิดชอบร่วมกับ หน่วยราชการต่าง ๆ ภายในจังหวัดที่มีบทบาทด้านการจัดการความปลอดภัย      
ทางถนนด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

     2.3.2 งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น  203,000  บาท  (สองแสน
สามพันบาทถ้วน) สามารถด าเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ       

 
 



 
 1200 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

2.4 โอกาสของโครงการ  
       2.4.1 ความส าเร็จ  ณ กรกฎาคม 2559 ภาพรวมผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
83.3 ของเนื้องาน เมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินโครงการกับระยะเวลาในช่วงปีงบประมาณ พบว่า           
มีความสอดคล้องกัน ดังนั้นโอกาสความส าเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย   
       2.4.2 ความเป็นไปได้ทางการบริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้ืนที่เป้าหมายให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงมีโอกาสเป็นไปได้ทางการบริหารสูงมาก 

      2.4.3 การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน กระบวนการด าเนินโครงการทั้งหมดนั้น            
มีลักษณะการ บูรณาการท างานร่วมกันในทุกองค์การ และทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน            
และภาคประชาชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียงเข้ามามีส่วนร่วม 
ท าให้การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  ในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

 
3. การประเมินผลกระบวนการด าเนินงานของโครงการ  

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลกระบวนการโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์

ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับต าบล โดยการส่งเสริมและสร้างแนวคิดในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (จังหวัดก าแพงเพชร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

การประเมินความคุ้มค่า สัญลักษณ์ คะแนน แปลความ 
1. ประสิทธิภาพ M1 0.98 สูงที่สุด 

1.1 การท างานของบุคลากรและผลตอบแทนเหมาะสม M10 1.00 สูงที่สุด 
1.2 ไม่มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์  M11 1.00 สูงที่สุด 

1.3 หน่วยงานมีบริการได้มาตรฐาน   M12 0.93 สูงที่สุด 

1.4 มีหน่วยตรวจสอบภายในและการจัดท ารายงานการเงิน M13 0.95 สูงที่สุด 
1.5 มีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ M14 1.00 สูงที่สุด 

1.6 มีการใช้อุปกรณ์  เครื่องมือต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ M15 1.00 สูงที่สุด 

2.  ประสิทธิผล M2 0.96 สูงที่สุด 
2.1 หน่วยงานที่มีผลผลิต บริการ กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย

ที่วางไว้    
M20 1.00 สูงที่สุด 

2.2 การวางแผนและการปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมาย  M21 1.00 สูงที่สุด 

2.3 มีการวัดผลการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย   M22 0.89 สูงที่สุด 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า การวิเคราะห์ประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับต าบล โดยการส่งเสริมและสร้างแนวคิดในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (จังหวัดก าแพงเพชร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยรวมมีค่า
เท่ากับ 0.97 หมายความว่า โครงการมีความคุ้มค่าอยู่ในช่วงระดับสูงที่สุด สามารถสรุปผลการ
ประเมินความคุ้มค่าของโครงการ ตามองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ตามรายละเอียดของข้อมูล 
เอกสาร และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ดังนี้   

3.1 ประสิทธิภาพของโครงการ  การประเมินผลกระบวนการด้านประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับ
ต าบล พบว่า บุคลากรในการด าเนินกิจกรรมโครงการมีความเพียงพอ มีความสามารถ และมีการ
รับรู้และความเข้าใจในกิจกรรมโครงการที่น าไปสู่การสร้างเครือข่ายความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนนโดยวิธีการส่งเสริมและสร้างแนวคิดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 11 อ าเภอในจังหวัด 
ท าให้ม ีการยกร่างโครงการเพื ่อด าเนินการป้องกันปัญหาอุบัต ิเหตุทางถนนในระดับต าบล                 
ด้านการเงินมีการบริหารอย่างเป็นระบบ ตามแนวทางและวิธีการปฏิบัติที่เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ด าเนินการส่วนใหญ่เป็นของโรงแรม
ซึ่งเป็นสถานที่ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถด าเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด   M3 0.97 สูงที่สุด 

3.1 การใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยน าเข้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ   

M30 1.00 สูงที่สุด 

3.2 มีการพัฒนาปรับปรุงทรัพยากรคนและปัจจัยน าเข้า   M31 1.00 สูงที่สุด 

3.3 มีการให้ผลตอบแทนตามผลงานจริง หรือค่าใช้จ่ายที่จ่าย
เพ่ือปัจจัยน าเข้าท่ีเหมาะสม 

M32 0.92 สูงที่สุด 

4. ความสามารถของโครงการในการด าเนินงาน M4 0.97 สูงที่สุด 
4.1 โครงการมีแผนงานและเป้าหมาย M40 0.94 สูงที่สุด 

4.2 โครงการมีการเน้นผลงานด้านการให้บริการ  M41 1.00 สูงที่สุด 

4.3 มีการประเมินผลการท างานและน าไปปรับปรุงบริการ  M42 0.92 สูงที่สุด 
4.4 ผู้บริหารระดับสูงมีภาวะผู้น า M43 1.00 สูงที่สุด 

4.5 โครงการมีวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม ที่เอ้ือต่อการพัฒนา M44 1.00 สูงที่สุด 
4.6 การปฏิบัติงานทุกข้ันตอนจะท าให้เกิดมูลค่าที่เพ่ิม  M45 1.00 สูงที่สุด 

ความคุ้มค่า M 0.97 สูงที่สุด 
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3.2 ประสิทธิผลของโครงการ  การประเมินผลกระบวนการ ด้านประสิทธิผลของ
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับต าบล พบว่า 
โครงการมีการวางแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายโดยระยะเวลาในการด าเนินโครงการตั้งแต่
การจัดเตรียมการประสานงานทีมวิทยากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ                
ในจังหวัดก าแพงเพชร  ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการระดมความคิด 
ทั้งสิ้นจ านวน 10 เดือน ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการส่งเสริมและสร้างแนวคิดในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดก าแพงเพชร โดยการระดมความคิดเห็นประเด็นการเกิดอุบัติเหตุทางถนนใน
พ้ืนที่ และร่วมกันก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ สามารถ
ด าเนินการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด และส าเร็จตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ    

3.3 การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การประเมินผลกระบวนการ ด้านการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดของโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติกา รป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนระดับต าบล พบว่า โครงการ มีการวางแผนด้านบุคลากรในการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมต่างๆ อยู่ในรูปของคณะท างาน โดยบุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความช านาญเหมาะสม
กับงานที่รับผิดชอบ มีลักษณะการท างานแบบทีมงานภายในโครงการโดยเจ้าหน้าที่จากส านักงาน
ขนส่งจังหวัดก าแพงเพชร 

ด้านการเงินโครงการมีวิธีการและขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ มาใช้
ในการบริหารค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ใน โครงการได้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

3.4 ความสามารถในการด าเนินงาน การประเมินผลกระบวนการ  ด้านศักยภาพในการ
ด าเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับต าบล 
พบว่า โครงการสามารถวางแผนงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายมีการจัดเตรียมแผนการด าเนินงาน
ตั้งแต่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ  ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการให้ความส าคัญเกี่ยวกับกิจกรรม
การสร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับต าบลในจังหวัด
ก าแพงเพชรอย่างต่อเนื่อง บุคลากรด าเนินโครงการทุกท่านมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการด าเนินโครงการ 
โดยใช้ความรู้และทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้และอ านวยความสะดวกในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทน               
มีความเข้าใจในการด าเนินโครงการร่วมกันระดมความคิดเห็นและร่วมกันก าหนดแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ จึงส่งผลให้เกิดความสามารถในการด าเนินโครงการ
ที่สามารถด าเนินงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างมีความสามารถและศักยภาพ
ในช่วงระดับสูงที่สุด    
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 4. การประเมินผลผลิตของโครงการ 
 เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน เพ่ือเปรียบเทียบถึงผลลัพธ์กับ
ผลกระทบในความต้องการของเป้าหมาย แผนการปฏิบัติงาน ปัจจัยน าเข้าและกระบวนการใน
โครงการนี้ทั้งหมด จากการวัดผล การตีความ และการตัดสินตามเกณฑ์การประเมินผลผลิตที่ตั้งไว้  

 4.1 ความส าเร็จของโครงการ เป็นการวัดผลส าเร็จตามดัชนีชี้วัดที่ได้ตั้งไว้  ผลการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนและขั้นตอนการด าเนินงาน  โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
ต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 11 อ าเภอ  จ านวน 83 แห่ง  
จากจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบลทั้งหมด 88 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 94.31                 
ซึ่งมีรูปแบบเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ดังนี้ 

               ขั้นตอนที่ 1  รับฟังต้นแบบนวัตกรรมด้านการป้องกัน แก้ไข และลด
อุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่จากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับต าบลที่เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในปีงบประมาณ 2553 – 2557 

               ขั้นตอนที่ 2  รับฟังการบรรยายหัวข้อ “อุบัติเหตุทางถนนกับการร่วมสร้าง
ความปลอดภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” โดยวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

               ขั้นตอนที่ 3  การแบ่งกลุ่มวิเคราะห์  การน าเสนอผลการวิเคราะห์  การให้
องค์ความรู้เรื่องการท างานด้านการป้องกัน แก้ไข และลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ และได้จัดท าเป็น
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สรุปประเด็นปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  และแนวทางการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ส าเร็จ
คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย  ได้มีส่วนช่วยให้ประชาชนในพ้ืนที่มีจิตส านึกในการใช้รถใช้ถนน
อย่างถูกกฎจราจรและเกิดความปลอดภัยลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมีผลท าให้จ านวนการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมตั้งแต่ปี 2553 ในพ้ืนที่ลดลง 

4.2 การเปรียบเทียบผลส าเร็จกับปัจจัยน าเข้า เป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตที่
ได้รับกับศักยภาพภายในและค่าใช้จ่ายของโครงการผลการวิเคราะห์ประเมินผลพบว่า  

1) ศักยภาพภายในของโครงการ โดยพิจารณาจากสถานที่ด าเนินโครงการที่มีการ 
ประสานงานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมโครงการ ด้านเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานจากลักษณะของการด าเนินโครงการแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคส่วนต่าง 
ๆ ท าให้มีเจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการมีความสามารถ และศักยภาพในการด าเนินโครงการ ตลอดจนผู้น า
หรือผู้บริหารระดับสูงยังเล็งเห็นความส าคัญของโครงการที่ส่งผลต่อการลดปริมาณอุบัติเหตุอย่าง
ยั่งยืน ท าให้การด าเนินโครงการประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายโครงการ     
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2) ค่าใช้จ่ายโครงการ จากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนเพ่ือความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน จ านวน 203,000 บาท (สามแสนสามพันบาทถ้วน) การด าเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับต าบลโดยการส่งเสริมและสร้าง
แนวคิดในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (จังหวัดก าแพงเพชร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ปัจจุบันกิจกรรมได้ด า เนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่  30 กันยายน 2559 (ส านักงานขนส่ง                 
จังหวัดก าแพงเพชร, 2559) มีการใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 148,093 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.95 
ของงบประมาณท้ังหมด งบประมาณคงเหลือ 54,907 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.05  ของงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรด าเนินโครงการ แสดงให้เห็นว่า การด าเนินโครงการที่ผ่านมามีการจัดสรรการจ่าย
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และเกิดความคุ้มค่า เมื่อเทียบกับจ านวนผลผลิตที่
ได้รับของกิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายโครงการ จากการเปรียบเทียบรายจ่าย
งบประมาณกับผลผลิตตามการด าเนินโครงการแล้วมูลค่าเชิงคุณภาพของผลผลิตโครงการมีค่าสูงกว่า
ค่าใช้จ่ายโครงการมาก    

4.3 การให้คุณค่าแก่โครงการ เป็นการให้คุณค่าแก่โครงการว่าสมควรด าเนินต่อไป                
หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง หรือสมควรยกเลิกโครงการ  ผลการวิเคราะห์ประเมินผลพบว่า  

 4.3.1 ประสิทธิภาพของโครงการ การให้คุณค่าแก่โครงการเกี่ยวกับด้านการ
ปฏิบัติงานและผลตอบแทนของบุคลากร การด าเนินโครงการที่มีการประสานความร่วมมือไปยังส่วน
งานที่เกี่ยวข้อง มีลักษณะการท างานแบบบูรณาการจากหน่วยงานภายในและภายนอกที่มีศักยภาพ 
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์งานด้านความปลอดภัยทางถนน ท าให้การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่บุคลากรเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่                
และค่าตอบแทนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณและคุณภาพของงาน งบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดกิจกรรมมีมาตรฐานเหมาะแก่การด าเนิน
โครงการ  ทุกกิจกรรมสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง   

 4.3.2 ประสิทธิผลของโครงการ การให้คุณค่าแก่โครงการเกี่ยวกับประสิทธิผล
โครงการ  ด้านผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมายโครงการ โดยกิจกรรมมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการส่งเสริม
และสร้างแนวคิดในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดก าแพงเพชร โดยการระดมความ
คิดเห็นประเด็นการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ และร่วมกันก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ สามารถด าเนินการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด และส าเร็จตามตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพร้อยละ 100 ของเป้าหมายโครงการ  การท างานมีระบบการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนการด าเนินโครงการอย่างชัดเจน และการวัดผล
การปฏิบัติงานมีการรายงานผลการด าเนินกิจกรรม การเปรียบเทียบผลการด าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง  ท าให้การด าเนินโครงการประสบความส าเร็จตามเป้าหมายโครงการ  และผลจากการด าเนิน
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โครงการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน และถือเป็นโครงการที่น าแนวคิดการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินโครงการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน สถานศึกษาและหน่วยงานราชการ
ส่วนภูมิภาค เพ่ือให้การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นโครงการที่ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน สมควรที่จะจัดท าโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2560 เพ่ือการสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การขับขี่ที่ปลอดภัยให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนหาแนวทาง
ป้องกันและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนต่อไป 
  
สรุปและอภิปรายผล  

โครงการช่วยส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางถนนเพ่ือเป็นการการลดอุบัติเหตุทางถนน
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมได้ในระยะยาว และเป็นโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมและกิจกรรม
รณรงค์ลดอุบัติเหตุ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับชุมชน ท้องถิ่น ในการ
ขับเคลื่อนจัดท าแผนรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในพ้ืนที่ตน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ระดับต าบลในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชรที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นมา ขาดการ
ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  และการใช้ต้นทุนต่อหน่วย (ต่อ“ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนระดับต าบล” คือ 68,000 บาทต่อศูนย์ฯ) ผลการวิเคราะห์ประเมินผล พบว่า      
ทุกกิจกรรมด าเนินโครงการมีการด าเนินอย่างมีมาตรฐาน มีหลักเกณฑ์แนวทางการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและส าเร็จตามเป้าหมายโครงการอย่างชัดเจน และการด าเนินโครงการที่มีระบบการท างาน
แบบบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การต่าง ๆ ของจังหวัดก าแพงเพชร  ซึ่งการท างานแบบบูรณาการ
นั้นเป็นปัจจัยส าคัญที่สามารถท าให้โครงการด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการด าเนิน
โครงการนี้มีจุดเด่น คือ การเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันหา
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนด้วยวิธีการใหม่ๆ หรือเป็นรูปแบบที่ใช้ได้ดีใน
พ้ืนที่อ่ืนแล้วน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ท้องถิ่นของตนเอง และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของศูนย์ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของเกศ
รา แสนศิริทวีสุข  และคณะ (2559) ซึ่งพบว่า การบูรณาการในการสร้างเสริมความปลอดภัยทั้งจาก
การบาดเจ็บจราจรและจมน้ า ควรมุ่งเน้นให้ชุมชนเห็นความส าคัญและเกิดความร่วมมือ ในการ
ด าเนินการ โดยมีการบูรณาการสร้างเครือข่ายด าเนินงาน โดยไม่จ าเป็นต้องจัดตั้งเครือข่ายแยกเป็น
การเฉพาะแตล่ะสาเหตุของการบาดเจ็บ มีการจัดท า แผนงาน โครงการและกิจกรรมสร้างเสริมความ
ปลอดภัย แบบบูรณาการ การผสมผสานทรัพยากรที่มีอยู่มาบริหารจัดการร่วมกันในการสร้างเสริม
ความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับชุมชน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจ าเป็นต้องมีทั้งศาสตร์ คือองค์ความรู้ 
และมีศลิป์ คือความสามารถในการประสานความสัมพันธ์ของเครือข่าย และมีทรัพยากรใน หน่วยงาน
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อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานไป พร้อมกันด้วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนายกระดับคุณภาพโครงการ 
1. ภายหลังจากการจัดกิจกรรมให้กับพ้ืนที่ต่างๆ แล้ว ส านักงานขนส่งจังหวัดก าแพงเพชร 

ควรเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนแม่บทการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับต าบลในท้องถิ่นนั้น  เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบถึง
บทบาทและหน้าที่ของศูนย์ฯ และเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคมนาคม
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องครบทั้ง 27 ศูนย์ของจังหวัดก าแพงเพชร 

 2. ส านักงานขนส่งจังหวัดสมควรเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่
ที่ท าเครือข่ายไปแล้ว ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2557 เพ่ือประเมินผลลัพธ์ว่า เครือข่ายที่สร้างขึ้นได้ท างาน
อย่างต่อเนื่องหรือไม่ โดยดูจากจ านวนอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ที่ประสบเหตุในพ้ืนที่นั้นจริง 

3. ส านักงานขนส่งจังหวัดส ารวจจุดเสี่ยงของถนนในท้องถิ่น และน าเครือข่ายของศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่ด าเนินงานตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ร่วมกันแก้ไขปัญหาเพ่ือ
สร้างจิตส านึกร่วมในชุมชน    

4. ภายหลังจากการจัดกิจกรรมให้กับพ้ืนที่ต่างๆ แล้ว ส านักงานขนส่งจังหวัดก าแพงเพชร 
ควรเสนอให้ อปท. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนระดับต าบลในท้องถิ่นนั้น  เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของ
ศูนย์ฯ และเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคมนาคมปลอดภัยอย่างต่อเนื่องครบ
ทั้ง 27 ศูนย์ของจังหวัดก าแพงเพชร 

5. โครงการนี้มีความคุ้มค่าอยู่ในระดับสูงสุด เป็นการสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนในระดับชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาอุบัติ เหตุทางถนนได้อย่างครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายและการด าเนินกิจกรรมสามารถขยายได้ทั่วทั้งจังหวัด ควรสนับสนุนให้จังหวัด
ก าแพงเพชรเป็นโครงการต้นแบบของจังหวัดอ่ืนที่สนใจในโครงการประเภทนี้           

6. กระบวนการด าเนินงานของโครงการทุกขั้นตอนควรมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่                 
และรายงานข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางเว็ปไซต์ส านักงานขนส่งจังหวัด เพ่ือเป็นช่องทางการกระจายข้อมูล
ข่าวสารของโครงการให้คณะท างาน เจ้าหน้าปฏิบัติ และประชาชนในพ้ืนที่ทราบถึงความก้าวหน้าของ
กิจกรรมสามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การได้   

7. ภายหลังจากการจัดกิจกรรมให้กับพ้ืนที่ต่าง ๆ แล้วองค์กรปกครองท้องถิ่น ควรจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนแม่บทการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับต าบล         
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ในท้องถิ่นนั้นโดยการท าหนังสือเสนอแนะจากส านักงานขนส่งจังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของศูนย์ฯ และเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
คมนาคมปลอดภัย 
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บทคัดย่อ 

 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง และ
วิชาชีพบัญชีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน 
หรือรวมไปถึงรัฐวิสาหกิจ ซึ่งนักบัญชีถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายเพ่ือส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
ผลกระทบของคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ที่มีต่อประสิทธิภาพการท างานของส านักงาน
บัญชีในจังหวัดขอนแก่น  โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหัวหน้าส านักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น 
จ านวน 42 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะของ
นักบัญชีที่พึงประสงค์ ด้านทักษะด้านปัญญา มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพ
การท างานด้านคุณภาพของงาน และด้านปริมาณงาน 2) คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ด้าน
ทักษะด้านการจัดการบุคคล มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างานด้าน
คุณภาพของงาน  โดยสรุป คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับประสิทธิภาพการท างาน  
ค าส าคัญ: คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์  ประสิทธิภาพในการท างาน ส านักงานบัญชีใน
จังหวัดขอนแก่น  
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Abstract 
 Currently, business environment is continuously changing, and accounting 
professions are critical to business operations, whether they are public and private 
sectors, or state enterprise. Accountant is the key person to accomplish the goal of 
organization. Therefore, the researcher team has studied the impact of the attributes 
of the desired accountants on work performance of the accounting office in Khon 
Kaen Province. The data were collected from 42 persons who are the head of 
accounting office in Khon Kaen Province. The questionnaires were used as a tool to 
collect data. The data were analyzed using multiple correlation analysis, and 
multiple regression analysis.  The research results indicated that 1) the characteristics 
of the desirable accountants in the aspect of intellectual skills had positive 
relationships and impacts with the work performance in aspect of the quality of 
work, 2) the characteristics of the desirable accountants in the aspect of personal 
management had positive relationships and impacts with work performance in aspect 
of the quality of work.  In summary, the characteristics of the desirable accountants 
had a positive relationships and impacts with work performance.  
Keywords: Characteristics of the Desirable Accountants, Work performance, 
Accounting Office in Khon Kaen Province 
 
บทน า 
 ในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือรวมไปถึงรัฐวิสาหกิจ วิชาชีพ
บัญชีถือเป็นวิชาชีพที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินธุรกิจ (เฉลิมขวัญ  ครุธบุญยงค์ , 2556) ซึ่ง
การบัญชีเป็นการจัดระเบียบข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ในการวัดผลที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการต่าง ๆ ทาง
เศรษฐกิจมีการจัดหมวดหมู่รายการ สรุปผล และการตีความหมายของผลดังกล่าว การบัญชีจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญในการด าเนินธุรกิจ และการบัญชีนั้นจะต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา (อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์ , 
2558) เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจที่มีความผันผวนอยู่
ตลอดเวลา ปัจจุบันข้อมูลทางการบัญชีในทางธุรกิจถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมาก และจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องรายงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงผลการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือช่วยในการ
ตัดสินใจในทางธุรกิจ ซึ่งการจัดท าบัญชี การรายงานทางการเงินเป็นสิ่งที่ส าคัญ บางองค์กรมีการ
จัดท าบัญชีเอง บางองค์กรอาจมีการว่าจ้างโดยใช้ส านักงานบัญชี ซึ่งส านักงานบัญชีโดยทั่วไปจะ
ให้บริการด้านการบัญชี การจัดท าบัญชี และการให้ค าปรึกษาทางการบัญชี ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปของ
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นิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคลธรรมดาย่อมต้องการนักบัญชีที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
วัตถุประสงค์หรือตามเป้าหมายของแต่ละองค์กร ซึ่งนักบัญชีถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ 
ด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายเพ่ือส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า, 2558) โดยการจัดท าบัญชีเป็นหน้าที่ของนักบัญชี ซึ่งมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้
เป็นเครื่องมือ เพ่ือลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดในการท างาน ส่งผลให้งานมีความถูกต้องแม่นย า 
และทันต่อความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล (วันวิสาข์  เดชภูมี, 2556) 
 นักบัญชีจึงควรปรับตัวโดยการศึกษาหาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ทันต่อสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีต่าง ๆ นอกเหนือจากเหตุผล
ทางด้านเศรษฐกิจแล้วการประกอบวิชาชีพทางการบัญชียังท าให้มนุษย์รู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่มี
คุณค่าต่อองค์กร และสังคมสร้างความภาคภูมิใจ และท าให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่ างมีความสุข 
วิชาชีพบัญชีจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในสภาวะที่มีการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ  (เฉลิมขวัญ  
ครุธบุญยงค,์ 2556) นักบัญชีจึงควรมีความรู้ในวิชาชีพการบัญชีและความรู้ทางด้านวิชาการด้านอ่ืน ๆ 
ประกอบด้วย เพ่ือให้สอดคล้องและอ านวยความสะดวกในการท างานเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง และแม่นย าที่สุด และท่ีขาดไม่ได้คือนักบัญชีที่ดีจะต้องมีจรรณยาบรรณที่ดี ถ้าหากนักบัญชีไม่
มีศีลธรรมในการท างานจะท าให้เกิดความเสียหายอย่างยิ่ง ถ้านักบัญชีปฏิบัติงานโดยมุ่งหวังแต่
ประโยชน์ส่วนตัว ไม่ค านึงถึงผลเสียหายที่จะเกิดข้ึนอาจจะส่งผลให้นักบัญชีเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียง
ในวิชาชีพของตน และยังรวมไปถึงความเสียหายที่อาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการท างานของ
องค์กรได้ ท าให้องค์กรได้มีความตระหนักถึงคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ที่จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานขององค์กร โดยจะพิจารณาจากทักษะของนักบัญชีด้านต่าง ๆ เพ่ือลดปัญหา
และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานในองค์กรให้เพ่ิมมากขึ้น (ฐิติรัตน์  มีมาก และคณะ , 2559) โดยใน
แต่ละองค์กรจะมีการก าหนดลักษณะที่พึงประสงค์ของนักบัญชีที่แตกต่างกันตามลักษณะของธุรกิจ 
และระยะเวลาในการด าเนินงาน ซึ่งเป้าหมายหลักย่อมเป็นการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างเหมาะสมของผู้ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าบัญชีประกอบด้วย ทักษะทางปัญญา เช่น ความรู้ความสามารถทางด้าน
การบัญชี หากนักบัญชีขาดทักษะในด้านนี้จะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการท างาน ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร เช่น การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรภายในองค์กร 
ซึ่งส่งผลให้เกิดความร่วมมือภายในองค์กร ความผูกพันที่ดีภายในองค์กร ทักษะการจัดการบุคคล เช่น 
การบริหารบุคคลในองค์กร และทักษะด้านการจัดการองค์กร ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่จะช่วยให้
องค์การจัดการกับธุรกิจได้เป็นอย่างดี เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งของบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน ซึ่งทักษะเหล่านี้จะน ามาเป็นคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ที่จะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานภายในองค์กร (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556) 
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 ประสิทธิภาพการท างานถือเป็นหัวใจส าคัญของการแข่งขันทางธุรกิจที่ทุกหน่วยงานต้อง
พยายามด าเนินการให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร การพัฒนาประสิทธิภาพ  
การท างานให้เกิดผลส าเร็จนั้น จ าเป็นต้องอาศัยทักษะทางด้านต่าง ๆ ของพนักงาน เพ่ือให้งานที่ท า
นั้นประสบผลส าเร็จ นักบัญชีจึงมีความส าคัญต่อการท างานในด้านบัญชี ซึ่งการมีทักษะการท างานที่ดี
จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานที่ดี เมื่อองค์กรมีประสิทธิภาพในการท างานที่ดีจะส่งผลให้องค์กร
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ประสิทธิภาพการท างานจึงหมายถึงการปฏิบัติงานอย่างราบรื่น 
ครบถ้วน ประหยัดเวลา ใช้ก าลังและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และใช้ความรู้ความสามารถในการท างาน
ที่ท าให้เกิดความสูญเปล่าน้อยที่สุด ประกอบด้วย ด้านเวลา คืองานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ด้านคุณภาพของงาน คือ ความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้และสมบูรณ์ของงาน 
ด้านปริมาณงาน คือ จ านวนงานที่ได้รับมอบหมาย (ปราโมทย์ รอดวินิจ, 2557) ด้านต้นทุนงาน คือ 
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างพอเหมาะพอควร และได้รับประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรนั้น          
รู้จักระมัดระวัง ไม่ให้เกิดของเสีย และด้านผลการปฏิบัติงานคือการปฏิบัติงานได้มาตรฐาน ครบถ้วน
สมบูรณ์เชื่อถือได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จะน ามาซึ่งความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง (ศุภดา  สุริย
สุภาพงศ,์ 2558) 
 ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลกระทบของคุณลักษณะของนักบัญชีบัญชีที่พึงประสงค์ที่มี
ต่อประสิทธิภาพการท างานของส านักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือทดสอบว่า
คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของส านักงานบัญชี 
หรือไม่อย่างไร ซึ่งท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากส านักงานบัญชี ผลลัพธ์ที่ ได้จากการวิจัยสามารถ
น าไปใช้ในการก าหนดลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ พัฒนาคุณสมบัติของนักบัญชีและพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานภายในส านักงานบัญชี เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่นักบัญชีและส านักงานบัญชี
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนักบัญชีกับประสิทธิภาพการท างานของ
ส านักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น 
 2. ผลกระทบของคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ที่มีต่อประสิทธิภาพการท างานของ
ส านักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น 
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การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด  
 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ ได้ถูกก าหนดเป็นตัวแปรอิสระ 
และมีผลกระทบต่อตัวแปรตามคือ ประสิทธิภาพการท างานของส านักงานบัญชี ซึ่งจากวัตถุประสงค์
ข้างต้นสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้ 
 

 
ตัวแปรอิสระ.:.คุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ 

 ตัวแปรตาม : ประสิทธิภาพ
ในการท างานของส านักงาน

บัญชี 

- ทักษะด้านปัญญา 
- ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
  และการสื่อสาร 
- ทักษะด้านการจัดการบุคคล 
- ทักษะด้านการจัดการองค์กร 

- คุณภาพของงาน 
- ปริมาณงาน 
- เวลา 
- ผลการปฏิบัติงาน 
- ต้นทุนงาน 

 
ภาพ 1.กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
วิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะงานที่แตกต่างจากวิชาชีพอ่ืนในหลาย ๆ ด้าน อีกทั้งยังมี

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบเป็นส่วนส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จที่มุ่งหวังไว้ นักบัญชี
จึงมีความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์กร และจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะเด่นบางประการเพ่ือให้
สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ยรรยง ธรรมธัชอารี , (2548) กล่าวว่า
คุณลักษณะที่ส าคัญของนักบัญชี ประกอบด้วย  
 1. ความซื่อสัตย์สุจริต เนื่องจากงานบัญชีเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินสดและ
การดูแลทรัพย์สินอ่ืน ๆ ขององค์กร ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งที่นัก
บัญชีควรจะต้องมี และต้องเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริหาร  
 2. ความละเอียดรอบคอบ เนื่องจากงานบัญชีเป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียด
รอบคอบค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจ านวนมาก การตรวจเช็คและสอบทานงาน
เพ่ือให้มั่นใจในความถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ  
 3. ความยึดมั่นในการปฏิบัติตามระเบียบ นักบัญชีต้องท าความเข้าใจในระเบียบและ
นโยบายทางการเงินอย่างถ่องแท้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายใน

H1a-1e  

H2a-2e  

H3a-3e  

H4a-4e 
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ทั้งนี้เพ่ือใช้อ้างอิงในการตรวจสอบ ความถูกต้องของรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเงิน นัก
บัญชีต้องสามารถชี้แจงระเบียบที่ถูกต้องทางการเงินให้กับผู้บริหารเข้าใจ และสามารถบังคับใช้
ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
 4. การติดตามงาน เพ่ือให้การจัดท าบัญชีเป็นไปโดยถูกต้อง เรียบร้อย นักบัญชีต้องท า
การติดตามงานต่าง ๆ ที่ค้างอยูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือให้เสร็จทันการปิดบัญชีประจ าเดือน รายการที่
ต้องให้ความส าคัญเพ่ือประโยชนในการปิดบัญชีแต่ละงวด ได้แก่ 1) การตัดยอดซื้อและขายตอนสิ้น
เดือน 2) การติดตามการคืนเงินล่วงหน้าที่จ่ายให้พนักงาน 3) การตั้งบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4) การตัด
บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายลวงหนา 5) การติดตามการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นต้น  
 5. ความกล้าในการแสดงความคิดเห็น นักบัญชีต้องกลาแสดงความคิดเห็น โดยอาศัย
ข้อมูลที่มีอยู่ประกอบกับความรู ทางด้านกฎหมายภาษีอากร ทั้งนี้เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึน ในบางครั้งจ าเป็นต้องเป็นผู้ริเริ่มในการแกปัญหาโดยการเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายต่าง 
ๆ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา ที่อาจเกิดข้ึนอย่างทันท่วงที 
 6. ทักษะในการติดต่อสื่อสาร ในบางครั้งเราอาจไดยินการพูดภาษาบัญชีในท านองที่ยาก
ต่อการท าความเข้าใจ ของผู้ฟังเนื่องจากตัวเลขทางบัญชีถูกจัดท าขึ้นโดยอาศัยหลักการบัญชีที่มีอยู่
การอธิบายข้อมูล โดยนักบัญชีจึงมักมีการใช้ศัพท์ทางบัญชีหรืออธิบายจากผู้คุ้นเคยกับตัวเลขทาง
บัญชี ซึ่งอาจเป็น การยากต่อการท าความเข้าใจของผู้ฟังที่มิใช่นักบัญชี นักบัญชีจึงต้องมีทักษะในการ
สื่อสารที่ดี เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ดีให้เกิดข้ึน  
 7. การรักษาความลับ นักบัญชีมีโอกาสที่จะไดรับรูข้อมูลส าคัญทางการเงินก่อนผู้อ่ืน
หรือเป็นข้อมูล ที่บุคคลอ่ืนไมควรรู เช่น เงินเดือนของพนักงานหรือผู้บริหาร เป็นต้น การเก็บรักษา
ข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจ เช่น ราคาขายสินค าหรืองบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง                       
เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือด าเนินธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จ นักบัญชีจึงต้องเก็บรักษาความลับในเรื่องต่าง ๆ 
เป็นอย่างด ี
 องค์ประกอบของคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์  
 คุณลักษณะของนักบัญชี เป็นสิ่ งที่จ าเป็นอย่างยิ่ งที่นักบัญชี ใช้ยึดถือปฏิบัติ  ซึ่ ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักบัญชีย่อมเกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถ หรือทักษะในการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชี มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 เรื่องทักษะทางวิชาชีพ ได้จัด
ประเภททักษะทางวิชาชีพตามความรู้ความสามารถออกเป็น 4 ด้านดังนี้ (สภาวิชาชีพบัญชีในพระ
บรมราชูปถัมภ์, 2557: 8) 
 1. ทักษะทางปัญญา หมายถึง ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการแก้ไข
ปัญหา การตัดสินใจ และการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเรียนรู้
ทักษะด้านปัญญา ได้แก่  1) ประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลายผ่านการวิจัย  
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การวิเคราะห์ และการบูรณาการ 2) มีการประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ.ซึ่งรวมถึงการ
ระบุ  และการประเมินทางเลือกเพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง.และ
สถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3) ระบุได้ว่าเมื่อใดสมควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา 
และการหาข้อสรุป 4) ประยุกต์ใช้เหตุผลการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการคิดเชิงนวัตกรรมในการ
แก้ปัญหา และ 5) เสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาที่ไม่มีรูปแบบ.และซับซ้อนในหลายแง่มุม  
 2. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีในการท างาน.และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการเรียนรู้ที่
ได้จากการเรียนรู้ทักษะด้านปัญญา ได้แก่ 1) ให้ความร่วมมือและท างานเป็นทีม เพ่ือปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมาย ขององค์กร 2) สื่อสารอย่างชัดเจนและกระชับ เพ่ือน าเสนอ อภิปราย และรายงานใน
สถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและโดยวาจา             
3) แสดงให้เห็นถึงความตระหนักเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม  และภาษาในการสื่อสารทุก
รูปแบบ 4) ประยุกต์ใช้เทคนิคการฟังเชิงรุก และการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ 5) ประยุกต์ทักษะ
การต่อรองมาใช้ เพ่ือหาทางแก้ปัญหาและข้อตกลงร่วมกัน 6) ประยุกต์ใช้ทักษะการให้ค าปรึกษา         
เพ่ือลดหรือแก้ไขข้อขัดแย้ง แก้ไขปัญหา และสร้างโอกาสให้ได้มากที่สุด และ 7) น าเสนอความคิดและ
โน้มน้าวจูงใจผู้อ่ืน เพ่ือให้เกิดการสนับสนุน และมีพันธ์สัญญาร่วมกัน  
 3. ทักษะการจัดการบุคคล หมายถึง ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการ
ท างาน และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ทักษะด้าน
ปัญญา ได้แก่ 1) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) มีการประยุกต์ใช้ความสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการตั้งค าถาม และประเมินข้อมูลทั้งหมดเชิงวิพากษ์ 3) ก าหนดมาตรฐาน
ส่วนบุคคลระดับสูงในการปฏิบัติงาน และติดตามผลงานของตนเองโดยใช้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้อ่ืน.
และการไตร่ตรองด้วยตนเอง  4) จัดการเวลาและทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุข้อก าหนดทางวิชาชีพ                    
5) คาดการณ์ความท้าทายและวางแผนหาทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ และ 6) เปิดใจกว้างรับโอกาสใหม่ 
ๆ ที่เข้ามา  
 4. ทักษะการจัดการองค์กร หมายถึง ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับองค์กรหรือภายในองค์กร เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมด้วยบุคลากร 
และทรัพยากรที่มีอยู่  ผลการเรียนรู้ที่ ได้จากการเรียนรู้ทักษะด้านการจัดการองค์กร ได้แก่                      
1) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 2)  สอบทานงาน
ของตนเองและของผู้อ่ืน เพ่ือประเมินว่างานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพขององค์กร หรือไม่            
3) ประยุกต์ใช้ทักษะการบริหารคนในการสร้างแรงจูงใจ และพัฒนาผู้อ่ืน 4) ประยุกต์ใช้ทักษะการ
กระจายงานในการมอบหมายงาน 5) ประยุกต์ใช้ทักษะความเป็นผู้น า เพ่ือโน้มน้าวจูงใจผู้อ่ืนในการ
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ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร และ 6) น าเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการตัดสินใจที่ดีขึ้น 
  ดังนั้น คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ จึงเป็นทักษะทางด้านบัญชีของนักบัญชีที่
ส านักงานบัญชีต้องการเพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งการที่นักบัญชีมีคุณลักษณะเหล่านี้จะน าไปสู่
การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ ดังนั้นงานวิจัยนี้คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ จึงประกอบด้วย 
ทักษะด้านปัญญา ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ทักษะด้านการจัดการบุคคล 
และทักษะด้านการจัดการองค์กร 
 
 ประสิทธิภาพการท างาน 
 ประสิทธิภาพการท างาน  (Job Efficiency) หมายถึง ผลของการปฏิบัติงานของบุคลากร 
หรือความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ที่องค์กรก าหนดไว้ โดยงานที่ได้จะต้องมีคุณภาพ มีปริมาณงานที่เหมาะสม มีความ
ทันเวลา มีผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน และมีต้นทุนงานที่ประหยัดที่สุด 
 การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรเป็นสิ่งที่ส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง
จะส่งผลให้งานนั้นส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้ก าหนดไว้ องค์กรแต่ละองค์กรมีเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป อาจขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร ระยะเวลา การด าเนินงาน 
ประสบการณ์ ลักษณะการด าเนินงานขององค์กร ถ้าองค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถถือเป็น
ข้อได้เปรียบของการด าเนินงานขององค์กร บุคลากรภายในองค์กรจ าเป็นต้องค านึงถึงประสิทธิภาพ
การท างาน ซึ่งผลงานที่ได้จะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ปราศจากข้อผิดพลาด มีความทันต่อเวลา 
ทันต่อการใช้งานของผู้ใช้งบการเงิน ลูกค้ามีความพึงพอใจในงานที่ส่งมอบให้บุคลากรภายในองค์กรจึง
มีความส าคัญ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินงาน (ศรี อุบล ทองค า, 2557: 30) 
ประสิทธิภาพการท างานจึงถือเป็นหัวใจส าคัญขององค์กรที่จะส่งผลให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรตามที่องค์กรได้วางไว้ การที่บุคลากรขององค์กรท างานหรือปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นั้น สามารถบ่งบอกได้ว่าบุคลากรเป็นบุคลที่มีความรู้ ความสามารถ.มีทักษะ ในการปฏิบัติที่ดี และ
สามารถสะท้อนถึงผลการด าเนินงานขององค์กรว่าองค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง ผู้บริหาร
ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้แสวงหาแนวทางและวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรท างานหรือ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่การที่บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ไม่เพียงแต่
จะส่งผลต่อองค์กรเท่านั้นยังส่งผลถึงผู้ปฏิบัติงานได้ (ศุภดา  สุริยสุภาพงศ, 2558) 
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 องค์ประกอบของประสิทธิภาพการท างาน 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.ไดมีจ าแนกองค์ประกอบของประสิทธิภาพ
การท างาน ไวดังนี้  1. ปราโมทย์..รอดวินิจ (2557: 32).ไดอธิบายถึงองค์ประกอบของประสิทธิภาพ
การท างานที่เก่ียวกับองค์กร ซึ่งน าไปสูผลผลิตที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีหลักการท างาน 3 ด้าน คือ 
  1).เวลา (Time) หมายถึง ความสามารถของนักบัญชีในการปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายให้ส าเร็จทันตามระยะเวลาก าหนดไว.หรือมาตรฐานที่ตั้งไว้ ข้อมูลที่น าไปใช้ในการตัดสินใจ
ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนิ นงานของกิจการตรงตามความต้องการ                      
ของผู้บริหารต้องพิจารณาเปรียบเทียบประโยชนที่จะไดรับจากการรายงานที่ทันเวลากับความเชื่อถือ
ไดของรายงานนั้น กล่าวคือ หากกิจการรอจนกระทั่งทราบข้อมูลในนั้นในทุกด้านจึงจะเสนอรายงาน
ทางการเงิน รายงานนั้นอาจมีความเชื่อถือไดสูง แต่ไมมีประโยชน์ต่อผู้ใช้การเงินในการตัดสินใจ 
เนื่องจากไมทันต่อเวลา 
   2).คุณภาพของงาน (Quality.of.Work).หมายถึง นักบัญชีขององค์กรสามารถ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย โดยงานที่ปฏิบัตินั้นมีคุณภาพสูงหรือดีมากน้อยเพียงใด สวนใหญ่มัก
ก าหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วน ถูกต้อง.เชื่อถือได้ เรียบร้อย และสมบูรณตาม
ก าหนด นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของงานนั้นด้วย การควบคุมงาน 
เพ่ือก ากับให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานไดมาตรฐาน อันเป็นการตรวจตราควบคุมให้ผลผลิตของงานที่
ออกมาถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน และพยายามที่จะยกมาตรฐานให้สูงขึ้นจนเป็นที่พอใจของฝ่าย
บริหาร และลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการ การละเลยการควบคุมงานจะมีผลต่อการปล่อยปละละเลย ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานอาจไมปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบหรือปฏิบัติผิดพลาด บกพรองไมไดผลตามเป้าหมาย 
ไมทันเวลา และเกิดการสูญเปลาของทรัพยากร 
  3) ปริมาณงาน (Work”Quantity).หมายถึง.นักบัญชีขององค์กรสามารถปฏิบัติงาน
ที่ไดรับมอบหมาย โดยปริมาณที่แล้วเสร็จมีจ านวนมากว่าจ านวนงาน และเวลาท างานปกติ 
 2. ศุภดา..สุริยสุภาพงศ์ (2558:.36) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของประสิทธิภาพการ
ท างาน ประกอบด้วย ด้านผลการปฏิบัติงาน ด้านต้นทุนงาน และด้านเวลา ดังนี้ 
  1) ด้านผลการปฏิบัติงาน (Performance).หมายถึง งานที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน
ไดมาตรฐาน ครบถ้วนสมบูรณทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ เชื่อถือได จะน ามาซึ่ง  ความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ผู้รับตรวจ ผู้บริหาร เป็นต้น (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558) 
  2) ด้านต้นทุนงาน (Working Costs) ต้นทุนงานในการด าเนินงานเป็นเรื่องที่องค์กร
ให้ความส าคัญซึ่งจะสะท้อนถึงผลการด าเนินงานขององค์กร เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
พอเหมาะพอควร.เพ่ือที่จะไดรับประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรนั้น การใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวัง 
พยายามไมให้เกิดส่วนเกินเหลือทิ้ง ไมใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย    
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 จากที่กล่าวมาข้างต้น ประสิทธิภาพการท างานถือเป็นหัวใจส าคัญขององค์กร ซึ่งทุก ๆ
องค์กรจ าเป็นต้องมีประสิทธิภาพการท างานที่ดี ประสิทธิภาพการท างานเป็นความสามารถในการ
ท างาน.หรือการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรให้บรรลุผลส าเร็จหรือวัตถุประสงค์ที่องค์กรตั้งไว้
ส่งผลให้บุคลากรทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจสูงสุด.ดังนั้น องค์ประกอบของประสิทธิภาพการท างาน                
จึ ง ป ร ะ ยุ ก ต์ จ า ก ง า น วิ จั ย ข อ ง . ป ร า โ ม ท ย์ . . ร อ ด วิ นิ จ  ( 2 5 5 7) . แ ล ะศุ ภ ด า ใ สุ ริ ย สุ ภ า
พงศ.์(2558).องค์ประกอบของประสิทธิภาพการท างานที่จะท าให้เกิดผลส าเร็จนั้น ประกอบด้วย  
 1. คุณภาพของงาน หมายถึง การที่องค์กรมีผลงานที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง .เชื่อถือได้ 
และตรงตามระเบียบ.กฎเกณฑ์.ข้อบังคับ ตรงตามมาตรฐานที่องค์กรได้ก าหนด ไม่มีข้อผิดพลาด
เกิดข้ึน เกิดการสูญเปล่าในการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า 
 2. ปริมาณงาน หมายถึง องค์กรสามารถจัดสรรจ านวนงานให้นักบัญชีได้อย่างเหมาะสมมี
การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ิมจ านวน และบรรลุวัตถุประสงค์งานในแต่ละด้าน 
 3. เวลา หมายถึง ความสามารถของนักบัญชีที่ใช้ในปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายให้ส าเร็จ
ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด มีการใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4. ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถของนักบัญชีในการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน 
มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ เชื่อถือได ครบถ้วนสมบูรณทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ  
 5..ต้นทุนงาน หมายถึง องค์กรมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเกิดขึ้นภายใต้งบประมาณที่
ก าหนดไว้ มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น.ใช้ทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่อย่างจ ากัด.และเกิดประโยชนสูงสุด
จากทรัพยากรนั้น  

นอกจากนี้  จากการศึกษางานวิจัยในอดีตพบว่า ทักษะทางวิชาชีพ ด้านทักษะทางการ
บริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ด้านทักษะทาง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร และด้านทักษะทางปัญญา มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกและส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของนักบัญชีในส านักงานบัญชีจังหวัดนครราชสีมา (ฐิติรัตน์  มีมาก                
และคณะ, 2559)  นอกจากนั้น สุพรรษา  จิตต์มั่น และกรรณิการ์ ธรรมสรากูร (2559) พบว่า ทักษะ
ทางปัญญา ทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะด้านคุณลักษณะ และทักษะด้านปฏิสัมพันธ์ส่งผลเชิงบวก
ต่อประสิทธิภาพการท างานด้านผลการปฏิบัติงาน ในขณะที่ทักษะทางปัญญา และทักษะทางด้าน
ปฏิสัมพันธ์ ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท างานด้านต้นทุน และนอกจากนั้นยังพบว่าทักษะทาง
ปัญญา ทักษะด้านปฏิสัมพันธ์ และทักษะทางด้านการบริหารองค์กร ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
การท างานด้านเวลา นอกจากนี้งานวิจัยในอดีตยังพบว่า 1) ประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านความรู้              
และด้านทักษะ มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านคุณภาพผลงาน 2) ประสิทธิภาพการเรียนรู้
ด้านเจตคติ มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านปริมาณผลงาน 3) ประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านเจต
คติ และด้านทักษะ มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านความตรงต่อเวลาในการท างาน และ                
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4) ประสิทธิภาพการเรียนรู้ ด้านเจตคติ ด้านทักษะ และด้านความรู้ มีผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานโดยรวม (ประทีป  วจีทองรัตนา, 2558) นอกจากนั้น Abas and Imam (2016) พบว่า 
ทักษะการจัดการส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับประสิทธิภาพการท างานตาม
พฤติกรรมของพนักงาน อย่างไรก็ตาม การมีทักษะการคิดและการแก้ปัญหาท าให้พนักงานได้รับ
ประโยชน์มากขึ้น และทักษะในการท างานเป็นทีมหรือทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานตามพฤติกรรมของพนักงาน นอกจากนี้การที่องค์กรจะ
ประสบผลส าเร็จได้จะต้องอาศัยความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งด้ านทักษะ
ความสามารถของพนักงาน และค่านิยมที่ตรงกับความต้องการขององค์กร  

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในด้านต่างๆ            
เป็นเครื่องมือในการจัดท าสารสนเทศทางการบัญชีให้มีคุณภาพและให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน 
ซึ่งมผีลต่อประสิทธิภาพการท างานของส านักงานบัญชี  จึงตั้งสมมติฐาน ได้ดังนี้ 
 สมมุติฐานที่ 1 a-e คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ ด้านทักษะด้านปัญญามี
ความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับประสิทธิภาพการท างานของส านักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น                      
(a) ด้านคุณภาพของงาน (b) ด้านปริมาณงาน (c) ด้านเวลา (d) ด้านผลการปฏิบัติงาน และ                  
(e) ด้านต้นทุนงาน 
 สมมุติฐานที่ 2 a-e คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ ด้านทักษะด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและการสื่อสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างานของส านักงานบัญชี
ในจังหวัดขอนแก่น (a) ด้านคุณภาพของงาน (b) ด้านปริมาณงาน (c) ด้านเวลา (d) ด้านผลการ
ปฏิบัติงาน และ (e) ด้านต้นทุนงาน 
 สมมุติฐานที่ 3 a-e คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์     ด้านทักษะด้านการจัดการ
บุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างานของส านักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น                 
(a) ด้านคุณภาพของงาน (b) ด้านปริมาณงาน (c) ด้านเวลา (d) ด้านผลการปฏิบัติงาน และ                   
(e) ด้านต้นทุนงาน 
 สมมุติฐานที่ 4 a-e คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์    ด้านทักษะด้านการจัดการ
องค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างานของส านักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น               
(a) ด้านคุณภาพของงาน (b) ด้านปริมาณงาน (c) ด้านเวลา (d) ด้านผลการปฏิบัติงาน และ             
(e) ด้านต้นทุนงาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. กระบวนการและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ส านักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น  จ านวน 53 แห่ง 

โดย โดยผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ตอบแบสอบถาม คือหัวหน้าส านักงานบัญชี (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2560) 
คณะผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองให้กับประชากรกลุ่มตัวอย่างตามส านักงานบัญชีใน
จังหวัดขอนแก่น จ านวน 53 แห่ง จ านวนแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมามีจ านวน 45 ฉบับ และได้ท า
การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์ทั้งสิ้น 43 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 79.25 เมื่อเปรียบเทียบกับแบบสอบถามที่ส่งไปยังประชากรกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้อง
กับ Aaker, Kumar และ Day (2001) ได้เสนอว่าการส่งแบบสอบถามต้องมีอัตราตอบกลับเกินร้อยละ 
20 ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง จึงจะถือว่ายอมรับได้ว่ามีจ านวนข้อมูลเพียงพอในการน าไปวิเคราะห์
ผลการวิจัย 

2. การวัดคุณลักษณะของตัวแปร  
เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็นแบบสอบถ าม (Questionnaire) ตั วแปรอิสระ 

คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) จ านวน 14 ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหาคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ 4 ด้าน ได้แก่ 
ทักษะด้านปัญญา จ านวน 3 ข้อ ทักษะด้านความสัมพันธ์และการสื่อสาร จ านวน 4 ข้อ ทักษะด้าน
การจัดการบุคคล จ านวน 3 ข้อ และทักษะด้านการจัดการองค์กร จ านวน 4 ข้อ (ประยุกต์จาก
งานวิจัยของ ปราโมทย์ รอดวินิจ, 2558) ตัวแปรตาม ประสิทธิภาพการท างานของส านักงานบัญชีใน
จังหวัดขอนแก่น ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 17 
ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูลประสิทธิภาพการท างาน 5 ด้าน ได้แก่ด้านคุณภาพของงาน จ านวน 4 ข้อ 
ด้านปริมาณงาน จ านวน 4 ข้อ ด้านเวลา จ านวน 3 ข้อ ด้านผลการปฏิบัติงาน จ านวน 3 ข้อ และด้าน
ต้นทุนงาน จ านวน 3 ข้อ (ประยุกต์จากงานวิจัยของศุภดา  สิริยสุภาพงศ์, 2558) 

3. คุณภาพของเครื่องมือวัด  
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ในงานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษา ทบทวนเอกสาร ทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน ามาสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาถึง
รายละเอียดที่ครอบคลุมถึงความมุ่งหมายและสมมติฐานการวิจัย คณะผู้วิจัยได้ทดสอบความเที่ยงตรง
ผ่านการพิจารณาเนื้อหาของข้อค าถามจากผู้เชี่ยวชาญและหาค่าอ านาจจ าแนกแบบสอบถามเป็นราย
ข้อ (Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค Item–total Correlation ซึ่งคุณลักษณะของนักบัญชีที่
พึงประสงค์ มีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.567 - 0.816 และประสิทธิภาพในการท างานของ
ส านักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่นมีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.585 - 0.894 ซึ่งสอดคล้องกับ 
Nunnally (1978) ได้น าเสนอว่าการทดสอบค่าอ านาจจ าแนกมากกว่า 0.40 เป็นค่าที่ยอมรับได้ 
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แสดงว่า แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพสามารถน ามาใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ือท าวิจัยได้ และ
ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Test) เป็นรายด้านโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) ซึ่งคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึง
ประสงค์มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ระหว่าง 0.761 - 0.782 และประสิทธิภาพในการท างานของ
ส านักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่นมี ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ระหว่าง 0.701 - 0.866 ซึ่งสอดคล้อง
กับ Hair et al. (2006) แสดงความเห็นว่าค่า Alpha มากกว่า 0.7 เป็นค่าที่ยอมรับได้มีความ
เที่ยงตรงในการวัด แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพสามารถน ามาใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ือท า
วิจัยได้  

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และ การ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบของคุณลักษณะของนักบัญชีที่
พึงประสงค์กับประสิทธิภาพการท างานของส านักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเขียนสมการได้ ดังนี้ 

สมการ  QFW = 𝛼1 + β1INT+ β2IAC+ β3PER+β4ORG+ε1  

WOL = 𝛼2 + β5INT+ β6 IAC+ β7PER+β8ORG+ε2  

TIL    = 𝛼3 + β9INT+ β10IAC+ β11PER+β12ORG +ε3 

OPE  = 𝛼4 + β13INT+ β14 IAC+ β15PER+β16ORG+ε4  

CFW = 𝛼5 + β17INT+ β18 IAC+ β19PER+β20ORG+ε5 
 

เมื่อ INT  แทน  คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชี    
    ที่พึงประสงค์ ด้านปัญญา  
 IAC  แทน  คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชี    
    ที่พึงประสงค์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 
  PER  แทน  คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชี     
    ที่พึงประสงค์ ด้านการจัดการบุคคล 
 ORG  แทน  คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชี    
    ที่พึงประสงค์ ด้านการจัดการองค์กร 

QFW  แทน  คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน        
    ของส านักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น ด้านคุณภาพของงาน 
 WOL  แทน  คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน        
    ของส านักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น ด้านปริมาณงาน 
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 TIL  แทน  คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน        
    ของส านักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น ด้านเวลา 
 OPE  แทน  คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน        
    ของส านักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น ด้านผลการปฏิบัติงาน 
 CFW  แทน  คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน        
    ของส านักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น ด้านต้นทุนงาน 
ผลการวิจัย 
 
ตาราง 1 แสดงการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณระหว่างคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์และ
ประสิทธิภาพการท างาน ของส านักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น 
 
ตัวแปร QFW WOL TIL OPE CFW INT IAC PER ORG 

X 4.17 3.98 4.1 4.09 3.95 4.16 4.21 4.31 3.93 

S.D. 0.58 0.55 0.52 0.58 0.65 0.63 0.48 0.50 0.53 
QFW 

 
0.679*** 0.480*** 0.751*** 0.548*** 0.790*** 0.450*** 0.671*** 0.642*** 

WOL 
  

0.638*** 0.765*** 0.538*** 0.626*** 0.441*** 0.576*** 0.564*** 
TIL 

   
0.524*** 0.440*** 0.530*** 0.445*** 0.495*** 0.550*** 

OPE 
    

0.574*** 0.738*** 0.501*** 0.606*** 0.630*** 

CFW 
     

0.480*** 0.358*** 0.482*** 0.521*** 
INT 

      
0.536*** 0.654*** 0.718*** 

IAC 
       

0.707*** 0.682*** 

PER 
        

0.731*** 
ORG 

         *** p < 0.01, ** p < 0.05 

  
 จ าก ตา ร า ง  1 พบ ว่ า  ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะมี ค ว าม สั ม พั น ธ์ ไ ม่ เ กิ น  0.90 
( Berry.and.Feldman:.1985).แ ต่ ค ณ ะผู้ วิ จั ย ยื น ยั น ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ จึ ง ท า ก า ร ท ด ส อ บ 
Multicollinearity โดยใช้ VIF ปรากฏว่ามีค่า VIF ของตัวแปรอิสระ คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึง
ประสงค์มีค่า.3.047.ซึ่งน้อยกว่า.10.แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน.แต่ไม่มีนัยส าคัญ (Black 
et al., 2006)                  
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ตาราง 2 แสดงการทดสอบการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึง
ประสงค์และประสิทธิภาพการท างาน 
 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
ด้าน

คุณภาพ
ของงาน 

ด้านปริมาณ
งาน 

ด้านเวลา 
ด้านผลการ
ปฏิบัติงาน 

ด้านต้นทุน
งาน 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 
H1a-H4a H1b-H4b H1c-H4c H1d-H4d H1e-H4e 

ทักษะด้านปัญญา 
(H1a-H1e) 

0.558*** 0.344** 0.202 0.501*** 0.177 

(0.128)*** (0.161)** (0.163) (0.146)*** (0.211) 
ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์และการ
สื่อสาร (H2a-H2e) 

-0.196**** -0.032*** 0.076 0.036*** -0.125 

(0.171)*** (0.213)** (0.216) (0.194)*** (0.281) 

ทักษะด้านการจัดการ
บุคคล    (H3a-H3e) 

0.396*** 0.285*** 0.105 0.169*** 0.276 
(0.182)*** (0.228)*** (0.231) (0.207)*** (0.300) 

ทักษะด้านการจัดการ
องค์กร   (H4a-H4e) 

0.075*** 0.119*** 0.245 0.118*** 0.376 

(0.177)*** (0.222)*** (0.225) (0.201)*** (0.291) 
Adjusted R2 0.643*** 0.385*** 0.279 0.532*** 0.236 

Maximum VIF 3.047*** 3.047*** 3.047 3.047*** 3.047 

***p<0.01, **p<0.05,  
 
 จากตาราง 2 แสดงให้เห็นถึงผลการทดสอบผลกระทบ 4 ด้านของคุณลักษณะของนัก
บัญชีที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยด้านทักษะด้านปัญญา ด้านทักษะด้านความสัมพันธ์และการสื่อสาร 
ด้านทักษะด้านการจัดการบุคคล และด้านทักษะด้านการจัดการองค์กร มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างานของส านักงานบัญชีด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้าน
เวลา ด้านผลการปฏิบัติงาน และด้านต้นทุนงาน ตามสมมุติฐานที่ 1-4 a-e ดังนี้1. ทักษะด้านปัญญามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับด้านคุณภาพของงานß (H1a: ß = 0.558; p.<’0.01).ด้านปริมาณงาน.
(H1b:.ß.=.0.344; p.<.0.05) และด้านผลปฏิบัติงาน(H1d:.ß.=.0.501; p.<.0.01).ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฐิติรัตน์..มีมาก และคณะ (2559).กล่าวว่า การที่นักบัญชีมีทักษะด้านปัญญาจะส่งผลให้
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งานมีคุณภาพ และมีปริมาณงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรษา..จิตต์มั่น และ
กรรณิการ์..ธรรมสรากูร (2559) .กล่าวว่า.ทักษะด้านปัญญาของนักบัญชีจะส่งผลต่อผลปฏิบัติงาน
ของ.นักบัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร น่าน ดังนั้น H1a,H1b,H1d 
ยอมรับสมมติฐาน 
 ในทางตรงกันข้ ามทักษะด้ านปัญญาไม่มีความสัม พันธ์ เชิ งบวกกับด้ านเวลา 
(H1c:.ß.=.0.202; p > 0.005) 
และต้นทุนงาน.(H1e:.ß.=.0.177;.p.>.0.05).ดังนั้น.H1c,H1e ปฏิเสธสมมติฐาน 
 2..ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสารไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ด้านคุณภาพของงาน.(H2a: ß.=.-.0.196;.p.>.0.05).ด้านปริมาณงาน.(H2b: ß.=.-.0.032;.p.>.0.05) 
ด้านเวลา.(H2c: ß.=.0.076;.p.>.0.05).ด้านผลการปฏิบัติงาน.(H2d: ß.=.0.036;.p.>.0.05).และด้าน
ต้นทุนงาน (H2e: ß = - 0.125; p > 0.05) ดังนั้น H2a-e ปฏิเสธสมมติฐาน 
 3.’ทักษะด้านการจัดการบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับด้านคุณภาพของงานง(H3a: 
ß’= 0.396; p < 0.05) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติรัตน์..มีมาก  และคณะ (2559).กล่าวว่าการที่
นักบัญชีมีทักษะการจัดการบุคคลจะส่งผลให้งานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น H3a ยอมรับสมมติฐาน 
 ในทางตรงกันข้ามทักษะด้านการจัดการบุคคลไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับด้านปริมาณ
งาน (H3b:.ß.=.0.285;.p.>.0.05).ด้านเวลา (H3c: ß.=.0.105;.p.>.0.05).ด้านผลการปฏิบัติงาน.
(H3d: ß .=.0.169;.p.>.0.05).และด้านต้นทุนงาน .(H3e: ß .=..0.276;.p.>.0.05).ดังนั้นH3b-e”
ปฏิเสธสมมติฐาน 
 4. ทักษะด้านการจัดการองค์กรไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับด้านคุณภาพของงาน (H4a: 
ß .=.0.075;.p.>.0.05). ด้ า น ป ริ ม า ณ ง า น . ( H4b: ß .=.0.119;.p.>.0.05). ด้ า น เ ว ล า . ( H4c: 
ß.=.0.245;’p.>.0.05).ด้านผลการปฏิบัติงาน.(H4d: ß.=.0.118;.p.>.0.05).และด้านต้นทุนงาน (H4e: 
ß.=.0.376;.p.>.0.05).ดังนั้น H4a-e ปฏิเสธสมมติฐาน 
 
สรุปและอภิปรายผล 

รายงานวิจัย เรื่อง ผลกระทบของคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ที่มีต่อประสิทธิภาพ
การท างานของส านักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดในการวิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ ด้านทักษะทางปัญญา มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างานโดยรวม ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน และด้านผลการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากนักบัญชีที่มีทักษะด้านปัญญา มีความรู้ความสามารถทางการบัญชี และมีทักษะ
ด้านต่าง ๆ จะส่งผลให้นักบัญชีมีสามารถในการปฏิบัติงานและมีผลงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อการ
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ใช้งาน และมีปริมาณงานที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติรัตน์  มีมาก และคณะ (2559) 
กล่าวว่าด้านทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคล ด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและการสื่อสาร และด้านทักษะทางปัญญามีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกและส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ด้านเวลา ด้านคุณภาพของงาน และด้านปริมาณงาน 
ของนักบัญชีในส านักงานบัญชี จังหวัดนครราชสีมา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรษา จิตต์มั่น 
และกรรณิการ์ ธรรมสรากูร (2559) กล่าวว่าทักษะทางปัญญาทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะด้าน
คุณลักษณะและทักษะด้านปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ
ท างาน ด้านผลการปฏิบัติงาน  
 คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ด้านทักษะด้านการจัดการบุคคลมีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างานโดยรวม ด้านคุณภาพของงาน เนื่องจาก นักบัญชีมีการ
จัดการด้านบุคคลในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการวางแผนบริหารเวลาในการท างาน และมี
ความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติงาน จะส่งผลต่อคุณภาพของรายงานทางการเงิน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ฐิติรัตน์  มีมาก  และคณะ (2559) กล่าวว่า นักบัญชีที่สามารถท างานเป็นทีม และมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนส านักงานให้มีความเจริญก้าวหน้าและประสบผลส าเร็จสามารถ
ท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมีการเรียงล าดับความส าคัญของการท างาน สามารถจัดท ารายงาน
งบการเงินได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน นอกจากนั้นยังมีความรู้ความเข้าใจในการ
น าสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
  
ขอเสนอแนะ   

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ส านักงานบัญชีควรน าผลการวิจัยไปใช้ในการก าหนดคุณลักษณะของนักบัญชีที่
พึงประสงค์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด 
  1.2 ส านักงานบัญชีควรน าผลการวิจัยไปประยุกต์เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบายในการกล่าวชมเชยหรือให้ผลตอบแทนแก่พนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานส าเร็จหรือเพ่ือเป็น
แรงจูงใจในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  1.3 ส านักงานบัญชีควรน าผลการวิจัยมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณานักบัญชี                    
ในส านักงานหรือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดหน้าที่ของนักบัญชี 
 2.ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ผู้ที่สนใจในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์
ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากส านักงานบัญชี เช่น หน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายมากข้ึน   
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  2.2 ผู้ที่สนใจในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรหาวิธีการในการวิจัยในลักษณะอ่ืน เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและแตกต่างไปจากวิธีการเดิม เช่น การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
  2.3 ผู้ที่สนใจในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรน าผลการวิจัยด้านที่มีระดับนัยส าคัญหรือ
ได้รับการยอมรับมากท่ีสุดไปศึกษาหาข้อมูลเชิงลึก.เพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมของนักบัญชีต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัย เรื่ อง  การสร้ างตัวละครในนวนิยายชุดสิบสองเศร้ า  ของ Chiffon_cake                         
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีการสร้างตัวละครและพฤติกรรมของตัวละครเอกที่ปรากฏในนวนิยาย
ชุดสิบสองเศร้า ของ Chiffon_cake จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ บัลลังก์ปักษา ราชาวิหค และดุจนกในกรง
ขัง โดยจะศึกษาตามแนวคิดการสร้างตัวละคร ทฤษฎีจิตบุคลิกภาพ และทฤษฎีจิตวิทยาสังคม 
ผลการวิจัยพบว่า กลวิธีการสร้างตัวละครแบบพลวัตเป็นกลวิธีที่ผู้แต่งน ามาใช้ในการสร้างตัวละครเอก 
โดยท าให้ตัวละครมีความสมจริงและมีบุคลิกที่สร้างความน่าสนใจแก่ผู้อ่าน ทั้งยังพบว่าตัวละครเอก
ทุกตัวมีความเป็นตัวละครต่อเนื่องซึ่งจะปรากฏในอีกเรื่องหนึ่งเสมอ ส่วนพฤติกรรมของตัวละคร 
พบว่า ตัวละครทุกตัวถูกควบคุมพฤติกรรมด้วย Id Ego และ Superego พบการแสดงสัญชาตญาณ
แบบมุ่งเป็นและมุ่งตาย นอกจากนี้ยังใช้กลวิธีการป้องกันตัวมากกว่าหนึ่งชนิดในการปกป้องตัวเอง
และแก้ปัญหาตามแนวคิดจิตบุคลิกภาพของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud)   ตัวละครแสดง
พฤติกรรมแบบการมีปม (Persona Unconscious) และแบบการสร้างภาพลักษณ์ที่สังคมคาดหวัง
มากที่สุด(Persona) ตามแนวคิดของคาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung) และยังพบว่าตัวละครอีก 
5 ตัว แสดงพฤติกรรมที่เกิดจากสภาพสังคมเป็นตัวกระตุ้นมากกว่า 1 ขั้น ตามแนวคิด Psychosocial 
stage ของแอริค เอช แอริคสัน (Erik H. Erikson) 
ค าส าคัญ: การสร้างตัวละคร  สิบสองเศร้า  ชิฟฟอน เค้ก 
 

Abstract 
  The aim of this character creation in the Sib Song Saow Series of 
Chiffon_cake research was to study the character creation and behavior of 
protagonist in the Sib Song Saow Series of Chiffon_cake 3 chapters; Ban Lang Pak Sa, 
Ra Cha Wi Hok and Duj Nok Nai Krong Khang by using character creation concept, 
theories of personality and Social Psychological Theory. The results of this character 
creation in the Sib Song Saow Series of Chiffon_cake research was found that 
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Dynamic character creation strategies was the tactics used by the author, to create 
the protagonist. The character was made to be realistic and got interesting 
personality for readers. It was also found that every protagonist did appear in 
another chapter, successively. It was found that behavior of every character was 
controlled by Id Ego and Superego, shown through intuitive and destructive. 
Furthermore, more than one types of self-defense was used to protect ones’ self 
and the characters also solved the problems by using Psychoanalytic Theory of 
Sigmund Freud. It was found that the characters showed their Persona Unconscious 
and Persona based on the concept of Carl Gustav Jung, and five more characters 
showed their Behavior of social conditions more than 1 step based on Psychosocial 
stage concept of Erik H. Erikson.  
Keywords: character creation, Sib Song Saow, Chiffon_cake 
 
บทน า 

นวนิยายเป็นวรรณกรรมบันเทิงคดีรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้ อ่านอย่างแพร่หลาย 
ซึ่งบุญยงค์ เกศเทศ (2536, หน้า 106) ได้กล่าวถึงนวนิยายว่า นวนิยายนั้นเป็นการบรรยายพฤติกรรม
ของมนุษย์และสังคม อาจเกิดขึ้นจากความเป็นจริง หรือจินตนาการของผู้เขียนหรือระคนกันระหว่าง
ข้อเท็จจริงกับจินตนาการซึ่งนวนิยายอาจมีวิธีการเขียนได้หลายรูปแบบ เนื้อหาของนวนิยายส่วนใหญ่
มักจะกล่าวถึงความรักโดยใช้ตัวละครเป็นตัวแทนจินตนาการของผู้เขียน ในปัจจุบันการเขียนนวนิยาย
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก นอกจากจะใช้ตัวละครชายหญิงแล้ว ผู้เขียนยังสร้างตัวละครที่อยู่เหนือ
ค่านิยมแบบเก่าอย่างการใช้ตัวละครที่เป็นเพศเดียวกันและผูกเรื่องให้ตัวละครนั้นรักกันเอง ซึ่งเรื่อง
ดังกล่าวได้กลายเป็นนวนิยายรักร่วมเพศในที่สุด 

นวนิยายชุดสิบสองเศร้า เป็นผลงานเขียนของ Chiffon_cake มีลักษณะเป็นนวนิยายรัก
ร่วมเพศระหว่างชายกับชาย มีแนวคิดการเขียนจากค าสแลงว่า “นก” ที่มีความหมายสื่อถึงความ
ผิดหวัง โดย Chiffon_cake (ม.ป.ป.,531) ได้กล่าวถึงความเป็นมาของนวนิยายชุดนี้ว่า “สิบสอง
เศร้า” มีที่มาจากผู้ชายสิบสองคนที่ผิดหวังจากความรักในรูปแบบต่าง ๆ กันออกไป ส่วนใหญ่แล้ว
มักจะเป็นความรักที่เกี่ยวโยงกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ค าว่า “เศร้า” คนเขียนตั้งใจสื่อถึงความผิดหวัง 
หรือค าท่ีก าลังฮิต ๆ กันนั่นก็คือ “นก” ซึ่งนวนิยายชุดสิบสองเศร้าประกอบไปด้วยเรื่อง บัลลังก์ปักษา 
ราชาวิหค และ ดุจนกในกรงขัง โดยทั้งสามเรื่องจะมีพ้ืนหลังฉากเดียวกัน คือ มหาวิทยาลัย B มีการ
ด าเนินเรื่องตามปฏิทินเริ่มต้นที่เรื่องบัลลังก์ปักษา เรื่อง  ราชาวิหค และเรื่อง ดุจนกในกรงขัง
ตามล าดับ นอกจากนี้ ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของนวนิยายชุดสิบสองเศร้าคือกลวิธีการสร้างตัว
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ละคร Chiffon_cake ได้สร้างตัวละครที่มีพฤติกรรมชัดเจนอย่างโดดเด่น อีกทั้งยังสามารถใช้ตัวละคร
เล่าเรื่องได้อย่างเป็นธรรมชาติ ดังที่วนิดา บ ารุงไทย (2543, หน้า 130) ได้กล่าวถึงตัวละครว่าเป็น
บุคคลที่ผู้แต่งก าหนดขึ้น เป็นองค์ประกอบส าคัญในการเล่าเรื่องในนวนิยายทุกประเภท เพราะถ้าไม่มี
ตัวละครก็ไม่มีเรื่อง นอกจากนี้ตัวละครยังเป็นจุดดึงดูดความสนใจ ความประทับใจของผู้อ่านมากกว่า
ส่วนอื่น ๆ ของนวนิยาย 

รูปแบบกลวิธีการสร้างและการใช้ตัวละครของ Chiffon_cake มีความหลากหลายด้าน
พฤติกรรม มีการสร้างปมปัญหาและความเป็นมาให้กับตัวละครทุกตัวอย่างน่าสนใจและสมจริง 
เนื่องจากการสร้างให้ตัวละครต่าง ๆ ในเรื่องมีความชัดเจนด้านพฤติกรรม ความคิด อุดมการณ์ จะ
ช่วยสร้างให้ตัวละครมีแรงดึงดูดที่ท าให้ผู้อ่านพึงพอใจหรือเกิดอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครนั้น ๆ ได้ 
นอกจากนี้รูปแบบการน าเสนอตัวละครของ Chiffon_cakeยังมีรูปแบบที่เรียกว่าตัวละครต่อเนื่องอยู่
ด้วย กล่าวคือเมื่อนวนิยายเรื่องหนึ่งได้จบลงแล้ว แต่ตัวละครจากเรื่องนั้นจะกลายเป็นตัวละครที่มี
บทบาทในเรื่องต่อไปในฐานะตัวละครรองหรือตัวละครประกอบขึ้นอยู่กับบริบทเหตุการณ์ และไม่
เพียงแค่นวนิยายชุดสิบสองเศร้าเท่านั้นที่มีการใช้กลวิธีน าเสนอตัวละครแบบนี้ เพราะงานเขียน
ส่วนมากของ Chiffon_cakeปรากฏการใช้ตัวละครต่อเนื่องอยู่หลายเรื่องด้วยกัน หากแต่นวนิยายชุด
สิบสองเศร้านี้มีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวมากที่สุด อีกประการหนึ่งคือการเลือกใช้ตัวละครเพศชาย
ให้เป็นตัวเอกในการด าเนินเรื่อง นับเป็นการผลิตซ้ านวนิยายแนวความรักเดิมในรูปแบบใหม่และเป็นที่
น่าสังเกตอีกว่า นวนิยายชุดสิบสองเศร้าของ Chiffon_cake ได้รับความนิยมอ่านมากในกลุ่มนักอ่าน
ปัจจุบันจนส านักพิมพ์เอเวอร์วายที่เป็นส านักพิมพ์เจ้าของลิขสิทธิ์ออกแบบกล่องส าหรับใส่นวนิยายชุด
นี้จ าหน่ายในเวลาต่อมา และท ายอดขายสูงสุดส าหรับบูธของส านักพิมพ์ในงานมหกรรมหนังสือ
แห่งชาติครั้งท่ี 46 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2561 – 8 เมษายน 2561 อีกด้วย 
 ตัวละครเอกในนวนิยายชุดสิบสองเศร้า ของ Chiffon_cake ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีสังคมจริง
ของมนุษย์เป็นต้นแบบ ท าให้พฤติกรรมของตัวละครเอกที่แสดงออกมามีความซับซ้อน ท าให้เห็นถึง
ความใส่ใจในรายละเอียดของผู้เขียน ส่งผลให้นวนิยายมีคุณภาพและยังท าให้นวนิยายได้รับความ
สนใจจากผู้อ่าน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากลวิธีการสร้างตัวละครเอกในนวนิยายชุดดังกล่าว 
เพ่ือทราบถึงกลวิธีในการสร้างตัวละครที่ผู้แต่งใช้และเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับตัว
ละครในนวนิยายอื่น ๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษากลวิธีการสร้างตัวละครและพฤติกรรมของตัวละครเอก ที่ปรากฏในนวนิยายชุดสิบ
สองเศร้า ของ Chiffon_cake 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการวิจัย 

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากนวนิยายชุดสิบสองเศร้า แต่งโดย Chiffon_cake ประกอบด้วย 
เรื่อง บัลลังก์ปักษา ราชาวิหค และดุจนกในกรงขัง ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์เอเวอร์วาย ผู้วิจัยได้เลือก
ศึกษาเฉพาะตัวละครเอกของนวนิยายแต่ละเรื่องจ านวน 6 ตัว ได้แก่ ทนาย อาสา สงคราม อ้าย คีน 
และน้ าเงิน 

 
กรอบแนวคิดการศึกษา 
ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
1. กรอบแนวคิดการสร้างตัวละคร ตามแนวคิดของวนิดา บ ารุงไทย (วนิดา บ ารุงไทย, 2544 

หน้า 134) ส าหรับวิเคราะห์กลวิธีการสร้างและการน าเสนอตัวละคร ดังนี้ 
ตัวละครสถิต คือ ตัวละครที่มีการแสดงอารมณ์หรือพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งด้านเดียว

ตลอดทั้งเรื่อง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกและบทบาท 
ตัวละครพลวัต คือ ตัวละครที่มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ท าให้เกิด

บุคลิกที่หลากหลาย  
2. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมตัวละคร เป็นแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา 

ประกอบด้วย ทฤษฎีจิตบุคลิกภาพของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) และคาร์ล กุสตาฟ จุง 
(Carl Gustav Jung) และทฤษฎีจิตวิทยาสังคมของแอริค เอช แอริคสัน (Erik H. Erikson) เป็นกรอบ
การศึกษาวิเคราะห์ ดังนี้ 

2.1 ทฤษฎีจิตบุคลิกภาพของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) (Hall, C.S. & 
Lindzey, G, 1979 อ้างอิงใน ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2554, หน้า 17-31) ประกอบด้วย  

2.1.1 แนวคิดโครงสร้างจิต ได้แก่ Id คือ พลังของจิตไร้ส านึก แสดงออกมาโดยที่ไม่
รู้ตัว มักกระท าโดยสัญชาตญาณและแรงขับต่าง ๆ Ego คือ พลังของจิตที่ได้รับอิทธิพลมาจาก Id           
แต่กระท าไปโดยรู้ส านึก มีเหตุผล และSuperego คือ พลังของจิตที่อยู่เหนือ Id และ Ego เป็นพลังจิต
ที่มีศีลธรรมรู้คุณค่า 
   2.1.2 แนวคิดสัญชาตญาณ ได้แก่ สัญชาตญาณมุ่งเป็น คือ สัญชาตญาณแห่งการเอา
ชีวิตรอดของมนุษย์  และสัญชาตญาณมุ่งตาย คือ สัญชาตญาณที่มนุษย์โหยหาความตาย                      
ความเจ็บปวด 

  2.1.3 แนวคิดกลไกการป้องกันตัว ได้แก่ การเก็บกด คือการแก้ปัญหาโดยการเก็บ
อารมณ์ความรู้สึกไว้ในใจไม่เปิดเผยออกมา การท าตัวให้เหมือน คือการเลียนพฤติกรรมให้เหมือนสิ่งใด
สิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือแก้ปัญหา การหาสิ่งทดแทน คือการหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาทดแทนสิ่ง
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หนึ่งจากการที่ปรารถนาแล้วไม่ได้สิ่งที่ปรารถนามาครอบครอง     การแสดงปฏิกิริยาแกล้งท า คือการ
ท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือป้องกันการรู้สึกเสียหน้า เสียใจ หรือไม่โดดเด่น   การซัดทอด คือ
การระบายอารมณ์จากสิ่งที่พบเจอกับอีกสิ่งหนึ่งเป็นการซัดทอดอารมณ์ไปที่ผู้อ่ืน และองุ่นเปรี้ยว
มะนาวหวาน เป็นกลไกที่ได้จากข้อคิดในนิทานอีสป มีลักษณะเป็นการปลอบใจตนเองเมื่อรู้สึกผิดหวัง
ในสิ่งที่ต้องการ 

2.2 ทฤษฎีจิตบุคลิกภาพของคาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung) (Hall, C.S. & 
Lindzey, G, 1979 อ้างอิงใน ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2554, หน้า 35-38) ประกอบด้วย แนวคิด
โครงสร้างบุคลิกภาพ ได้แก่ Ego คือ จิตส านึกท่ีรวมถึงสติสัมปชัญญะและความรู้สึกนึกคิด Personal 
Unconscious คือ การมีปมด้อยในจิตใจ Collective Unconscious คือ จิตใต้ส านึกที่เกี่ยวพันกับ
สัญชาตญาณท่ีติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิด Persona คือ พฤติกรรมการแสดงออกตามที่สังคมคาดหวัง 
Anima และ Animus คือ ลักษณะของความเป็นชายหญิง และ Shadow คือ อารมณ์ที่ซ่อนลึกอยู่
ภายในจิตใจ 

2.3 ทฤษฎีจิตวิทยาสังคมของแอริค เอช แอริคสัน (Erik H. Erikson) (Erikson, E.H., 
1964 อ้างอิงใน ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2554 หน้า 56-66) ได้แก่ แนวคิด Psychosocial Stage 
ประกอบด้วย 

  ขั้นที ่1 การไว้ใจและการระแวง 
ขั้นที่ 2 ความเป็นตัวของตัวเองและความละอายใจ 
ขั้นที่ 3 ความคิดริเริ่มและความรู้สึกผิด 
ขั้นที่ 4 การเอาการเอางานและปมด้อย 
ขั้นที่ 5 การค้นพบตัวเองและการไม่เข้าใจตัวเอง 
ขั้นที่ 6 ความสนิทสนมและความเปล่าเปลี่ยว 
ขั้นที่ 7 การส่งเสริมผู้อื่นและความรักตัวเอง 
ขั้นที่ 8 ความม่ันคงทางจิตใจและความสิ้นหวัง 

 
ผลการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง การสร้างตัวละคร : กรณีศึกษาในนวนิยายชุดสิบสองเศร้า ของ 
Chiffon_cake ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษากลวิธีการสร้างตัวละครของ Chiffon_cake จากตัวละครเอก
จ านวน 6 ตัว โดยวิเคราะห์ตามแนวคิดกลวิธีการสร้างและจิตวิทยา ผลการศึกษาวิจัยปรากฏดังนี้ 

1. ทนาย เป็นตัวละครเอกในเรื่อง บัลลังก์ปักษา ตัวละครทนายเป็นตัวละครแบบพลวัต ใน
ขณะเดียวกันตัวละครนี้ก็ยังเป็นตัวละครต่อเนื่อง โดยเปลี่ยนบทบาทหน้าที่เป็นตัวละครประกอบใน
เรื่อง ราชาวิหค ท าหน้าที่กระตุ้นพฤติกรรมของตัวละครเอกให้แสดงออกมาและยังท าหน้าที่เป็นตัว
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ช่วยในการแก้ไขปัญหาของตัวละครเอกอีกด้วย ส าหรับพฤติกรรมของตัวละครทนายที่วิเคราะห์ตาม
ทฤษฎีจิตบุคลิกของซิกดมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) พบว่าตัวละครทนายถูกควบคุมพฤติกรรม
โดย Id และ Ego นอกจากนี้ยังแสดงสัญชาติญาณมุ่งเป็นออกมา ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า
สัญชาตญาณมุ่งเป็นดังกล่าวถูกกระตุ้นด้วยแรงขับทางเพศ และพบว่าตัวละครทนายมีกลไกการ
ป้องกันตัว 2 ชนิด คือ การเก็บกดและการแสดงปฏิกิริยาแกล้งท า ในส่วนของแนวคิดจิตบุคลิกภาพ
ของคาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung) พบว่าตัวละครทนายมีพฤติกรรมแบบ Persona คือ การ
แสดงพฤติกรรมที่สังคมคาดหวัง ตัวละครทนายต้องสร้างภาพลักษณ์ต่อสังคมว่าเขาไม่ได้ชอบอาสา
เนื่องจากเคยออกปากพูดว่าตนจะไม่มีทางชอบอาสาเด็ดขาด เมื่อตัวละครทนายเริ่มเกิดความรู้สึก
ชอบอาสาซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่เขาเคยกล่าวไว้นั้น ท าให้เขาต้องแสดงพฤติกรรมตามที่สังคมคาดหวังว่า
เขาจะท าอย่างที่พูดไว้ได้จริง และในส่วนของจิตวิทยาสังคมของแอริค เอช แอริคสัน (Erik H. 
Erikson) พบว่าตัวละครทนายมีพฤติกรรมตาม Psychosocial Stage ขั้นที่ 4 คือ การเอาการเอางาน 
พฤติกรรมนี้เองท่ีส่งผลให้ตัวละครทนายสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างราบรื่น 

2. อาสา เป็นตัวละครเอกในเรื่อง บัลลังก์ปักษา ตัวละครอาสาเป็นตัวละครแบบพลวัตและ
เป็นตัวละครต่อเนื่อง โดยปรากฏตัวอีกครั้งในฐานะตัวละครประกอบในเรื่อง ราชาวิหค แต่ไม่ได้ท า
หน้าที่ส่งเสริมตัวละครเอกในด้านใดด้านหนึ่งอย่างชัดเจน เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของตั วละครอาสา
ตามทฤษฎีจิตบุคลิกภาพของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud)พบว่าตัวละครอาสาถูกควบคุม
พฤติกรรมโดย Id และ Ego ตัวละครอาสาแสดงสัญชาตญาณแบบมุ่งตายเมื่อเขาประสบปัญหา กลไก
การป้องกันตัวที่ตัวละครอาสาใช้ปรากฏ 3 ชนิด ได้แก่ การเก็บกด การท าตัวให้เหมือน และการแสดง
ปฏิกิริยาแกล้งท า เมื่อวิเคราะห์ตัวละครอาสาตามแนวคิดจิตบุคลิกภาพของคาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl 
Gustav Jung)  พบว่าตัวละครนี้แสดงพฤติกรรมแบบ Personal Unconscious หรือการมีปม และ 
Anima-Animus หรือความเป็นชายหญิง เนื่องจากตัวละครอาสาถูกสร้างขึ้นมาให้มีลักษณะบุคลิกที่
ดึงดูดเพศเดียวกัน ท าให้เกิดเป็นปมด้อยภายในใจ เพราะแม้เขาจะเป็นผู้ชายแต่กลับมีคุณลักษณะของ
เพศหญิงที่โดดเด่นกว่า ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ Personal Unconscious และ Anima-Animus ของตัว
ละครอาสามีความสัมพันธ์กันจนส่งผลให้ตัวละครอาสามีทัศนคติ แบบ Introversion หรือการไม่เข้า
หาสังคมในที่สุด และในส่วนของแนวคิดจิตวิทยาสังคมของแอริค เอช แอริคสัน (Erik H. Erikson) 
พบว่าตัวละครอาสามีพฤติกรรมตาม Psychosocial Stage ขั้นที่ 1 คือ การไว้ใจและการระแวง 
พฤติกรรมนี้เกิดจากการที่ตัวละครอาสาไม่สามารถไว้ใจเพ่ือนผู้ชายได้ เนื่องจากเขามักถูกเพ่ือนที่เป็น
เพศเดียวกันสารภาพรักเสมอ 

3. สงคราม เป็นตัวละครเอกในเรื่อง ราชาวิหค ตัวละครสงครามเป็นตัวละครแบบพลวัตและ
เป็นตัวละครต่อเนื่อง ตัวละครนี้ปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในฐานะตัวละครประกอบในเรื่อง บัลลังก์ปักษา 
ท าหน้าที่กระตุ้นพฤติกรรมตัวละครเอกในเรื่องให้แสดงพฤติกรรมออกมา และยังท าหน้าที่เป็นตัว



 
 1234 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ละครที่สร้างปมปัญหาให้เกิดขึ้นภายในเรื่องอีกด้วย ตัวละครสงครามปรากฏตัวในฐานะตัวละคร
ประกอบอีกครั้งในเรื่อง ดุจนกในกรงขัง โดยท าหน้าที่กระตุ้นพฤติกรรมตัวละครเอกให้แสดงออกมา
เช่นกัน เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครสงครามตามแนวคิดของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) 
พบว่า ตัวละครสงครามถูกควบคุมพฤติกรรมโดย Id และ Ego มีการแสดงสัญชาตญาณแบบมุ่งเป็นใน
รูปแบบของการดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้นจากปัญหา และพบว่ามีการใช้กลไกการป้องกันตัว 3 ชนิด ได้แก่ 
การเก็บกด การแสดงปฏิกิริยาแกล้งท า และการซัดทอด ในส่วนของแนวคิดจิตบุคลิกภาพของคาร์ล 
กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung) พบว่าตัวละครสงครามมีพฤติกรรมแบบ Persona และ Shadow 
เนื่องจากตัวละครสงครามมีบทบาทเป็นประธานหอพักนักศึกษาชายสองที่ถูกสังคมสร้างภาพลักษณ์
ขึ้นมาว่าต้องขัดแย้งกับประธานหอพักนักศึกษาชายสาม ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วตัวละครสงครามไม่ได้
ต้องการให้เป็นเช่นนั้น เขาสนิทกับประธานหอพักนักศึกษาชายสามและมีใจให้ แต่ด้วยความยึดติดใน
ศักดิ์ศรีและความคาดหวังของบุคคลรอบตัวท าให้เขาต้องสร้างพฤติกรรมขัดแย้งกับประธานหอพัก
นักศึกษาชายสามข้ึนมา และในส่วนแนวคิดจิตวิทยาสังคมของแอริค เอช แอริคสัน (Erik H. Erikson) 
พบว่าตัวละครสงครามมีพฤติกรรมตาม Psychosocial Stage ขั้นที่ 6 คือ การลดความเป็นตัวเอง
เพ่ือเข้าหาผู้อ่ืน เนื่องจากตัวละครสงครามเป็นตัวละครที่มี Id สูงมาก ดังนั้นพฤติกรรมที่ถูกควบคุม
โดย Id จึงเด่นชัด แต่เมื่อตัวละครสงครามตกลงคบหากับคนรัก เขาจึงเริ่มปรับปรุงตัวเองเพ่ือให้คนรัก
ไม่อึดอัดใจเมื่อมีเขาอยู่ด้วย 

4. อ้าย เป็นตัวละครเอกในเรื่อง ราชาวิหค ตัวละครอ้ายเป็นตัวละครแบบพลวัตและเป็นตัว
ละครต่อเนื่อง ตัวละครนี้ปรากฏตัวครั้งแรกในเรื่อง บัลลังก์ปักษา ในฐานะตัวละครประกอบ ท าหน้าที่
กระตุ้นให้ตัวละเอกแสดงพฤติกรรมและสร้างสถานการณ์ภายในเรื่องให้เกิดปมปัญหาต่าง ๆ และ
ปรากฏตัวอีกครั้งในเรื่อง ดุจนกในกรงขัง โดยท าหน้าที่เป็นตัวละครประกอบเช่นเดิมแต่ไม่มีบทบาท
มากนัก เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละครอ้ายตามแนวคิดจิตบุคลิกภาพของ     ซิกมันด์  ฟรอยด์ 
(Sigmund Freud) พบว่าตัวละครอ้ายถูกควบคุมพฤติกรรมโดย Id และ Ego มีการแสดง
สัญชาตญาณแบบมุ่งเป็นและใช้กลไกการป้องกันตัว 2 ชนิด คือ การเก็บกดและการซัดทอด ในส่วน
ของแนวคิดจิตบุคลิกภาพของ   คาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung)  พบว่าตัวละครอ้ายมี
พฤติกรรมแบบ Persona และ Shadow เนื่องจากตัวละครอ้ายมีบทบาทในเรื่อง ราชาวิหค เป็น
ประธานหอพักนักศึกษาชายสามซึ่งถูกสร้างให้มีความขัดแย้งกับประธานหอพักนักศึกษาชายสอง แต่
ความขัดแย้งดังกล่าวเป็นความขัดแย้งที่สังคมคาดหวังให้เกิดขึ้น ดังนั้นตัวละครอ้ายจึงมีพฤติกรรม
สร้างบุคลิกตามท่ีสังคมคาดหวังโดยการแสร้งขัดแย้งกับประธานหอพักนักศึกษาชายสองทั้งที่พวกเขา
เป็นเพื่อนกัน และในส่วนของแนวคิดจิตวิทยาสังคมของแอริค เอช แอริคสัน (Erik H. Erikson) พบว่า
ตัวละครอ้ายมีพฤติกรรมตาม Psychosocial Stage ถึง 3 ขั้นคือ ขั้นที่ 5 การค้นพบตัวเอง ขั้นที่ 6 
การลดความเป็นตัวเองเพ่ือเข้าหาผู้อื่น และข้ันที่ 7 การสนับสนุนผู้อ่ืน 
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5. คีน เป็นตัวละครเอกในเรื่อง ดุจนกในกรงขัง ตัวละครคีนเป็นตัวละครแบบพลวัตและเป็น
ตัวละครต่อเนื่อง โดยปรากฏบทบาทเป็นตัวละครประกอบในเรื่อง ราชาวิหค ท าหน้าที่เป็นผู้ส่งเสริม
ให้ตัวละครเอกได้แสดงพฤติกรรมที่ต้องการ และช่วยสร้างเรื่องราวให้น่าสนใจ เมื่อวิเคราะห์ตัวละครคี
นตามแนวคิดจิตบุคลิกภาพของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) พบว่าตัวละครนี้ถูกควบคุม
พฤติกรรมไว้ด้วย Id, Ego และ Superego ซึ่งตัวละครคีนเป็นตัวละครเดียวในนวนิยายชุดสิบสอง
เศร้าที่ถูกควบคุมพฤติกรรมด้วยโครงสร้างจิตทั้ง 3 รูปแบบ นอกจากนี้ยังพบว่าตัวละครมีการแสดง
สัญชาตญาณแบบมุ่งเป็น และปรากฏใช้กลไกการป้องกันตัว 2 ชนิด คือ การท าตัวให้เหมือนและการ
หาสิ่งทดแทน เมื่อวิเคราะห์ตามแนวคิดจิตบุคลิกภาพของคาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung) 
พบว่าตัวละครคีนมีการแสดงพฤติกรรมแบบ Ego ทั้งนี้ Ego ตามแนวคิดของคาร์ล กุสตาฟ จุง   (Carl 
Gustav Jung) มีความแตกต่างกับ Ego ของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ตรงที่ Ego ของ
คาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung) จะครอบคลุมไปถึงสติสัมปชัญญะและความรู้สึกนึกคิด
มากกว่าการมีเหตุผลอย่างเดียว และยังพบว่ามีการแสดงพฤติกรรมแบบ Personal Unconscious 
อีกด้วย จากการวิเคราะห์พบว่าตัวละครคีนเป็นตัวละครที่ผู้แต่งสร้างขึ้นมาให้เป็นตัวละครที่มีปมใน
ลักษณะของอาการทางจิตซึ่งเกิดจากการที่เขาสูญเสียแม่ไปตั้งแต่เด็กท าให้เป็นโรคนอนคนเดียวไม่ ได้
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เมื่อน าแนวคิดจิตวิทยาสังคมของแอริค เอช แอริคสัน (Erik H. Erikson) มา
วิเคราะห์ พบว่าตัวละครคีนมีพฤติกรรมตาม Psychosocial Stage 2 ขั้นด้วยกัน คือ ขั้นที่ 1 การ
ไว้ใจและการระแวง และขั้นที่ 5 การค้นพบตัวเอง พฤติกรรมตาม  Psychosocial Stage ของตัว
ละครคีนถูกสังคมกระตุ้นให้เกิดขึ้นอย่างเด่นชัด เริ่มจากการที่เขาไม่สามารถไว้ใจใครได้อีกหลังจากที่
เขาได้สูญเสียแม่ไป ส่งผลให้เขาเลือกใช้การท างานเป็นทางออกของปัญหา เขาจึงเริ่มท างานตั้งแต่อายุ
ยังน้อยและประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานในที่สุด 

6. น้ าเงิน เป็นตัวละครเอกในเรื่อง ดุจนกในกรงขัง เป็นตัวละครแบบพลวัตและเป็นตัวละคร
ต่อเนื่อง ตัวละคร  น้ าเงินปรากฏตัวครั้งแรกในเรื่อง ราชาวิหค ในฐานะตัวละครประกอบแต่ไม่มี
บทบาทมากนัก เมื่อวิเคราะห์ตัวละครน้ าเงินตามแนวคิดจิตบุคลิกภาพของซิกมันด์ ฟรอยด์ 
(Sigmund Freud) พบว่าตัวละครนี้ถูกควบคุมพฤติกรรมด้วย Id และ Superego โดย Superego 
ของตัวละครเกิดขึ้นจากการที่ผู้แต่งสร้างตัวละครน้ าเงินให้เป็นตัวละครที่ไม่มีฐานะทางการเงินตั้งแต่
ต้น เมื่อพิจารณาภูมิหลังตัวละครจะพบว่าตัวละครน้ าเงินเป็นตัวละครเดียวในนวนิยายชุดสิบสองเศร้า
ที่ไมม่ีฐานะทางการเงินที่ดีนัก และด้วยเหตุนี้เองท าให้เขามีอุปนิสัยเจียมตัวซึ่งส่งผลให้มีจิตส านึกแบบ 
Superego ในที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่าตัวละครน้ าเงินแสดงสัญชาตญาณแบบมุ่งตาย และปรากฏใช้
กลไกการป้องกันตัวเพียงชนิดเดียว คือ การเก็บกด ในส่วนของแนวคิดจิตบุคลิกภาพของคาร์ล 
กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung)  พบว่าตัวละครน้ าเงินมีการแสดงพฤติกรรมแบบ Personal 
Unconscious หรือการมีปม เนื่องจากตัวละครน้ าเงินเป็นเด็กก าพร้า เขาเติบโตขึ้นมาด้วยการดูแล
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จากปู่ของเขาซึ่งเป็นคนสวน ท าให้ส่วนลึกภายในจิตใจเขาต้องการความรักความอบอุ่นจากครอบครัว 
และในส่วนของแนวคิดจิตวิทยาสังคมของแอริค เอช แอริคสัน (Erik H. Erikson) พบว่าตัวละครน้ า
เงินมีพฤติกรรมตาม Psychosocial Stage ขั้นที่ 4 คือ ขั้นการเอาการเอางาน วิเคราะห์ได้จากการที่
ตัวละครน้ าเงินเริ่มท างานหาเงินใช้เองตั้งแต่อายุยังน้อยเพ่ือต้องการแบ่งเบาภาระของปู่ ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากสภาพสังคมแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด โดยสภาพสังคมแวดล้อมที่กระตุ้น
คือความยากจนนั่นเอง 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 
 
ตาราง 1 แสดงผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดทฤษฎีจิตบุคลิกภาพของซิกมันด์ ฟรอยด์ 
(Sigmund Freud) และคาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung) 
 

ตัวละคร 

ทฤษฎีจิตบุคลิกภาพของ 
ซิกมันด์ ฟรอยด์ซิกด์มันด์ ฟรอยด์ (Sigmund 

Freud) 
ทฤษฎีจิตบุคลิกภาพของ 

คาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustuv 
Jung) โครงสร้าง

จิต 
สัญชาตญาณ กลไกการ

ป้องกันตัว 

ทนาย - Id 
- Ego 

- แบบมุ่งเป็น - การเก็บกด 
- การแสดง
ปฏิกิริยา 
แกล้งท า 

- Persona 

อาสา - Id 
- Ego 

- แบบมุ่งตาย - การเก็บกด 
- การท าตัวให้ 

เหมือน 
- การแสดง
ปฏิกิริยา 
แกล้งท า 

- Personal Unconscious 
- Anima Animus 

- Attitude แบบ Introversion 

สงคราม - Id 
- Ego 

- แบบมุ่งเปน็ - การเก็บกด 
- การแสดง
ปฏิกิริยา 
แกล้งท า 

- Persona 
- Shadow 
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ตัวละคร 

ทฤษฎีจิตบุคลิกภาพของ 
ซิกมันด์ ฟรอยด์ซิกด์มันด์ ฟรอยด์        

(Sigmund Freud) (ต่อ) 
ทฤษฎีจิตบุคลิกภาพของ 

คาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustuv 
Jung) โครงสร้าง

จิต 
สัญชาตญาณ กลไกการ

ป้องกันตัว 

   - การซัดทอด  
อ้าย - Id 

- Ego 
- แบบมุ่งเป็น - การเก็บกด 

- การซัดทอด 
- Persona 
- Shadow 

คีน - Id 
- Ego 

- 
Superego 

- แบบมุ่งเป็น - การท าตัวให้ 
เหมือน 

- การหาสิ่ง
ทดแทน 

- Ego 
- Personal Unconscious 

น้ าเงิน - Id 
- 

Superego 

- แบบมุ่งตาย - การเก็บกด - Personal Unconscious 

 
จากตาร า งข้ า งต้ น ส รุ ป ได้ ว่ า  ตั ว ละคร เอกทุ กตั ว ในนวนิ ย ายชุ ดสิ บ สอง เศร้ า                          

ของ Chiffon_cake เมื่อวิเคราะห์ตามทฤษฎีจิตบุคลิกภาพซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) 
พบว่า ตัวละครเอกทุกตัวมี Id เป็นโครงสร้างจิตพ้ืนฐานและมี Ego หรือ Superego เข้ามาร่วมด้วย
ขึ้นอยู่กับภูมิหลังและสภาพสังคมแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้น การแสดงออกของสัญชาตญาณมีเพียงตัว
ละครเอก 2 ตัว คือ อาสาและน้ าเงินเท่านั้นที่แสดงออกมาในแบบสัญชาตญาณมุ่งตาย ตัวละครเอก
ทุกตัวมีการใช้กลไกการป้องกันตัวแบบเก็บกดมากที่สุด ยกเว้นแต่ตัวละครคีนที่ไม่ได้ใช้กลไกการ
ป้องกันตัวดังกล่าว ในส่วนของทฤษฎีจิตบุคลิกภาพของคาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung)  
พบว่าการสร้างตัวละครให้มีพฤติกรรมแบบ Persona และ Personal Unconscious เป็นรูปแบบที่ 
Chiffo_cake ใช้สร้างตัวละครเอกมากที่สุด โดยการสร้างให้ตัวละครเอกมีพฤติกรรมเช่นนี้จะช่วยให้
ตัวละครเอกมีความน่าสนใจ มีมุมมองหลากมิติในตัวเอง ช่วยให้การด าเนินเรื่องเป็นที่น่าสนใจและน่า
ติดตามว่าตัวละครเอกเหล่านั้นจะมีวิธีการด าเนินชีวิตอย่างไร 
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ตารางที่ 2 แสดงผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดจิตวิทยาสังคม Psychosocial Stage ของ 
แอริค เอช แอริคสัน (Erik H. Erikson) 
 

Psychosocial Stage 
ตัวละครเอก 

ทนาย อาสา สงครา
ม 

อ้าย คีน น้ าเงิน 

ขั้นที่ 1 การไว้ใจและการระแวง - / - - / - 
ขั้นที่ 2 ความเป็นตัวของตัวเองและความ
ละอายใจ 

- - - - - - 

ขั้นที่ 3 ความคิดริเริ่มและความรู้สึกผิด - - - - - - 
ขั้นที่ 4 การเอาการเอางานและปมด้อย / - - - - / 
ขั้นที่ 5 การค้นพบตัวเองและการไม่เข้าใจ
ตัวเอง 

- - - / / - 

ขั้นที่  6 ความสนิทสนมและความเปล่า
เปลี่ยว 

- - / / - - 

ขั้นที่ 7 การส่งเสริมผู้อื่นและความรักตัวเอง - - - / - - 
ขั้นที่ 8 ความมั่นคงทางจิตใจและความสิ้น
หวัง 

- - - - - - 

 
จากตารางข้างต้นสรุปได้ว่า ตัวละครเอกทุกตัวจะปรากฏพฤติกรรมตาม Psychosocial 

Stage อย่างน้อย 1 ขั้น ตัวละครที่ปรากฏพฤติกรรมตาม Psychosocial Stage มากที่สุดคือตัวละคร
อ้าย โดยพบว่าปรากฏพฤติกรรม 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 5 6 และ 7 รองลงมาคือตัวละครคีน พบว่าปรากฏ
พฤติกรรม 2 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 และ 5 ส่วนตัวละครเอกอ่ืน ๆ พบดังนี้ ตัวละครทนายปรากฏพฤติกรรม
ในขั้นที่ 4 ตัวละครอาสาปรากฏพฤติกรรมในขั้นที่ 1 ตัวละครสงครามปรากฏพฤติกรรมในขั้นที่ 6 ตัว
ละครน้ าเงินปรากฏพฤติกรรมในขั้นที่ 4 นอกจากนี้ยังพบว่า พฤติกรรมใน Psychosocial Stage ขั้น
ที่ 2 3 และ 8 ไม่ปรากฏในตัวละครเอกตัวใดในนวนิยายชุดสิบสองเศร้า 
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สรุปและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 
ตัวละครเอกที่ท าการวิเคราะห์ทุกตัวเป็นตัวละครแบบพลวัต เนื่องจากมีความหลากหลาย

ทางอารมณ์ ความคิดและพฤติกรรม อีกทั้งตัวละครเอกทุกตัวยังเป็นตัวละครต่อเนื่องอีกด้วย โดยตัว
ละครเอกจากเรื่องหนึ่งจะปรากฏตัวในอีกเรื่องในฐานะตัวละครประกอบเสมอ และตัวละครเอกที่
กลายเป็นตัวละครประกอบเหล่านั้นจะท าหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้ตัวละครเอกในเรื่องนั้น ๆ แสดง
พฤติกรรมออกมา ในส่วนของการวิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครโดยใช้ทฤษฎีจิตบุคลิกภาพของซิกมันด์ 
ฟรอยด์ (Sigmund Freud)ประกอบด้วยแนวคิดโครงสร้างจิต สัญชาตญาณ และกลไกการป้องกันตัว 
พบว่า ตัวละครส่วนใหญ่ถูกควบคุมพฤติกรรมไว้ด้วย Id ซึ่งตัวละครที่ถูกควบคุมพฤติกรรมไว้ด้วย Id 
ประกอบด้วย ทนาย อาสา สงคราม คีน และน้ า เงิน มีเพียงตัวละครอ้ายเท่านั้นที่ไม่ถูกควบคุม
พฤติกรรมโดย Id สัญชาตญาณที่พบว่าตัวละครได้แสดงออกมา คือ สัญชาตญาณแบบมุ่งเป็นและ
สัญชาตญาณมุ่งตาย โดยสัญชาตญาณทั้งสองแบบพบในอัตรา 4:2 จากจ านวนตัวละครเอกทั้งหมด 6 
ตัว และกลไกการป้องกันตัว พบว่า มีเพียงตัวละครคีนเท่านั้นที่ไม่ใช้กลไกการป้องกันตัวแบบเก็บกด 

การวิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครโดยใช้ทฤษฎีจิตบุคลิกภาพของคาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl 
Gustav Jung) ประกอบด้วยแนวคิดโครงสร้างบุคลิกภาพ พบว่า ตัวละครมีพฤติกรรมแบบ Persona 
Unconscious หรือ การมีปม และแบบ Persona หรือ การสร้างภาพลักษณ์ที่สังคมคาดหวัง               
มากที่สุด 

การวิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครโดยใช้ทฤษฎีจิตวิทยาสังคมของแอริค เอช แอริคสัน (Erik H. 
Erikson) ประกอบด้วย แนวคิด Psychosocial stage พบว่า ตัวละครทุกตัวยกเว้นตัวละครน้ าเงินที่
ปรากฏพฤติกรรมตาม Psychosocial stage มากกว่าหนึ่งขั้น และพบว่าตัวละครอ้ายปรากฏ
พฤติกรรมมากถึงสามข้ันด้วยกัน 

จากการวิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครโดยใช้แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา สามารถกล่าวได้ว่า 
พฤติกรรมของตัวละครทุกตัวที่แสดงออกมามีเกิดขึ้นจากพ้ืนฐานทางอารมณ์ ทัศนคติ ตลอดจนเกิด
จากอิทธิพลของสภาพสังคมแวดล้อม รวมทั้งภูมิหลังในอดีต ซึ่งปัจจัยทั้งหมดส่งผลให้ตัวละครเกิดปม
ภายในใจ เกิดความต้องการ และเกิดความไม่ต้องการและแสดงพฤติกรรมออกมาในที่สุด 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การสร้างตัวละครในนวนิยายชุดสิบสองเศร้า ของ Chiffon_cake ผลการวิจัย

พบว่า ตัวละครเอกทุกตัวเป็นตัวละครแบบพลวัตและเป็นตัวละครต่อเนื่อง ในส่วนของการวิเคราะห์
โดยทฤษฎีทางจิตวิทยาพบว่า ตัวละครเอกทุกตัวสร้างขึ้นมาโดยน าอารมณ์พ้ืนฐานของมนุษย์มาใช้ 
โดยอารมณ์ดังกล่าวปรากฏอยู่ในรูปของ Id หรือจิตไร้ส านึกซึ่งเป็นพฤติกรรมหลักที่ตัวละครเอกทุกตัว
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แสดงออกมา เช่น  การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวในที่สาธารณะ การบังคับข่มขู่ผู้อื่น การประชดประชัน 
เป็นต้น ผู้เขียนสร้างตัวละครเอกขึ้นมาโดยค านึงถึงความเป็นจริงทั้งการแสดงออกทางอารมณ์ 
พฤติกรรม รวมไปถึงทัศนคติ ซึ่งปัจจัยที่น ามาใช้เพ่ือให้ตัวละครเอกในเรื่องแสดงพฤติกรรมดังกล่าว
ตามสภาพสังคมแวดล้อมของตัวละคร ซึ่งสภาพสังคมดังกล่าวผู้เขียนได้จ าลองจากสภาพสังคมจริง
ของมนุษย์ท าให้เรื่องมีความสมจริงและน่าสนใจ เช่น การสร้างให้ตัวละครมีปมในอดีตท าให้กลัวการ
อยู่คนเดียวหรือพฤติกรรมอ่ืน ๆ การสร้างสถานการณ์ความขัดแย้งหรืออึดอัดใจให้กับตัวละครเอก
ต้องเผชิญ การสร้างสถานการณ์ให้ตัวละครแสดงทัศนคติความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิรัลพัชร จรัสเพชร (2555) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กลวิธีการสร้างตัวละคร
ในนวนิยายของ “กิ่งฉัตร” ผลการวิจัยพบว่า สิ่งที่โดดเด่นของตัวละครของกิ่งฉัตรคือ ตัวละครแต่ละ
ตัวจะมีบุคลิกลักษณะ ทัศนคติและบทบาทที่แตกต่างกันในเรื่องซึ่งเกิดจากภูมิหลังของตัวละครเอง ไม่
ว่าจะเป็นพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม ตัวละครจะมีนิสัยซับซ้อน ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง หากมีนิสัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป จะมีพฤติกรรมและความคิดที่สมเหตุสมผล มีลักษณะเหมือนคนทั่วไปในสังคม จะ
เห็นได้ว่า การสร้างตัวละครที่พ้ืนหลังเป็นสังคมจริงจะช่วยให้ตัวละครมีความสมจริงและมีความน่า
ติดตามและส่งผลให้นวนิยายเรื่องนั้น ๆ ได้รับความนิยมจากผู้อ่าน เช่นเดียวกับนวนิยายชุดสิบสอง
เศร้าที่ผู้เขียนผูกตัวละครเอกไว้กับสังคมที่สมจริงในปัจจุบัน ท าให้ตัวละครมีพฤติกรรมที่เป็นพลวัต
และมีความซับซ้อนทางอารมณ์เหมือนมนุษย์ จนสามารถท าให้นวนิยายชุดนี้เป็นนวนิยายที่ท า
ยอดขายสูงสุดให้กับส านักพิมพ์เอเวอร์วายในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติครั้งที่ 46 ที่จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 21 มีนาคม 2561 – 8 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ศึกษากลวิธีการสร้างตัวละครของนักเขียนท่านอื่นที่มีผลงานเขียนนวนิยายแนวรักร่วมเพศ 
 2. ศึกษาปัจจัยทางสังคมท่ีส่งผลต่อตัวละครในวรรณกรรมอ่ืน ๆ เช่น เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ 
 3. ศึกษาเปรียบเทียบงานเขียนของ Chiffon_cake กับงานเขียนของนักเขียนท่านอ่ืนที่มีงาน
เขียนในลักษณะเดียวกัน 
  
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยการให้ค าปรึกษาจาก ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์ หัวหน้า
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้คอยให้ค าปรึกษาและชี้แนะแนว
ทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ผู้วิจัย ขอขอบคุณนางสาวสุรภา ปุญยะศิริ และนางสาวจิตสุภา ก๋าเงิน      
ผู้ช่วยเหลืองานวิจัย ที่ช่วยเหลือด้านข้อมูลและเนื้อหาจนงานวิจัยชิ้นนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้บรรยากาศองค์การกับความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเหนื่อยล้าในการท างานกับความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน 3) เพ่ือพยากรณ์ความตั้งใจ
ลาออกจากงานของพนักงานด้วยการรับรู้บรรยากาศองค์การ และความเหนื่อยล้าในการท างาน                 
กลุ่มตัวอย่าง  คือ พนักงานที่ท างานในธุรกิจขนส่ง จ านวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) การรับรู้บรรยากาศองค์การไม่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจลาออกจาก
งานของพนักงาน 2) ความเหนื่อยล้าในการท างานมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจลาออกจากงาน               
ของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับร้อยละ 95 3) การรับรู้บรรยากาศองค์การและ              
ความเหนื่อยล้าในการท างาน สามารถพยากรณ์ความตั้ ง ใจลาออกจากงานของพนักงาน                  
ซึ่งก าหนดเป็นสมการถดถอย คือ ความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของพนักงาน  = 2.745 + .110 
(ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์)  
ค าส าคัญ: การรับรู้บรรยากาศองค์การ  ความเหนื่อยล้าในการท างาน  ความตั้งใจลาออกจากงานของ
พนักงาน 

 
Abstract 

 This research is a correlational research. The objectives of this research 1) to 
study the relationship between the perception of organizational climate and 
turnover intentions of employees, 2) to study the relationship between fatigue on 
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work and turnover intentions of employees and 3) to predict the level of turnover 
intentions of employees with the perception of organizational climate and fatigue on 
work. The sample group was 320 employees. The instruments for gathering data 
were questionnaires. The statistics employed for data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, Pearson product-moment correlation 
coefficient and stepwise multiple regression analysis. The results were concluded 
that: 1) the level of turnover intentions, the perception of organizational climate and 
fatigue on work of the employees were at moderate level. 2) There was not a 
relationship between the perception of organizational climate and turnover 
intentions. 3) There was a positive relationship between fatigue on work and turnover 
intentions with a statistical significance level of 95 percent 4) The perception of 
organizational climate and fatigue on work was able to predict turnover intentions. 
The regressive equation as follows: turnover intentions of employees = 2.745 + .110 
(Fatigue on work in the facet of emotional). 
Keywords: The Perception of Organizational Climate, Fatigue, Turnover Intentions 
 
บทน า  

การด าเนินชีวิตของมนุษย์จ าเป็นต้องอาศัยการคมนาคมเป็นหลักทั้งในด้านการขนส่งทางบก 
ทางอากาศหรือทางน้ า ซึ่งในทุกๆกิจกรรมของมนุษย์ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งสิ้น ไม่ว่าจะ
เป็นการขนส่งของคนจากที่ที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหรือจะเป็นการขนส่งสินค้า เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค
ต่างๆ หรือสินค้าท่ีเป็นวัตถุดิบ เช่น การสร้างบ้านมนุษย์ต้องอาศัยการขนส่งวัสดุต่างๆเพ่ือน ามาสร้าง
บ้าน ดังนั้น การขนส่งได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น อาจเรียกว่าขาดไม่ได้ โดยเฉพาะ
ทางด้านธุรกิจการขนส่งเข้ามามีบทบาทมากที่สุด ธุรกิจขนส่งถือเป็นธุรกิจอันเป็นรากฐานส าคัญใน
การพัฒนาประเทศ ทั้งในแง่ของระบบเศรษฐีและระบบการคมนาคมขนส่ง หลักจากที่ประเทศไทยได้
ผ่านภาวะวิกฤติการทางเมืองและเศรษฐกิจ ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนค่างตื่นตัวเพ่ือการฟ้ืนฟู
พัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในภาวะฟ้ืนตัว การขนส่งซึ่งเป็นส่วนส าคัญในระบบ            
โลจิสติกส์และการก่อสร้างได้ขยายตัวเพ่ิมขึ้นทั้งการขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะการขยายตัวด้านการขนส่งภายในประเทศ โดยการขนส่งนั้นมีการขนส่งทั้ง ทางรถบรรทุก 
ทางรถไฟ ทางน้ า และทางอากาศ (สมคิด, 2545)  

ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจขนส่ง ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชา ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ การรับมือและการจัดการ
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ทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นหน้าที่ที่ส าคัญที่ผู้บริหารจะต้องมีวิธีในการสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้ได้พนักงานที่มีความเหมาะสมกับงานที่ก าหนดไว้ นอกจากนั้นผู้บังคับบัญชายังต้องอาศัยกล
ยุทธ์การบริหารงาน เพ่ือให้พนักงานลดความคิดที่จะตั้งใจที่จะลาออกจากงาน โดยให้พนักงานมีการ
พัฒนาคุณภาพและฝีมือในการท างาน มีการประเมินผลงาน มีประโยชน์ที่เอ้ือหนุนกันในการองค์การ 
การสร้างขวัญและก าลังใจ สร้างบรรยากาศในองค์การและทัศนคติที่ดีต่อองค์การ เพ่ือให้พนักงานลด
ความเหนื่อยล้าทางร่างกายและทางอารมณ์ หากองค์การใดพัฒนาบุคคลภายในองค์การ ให้พนักงานมี
แรงจูงใจในการท างาน ผลงานที่ได้ก็จะมีประสิทธิภาพแก่องค์การ และท าให้พนักงานมีความเชื่อมั่นใน
องค์การ      

การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งปัจจัยสภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่ก าลังเผชิญวิกฤติ ท าให้สถานการณ์ของการด าเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลง องค์การธุรกิจจึงจ าเป็นต้องมี
การปรับตัวเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยหลายองค์การมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ
พนักงานซึ่งมีความส าคัญต่อองค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม หากองค์การสามารถสร้างให้พนักงาน
เกิดเจตนาที่ดี มีความศรัทธาต่อองค์การและทุ่มเทท างานอย่างสุดความสามารถ ช่วยให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายและช่วยขับเคลื่อนผลลัพธ์แห่งความส าเร็จทางธุรกิจ  แต่ถึงอย่างไรก็ตามในปัจจุบัน  พบว่า
องค์การหลายแห่งประสบปัญหาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์คล้ายคลึงกัน คือ พนักงานมีความ
ตั้งใจที่จะลาออกจากงาน โดยความตั้งที่จะลาออกจากงานของพนักงานนั้นเป็นปัญหาที่มีความส าคัญ 
องค์การจะแก้ไขปัญหานี้ได้นั้นจะต้องทราบสาเหตุที่แท้จริงท าให้พนักงานมีความตั้งใจจะลาออก
เสียก่อน จึงจะสามารถด าเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บรรยากาศในองค์การก็เป็นผลท า
ให้เกิดความตั้งใจที่จะลาออกจากงานได้ มีได้อยู่หลายประการได้แก่ สภาพแวดล้อมในการท างาน     
เพ่ือร่วมงาน ลักษณะงาน เป็นต้น ความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน เป็นความคิดที่บุคคลสมัครใจที่
จะต้องการลาออกจากการเป็นบุคลากรในองค์การนั้นๆที่ปฏิบัติงานอยู่ เพ่ือไปท างานที่องค์การแห่ง
ใหม่หรือเปลี่ยนอาชีพในอนาคต ดังนั้นความตั้งใจที่จะลาออกจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการพยากรณ์การ
ลาออกจากงานได้เป็นอย่างดี  (Cho, et al., 2009) โดยงานวิจัยเกี่ยวกับการลาออกจากงานโดย
วิเคราะห์อภิมานพบว่าความตั้งใจจะลาออกจากงานมีอิทธิพลทางตรงต่อการลาออกจากงานจริงสูงถึง
ร้อยละ 0.45 (Zimmerman&Darnold, 2007) การตั้งใจที่จะลาออกจากงานนั้นเกิดจากการรับรู้
บรรยากาศองค์กรในการท างาน โดยกลุ่มคุณลักษณะของสภาพแวดล้อมของงาน ที่ผู้ปฏิบัติงานใน
สภาพแวดล้อมนั้นๆเข้าใจ รับรู้ ทั้งโดยตรงและทางอ้อมบรรยากาศองค์การจะเป็นแรงกดดันที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานในการท างาน (Gibson 2009) ทั้งนี้บรรยากาศในองค์การก็เป็น
ผลท าให้เกิดความตั้งใจที่จะลาออกจากงานได้ มีได้อยู่หลายประการได้แก่ สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน เพ่ือร่วมงาน ลักษณะงาน เป็นต้น ความเหนื่อยล้าในการท างาน เป็นอาการที่เกิดจากการใช้
หรือทุม่เทพลังและทรัพยากรด้านอารมณ์ไปในงานจนหมดสิ้น จนเกิดความอ่อนล้า เหนื่อยล้า ท้อแท้                
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หมดหวังหรือแม้กระทั่งเกิดความรู้สึกคับข้องใจที่จะท างานให้ดีต่อไป  เมื่อพนักงานมีความเหนื่อยล้า
ในการท างานจะท าให้พนักงานลดความรู้สึกที่ดีในการท างานลดลง (Schaufeli & Enzmann., et al. 
1998.)  ส่งผลให้ขาดความเชื่อมั่นในการท างานเกิดความเครียดเรื้อรังซึ่งมาจากความเครียดเรื้อรังจาก
การท างานและจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้รับบริการ จนท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกสูญเสีย
ความผูกพันต่อผู้ร่วมงาน ขาดความเคารพผู้รับบริการและเพ่ือนร่วมงาน และเกิดความตั้งที่จะลาออก
ในการท างานเกิดจากความเหนื่อยล้าในการท างานจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องจัดการ เพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหามีความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของพนักงาน 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การและความ
เหนื่อยล้าในการท างาน สามารถพยากรณ์ความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน ได้หรือไม่อย่างไร  
เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงบรรยากาศองค์การ คุณภาพชีวิตในการท างานได้ถูกต้อง
และเหมาะสมแก่ความต้องการของพนักงาน อันจะส่งผลให้พนักงานลดความคิดในการความตั้งใจที่
จะลาออกจากงานของพนักงาน ในการท างานมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดอัตราการลาออกของพนักงาน               
และท างานได้บรรลุเป้าหมาย ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์การ ช่วยผลักดันองค์การ
ไปสู่ความได้เปรียบด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับความตั้งใจลาออกจากงาน
ของพนักงาน 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยล้าในการท างานกับความตั้งใจลาออกจากงาน
ของพนักงาน 
 3. เพ่ือพยากรณ์ความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานด้วยการรับรู้บรรยากาศองค์การ            
และความเหนื่อยล้าในการท างาน 
 
นิยามศัพท์    

1. พนักงาน หมายถึง บุคคลที่ท างานในระดับปฏิบัติการจนถึงระดับหัวหน้าฝ่ายที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในบริษัทธุรกิจขนส่ง 

2. ความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน หมายถึง เจตนาของพนักงานในการสิ้นสภาพการ
เป็นสมาชิกขององค์กรโดยความสมัครใจ เพื่อโยกย้ายหรือไปท างานในองค์กรอื่น ซึ่งเป็นความสมัครใจ 
มีการไตร่ตรอง วางแผนอย่างเป็นล าดับขั้นตอน เพ่ือให้หลุดพ้นสิ้นสุดสภาพจากการเป็นสมาชิกของ
องค์กรนั้น และคาดหวังว่าต้องได้รับสิ่งที่ดีข้ึนจากการลาออก 
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3. การรับรู้บรรยากาศองค์การ หมายถึง การรับรู้ข องสมาชิกภายในองค์กรที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมในการท างานทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลและทุกสิ่งทุกอย่างในองค์กร มีองค์ประกอบ 6 ด้านได้แก ่

3.1 ด้านโครงสร้าง หมายถึง การสะท้อนความรู้สึกของพนักงานว่าองค์กรมีการวางแผนงาน 
มีการระบุแนวทางการท างานและการประสานการท างานงานร่วมกัน มีการแบ่งความรับผิดชอบ
หน้าที่ อย่างชัดเจน ระดับเป้าหมายของการปฏิบัติงานที่จะท าให้ประสบความส าเร็จ หรือการแก้ไข
การสับสนในภาระหน้าที่เพ่ือด าเนินการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างมีขั้นตอนและแบบ
แผน 
 3.2 ด้านมาตรฐาน หมายถึง การวัดการรับรู้การปฏิบัติงานและความส าคัญของเป้าหมายใน
การปฏิบัติงาน มีการท างานที่ดี ได้ระดับมาตรฐานตามที่ก าหนด ที่องค์กรได้ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งบุคคล
และแบบกลุ่มรวมไปถึง พนักงานมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยู่เสมอ และท าให้ได้ระดับมาตรฐาน
ขององค์กรที่ตั้งไว้ เพ่ือแสดงถึงคาดหวังต่อการปฏิบัติงานในระดับที่ก าหนด 
 3.3 ด้านความรับผิดชอบ หมายถึง ความรู้สึกถึงการเป็นเจ้านายตนเอง และไม่มีการ
ตรวจสอบการตัดสินใจของเราอีกทีโดยผู้อ่ืน มีการสนับสนุนให้มีการจัดการและคิดวิธีแก้ปัญหาด้วย
ตนเองและแบบกลุ่ม รู้สึกพอใจต่องานที่ได้รับมอบหมาย เมื่องานนั้นสามารถส าเร็จตามความตั้งใจที่
เป็นเป้าหมายของงาน 
 3.4 ด้านการเห็นคุณค่า หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานถึงการได้รับรางวัลเมื่อท างานได้ดี 
หรือการต าหนิติเตียนลงโทษจากการท าผิด การมองเห็นคุณค่า สามารถบอกความสมดุล และความ
เหมาะสมระหว่างรางวัลและการต าหนิติเตียนได้ และช่วยเพ่ิมขวัญก าลังใจในการท างานโดยการตอบ
แทนต่อการปฏิบัติงานที่ยากล าบาก ท างานหนัก หรือท างานนั้นได้ประสบความส าเร็จ และมีความ
ยุติธรรมต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานตามความจริงต่อทุกคน 
 3.5 ด้านการสนับสนุน หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานถึงความไว้วางใจที่ถูกมอบหมายงาน
ให้ปฏิบัติและมีการสนับสนุนให้ไปฝึกอบรมเพ่ือมีการพัฒนาของตัวพนักงานเอง และมีการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในองค์กร เป็นการให้ความส าคัญกับพนักงานเพ่ือให้รู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของ
ทีมงานที่ดี และเมื่อพวกเขารู้สึกแล้ว เขาจะให้ความช่วยเหลือเมื่อเขาต้องการและลดช่องว่างที่อาจจะ
เกิดข้ึนเมื่อพนักงานรู้สึกโดดเดี่ยว และแยกตัวออกจากผู้อื่นเนื่องจากขาดการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร 
 3.6 ด้านความผูกพัน หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานถึงความภาคภูมิใจในความสัมพันธ์ที่มี
ต่อองค์กร และมีการร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันช่วยกันปฏิบัติงานเพ่ือเป้าหมายขององค์กร การมี
ความรู้สึกผูกพันในองค์กรจะแสดงถึงมิตรภาพที่ดีมีความสัมพันธ์อันดีกับความจงรักภักดีของพนักงาน 
และการที่พนักงานรู้สึกไม่มีความห่วงใยหรือสนใจต่อองค์กรและเป้าหมายขององค์กรนั้นแสดงว่า
องค์กรได้ให้ความส าคัญต่อความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรของพนักงานน้อยเกินไป 
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4. ความเหนื่อยล้าในการท างาน หมายถึง อาการของผู้หมดก าลังใจและแรงจูงใจในการ
ท างาน เนื่องจากเหนื่อยล้ามากเกินไปท าให้รู้สึกไม่สบายกายและจิตใจ ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ 

4.1 ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ หมายถึง ความรู้สึกไม่สบายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบทางจิตใจ 
เช่น อาการเบื่อ   เป็นทุกข์ ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งาน
ใหม่ๆ เมื่อมีภาวะเหล่านี้แล้วท าให้การท างานแย่ลง 

4.2 ความเหนื่อยล้าทางด้านร่างกาย หมายถึง อาการผิดปกติที่มีผลกระทบต่อร่างกายทาง
กายภาพเช่น การปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดศีรษะ เวียนหัว สมองท างานได้ช้าลง มีอาการง่วงบ่อยๆ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยคือ พนักงานที่ปฏิบัติ งานในบริษัทในธุ รกิจขนส่ง สองแห่ ง                          
ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 1,450 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานที่ท างานบริษัท                
ในธุรกิจขนส่ง สองแห่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยมีวิธีการค านวณ              
คือ สามารถค านวณตามสูตรของ Yamane 

 
ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จ าแนกตามบริษัท 
 
บริษัทสองแห่งในกรุงเทพมหานคร ประชากร  

(N) คน 
ตัวอย่างท่ี 

ค านวณได้ (n) คน 
แบบสอบถาม 
ที่แจกไป (ชุด) 

แบบสอบถาม 
ที่ได้กลับคืน (ชุด) 

บริษัท ก  850 184 188 188 
บริษัท ข  600 130 132 132 

รวม 1,450 314 320 320 

 
2. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
สร้างโดยศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงแบบสอบถามใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 1 ชุด ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นลักษณะตรวจสอบรายการ 
(Check-list) ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มเข้าท างานจนถึงปัจจุบัน มีจ านวน 6 ข้อ   
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  ตอนที่ 2 แบบสอบถามการรับรู้บรรยากาศองค์การ มีข้อค าถามจ านวน 45 ข้อ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยจ าแนกการรับรู้บรรยากาศองค์การ 
ท างาน ออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง ด้านมาตรฐาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการเห็นคุณค่า 
ด้านการสนับสนุน ด้านความผูกพัน  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามความเหนื่อยล้าในการท างาน มีข้อค าถามจ านวน 25 ข้อ เป็นข้อ
ค าถามเชิงบวกทั้งหมด ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดย
จ าแนกความเหนื่อยล้าในการท างานออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านอารมณ์ ด้านร่างกาย  
 ตอนที่ 4  แบบสอบถามความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน มีข้อค าถามจ านวน 13 ข้อ 
เป็นข้อค าถามเชิงบวกท้ังหมด ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัด (Rating Scale) 
 
ตารางท่ี 2 เกณฑ์การให้คะแนนการรับรู้บรรยากาศองค์การ ความเหนื่อยล้าในการท างาน ความ
ตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน 
 

ระดับความคิดเห็น คะแนน 
ข้อค าถามเชิงบวก 

คะแนน 
ข้อค าถามเชิงลบ 

เห็นด้วยมากที่สุด 5 1 

เห็นด้วยมาก 4 2 

เห็นด้วยปานกลาง 3 3 

เห็นด้วยน้อย 2 4 

เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 1 5 

 
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  

3.1 ตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่ ความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน 
3.2 ตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ การรับรู้บรรยากาศองค์การ ประกอบด้วย ด้านโครงสร้าง ด้าน

มาตรฐาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการเห็นคุณค่า ด้านการสนับสนุน และด้านความผูกพัน 
และความเหนื่อยล้าในการท างาน ประกอบด้วย ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ และความ
เหนื่อยล้าทางร่างกาย  
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4. วิธีการด าเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยติดต่อท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าเก็บข้อมูลซึ่งออกโดยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไปยังฝ่ายบุคคลไปยังบริษัทในธุรกิจขนส่ง สอง
แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการตอบ
แบบสอบถาม  
 2.  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สมบูรณ์แจกแก่กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง จ านวน 320 ชุด ซึ่งผู้วิจัยได้
รวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนต้นกุมภาพันธ์ 2561 โดยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้รับคืนมามีจ านวนทั้งสิ้น 
320 ชุด  
 3. ผู้วิจัยรวบรวบแบบสอบถามกลับคืนมาและท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
โดยพบว่าสมบูรณ์ครบทุกชุด และผู้วิจัยน าผลแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จ านวน 320 ชุด มาให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แล้วน าคะแนนที่ได้ไปด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยข้อมูลทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ต่อไป  
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้วิจัยเมื่อได้รับ
แบบสอบถามจะท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนด และลงรหัสของคะแนนในโปรแกรม เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป ดังนี้ 
 3.5.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มเข้าท างานจนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
 3.5.2 ข้อมูลความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน ข้อมูลการรับรู้บรรยากาศองค์การ และ
ข้อมูลความเหนื่อยล้าในการท างาน วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 3.5.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยล้าในการท างานและการรับรู้บรรยากาศ
องค์การกับความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน โดยตัวแปรที่ 1 คือ ความเหนื่อยล้าในการท างาน 
ตัวแปรที่ 2 คือความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
บรรยากาศองค์การกับความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน โดยตัวแปรที่ 1 คือ การรับรู้
บรรยากาศองค์การ  ตัวแปรที่ 2 คือความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน ทดสอบโดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product  Moment Correlation)  โดยเกณฑ์หาค่า
ความสัมพันธ์ดังนี้ 
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เกณฑ์ค่าความสัมพันธ์ (ค่า r)  
การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ (พวงรัตน์, 2540) 

 ค่าของสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r) ระดับความสัมพันธ์ 
 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่าง 0.80 ขึ้นไปอยู่ในระดับสูง 
 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่าง 0.60 - 0.79 อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่าง 0.40 - 0.59 อยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่าง 0.20 - 0.39 อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
   ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ที่ต่ ากว่า 0.20 อยู่ในระดับต่ า 
 
 3.5.4 สร้างสมการพยากรณ์ความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของพนักงานด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยผู้วิจัยจะท าการศึกษา
ว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การ ด้านโครงสร้าง ด้านมาตรฐาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการเห็น
คุณค่า ด้านการสนับสนุน และด้านความผูกพัน ความเหนื่อยล้าในการท างาน ด้านอารมณ์ และด้าน
ร่างกาย มีอิทธิพลในการอธิบายความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน มากน้อยเพียงใด 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับร้อยละ 95 และ                
ร้อยละ 99 

 
6. สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
   ตารางท่ี 3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวิจัย สถิติที่ใช้ 

สมมติฐานที่ 1  การรับรู้บรรยากาศองค์การ มีความสัมพันธ์กับความ
ต้ังใจลาออกจากงานของพนักงาน 

Pearson product moment 
correlation coefficient 

1.1 การรับรู้บรรยากาศองค์การ ด้านโครงสร้าง มีความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน 

Pearson product moment 
correlation coefficient 

1.2 การรับรู้บรรยากาศองค์การ ด้านมาตรฐานมีความสัมพันธ์กับความ
ตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน 

Pearson product moment 
correlation coefficient 

1.3 การรับรู้บรรยากาศองค์การ ด้านความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์
กับความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน 

Pearson product moment 
correlation coefficient 
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1.4  การรับรู้บรรยากาศองค์การ ด้านการเห็นคุณค่ามีความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน 

Pearson product moment 
correlation coefficient 

1.5  การรับรู้บรรยากาศองค์การ ด้านการสนับสนุนมีความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน 

Pearson product moment 
correlation coefficient 

1.6  การรับรู้บรรยากาศองค์การ ด้านความผูกพันมีความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน 

Pearson product moment 
correlation coefficient 

สมมติฐานที่ 2  ความเหนื่อยล้าในการท างานมีความสัมพันธ์กับความ
ตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน 

Pearson product moment 
correlation coefficient 

2.1 ความเหนื่อยล้าในการท างานด้านอารมณ์มีความสัมพันธ์กับความ
ตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน 

Pearson product moment 
correlation coefficient 

2.2 ความเหนื่อยล้าในการท างานด้านร่างกายมีความสัมพันธ์กับความ
ตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน 

Pearson product moment 
correlation coefficient 

สมมติฐานที่ 3  การรับรู้บรรยากาศองค์การ และความเหนื่อยล้าในการ
ท างาน  อย่างน้อย 1 ตัวแปรสามารถพยากรณ์ความตั้งใจลาออกจาก
งานของพนักงาน 

Stepwise Multiple 
Regression Analysis 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlational Research) ที่มุ่งศึกษาการรับรู้
บรรยากาศองค์การ และความเหนื่อยล้าในการท างาน ที่พยากรณ์ความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของ
พนักงานในธุรกิจขนส่ง โดยผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และน าข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามจ านวน 320 ชุด มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดระดับ
ความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับร้อยละ 95 และร้อยละ 99 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยในรูปของตาราง
ประกอบค าบรรยาย โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 
1. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน

ของพนักงาน 
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ตารางท่ี 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การโดยรวมและ
รายด้านกับความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน 
 

การรับรู้บรรยากาศองค์การ ความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน 
r r2x100 Sig. 

การรับรู้บรรยากาศองค์การ โดยรวม .072 .052 .198 
ด้านโครงสร้าง .004 .0016 .949 

ด้านมาตรฐาน .016 .026 .772 

ด้านความรับผิดชอบ .034 0.112 .549 
ด้านการเห็นคุณคา่ .062 .384 .268 

ด้านการสนับสนุน .063 .397 .260 

ด้านความผูกพัน .063 .397 .260 
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับร้อยละ 95 หรือ ร้อยละ 99 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การโดยรวมและรายด้านไม่มีความสัมพันธ์กับความ
ตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน 

 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยล้าในการท างานกับความตั้งใจลาออกจากงานของ

พนักงาน 
 

ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างความเหนื่อยล้าในการท างานโดยรวม
และรายด้านกับความความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน 
 

ความเหนื่อยล้าในการท างาน ความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน 
r r2x100 Sig. 

ความเหนื่อยล้าในการท างานโดยรวม .124* 1.53 .027 
ด้านอารมณ์ .129* 1.66 .021 

ด้านร่างกาย .067 0.449 .234 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับร้อยละ 95 
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 จากตาราง 5 พบว่า ความเหนื่อยล้าในการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ ถ้าความเหนื่อยล้า
ในการท างานเพ่ิมขึ้น ความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานก็จะเพ่ิมขึ้นด้วย โดยมีความสัมพันธ์ใน
ระดับระดับต่ า (.124) คิดเป็นร้อยละ 1.53 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความเหนื่อยล้าในการท างาน
ด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 อยู่ในระดับต่ า (.129) คิดเป็นร้อยละ 1.66  
 

2. พยากรณ์ความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานด้วยการรับรู้บรรยากาศองค์การและ
ความเหนื่อยล้าในการท างาน 
 

ตารางที่ 6 วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณการรับรู้บรรยากาศองค์การและความเหนื่อยล้าในการ
ท างานที่มีผลต่อความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน 
 
แบบท่ี ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted R2 F p 

1 ความเหนื่อยล้าในการท างาน   
ด้านอารมณ์ 

.129 .017 .014 5.423* .021 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับร้อยละ 95 
 จากตาราง 6 พบว่าตัวแปรการรับรู้บรรยากาศองค์การ และความเหนื่อยล้าในการท างาน ที่

พยากรณ์ความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานได้รับการคัดเลือกเข้าสู่สมการถดถอย ทั้งหมด 1 
ด้านย่อย ใน 3 ขั้นตอนโดยพิจารณาค่า F มีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์    
การตัดสินใจ (Adjusted R2) พบว่า ขั้นที่ 1 ตัวแปรความเหนื่อยล้าในการท างาน ด้านอารมณ์ 
สามารถท านายความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานได้ร้อยละ 1.40 
ดังนั้น สมการถดถอยที่เหมาะสม คือความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน = a + b1 (ด้านอารมณ)์ 
เมื่อ  a  =  ค่าคงที ่

b1 = ค่าคะแนนดิบของด้านอารมณ ์
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ตารางท่ี 7 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพื่อหารูปแบบสมการท านาย ความตั้งใจ
ลาออกจากงานของพนักงาน 
 

ตัวแปรพยากรณ์ b S.E.b β t p 
1. (ค่าคงที่) 

 ความเหนื่อยล้าในการท างาน   
    ด้านอารมณ์ 

2.745 
.110 

.145 

.047 
 

.129 
18.936 
2.329 

.000 

.021 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับร้อยละ 95 
 
จากตารางที่ 7 พบว่าจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน สามารถสร้างสมการท านายความ
ตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

ความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของพนักงาน = 2.745 + .110 (ความเหนื่อยล้าในการท างาน 
ด้านอารมณ)์ 
จากสมการดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบายได้ว่า ถ้าความเหนื่อยล้าด้านอารมณ์เพ่ิมขึ้น 1 คะแนน จะ
ท าให้คะแนนท านายความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานเพ่ิมขึ้น .110 คะแนน เมื่อแปลงคะแนน
ดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐาน (Z-Score) จะได้สมการพยากรณ์ท านายความตั้งใจลาออกจากงานของ
พนักงานในรูปคะแนนมาตรฐานดังนี้ท านายความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน = .129 (ความ
เหนื่อยล้าในการท างานด้านอารมณ์) 

ดังนั้น การรับรู้บรรยากาศองค์การและความเหนื่อยล้าในการท างานอย่างน้อยหนึ่งตัวแปร 
สามารถพยากรณ์ท านายความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน  จากการวิเคราะห์พบว่า ความ

เหนื่อยล้าในการท างาน ด้านอารมณ์ (b = .110,  β = .129) สามารถพยากรณ์ท านายความตั้งใจ
ลาออกจากงานของพนักงาน ได้ร้อยล่ะ 1.7 (R2 = .017) และสมการที่ได้จากการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอนมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 5.423, p = .021) มีอ านาจในการพยากรณ์
ร้อยละ 1.70 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
สรุปและอภิปรายผล  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlational Research) ที่มุ่งศึกษาศึกษา การ
รับรู้บรรยากาศองค์การ ความเหนื่อยล้าในการท างาน ที่พยากรณ์ท านายความตั้งใจลาออกจากงาน
ของพนักงานมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับความ
ตั้งใจในการลาออกของพนักงาน 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยล้าในการท างาน               
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กับท านายความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน 3) พยากรณ์ท านายความตั้งใจลาออกจากงานของ
พนักงาน ด้วยการรับรู้บรรยากาศองค์การและความเหนื่อยล้าในการท างาน 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ พนักงานของบริษัทธุรกิจขนส่งจ านวน 1450 คน กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 320 คน ค านวณโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 
(Proportional Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของจ านวนประชากรในแต่ละบริษัท 
จากนั้นเลือกตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือให้ได้จ านวนตัวอย่าง
ตามสัดส่วนที่ค านวณได้ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการทางสถิติด้วยการหาค่าเฉลี่ย ( Mean)                     
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standrad Diviation) ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในการวิจัย สรุป
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
1. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับท านายความตั้งใจลาออกจากงานของ

พนักงาน 
 ผลการวิจัยพบว่าการรู้บรรยากาศองค์การ ของพนักงานไม่มีความสัมพันธ์กับท านายความตั้งใจ
ลาออกจากงานของพนักงาน พบว่า ไม่มีการส่งผลในทางตรงจากการรับรู้บรรยากาศองค์การไปสู่
ความตั้งใจที่จะลาออก ซึ่งผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
บรรยากาศองค์การกับความตั้งใจลาออก โดยได้แบ่งการรับรู้บรรยากาศองค์การออกเป็น 5 มิติ 
ด้วยกัน คือ ด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านลักษณะของงาน ด้านการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา  
ด้านสัมพันธภาพภายในหน่วยงาน และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ เขาพบว่าการรับรู้บรรยากาศ
องค์การโดยรวม และรายด้านมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน (ทิพย์
สุดา, 2550) หากพนักงานมีการรับรู้บรรยากาศองค์การที่ดียิ่งขึ้นย่อมส่งผลท าให้แนวโน้มท านาย
ความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานลดน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (Skytt, Ljunggren 
& Carlsson, 2007  ที่กล่าวว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การในเชิงบวกจะช่วยลดแนวโน้มของการ
ลาออกของพนักงาน   
2.  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยล้าในการท างานกับท านายความตั้งใจในการลาออก

ของพนักงาน 
 ผลการวิจัยพบว่าความเหนื่อยล้าในการท างานมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการลาออกของ
พนักงาน โดยความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.5 แต่ความเหนื่อยล้าทาง
ร่างกายไม่มีความสัมพันธ์กับความความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของพนักงานซึ่งผลการวิเคราะห์
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ซึ่งสอดคล้อง ตามแนวคิดของ (Kim, Shin & Swanger, 2009) ความ
อ่อนล้า คืออาการเหนื่อยล้าทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจที่ไม่จ าเป็นว่าต้องมีบุคคลอ่ืนเป็นต้นเหตุ
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แห่งความเบื่อหน่ายโดยตรง กล่าวอีกนัยคือความเหนื่อยล้ามักได้รับการสันนิฐานว่าเป็นสภาวะ
เริ่มแรกที่ส าคัญของการกระตุ้นระดับสูง (High Arousal) โดยองค์ประกอบความเหนื่อยล้าในการ
ท างานที่สัมพันธ์มากที่สุดกับบุคคลที่ท างานเกี่ยวข้องกับงานที่ซ้ าซากและน่าเบื่อหรือต้องอยู่กับงาน
มาก (Jackson, Schwab & Schler, 1986) ความเหนื่อยล้าในการท างานความเหนื่อยล้าทางด้าน
ร่างกาย ไม่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการลาออกของพนักงาน ซึ่งผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ และผลการวิเคราะห์ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานของ (Muldary, 1983) กล่าวว่า 
ความเหนื่อยล้าในการท างานเป็นความเสื่อมโทรมทางด้านร่างกายและสุขภาพจิตที่เกิดจาก
ความเครียดเรื้อรังจากการท างาน ความเหนื่อยล้าในการทางานมักเกิดขึ้นกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการและเกิดจากความเครียดที่เกิดจากบุคคลอ่ืนหรือสภาพแวดล้อม นอกจากงานความต้องการใน
งานต่างๆ เป็นตัวอย่างปัจจัยเกี่ยวกับงานที่ส่งผลให้เกิดความอ่อนล้าทางอารมณ์ การไม่ได้การพักผ่อน
ที่เพียงพอ ท างานตลอดเวลา ก็สามารถส่งผลต่อความอ่อนล้าทางด้านอารมณ์ได้เช่นเดียวกัน 
(Shaufeli et al., 1998; Cooper et al., 2001)  
3. พยากรณค์วามตั้งใจในการลาออกของพนักงาน ด้วยการรับรู้บรรยากาศองค์การและความเหนื่อย

ล้าในการท างาน 
ผลการวิจัยพบว่าโดยการรับรู้บรรยากาศองค์การไม่สามารถพยากรณ์ความตั้งใจในการลาออก

ของพนักงาน  แต่เนื่องจากองค์การที่ท าการเก็บข้อมูลมีบรรยากาศองค์การเฉพาะที่ขององค์การเอง
จึงคาดเดาได้ว่าพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่นั้นอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงบรรยากาศองค์การเท่าที่ควร 
เนื่องจากบริษัทอาจจะเพ่ิงก่อตั้งได้ไม่นานโครงสร้างต่างๆ ภายในบริษัทจึงยังไม่ชัดเจนประกอบกับ
พนักงานมีการโยกย้ายเข้าออกอยู่ตลอดเวลา จึงอาจเป็นสาเหตุท าให้พนักงานขาดการรับรู้บรรยากาศ
องค์การ เป็นต้น  มีแค่ด้านความเหนื่อยล้าในการท างานด้านความเหนื่อยล้าทางอารมณ์สามารถ
พยากรณ์ความตั้งใจในการลาออกของพนักงาน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะ
พนักงานเกิดความเครียดในการท างานที่เร่งรีบและกดดัน อาจจะส่งผลต่อสุขภาพและจิตใจของ
พนักงานซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด (Leiter; & Maslach. 2005) กล่าวว่า ความเหนื่อยล้า ที่เกิดจาก
ความอ่อนล้าทางอารมณ์และรู้สึกไม่อยากท างาน เบื่อหน่ายและมีความผิดปกติทางอารมณ์ เพราะ
พนักงานเกิดอารมณ์หดหู่ เกิดความ เป็นทุกข์ในการท างานในองค์การ เบื่อในการท างานซ้ าซากเป็น
เวลานานติดต่อกัน รู้สึกอึดอัดเพราะ สภาพแวดล้อมในการท างานไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน พนักงาน
ไม่มีสมาธิในการท างาน ท าให้พนักงานมีความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ งานที่ท าอยู่มีความกดดันสูงมาก 
ความสามารถในการคิดหรือตัดสินใจลดลง รู้สึกขาดแรงจูงใจในการท างาน ท าให้ ไม่อยากที่จะท างาน 
เกิดการขาดงาน และท าให้พนักงานเกิดความตั้งใจที่จะลาออกจากงานในที่สุด  จะเห็นได้ว่าความ
เหนื่อยหน่ายในการท างานมีผลกระทบที่รุนแรงต่อพนักงานเช่นแรงจูงใจในการท างานลดลงประสิทธิ
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การทางานต่ าปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่ าลงและความเหนื่อยหน่ายในการท างานยังมีผลกระทบต่อ
การด าเนินกิจการขององค์การ 

  
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยการรับรู้บรรยากาศองค์การและความเหนื่อยล้าในการท างานที่พยากรณ์
ความตั้งใจในการลาออกของพนักงาน ในธุรกิจขนส่ง มีข้อเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะส าหรับ
องค์การ เพื่อเป็นแนวทางเพ่ือลดความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของพนักงานในธุรกิจขนส่งดังนี้  

1. ผลการวิจัย ความเหนื่อยล้าในการท างานมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการลาออกของ
พนักงาน  

จากผลการวิจัยพบว่า ความเหนื่อยล้าในการท างานสามารถพยากรณ์ความตั้งใจในการ
ลาออกของพนักงาน ความตั้งใจที่จะลาออกนั้นอยู่ในระดับต่ า ดังนั้นหากบริษัทขนส่งไม่อยากให้
พนักงานมีความคิดที่จะตั้งใจลาออกจากสาเหตุปัญหาความเหนื่อยล้าในการท างาน ควรส่งเสริมให้
พนักงานมีกิจกรรมมีการพักผ่อน ผ่อนคลายภายในบริษัท เพ่ือให้พักสายตาจากการท างานในหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ ได้ยืนเส้นยืดสาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ จัดหาทรัพยากรเพ่ือส่งเสริมความยืดหยุ่น คือ
ยืดหยุ่นในการ ขาด ลา มาสาย หรือท างานนอกสถานที่ได้ พนักงาน จะได้ท างานได้ดีขึ้น โดยที่ไม่มี
ใครตามติดแต่สิ่งส าคัญคืองานต้องเสร็จ พนักงานจะลดความเครียด ความเหนื่อยล้าจากการท างานได้
อย่างชัดเจน จัดมุมอาหารซึ่งอาจจะเป็น ขนมเล็กน้อย หรือน้ าชา กาแฟ เวลาที่พนักงานรู้สึกง่วงหรือ
อ่อนล้า ก็จะช่วยท าให้รู้สึกสดชื่นขึ้น 

2. ผลการวิจัยการรับรู้บรรยากาศองค์การไม่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะลาออกจาก
งานของพนักงาน 

จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การไม่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการ
ลาออกของพนักงาน ความตั้งใจที่จะลาออกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทธุรกิจ
ขนส่ง ก็ต้องให้ความส าคัญกับเรื่องการรับรู้บรรยากาศองค์การ เพราะจากผลการวิจัยแม้จะไม่
สามารถพยากรณ์ความตั้งใจในการลาออกของพนักงาน ได้ ถึงอย่างไรก็ตามการพัฒนาบรรยากาศใน
องค์การก็เป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาควรให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อ
องค์การลดแนวโน้มในความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงาน คือ การส่งเสริมให้พนักงานมีการรับรู้
บรรยากาศองค์การในทางท่ีดี ด้วยการพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อการรับรู้บรรยากาศองค์การ 
อาทิ การติดต่อสื่อสารประสานงานภายในองค์การ การสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย ตลอดจนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับงาน มีการส่งเสริมนโยบายต่างๆ ที่มีการค านึงถึงพนักงาน เสริมสร้างการมีอิทธิพลใน
องค์การ ปรับปรุงเทคโนโลยีที่ใช้ในองค์การให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่เสมอ รวมถึง
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การมีนโยบายหรือจัดท าสภาพแวดล้อมในการท างานต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างให้พนักงานมีแรงจูงใจใน
การท างาน  ส่งเสริมด้านต่างๆในบริษัท ด้านโครงสร้างและมาตรฐานบริษัทท าให้บริษัทเกิดความ
น่าเชื่อถือ การท างานที่เป็นระบบและมีขั้นตอนมากยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหา ด าเนินการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การให้คุณค่าแก่พนักงานในบริษัทในรางวัลแก่พนักงานที่ท างานได้ดี ช่วยเพ่ิม
ขวัญและก าลังใจในการท างานให้แก่พนักงาน มีความยุติธรรมต่อพนักงาน การที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายงานให้พนักงานรับผิดชอบ ท าให้พนักงานมีความรู้สึกถึงการเป็นนายตนเอง รู้สึกพอใจต่ อ
งานได้รับมอบหมาย โดยมีการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาหรือคนในองค์การ ให้ความช่วยเหลือ และ
ยังช่วยให้สร้างผูกพันกันในองค์การ ต่อผู้บังคับบัญชาและพนักงานในบริษัท ดังนั้นที่กล่าวมาทั้งหมด 
นี้เป็นแค่ข้อเสนอชี้แนะแก่องค์การเพ่ือให้พนักงานมีความคิดที่มีความตั้งใจที่จะลาออกจากงานลดลง
มากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือรักษาพนักงานที่มีคุณภาพของ
องค์การไว้ต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท างานวิจัยครั้งต่อไป  

1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการรับรู้บรรยากาศองค์กรในการท างานหรือความเหนื่อยล้า
ในการท างาน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือพนักงานบริษัทธุรกิจขนส่ง ผลการศึกษาจึงไม่
สามารถอ้างอิงถึงกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ ได้ดังนั้นจึงควรท าการศึกษาต่อในองค์การอ่ืนๆ หรือในกลุ่มอาชีพ
อ่ืน 
 2.ควรมีการศึกษาถึงนโยบายในการบริหารของหน่วยงานนั้นๆ หรือตัวแปรอ่ืน ที่จะส่งผลต่อ
ความตั้งใจในการลาออกของพนักงาน นอกจากตัวแปรที่ผู้วิจัยได้เลือกมาคือ การรับรู้บรรยากาศ
องค์กรในการท างาน และความเหนื่อยล้าในการท างาน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือการ
สนทนากลุ่มเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ และน าข้อมูลไปใช้ได้หลากหลายมากข้ึน 
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การประเมินโครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว           
ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 

นราศักดิ์  ปิยาเนตร(narasak piyaned)* 
สุวรัฐ  แลสันกลาง(Suvarat  Laesanklang)** 

สาขาวิชาการบรหิารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนบ้านปงพร้าว และเพ่ือเสนอแนวทางการด าเนินงานโครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว  ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดย
ใช้สัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มจากกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารของหน่วยงานด าเนินโครงการ,
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน,ผู้แทนชุมชนและตัวแทนชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการการบริหารจัดการขยะ
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวน 140 คน ผลการศึกษาสรุปได้
ดังนี้ 
 ผลการประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context evaluation)   ด้านความจ าเป็นของการด าเนินงาน
โครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว พบว่า  มีความสอดคล้องกับ
นโยบายของฝ่ายบริหารท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนที่ประสบปัญหา 
การเผาขยะในหมู่บ้านที่ส่งกลิ่นเหม็น ผลการประเมินปัจจัยน าเข้า (Input evaluation)  ด้านศักยภาพ
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ พบว่า  ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ มีความเพียงพอที่จะท าให้มีความเป็นไปได้               
ของโครงการ ขณะที่ด้านความเพียงพอของงบประมาณ ในการสนับสนุนกิจกรรมมีน้อยไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ  และผลการประเมินพบว่า  ชุมชนได้น าวิธีคิดแบบพ่ึงตนเองคือ การด าเนินกิจกรรม ขยะออมบุญ  โดยให้
ชาวบ้านน าขยะมารวมกันขายแล้วน าเงินที่ได้ไว้เป็นกองทุนเพ่ือใช้จ่ายกิจกรรมของชุมชน  ซึ่งท าให้ชุมชน มีเงิน
กองกลางเพ่ือท ากิจกรรมบางกิจกรรมได้  ผลการประเมินกระบวนการ (Process evaluation) ด้านการด าเนินงาน  
ผลการประเมินพบว่า  การศึกษาดูงานครั้งที่ 1 ไม่ประสบผลส าเร็จ ตามที่ตั้งเป้าหมาย   โดยพบสาเหตุว่า เมื่อได้
ศึกษาดูงานกลับมาแล้ว  ได้เว้นช่วงเวลาปฏิบัติงาน เพราะเข้าสู่ฤดูกาลเกษตรกรรม  จึงได้ไปศึกษาดูงานครั้งที่ 2                
เพ่ือสร้างแรงกระตุ้นในการด าเนินกิจกรรม  หลังจากการศึกษาดูครั้งนี้ท าให้แกนน าและสมาชิกเริ่มมีความรู้และเริ่มมี
ความสนใจในการคัดแยกขยะมากขึ้น  และสามารถลดปริมาณขยะในชุมชนได้  ประการที่ส าคัญกิจกรรมออมบุญ 
ได้พบว่า ท าให้เกิดทัศนคติที่มองเรื่อง "คุณค่า" มากกว่าการมองเรื่อง มูลค่า หรือก าไร  ซึ่งนับเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญและส่งผลต่อความส าเร็จของกิจกรรมกองทุนขยะฮอมบุญบ้านปงพร้าวด้วยเช่นกัน              
ผลการประเมินผลผลิต (Product evaluation)  ด้านผลจากการเข้าร่วมโครงการ พบว่า  การขับเคลื่อนในระดับ
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ท้องถิ่น เกิดกลไกลในการขับเคลื่อนที่ดีข้ึน  เกิดหมู่บ้านชุมชนต้นแบบ และสามารขยายผลการด าเนินงานไปยังชุมชน
อ่ืนๆที่อยู่ใกล้เคียง ได้เข้ามาศึกษาดูงาน  และพบว่า แกนน าชาวบ้านปงพร้าวได้ตกลงกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลร่องกาศว่า ที่จะร่วมกันผลักดันการลดปริมาณขยะลงอย่างต่อเนื่อง และอนาคตจะขอคืน
เก็บถังขยะในพ้ืนที่ บ้านปงพร้าวทั้งหมด ผลจากการประเมินได้พบข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการขยะ
ชุมชนคือ  การสนับสนุนโครงการ ยังคงน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของการด าเนินกิจกรรม ดังนั้น  เพ่ือให้
กิจกรรมมีความต่อเนื่อง  องค์การบริหารส่วนต าบลร่องกาศ  ควรจัดท าแผนงบประมาณเพ่ือบรรจุในแผนงบประมาณ 
พร้อมกับมีการวางแผนงานด้านบุคลกรเพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนได้พัฒนาชุมชนยิ่งขึ้นและเพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น แกนน าชุมชนบ้านปงพร้าว ควรมีการถอดบทเรียนและสร้าง
เครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยอาศัยความสามารถที่มีอยู่จากการด าเนินงานที่ผ่านมายกระดับ
กิจกรรมชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบและขยายผลแก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป 
 

Abstract 
     The purpose of this study was to evaluate the Ban Pong Prao community 
participatory waste management project and to propose a guideline for 
implementing the participatory waste management project of Ban Pong Phrao, Rong 
Kas, Amphoe Sattahip, Phrae. This is qualitative study that was conducted using in-
depth interviews and group discussions; the executives of the agency conduct the 
project, operational officer and community representatives and villagers who 
representatives involved in Ban Pong Prao community participatory waste 
management about 140 related agencies. 
     The results are summarized as follows; The context evaluation of the Ban Pong 
Prao Community Waste Management Project was found that compliance with local 
environmental management policies and in response to the needs of problem 
communities; burning in the village smells bad. The inputs evaluation was found 
that potential of staff was Sufficiently enough to make the project feasible while the 
adequacy of the budget to support activities is insufficient to meet the needs and 
the results of the evaluation is the community has adopted self-reliant thinking, 
implementation of waste activities, Oam Boon, the villagers bring the waste together 
and sell the money to fund the community which makes the community to get the 
money to do some activities. 
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Process evaluation results showed that the first study trip was not 
successful as planned because they leave the work period because in the 
agricultural season. By the cause, the second study trip determined to stimulate the 
activity. After this study, leaders and members became more knowledgeable and 
became more interested in separating waste. It can reduce waste in the community. 
The important point is Oam Boon activities have make a value-based attitude rather 
than looking at value or profit. This is an important factor and also contributes to the 
success of the Homeless Waste Fund in Ban Pong Phrao.  

Product evaluation results found that Locally driven better than before; The 
village is a prototype community and can be extended to other communities nearby. 
It was found that the villagers in Pong Phrao had agreed with the Rong Kas Subdistrict 
Administrative Organization to work together to reduce the amount of waste 
continuously and they will recover the trash bin All in Ban Pong Prao in the 
future.The result of the evaluation found a guideline for community waste 
management. The Project support is still small and not enough to meet the needs of 
the activity. So, to continue the activity, Tambon Rongkas Administrative Organization 
should prepare a budget plan to include in the budget plan with the planning of 
work to support the community to develop community and to keep the continuity 
better than ever. So that, Ban Pong Prao Community’s leader be learned more 
lesson and create network by learn from the existing capabilities from the past to 
raise the level of community activities as a learning community prototype and 
expand to other communities. 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
  ปัจจุบันขยะมูลฝอย เป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องให้ความส าคัญและต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่าง
เต็มความสามารถ เพราะเป็นปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมของคนและเกิดขึ้นในชุมชนทุกระดับ และ
นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น จากข้อมูลกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพบว่า คนไทยผลิตขยะ
ออกมาไม่น้อยกว่าจ านวน 73.560ตันต่อวัน หรือผลิตขยะทั้งปี จ านวน 26.85 ล้านตันต่อปี ซึ่งถูก
ส่งไปก าจัดที่ถูกต้องเพียง 8.34 ล้านตัน ส่วนที่เหลือน าไปก าจัดไม่ถูกต้อง 7.15 ล้านตันและมีตกค้าง
ในพ้ืนที่อีก 6.22ล้านตัน มีขยะที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพียงจ านวน 4 . 94 ล้านตัน คิดเป็นร้อย
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ละ 18. 40  หากไม่มีการบริหารจัดการขยะที่ดี มีประสิทธิภาพแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น 
  การบริหารจัดการขยะ ที่มีประสิทธิภาพและยั่ งยืน จึงเป็นนโยบายที่ส าคัญยิ่ งตาม 
Roadmap ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ได้ประชุมให้ความเห็นชอบเรื่อง การจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557ซึ่งภายใต้ Roadmap ดังกล่าวระบุให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นผู้ก ากับดูแลการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด 
โดยต้องมีจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มี
ระบบการจัดการ และก าจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และถูกต้องตาม
หลักวิชาการ สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอ่ืนๆ ได้ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ส าคัญของทุกๆฝ่ายที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลร่องกาศ  อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ถือเป็นพ้ืนที่ชุมชนเมืองขนาด
ใหญ่แห่งหนึ่ง มีการลงทุนทางพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม จึงเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
ศักยภาพสูง และมีประชากรเพ่ิมมากขึ้น เป็นเหตุให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเสื่อมโทรม 
ปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบันอันเนื่องจากปริมาณที่มากขึ้น ระบบการจัดเก็บ การขนส่ง และก าจัด
ขยะมูลฝอยที่เกิดจากแหล่งชุมชนต่างๆ เป็นเหตุให้เกิดขยะมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บเป็นปริมาณวันละ
ประมาณ 5 ตัน และสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการการจัดการคือ การขาดภาชนะรองรับขยะมูลฝอย  
วิธีการจัดเก็บขยะที่ถูกต้อง ยานพาหนะขนเก็บไม่เพียงพอ ระยะเวลาเก็บไม่เหมาะสมเป็นต้น                
และงบประมาณในการก าจัดขยะในแต่ละปีนั้นจะต้องใช้จ านวนมาก ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ แม้ฝ่าย
บริหารท้องถิ่นอบต.ร่องกาศ จะได้มีการตระหนักถึงและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งในชุมชนต่างๆ แต่
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เพราะขาดกระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชน 
และประเด็นส าคัญของปัญหาที่มีอยู่ประการหนึ่งในขณะนี้ก็คือ อบต.ร่องกาศ ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในเรื่องของการบริการการเก็บรวบรวม ระบบการขนส่ง และการก าจัด จึงเป็นที่มาของ
การจัดการขยะมูลฝอยต่างๆ ที่มีประมาณการค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะต่อปี ซึ่งใช้เงินงบประมาณ
เป็นจ านวนมาก และขยะได้กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง (ข้อมูลการประชุมเรื่อง สถานการณ์
การจัดการขยะของอบต.ร่องกาศ, วันที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2558 ) จากสภาพปัญหาขยะมูลฝอย
ดังกล่าวข้างต้นนี้องค์การบริหารส่วนต าบลร่องกาศ จึงจัดท าโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม โดยเริ่มที่ชุมชนคือ บ้านปงพร้าว ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพ่ือเป็นพ้ืนที่น า
ร่องในการจัดการกับปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งถือเป็นพ้ืนที่ที่ส าคัญมากเพราะมีผลกระทบโดยตรงจาก
ปัญหาขยะมูลฝอย เพื่อแก้ไขปัญหาและหนุนเสริมกระบวนการองค์กรชุมชนอย่างเร่งด่วนและน าเสนอ
ข้อคิดเห็นแก่คณะผู้บริหารเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น   
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  ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะประเมินผลโครงการ เพ่ือต้องการทราบว่า การด าเนินงานตามโครงการ
ได้น าไปสู่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะชุมชนและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
มากน้อยเพียงใด  ตลอดถึงการทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดข้ึน ซึ่งผลที่ได้จากการประเมิน
จะเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการด าเนินงาน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของหน่วยงานผู้ด าเนินโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
         1. เพ่ือประเมินโครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว             
ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
         2. เพ่ือเสนอแนวทางการด าเนินงานโครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
บ้านปงพร้าว ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 แนวความคิดในการตัดสินใจแบบ CIPP Model 
 สตัฟเฟิลบีม (Stufflembeam, 1996, หน้า 20 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2548, หน้า 
16) อธิบายแนวคิดในการตัดสินใจ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงออกเป็น 4 แนวทาง ซ่ึงขึ้นอยู่กับ 
ระดับข้อมูลที่จะน ามาใช้ประกอบ อันได้แก่ 1. การตัดสินใจที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง 
(Metamorphic) เมื่อได้รับ ข้อมูลค้นพบใหม่สุดที่แน่ใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจแบบนี้
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก หรือแทบจะไม่เกิดขึ้นเลย 2. การตัดสินใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกิจกรรม
บางสิ่งบางอย่าง เพ่ือประคองดุลยภาพภายในองค์การให้เป็นไปโดยปกติ โดยการใช้เทคนิคต่างๆ                
มาช่วยแก้ไขหรือสับเปลี่ยน หน้าที่การงาน เปลี่ยนระบบการเก็บข้อมูล แต่มิได้มีการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญเกิดขึ้น 3. การตัดสินใจเพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้องค์การดีขึ้น(Incremental) คือท าให้เกิด 
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญแก้ไข แนะน า ให้ความรู้ และน า
เทคนิคใหม่ๆ เข้ามาใช้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงนั้น 4.การตัดสินใจโดยความคิดริเริ่ม น ากิจกรรมใหม่ๆ 
เข้ามาใช้ทดลองเพ่ือดูผลและโอกาสของการเปลี่ยนแปลง (Neomobi1istic) โดยการใช้ทฤษฎีและข้อ
ค้นพบใหม่มาทดลองใช้ ซึ่งบางครั้งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสูงและเป็นประโยชน์   
 ขณะที่รูปแบบการประเมินผล CIPP Model เป็นการประเมินผลทั้งภาพรวม ปัจจัย
กระบวนการ และผลขั้นสุดท้าย ซึ่งก าหนดประเด็นออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 1. การประเมินสภาวะ
แวดล้อม (Context Evaluation: C) เป็นการประเมินก่อนการด าเนินการโครงการ เพ่ือพิจารณา
หลักการและเหตุผล ความจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการ ประเด็นปัญหาและความเหมาะสมของ
เป้าหมายโครงการ 2. การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation: I) เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณา
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ถึงความ   เป็น ไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการ
ด าเนินโครงการ 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมินเพ่ือหา
ข้อบกพร่องของการด าเนินโครงการ ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ให้การด าเนินการ
ช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 
ภาวะผู้น า การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ โดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นตอน                  
และ4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) เป็นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตที่
เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของ
การยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ  
  สรุปแนวคิดที่ใช้ในการประเมินโครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน    
บ้านปงพร้าว ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สามารถสรุปได้ว่า เป็นกระบวนการพัฒนา
สมรรถนะของชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้มีมากขึ้น  ทั้งในด้านความรู้ ความเข้าใจ 
ทัศนคติ ทักษะและความช านาญในการกระท ากิจกรรมนั้นๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากที่สุด  และสามารถด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ผู้ศึกษาจึงได้ใช้รูปแบบ  
CIPP  Model เป็นรูปแบบการประเมินโครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้าน
ปงพร้าว เนื่องจากเป็นรูปแบบการประเมินที่สามารถครอบคลุมการประเมินโครงการทั้งในทุกด้าน  
 แนวคิดเรื่องหลักการ 3 Rs เป็นหลักการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยตั้งแต่
ต้นทาง คือ Reduce ลดการใช้ คือลดการใช้ควบคุมการใช้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ลดปริมาณการผลิต
ขยะจากการบริโภคน้อยลง Reuse ใช้ซ้ า คือการน าสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์หรือน า
กลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า และ Recycle การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและน ากลับมาใช้ใหม่ เพ่ือลดปริมาณ
การเกิดขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดในส่วนของต้นทางที่จะมีการจัดท าระบบการเก็บขนให้มี
ประสิทธิภาพและน าไปสู่การจัดการขยะปลายทางที่มีประสิทธิภาพ คงเหลือน าไปก าจัดให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ(Sanitary Landfills)ในปริมาณที่น้อยลง  
  แนวคิดเรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี เพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ใช้แผนปฏิบัติ
การ LA 21 ระดับท้องถิ่น (Local Agenda 21) โดยให้ชุมชนรวมกลุ่มกัน ร่วมคิด ร่วมวางแผน                
ร่วมตัดสินใจ แกไ้ขปัญหา ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมถอดบทเรียน และติดตามประเมินผล 
และสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด ก่อให้เกิดพหุภาคีเครือข่าย เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนอย่างสมดุลใน 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ขณะที่ วิสูตร จิระด าเกิง 
(2552, หน้า 5-6) ได้ให้ความหมายของการบริหารโครงการว่า หมายถึงการจัดการ การใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด เพ่ือให้การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
โดยทรัพยากร หมายถึง บุคลากรรวมถึงความเชี่ยวชาญและความสามารถที่มีอยู่ ความร่วมมือของ
ทีมงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆตลอดจนข้อมูล ระบบงานเทคนิค เงินทุน
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และเวลา ในส่วนเป้าหมายหลักของโครงการ สามารถจ าแนกออกในแง่มุมการใช้ทรัพยากรต่างๆ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์   

แนวคิดของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเกิดขึ้นเพ่ือให้ทุกกลุ่มปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาใหม่ที่
เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การให้ประชาชนเข้ามามีสวนร่วมในการพัฒนา เพ่ือผนึกก าลังกันระหว่าง
ภาครัฐและประชาชน ตลอดจนมุ่งพัฒนาความสามารถของประชาชนให้มีความเชื่อมั่นในการพ่ึงพา
ตนเอง (Self Confidence)  บ าเพ็ญ  เขียวหวาน(2551, หน้า 43)กล่าวว่า การพัฒนาปัจจุบัน                 
จึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ (Paradigm  shift) ซึ่ง “กระบวนทัศน์ใหม่ในการ
พัฒนา” (New Development  Paradigm) เป็นกระบวนความคิดและการปฏิบัติที่ทุกฝ่ายเข้ามา
เรียนรู้ร่วมกันโดยการท างานด้วยกันและเป็นกระบวนความคิดที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 
ผู้ศึกษาเห็นว่า แนวคิดดังกล่าวนี้มีส่วนส าคัญต่อโครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนบ้านปงพร้าว ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  เพ่ือให้ชุมชนมีความตระหนักร่วมกัน
รับผิดชอบ แทนการให้รัฐหรือองค์กรท้องถิ่นมาแก้ไขปัญหาให้ตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ “การพ่ึงตนเอง”
ของชุมชนอันเป็นเป้าประสงค์ของการพัฒนาอย่างแท้จริง 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้ศึกษาได้ศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินโครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วน
ร่วม ซึ่งมีผลงานศึกษาวิจัยบางส่วนที่มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับการศึกษา ดังนี้คือ 
 บุญสม  ศรีศักดา (2547 , หน้า  88-90 ) ได้ศึกษา การประเมินโครงการหมู่บ้านคนดีศรี
สุพรรณของจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยใช้การประเมินผลรูปแบบจ าลองของซิป มีองค์ประกอบด้าน
สภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต จากการประเมินจากผู้น าท้องถิ่น/
หมู่ บ้ า น  ด้ านสภาพแวดล้ อม  พบว่ า  โดยภาพรวมมี ค วามสอดคล้ องอยู่ ใ นระดับมาก                  
ความสอดคล้องระหว่างนโยบายกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ความต้องการ ความจ าเป็นและ             
ความคาดหวังของสังคมและผลกระทบจากสังคมที่มีต่อโครงการมีความสอดคล้องอยู่ในดับดีมาก  
ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า ภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก มีความพร้อมของบุคลากรอยู่ในระดับ
มาก  เนื่องจากโครงการดังกล่าว จัดท าในหมู่บ้าน ที่มีผู้น าท้องถิ่น/หมู่บ้าน คณะท างานตามโครงการ
หมู่บ้าน คนดี ศรีสุพรรณ/หัวหน้าคุ้ม เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งบุคลากรค่อนข้างมีความสามารถส่วนความ
พร้อมของงบประมาณและความพร้อมของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านกระบวนการ
ด าเนินงาน พบว่า ภาพรวมมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆ อยู่ในระดับมากืมีการวางแผน การจัด
กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ และการประเมินผล มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆ อยู่ในระดับมาก  
ด้านผลผลิตของโครง พบว่า ประชาชนมีคุณลักษณะ 11 ประการตามวัตถุประสงค์มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก และจากการประเมินจากประชาชน  ทั้ง 4 ด้าน  พบว่า มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก 
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คือ ประชาชนต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ด้านปัจจัยเบื้องต้น 
พบว่า ภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก  ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจโครงการเพียงพอและ
ให้ความสนใจเป็นอย่างดี ส่วนประเด็นเกี่ยวกับประชาชนมี สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับฝึกกิจกรรม 
ประชาชน ประเมินว่ามีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านกระบวนการ พบว่า มีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ  อยู่ในระดับมาก พบว่าหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณให้ประชาชนเป็นแกนน าในการฝึก
กิจกรรมและประชาชนมีส่วนช่วยเผยแพร่โครงการอยู่ในระดับมาก ส่วนการใช้เทคนิคในการฝึกปฏิบัติ 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  ด้านผลผลิตโครงการ พบว่า ประชาชนมีคุณลักษณะ 11 ประการ             
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
 พูลสวัสดิ์ นาทองค า(2550) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาเมือง
น่าอยู่ เทศบาลต าบลร่องคา อ าเภอร่องคา จังหวัดกาฬสินธุ์ใน 4 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมด้ านการ
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมด้านการติดตาม
และประเมินผล ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่
โดยรวมและในรายด้าน3 ด้าน อยู่ ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการร่วมผลประโยชน์ ด้านการ
ตัดสินใจ และด้านการติดตามและประเมินผล และการมีส่วนร่วมด้านปฏิบัติอยู่ในระดับมาก                    
2. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ ด้านการร่วมในผลประโยชน์และด้านการติดตาม
และประเมินผล แต่การมีส่วนร่วมด้านปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 3. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วม
ในโครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันจานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ 
ด้านการปฏิบัติ ด้านการร่วมในผลประโยชน์และด้านการติดตามและประเมินผลแตกต่างกัน                    
4. ประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน 
จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติ ด้านการร่วมในผลประโยชน์ และด้านการ
ติดตามและประเมินผลแตกต่างกัน โดยสรุป ประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
แตกต่างกันมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ของเทศบาลต าบลร่องคา อ าเภอร่องคา                  
จังหวัดกาฬสินธุ์แตกต่างกัน 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การประเมินโครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าวครั้งนี้               
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1. ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้ผู้บริหารของหน่วยงานด าเนินโครงการ ,เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน,ผู้แทนชุมชนและตัวแทนชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
  การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาด าเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  
sampling)  โดยผู้ศึกษาใช้ดุลพินิจเลือกกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลร่องกาศ ที่สามารถให้ข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาเกี่ยวกับการประเมิน
โครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว ต าบลร่องกาศ  อ าเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร่ จ านวน 140 คน ประกอบด้วย  
  2.1 ประชากรตัวอย่างระดับบริหารและปฏิบัติงานโครงการ ได้แก่ หัวหน้าส านัก
ปลัดองค์การบริหารต าบลร่องกาศ, เจ้าหน้าที่บริหารบุคคลทั่วไป, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ,ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และผู้ช่วยธุรการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบโครงการ จ านวน 5 คน  
  2.2 กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมโครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
บ้านปงพร้าว ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน 140 คน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลักการท า
โครงการและการประเมินผลโครงการ เพ่ือก าหนดในการสร้างแบบสัมภาษณ์  โดยแบ่งเป็น 4 หน่วย
ย่อย คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต และแบบสัมภาษณ์  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผู้ศึกษาตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาความสมบูรณ์และความถูกต้อง 
 2. ผู้ศึกษาจะด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหา(Content analysis) และวิเคราะห์ข้อมูลจาก
กระบวนการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ตามประเด็นการวิจัยและเรียบเรียงเสนอเป็นรายงานโดยวิธี
พรรณนา (Description) และพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) ด าเนินการสังเคราะห์
ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลชุมชน เพ่ือการสรุปผลการศึกษาตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์โดยน าเสนอ
ผลการศึกษาอธิบายจ าแนกรายบทด้วยการเขียนเรียบเรียงเพ่ือหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ที่
ค้นพบตามประเด็นการวิจัยและเรียบเรียงเสนอเป็นรายงาน โดยอิงกรอบแนวคิดทฤษฎีอย่างเป็นเหตุ
เป็นผล 
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รายงานผลการวิจัย 
 1.  การประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context evaluation)  
 1.1 ด้านความจ าเป็นของการด าเนินงานโครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม                
ของชุมชนบ้านปงพร้าว ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ผลจากการสัมภาษณ์ฝ่ายผู้บริหาร               
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แลโครงการ พบว่า  มีความสอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายบริหารท้องถิ่น              
ด้านสิ่งแวดล้อม และความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินโครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยการรณรงค์
ให้ชาวบ้านมีการคัดแยกขยะต้นทาง และการลดปริมาณขยะให้ลดน้อยลง อีกทั้งยังเป็นการรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ชุมชนน่าอยู่ปราศจากขยะคนในชุมชนมีสุขภาพดีเพราะชุมชนสะอาด จากการ
ด าเนินงานพบว่าก่อนเริ่มด าเนินกิจกรรมปริมาณขยะในหมูบ้านปงพร้าว มีปริมาณ 5ตันต่อ1สัปดาห์
หลังจากมีการรณรงค์การคัดแยกขยะต้นทางแล้วปริมาณขยะในหมู่บ้านประเมินจากรถเก็บขยะเหลือ
เพียงแค่ 2ตันต่อ1สัปดาห์ท าให้เห็นว่าชาวบ้านเริมมีความตื่นตัวในเรื่องของการคัดแยกขยะ                   
และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนมากขึ้น 
 1.2  ด้านความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน พบว่า บ้านปงพร้าวมีเป้าหมายในการก าจัด
ขยะ แต่ประชาชนยังไม่มีความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะ มีการเผาขยะในหมู่บ้านท าให้ส่งกลิ่นเหม็น 
มีขยะตามถนนหนทาง เช่น กิ่งไม้ เศษหญ้า ถุงพลาสติก ชาวบ้านบางกลุ่มทิ้งขยะไม่ถูกที่ขาดความ
ต่อเนื่องของการรณรงค์สร้างจิตส านึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องในเรื่องของการรักษา
สิ่งแวดล้อม  เพราะชุมชนเกดิปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนมาก  ผลการประเมินการด าเนินงานโครงการนี้จึงสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน โดยเริ่มที่มีการประชุมชาวบ้าน และได้ช่วยกันเขียนโครงการการก าจัดขยะ เพ่ือเสนอต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนงบประมาณมาให้ด าเนินโครงการโดยมุ่งเน้นให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนในการด าเนินโครงการร่วมรับฟังปัญหาและหาทางแก้ไขร่วมกัน โดยกระบวนการทั้งหมดสอดคล้องกับนโยบาย
การแก้ไขปัญหาขยะแห่งชาติซึ่งเป็นมติของทางคณะรับมนตรีที่มุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาขยะ 
  1.3  การด าเนินงาน พบว่า  การด าเนินโครงการมีความสอดคล้อง  เพราะหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งได้รับนโยบายในเรื่องของการสร้างชุมชนหมู่บ้านต้นแบบในเรื่องของการจัดการขยะ ตามหลัก 3 ประชารัฐ                  
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลร่องกาศได้ใช้พ้ืนที่หมู่บ้านปงพร้าว  เป็นหมู่บ้านชุมชนต้นแบบ  เรื่องการคัดแยกขยะ
ต้นทาง ในระดับครัวเรือน ซึ่งผลปรากฏว่า ได้มีกระแสตอบรับจากชุมชนดีมาก  เพราะชุมชนก็มีความประสงค์                
ที่อยากจะท ากิจกรรมการคัดแยกขยะ ท าให้โครงการนี้ด าเนินการได้อย่างดีสามารถท าให้เป็นชุมชนต้นแบบในการ
ก าจัดขยะอย่างถูกวิธีในระดับต าบล เกิดศูนย์การเรียนรู้ในหมู่บ้านในชุมชนสามารถให้ชุมชนอ่ืนเข้ามาศึกษาดูงาน
และน าไปด าเนินกิจกรรมต่อได้ 
 1.4  ด้านความเข้าใจวัตถุประสงค์ พบว่า  ประชาชนมีเข้าใจวัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการ
ค่อนข้างมาก  เนื่องจากได้เข้าร่วมประชุมในระดับหมู่บ้านในเรื่องการด าเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะต้นทาง                       
อีกทั้งทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห้นความส าคัญจึง ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้และพาไปศึกษาดูงาน
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จากหมู่บ้านและชุมชนที่ประสบผลส าเร็จแล้ว  ซึ่งได้น าองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการท างานเพ่ือมุ่งเน้น
ให้ชุมชนเป็นชุมชนที่สะอาดปราศจากขยะ 
 
 2. การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input evaluation)  
  2.1 ด้านศักยภาพความสามารถของเจ้าหน้าที่โครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนบ้านปงพร้าว ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พบว่า  ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ มีความเพียง
พอที่จะท าให้มีความเป็นไปได้ของโครงการ เช่น เรื่องความรู้ในการคัดแยกขยะที่จะด าเนินโครงการ , มีความ
พร้อมในการลงพ้ืนที่ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง , มีการส่งเสริมกิจกรรมใหม่  ๆเช่น  การท าปุ๋ย หมัก จากเศษอาหาร 
เป็นต้น พร้อมกับการการติดตาม ประเมินผลโครงการและตลอดถึงการแนะน า วิธีในการก าจัดขยะ ท าให้ชาวบ้าน                  
มีแรงกระตุ้น และมีความตระหนักต่อการคัดแยกขยะ ที่มีความจ าเป็นที่ทุกครัวเรือนต้องร่วมมือกันคัดแยกก่อนทิ้ง 
 2.3 ด้านความเพียงพอของงบประมาณ ในการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการการบริหารจัดการ
ขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พบว่า  งบประมาณ
ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนโครงการยังคงน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของการด าเนินกิจกรรม                 
ซึ่งชุมชนได้น าวิธีคิดแบบพ่ึงตนเองคือการด าเนินกิจกรรม ขยะออมบุญ  โดยให้ชาวบ้านน าขยะมารวมกันขายแล้วน า
เงินที่ได้ไว้เป็นกองทุนเพ่ือใช้จ่ายในการท ากิจกรรมของชุมชน  ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถท าให้ชุมชน มีเงินกองกลาง                
เพ่ือท ากิจกรรมบางกิจกรรมได้  
  
 3.  การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) 
  3.1 ด้านการประชาสัมพันธ์เปิดโครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้าน
ปงพร้าว ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พบว่า การประชาสัมพันธ์โครงการ เพ่ือให้รับทราบกัน
อย่างทั่วถึง  ได้มีการออกประชาคม   การเชิญแกนน าชาวบ้านมาอบรมให้ความรู้เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไข
ปัญหาขยะ และหาวิธีการก าจัดร่วมกัน  ซึ่งจากการที่น าแกนน ามาอบรมแล้วให้แกนน าไปทดลองท าการคัดแยกแล้ว
ให้กระจายลงสู่ชุมชน หรือเพ่ือนบ้านละแวกใกล้เคียงท าให้ชุมชนมีความเข้าใจ รับรู้ และร่วมมือในการคัดแยกขยะต้น
ทางเป็นอย่างดี จาก 1 ชุมชนหมู่บ้านต้นแบบ เริ่มขยายเป็น 6 ชุมชน ซึ่งเป็นการขยายผลในการด าเนินกิจกรรม            
จากการศึกษาและดูงานจากชุมชนต้นแบบ 
 3.2 ด้านการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธดี าเนินโครงการ ให้ชุมชนและหน่วยงานบูรณาการได้เข้าใจ
อย่างชัดเจนนั้นพบว่า  มีการประสานงานกันในชุมชนค่อนข้างชัดเจน จากการด าเนินกิจกรรมการติดตามการ
ด าเนินงาน ท าให้ทราบถึงปัญหาและมีการหาทางแก้ไขร่วมกัน มีการอยากศึกษาหาความรู้อยู่ใหม่ เๆสมอ  ซึ่งท าให้
เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนเช่น การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้จากขยะที่ได้รับ
ความร่วมมือจากการศึกษานอกโรงเรียน หรือ กศน.อ าเภอสูงเม่น เพ่ือให้เข้ามาให้ความรู้ 
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 3.3 ด้านกระบวนการคัดเลือกตัวแทนชุมชน ที่มีคุณสมบัติและมีความพร้อมเพ่ือเข้าร่วมโครงการการ
บริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
พบว่า   จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ใช้ แกนน า อสม.เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนในการด าเนินกิจกรรมและยังมีการ
ร่วมมือจากผู้น าท้องที่และคณะกรรมการในชุมชนให้เข้ามามีบทบาทและเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่องท าให้กิจกรรมการจัดการขยะในชุมชนมีการด าเนินกิจกรรมที่ยังยืนและชุมชนสามารถด าเนิน
กิจกรรมต่อไปได้ด้วยตนเอง 
 3.4  ด้านการด าเนินงานโครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปง
พร้าว ต าบลร่องกาศ อ าเภอ    สูงเม่น จังหวัดแพร่ การประเมินด้านนี้เพ่ือหาข้อบกพร่องของการด าเนิน
โครงการที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ให้การด าเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นโดยพบว่า  ชุมชนบ้านปงพร้าว ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ได้มีการด าเนิน
กิจกรรมที่หลากหลาย โดยเริ่มจากการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ประเด็นปัญหาชุมชนร่วมกัน  เสนอกิจกรรมโครงการ
เข้าบรรจุในแผนของ อบต.โดยผ่านการประชุมประชาคมเสนอความต้องการในชุมชน เขียนโครงการ และสมาชิก อบต. 
เป็นผู้ประสานงานน าโครงการเข้าบรรจุในแผนของ อบต.  โดยมีกิจกรรมที่ชุมชนด าเนินการ 3 ลักษณะคือ  1.  กิจกรรม
ที่ท าได้เอง  2. กิจกรรมที่ต้องท าร่วมกัน  3. กิจกรรมที่ขอความช่วยหน่วยงานอ่ืน มีรายละเอียดจากผลการประเมิน 
ดังนี้  
  3.4 .1  ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกพื้นที่ชุมชน  
  ผลการประเมินพบว่า  การศึกษาดูงานครั้งที่ 1 จากชุมชนต้นแบบการคัดแยกขยะ  การเลี้ยง
ไส้เดือนเพ่ือก าจัดขยะอินทรีย์ ที่จังหวัดล าปาง เพ่ือที่จะได้น าความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนเอง  
การศึกษาดูงานครั้งนี้ไม่ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมาย จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบสาเหตุว่า เมื่อได้ศึกษาดู
งานกลับมาแล้ว  ได้เว้นช่วงเวลาในการน าไปปฏิบัติงาน เพราะช่วงนั่นประชาชนในพ้ืนที่เข้าสู่ฤดูกาลเกษตรกรรม                
จึงได้ไปศึกษาดูงานครั้งที่ 2  ที่จังหวัดเชียงราย  เพ่ือสร้างแรงกระตุ้นในการด าเนินกิจกรรม  ซึ่งหลังจากการพาไป
ศึกษาดูงานครั้งที่ 2 ท าให้แกนน าและสมาชิกเริ่มมีความรู้และเริ่มมีความสนใจในการคัดแยกขยะมากขึ้น  
 3.4 .2  การรณรงค์คัดแยกขยะต้นทางในครัวเรือน   
 ผลการประเมินพบว่า  ด้านความเหมาะสมของรูปแบบการด าเนินงานมีความเหมาะสม
เพราะเป็นการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว ตั้งแต่เริ่มต้นการสร้างความ
ตระหนักร่วมกันถึงปัญหาขยะ  การคิดแก้ไขปัญหาร่วมกันผลด าเนินงานพบว่า ขยะในชุมชนเริ่มลดลงโดย วัดจาก
ที่เริ่มจากการด าเนินกิจกรรม เก็บขยะได้ต่อครั้งๆ ละ120 กิโลต่อ 1 สัปดาห์  และหลังจากช่วงด าเนินกิจกรรม พบว่า 
ปริมาณขยะลดลงเหลือเพียง 60 กิโลกรัมต่อ 1 สัปดาห์ เพราะมีการน าขยะที่คัดแยกมาแปรรูปรูปได้หลากหลายวิธี 
เช่น การน าขยะ อินทรีย์มาท าปุ๋ยหมักเพ่ือใช้ในการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนในการผลิต   การด าเนินโครงการเป็นไปอย่าง
เรียบง่าย  เพราะชาวบ้านให้ความร่วมมืออีกทั้งทุกฝ่ายยังยังมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม จึงท าให้กิจกรรม
ด าเนินการไม่ติดขัด  แม้ว่า ในช่วงเริ่มต้นกิจกรรม จะค่อนข้างยากเพราะชาวบ้านมองว่า ขยะเป็นสิ่งสกปรก  จึงต้อง
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สร้างความเข้าใจให้ชาวบ้าน  และผู้น าชุมชนและทีมเจ้าหน้าที่  ได้มีการวางแผนกิจกรรมอย่างเป็นขั้นเป็นตอน  มีการ
แนะน าฟังความคิดเห็น และช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างสม่ าเสมอ กระทั่งท าให้กิจกรรมที่คิดว่า ยากดังกล่าว หายไป 
และชาวบ้านได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและให้ความร่วมมือ แต่ขณะเดียวกันผลจกการสนทนากลุ่มกลับพบเสียงสะท้อน
ว่า  ชุมชนบ้านปงพร้าวมีกิจกรรมเยอะเพ่ิมขึ้น ท าให้ชาวบ้านเริ่มมีความล้าในการท ากิจกรรม อีกทั้งเจ้าหน้าที่ มีภาระ
งานที่หลากหลาย  จึงเสนอให้ท ากิจกรรมที่เป็นหลักส าคัญของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมคือการลดปริมาณขยะใน
ชุมชนก็พอ  
    3.4 .3  กิจกรรม ขยะฮอมบุญ  
   ผลการประเมินพบว่า  บ้านปงพร้าวมีกิจกรรมการรวมกลุ่มน าขยะรีไซเคิลที่ได้คัดแยกจาก
ครัวเรือน  เพ่ือเป็น “ขยะฮอมบุญบ้านปงพร้าว”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเป็นเงินกองกลาง ในการจัดสวัสดิการ
ชุมชน เช่น การออกเยี่ยมผู้ยากไร้  ผู้ป่วยติดเตียง  ผลการสนทนากลุ่มเพ่ือประเมินผลการด าเนินกิจกรรม พบว่า                 
การด าเนินงานในช่วงแรกไม่ประสบผล เพราะชาวบ้านไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ จึงไม่ให้ความร่วมมือ 
จ านวนปริมาณขยะที่น ามามีน้อย และท่ีส าคัญก็คือ ไม่มีการคัดแยกขยะแต่มีการน ามาพร้อมๆกับขยะ
เปียก ซึ่งกลิ่นเหม็นท าให้คณะกรรมการมีความล าบากในการด าเนินกิจกรรม แต่ต่อมาได้มีการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และส่งผลให้การน าขยะมาออม 
ได้รับความสะดวกข้ึนและพบว่า ผลจากปรับกิจกรรม จึงท าให้ชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมมากขึ้น ก่อเกิด
ความสามัคคีในชุมชน ชุมชนมีกองทุนมีเงินกองกลางมากขึ้น ปัจจุบัน “ขยะฮอมบุญบ้านปงพร้าว”   
มีเงินในบัญชีกลุ่มจ านวน 20,000 บาท  จากการด าเนินกิจกรรมมาครบรอบ 1 ปี  ผลการประเมิน
กิจกรรมจึงสะท้อนให้เห็นว่า  ชุมชนบ้านปงพร้าวมีการใช้ทรัพยากรที่เป็นทุนชุมชนได้อย่างคุ้มค่า 
กิจกรรมดังกล่าวนี้ได้แสดงถึงภาวะผู้น า การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการโดยมีการบันทึกไว้
เป็นหลักฐานทุกขั้นตอน ประการที่ส าคัญการตั้งชื่อ "กองทุนฮอมบุญ" ดังกล่าว พบว่า  ท าให้เกิด
ทัศนคติที่มองเรื่อง "คุณค่า" มากกว่าการมองเรื่อง มูลค่า หรือก าไร ซึ่งนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญและส่งผล
ต่อความส าเร็จของกิจกรรมกองทุนขยะฮอมบุญบ้านปงพร้าวด้วยเช่นกัน 
 4.  การประเมินผลผลิต (Product evaluation)  
  4.1 ด้านความรู้และทักษะในสื่อสารในการถ่ายทอดความรู้ ผู้น าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการการบริหาร
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พบว่า  
ผู้น ามีภาวะที่ดี  มีการศึกษาหาความรู้อย่างสม่ าเสมอที่ที่จะได้น าเอาความรู้มาพัฒนาต่อยอดและปรับปรุงแก้ไขใน
การด าเนินกิจกรรมมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในรูปแบบของการประชุม การประชาคม  การรับฟังข้อเสนอแนะของ
ชาวบ้าน  เพ่ือที่จะได้เรียนรู้และน าปัญหามาวิเคราะห์และหาทางแก้ไขร่วมกับคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ  
 4.2 ด้านผลจากการเข้าร่วมโครงการ บริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว 
ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พบว่า การขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่นมีกลไกลในการขับเคลื่อนที่ดีขึ้น  
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เกิดหมู่บ้านชุมชนต้นแบบและยังสามารขยายผลการด าเนินงานไปยังชุมชนอ่ืนๆที่อยู่ใกล้เคียง ได้เข้ามาศึกษาดูงาน  
ทั้งยังเป็นการตอบสนองของนโยบายของรัฐบาลเรื่องของการแก้ไขปัญหาขยะ   
  4.3 ชุมชนมีระบบการวางแผนงานการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดย พบว่า  
หลังจากมีการด าเนินโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลเข้ามาสนับสนุนงบประมาณ และเข้ามามี
ส่วนร่วมแล้ว เกิดความเข้มแข็งในชุมชน ท าให้ชุมชนสามารถด าเนินกิจกรรมต่อไปได้เอง เป็นการ
สร้างความร่วมมือการมีส่วนร่วมในชุมชน ให้คนในชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งการด าเนินกิจกรรมการ
คัดแยกขยะที่ผ่านมานั้นสะท้อนให้เห็นว่า ขยะในชุมชนลดปริมาณลงมาก จนเหลือขยะที่น าไปก าจัด
น้อย พ้ืนที่ในชุมชนสะอาดสภาพสิ่งแวดล้อมดี ไม่มีเศษขยะเรี่ยราดตามท้องถนน คนในชุมชนมี
สุขภาพดีอากาศบริสุทธิ์  โดยกิจกรรมนี้ แกนน าชาวบ้านปงพร้าวได้ตกลงกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลร่องกาศว่า จะร่วมกันผลักดันการลดปริมาณขยะลงอย่างต่อเนื่อง และอนาคตจะขอคืนเก็บถัง
ขยะในพ้ืนที่ บ้านปงพร้าวทั้งหมดด้วย  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  ผลการประเมินเรื่อง โครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว 
ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีประเด็นที่จะน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. การประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context evaluation)  
  ผลการประเมินพบว่าโครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้าน
ปงพร้าวมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเพราะในชุมชนมีการเผาขยะในหมู่บ้านท าให้ส่ง
กลิ่นเหม็น มีขยะตามถนนหนทาง ชาวบ้านบางกลุ่มทิ้งขยะไม่ถูกที่ ขาดความต่อเนื่องของการรณรงค์
สร้างจิตส านึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และ การด าเนินโครงการดังกล่าว  ได้มีความสอดคล้อง               
กับนโยบายในเรื่องของการสร้างชุมชนหมู่บ้านต้นแบบในเรื่องของการจัดการขยะ ตามหลัก                      
3 ประชารัฐโดยองค์การบริหารส่วนต าบลร่องกาศ ได้ใช้พ้ืนที่หมู่บ้านปงพร้าวเป็นหมู่บ้าน                  
ชุมชนต้นแบบ เรื่องการคัดแยกขยะต้นทาง ในระดับครัวเรือน  ผลการประเมินครั้งนี้สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของบุญสม  ศรีศักดา (2547 , หน้า  88-90 ) ได้ศึกษา การประเมินโครงการหมู่บ้านคนดี
ศรีสุพรรณของจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยใช้การประเมินผลรูปแบบจ าลองของซิป มีองค์ประกอบด้าน
สภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต  จากการประเมินจากผู้น า
ท้องถิ่น/หมู่บ้าน ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า โดยภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดั บมาก                 
ความสอดคล้องระหว่างนโยบายกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ความต้องการ ความจ าเป็นและ            
ความคาดหวังของสังคมและผลกระทบจากสังคมที่มีต่อโครงการมีความสอดคล้องอยู่ในดับดีมาก    
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 2. การประเมินปัจจัยน าเข้า(Input evaluation)  
  ผลการประเมินพบว่า  
 2.3 ด้านความเพียงพอของงบประมาณ ในการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการการบริหาร
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พบว่า  
งบประมาณที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนโครงการยังคงน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของการด าเนิน
กิจกรรม  ซึ่งชุมชนได้น าวิธีคิดแบบพ่ึงตนเองคือการด าเนินกิจกรรม ขยะออมบุญ  โดยให้ชาวบ้านน าขยะมารวมกัน
ขายแล้วน าเงินที่ได้ไว้เป็นกองทุนเพ่ือใช้จ่ายในการท ากิจกรรมของชุมชน  ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถท าให้ชุมชน มีเงิน
กองกลางเพ่ือท ากิจกรรมบางกิจกรรมได้ซึงขณะนี้หลังเริ่มมีกิจกรรมขยะฮอมบุญท าให้หมู่บ้านปงพร้าวมีเงินไว้เป็น
กองกลาง20000บาท  ผลการประเมินครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี          
เพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ใช้แผนปฏิบัติการ LA 21 ระดับท้องถิ่น (Local Agenda 21) โดยให้
ชุมชนรวมกลุ่มกัน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์           
ร่วมถอดบทเรียน และติดตามประเมินผล และสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด 
ก่อให้เกิดพหุภาคีเครือข่าย เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างสมดุลใน 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หากชุมชนบ้านปงพร้าว ต้องการให้กิจกรรมสามารถยกระดับให้ดียิ่งขึ้น
กว่าเดิม โดยอาศัยความสามารถที่มีอยู่จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ร่วมถอดบทเรียนและสร้าง
เครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ชุมชนต้นแบบเพ่ือให้ขยายผลแก่
ชุมชนอ่ืนๆต่อไป  
 
 3. การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) 
 ผลการประเมินพบว่า การศึกษาดูงานครั้งที่ 1 จากชุมชนต้นแบบการคัดแยกขยะ การเลี้ยง
ไส้เดือนเพ่ือก าจัดขยะอินทรีย์ ที่จังหวัดล าปาง เพ่ือที่จะได้น าความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนเอง  
การศึกษาดูงานครั้งนี้ไม่ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมาย จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบสาเหตุว่า เมื่อได้ศึกษา               
ดูงานกลับมาแล้ว  ได้เว้นช่วงเวลาในการน าไปปฏิบัติงาน เพราะช่วงนั่นประชาชนในพ้ืนที่เข้าสู่ฤดูกาลเกษตรกรรม            
จึงได้ไปศึกษาดูงานครั้งที่ 2  ที่จังหวัดเชียงราย  เพ่ือสร้างแรงกระตุ้นในการด าเนินกิจกรรม  ซึ่งหลังจากการพาไป
ศึกษาดูงานครั้งที่ 2 ท าให้แกนน าและสมาชิกเริ่มมีความรู้และเริ่มมีความสนใจในการคัดแยกขยะมากขึ้น ผลการ
ประเมินครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดการประเมินผลของสตัฟเฟิลบีม (Stufflembeam, 1996, หน้า 20 
อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2548, หน้า 16) อธิบายแนวคิดใน การตัดสินใจเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขกิจกรรมบางสิ่งบางอย่าง เพ่ือให้เกิดดุลยภาพภายในองค์การให้เป็นไปโดยปกติ และเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาให้องค์การดีขึ้น(Incremental) คือท าให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยมี
คณะกรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญแก้ไข แนะน า ให้ความรู้และน าเทคนิคใหม่ๆ เข้ามาใช้เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงนั้น จึงเห็นได้ว่า การศึกษาดูงานครั้งที่ 2 ได้เกิดการเรียนรู้เพ่ือหาข้อบกพร่องของการ
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ด าเนินโครงการ ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ให้การด าเนินการช่วงต่อไป                      
มีประสิทธิภาพมากขึ้นของชุมชนนั่นเอง  
  ผลการประเมินพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการการบริหาร
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว ชุมชนมีกิจกรรมการรวมกลุ่มน าขยะรีไซเคิลที่ได้คัดแยก
จากครัวเรือนที่เด่นชัดในการสะท้อนการมีส่วนรว่มคือ  “ขยะฮอมบุญบ้านปงพร้าว”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเป็น
เงินกองกลาง ในการจัดสวัสดิการชมุชน เช่น การออกเยี่ยมผู้ยากไร้  ผู้ป่วยติดเตียง  ผลการสนทนากลุ่มเพ่ือประเมินผล
การด าเนินกิจกรรมพบว่า การด าเนินงานในช่วงแรกไม่ประสบผล เพราะชาวบ้านไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ 
จึงไม่ให้ความร่วมมือ จ านวนปริมาณขยะที่น ามามีน้อย และที่ส าคัญก็คือ ไม่มีการคัดแยกขยะ                  
แต่มีการน ามาพร้อมๆกับขยะเปียก ซึ่งกลิ่นเหม็นท าให้คณะกรรมการมีความล าบากในการด าเนิน
กิจกรรม แต่ต่อมาได้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
และส่งผลให้การน าขยะมาออม ได้รับความสะดวกขึ้น ประการที่ส าคัญการตั้งชื่อ "กองทุนฮอมบุญ" 
ดังกล่าว พบว่า  ท าให้เกิดทัศนคติที่มองเรื่อง "คุณค่า" มากกว่าการมองเรื่อง มูลค่า หรือก าไร                   
ซึ่งนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญและส่งผลต่อความส าเร็จของกิจกรรมกองทุนขยะฮอมบุญบ้านปงพร้าว               
ด้วยเช่นกัน ผลการประเมินครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเกิดขึ้นเพ่ือให้ทุกกลุ่ม
ปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาใหม่ที่เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การให้ประชาชนเข้ามามีสวนร่วมในการ
พัฒนา เพ่ือผนึกก าลังกันระหว่างภาครัฐและประชาชน ตลอดจนมุ่งพัฒนาความสามารถของ
ประชาชนให้มีความเชื่อมั่นในการพ่ึงพาตนเอง (Self Confidence) ดังที่ บ าเพ็ญ  เขียวหวาน(2551, 
หน้า 43)กล่าวว่า การพัฒนาปัจจุบัน  จึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ (Paradigm  
shift)  ซึ่ง  “กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา” (New Development  Paradigm) เป็นกระบวน
ความคิดและการปฏิบัติที่ทุกฝ่ายเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันโดยการท างานด้วยกันและเป็นกระบวนความคิด
ที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  ดังนั้น  จึงเห็นได้ว่า การด าเนินงานตามโครงการการบริหาร
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว มีปัจจัยส าคัญคือ ชุมชนมีความตระหนักร่วมกัน
รับผิดชอบ แทนการให้รัฐหรือองค์กรท้องถิ่นมาแก้ไขปัญหาให้ตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ “การพ่ึงตนเอง”
ของชุมชนอันเป็นเป้าประสงค์ของการพัฒนาอย่างแท้จริง  
 4. การประเมินผลผลิต (Product evaluation)  
 ผลการประเมินพบว่า ด้านผลจากการเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พบว่า ชุมชนมีระบบการวางแผน
งานการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยพบว่า  หลังจากมีการด าเนินโครงการ องค์การ
บริหารส่วนต าบลเข้ามาสนับสนุนงบประมาณ และเข้ามามีส่วนร่วมแล้ว เกิดความเข้มแข็งในชุมชน 
ท าให้ชุมชนสามารถด าเนินกิจกรรมต่อไปได้เอง เป็นการสร้างความร่วมมือการมีส่วนร่วมในชุมชน ให้
คนในชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งการด าเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะที่ผ่านมานั้นสะท้อนให้เห็นว่า 
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ขยะในชุมชนลดปริมาณลงมาก จนเหลือขยะที่น าไปก าจัดน้อย พ้ืนที่ในชุมชนสะอาดสภาพ
สิ่งแวดล้อมดี ไม่มีเศษขยะเรี่ยราดตามท้องถนน คนในชุมชนมีสุขภาพดีอากาศบริสุทธิ์ โดยกิจกรรมนี้ 
แกนน าชาวบ้านปงพร้าวได้ตกลงกับองค์การบริหารส่วนต าบลร่องกาศว่า จะร่วมกันผลักดันการลด
ปริมาณขยะลงอย่างต่อเนื่อง และอนาคตจะขอคืนเก็บถังขยะในพ้ืนที่ บ้านปงพร้าวทั้งหมดด้วย               
ผลการประเมินครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องหลักการ 3 Rs เป็นหลักการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์
จากขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง คือ Reduce ลดการใช้ คือลดการใช้ควบคุมการใช้ให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม ลดปริมาณการผลิตขยะจากการบริโภคน้อยลง Reuse ใช้ซ้ า คือการน าสิ่งของที่ใช้แล้วมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือน ากลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า และ Recycle การแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าและน า
กลับมาใช้ใหม ่เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดในส่วนของต้นทางที่จะมีการจัดท า
ระบบการเก็บขนให้มีประสิทธิภาพและน าไปสู่การจัดการขยะปลายทางที่มีประสิทธิภาพ คงเหลือ
น าไปก าจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ(Sanitary Landfills)ในปริมาณที่น้อยลง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผลจากการประเมินพบว่า  งบประมาณ ในการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการการบริหารจัดการ
ขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนโครงการ ยังคงน้อย                 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของการด าเนินกิจกรรม ดังนั้น  เพ่ือให้กิจกรรมมีความต่อเนื่อง  องค์การบริหารส่วนต าบล
ร่องกาศ ควรจัดท าแผนงบประมาณเพ่ือบรรจุในแผนงบประมาณ พร้อมกับมีการวางแผนงานด้านบุคลกรเพ่ือสนับสนุน
ให้ชุมชนได้พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 
  2.ผลจากการประเมินพบว่า  การศึกษาดูงานมีกรณีปัญหาความไม่ต่อเนื่องของกิจกรรม   เพ่ือท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นในกิจกรรมพัฒนาด้านอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลร่อง
กาศ จึงควรมีคณะกรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญแก้ไข แนะน า ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง และไม่ทิ้งช่วง
กิจกรรม เพ่ือให้การด าเนินการต่อไปมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3. ผลจากการประเมินพบว่า   ชุมชนบ้านปงพร้าว ได้มีด าเนินกิจกรรมครบรอบ 1 ปี เพ่ือให้เกิด
ความต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น แกนน าชุมชนควรมีการถอดบทเรียนและสร้างเครือข่าย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยอาศัยความสามารถที่มีอยู่จากการด าเนินงานที่ผ่านมายกระดับกิจกรรมชุมชน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบและขยายผลแก่ชุมชนอื่นๆต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกผู้น าท้องถิ่นของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชรโดยท าการศึกษากับประชากร
ผู้ที่มีสิทธิในการเลือกตั้ งที่อาศัยอยู่ ใน เขตองค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม  อ าเภอเมือง                    
จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 395 คน  ท าการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติพรรณนาหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (StandardDeviation)  ค่าเฉลี่ยทางสถิติจัดกลุ่มความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และใช้ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 
กลุ่ม  และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบสมมติฐาน  ผลการศึกษาพบว่า  
 1. ประชาชนที่มี  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน  มีปัจจัยการตัดสินใจเลือกผู้น า
ท้องถิ่นของประชาชนที่ไม่แตกต่างกัน 
 2. ประชาชนที่มี  รายได้ต่อเดือน  อาชีพ  และความสนใจในการติดตามข่าวสารบ้านเมือง               
ที่แตกต่างกัน  จะมีการตัดสินใจเลือกผู้น าท้องถิ่นของประชาชนที่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : การตัดสินใจเลือกผู้น าท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม อ าเภอเมือง  จังหวัด
ก าแพงเพชร 
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Abstract 
 Thepurposeofthisresearchwastostrudythefactorsaffectingpeople’sdecisioninsel
ectionoflocalleadersinNakhonchumSubdistrictAdministrativeOrganization,MuangDistrict
KamphaengPhetProvince.Thesamplesconsistedof395eligiblevotersinNakhonchumSub-
districtAdministrativeOrganization,MuangDistrictKamphaengPhetProvince.Theresearchi
nstrumentwasaquestionnaire.Datawereanalyzedusingstandarddeviatin,frequency,perce
ntageandOne-wayANOVA.Theresultsreveatedthat 
 1.Thepeoplewithdifferentgenders,agesandeducationdidnothavedifferentfactors
affectingdecisioninselectionoflocalleaders. 
 2.  The  people  with  different  monthly  income,  occupation  and  
informational  interest  have  different  factors  affecting  decision  in  selection  of  
locat  leaders. 
Keywords:  Decision  in  selectionoflocalleadersinNakhonchumSub-

districtAdministrativeOrganization,MuangDistrictKamphaengPhetProvince. 
 
บทน า 

ประเทศไทยมีการปกครองท้องถิ่น โดยยึดหลักการกระจายอ านาจการปกครอง                     
เพ่ือให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง            
การปกครองท้องถิ่นจึงถือเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (basicdemocracy)                
ที่ส าคัญการปกครองท้องถิ่นนั้นเป็นเหมือนสถาบันการฝึกหัดให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้ในการมีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร ป ก ค ร อ ง ต น เ อ ง โ ด ย ผ่ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ท า ง ก า ร เ มื อ ง
(Participantpoliticalculture) ท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบการเมืองและตระหนัก
ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทยได้รับการปรับปรุงแก้ไขมาตลอดจน 
พ.ศ. 2546  รัฐบาลได้มีการแก้ไขกฎหมายการปกครองท้องถิ่น 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  พระราชบัญญัติเทศบาล  และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร                    
ส่วนต าบล  สาระส าคัญในการแก้พระราชบัญญัติดังกล่าวคือการเลือกตั้งขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ทั้ง 3 ระดับ  ให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรแยกออกจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งท าให้คณะผู้บริหารมีเอกภาพในการบริหารจัดการองค์กรมากขึ้นไม่ต้องอยู่
ภายใต้การครอบง าของฝ่ายนิติบัญญัติอีกต่อไป  จะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งเป็นกิจกรรมที่ส าคัญของ
กระบวนการทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยและมีความจ าเป็นส าหรับการปกครองในระดับ
ต่าง ๆ (จักรพันธุ์  มิตรผักแว่น, 2549)  กล่าวคือการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่น เป็นกระบวนการเลือกสรร
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ทางการเมืองประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะท าการเลือกบุคคลเพ่ือที่จะไปท าหน้าที่ทางการเมือง                 
ในระดับท้องถิ่นแทนตนและเป็นการให้ประชาชนได้มีโอกาสในการสรรหาตัวแทนของตนโดยวิธีการ
เลือกตั้ง  ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและเป็นปัจจัย                  
ที่ส าคัญมากในการสนับสนุนการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น 

จังหวัดก าแพงเพชรมีการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดก าแพงเพชรออกเป็น3 ระดับ ดังนี้  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร 1 แห่ง  เทศบาลจ านวน 25 แห่ง (แยกเป็นเทศบาลเมือง
จ านวน 3 แห่งเทศบาลต าบล 22 แห่ง) องค์การบริหารส่วนต าบล 64 แห่ง  องค์การบริหารส่วนต าบล
นครชุม  อ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชรเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดอ าเภอเมือง               
จังหวัดก าแพงเพชร  ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลนครชุมเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อวันที่ 
19 มกราคม  พ.ศ.2539  เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีสภาพพ้ืนที่แบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ในการ
ตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยได้ 2 ลักษณะ  กล่าวคือในเขตการปกครองเดียวกันมีการแบ่งเป็นเขตชุมชนเมือง
คือเป็นลักษณะที่เป็นเขตย่านการค้าที่อยู่อาศัยหนาแน่นเป็นชุมชนเมือง  มีร้านค้าอาคารพาณิชย์                         
และโรงแรมรีสอร์ทหอพักบ้านเช่า  และอีกลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรมหรือชุมชนชนบทที่มีสภาพ
บ้านเรือนอาศัยกระจายเป็นกลุ่ม ๆ มีอาชีพท าการเกษตรเป็นหลัก  องค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม
มีพ้ืนที่ 65 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 40,625 ไร่ มีหมู่บ้านอยู่ในความดูแลและให้บริการ
สาธารณะ 11 หมู่บ้าน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสิ้น 22 คน ภารกิจในการจัดบริการ
สาธารณะและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้
ประสานผลประโยชน์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับพ้ืนที่ในแต่ละหมู่บ้าน (องค์การบริหารส่วน
ต าบลนครชุม  อ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชร,  มิถุนายน พ.ศ. 2556) 

การเลือกตั้ งเมื่อวันที่  30 กันยายน  พ.ศ. 2555  องค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม                        
อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 1 คน สมาชิกสภา
ต าบลนครชุมจ านวน 22 คน มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้นจ านวน 7,911 คน แยกเป็นชาย 3,660 คน  
หญิง 4,240 คน มีผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้นจ านวน 5,042 คน  คิดเป็น 63.73 % แบ่งเป็นชาย 2,448 คน  
คิดเป็น  30.94 %  หญิง 2,594 คน  คิดเป็น 32.79 %  บัตรดี4,725 ใบ คิดเป็น 93.71 % บัตรเสีย 
176 ใบ คิดเป็น 3.49 % ไม่ประสงค์ลงคะแนน 141 คน คิดเป็น 2.80 % (ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดจังหวัดก าแพงเพชร, 26กันยายน พ.ศ.2555) องค์การบริหารส่วน                   
ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ได้มีผู้เสนอตัวสมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลจ านวน 3 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีผู้เสนอตัวสมัครรับการ
เลือกตั้งทั้ง 11 หมู่บ้านจ านวน 50 คน 
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จากผลการเลือกตั้งดังกล่าวมีความน่าสนใจที่จะศึกษาว่าประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้น า
ท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม อ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชร มีปัจจัยอะไรบ้างที่
ส่งผลในการตัดสินใจเลือกผู้น าท้องถิ่นของตนเองโดยเปรียบเทียบปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการเลือกผู้น าท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม อ าเภอเมือง  
จังหวัดก าแพงเพชร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุการศึกษา รายได้  อาชีพ             
การติดตามข่าวสารของบ้านเมืองและสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันจะมีการตัดสินใจที่เหมือนกัน
หรือต่างกันอย่างไรบ้าง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกผู้น าท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 2.เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจในการเลือกผู้น าท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชรโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  
เพศ อายุ การศึกษารายได้ อาชีพ การติดตามข่าวสารบ้านเมือง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกผู้น าท้องถิ่นของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชรผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน  
ดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชรตามข้อมูลคณะกรรมการเลือกตั้ง
จังหวัดก าแพงเพชร. ปี พ.ศ.2559 ทั้ง 11 หมู่บ้านจ านวน 7,911 คน 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งผู้วิจัยท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตาราง
เคร็ช์และมอร์แกน (อ้างถึงชื้นศรีสวัสดิ์, 2546) เทียบได้เท่ากับประชากร 7,911/ 395 คน 
 
 
 



 
 1282 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaires)            
มี 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ 
อาชีพ และความสนใจข่าวสารบ้านเมือง โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยการตัดสินใจ ได้แก่คุณลักษณะตัวผู้สมัคร  นโยบายในการพัฒนา
ท้องถิ่น รูปแบบการหาเสียง อิทธิพลของพรรคการเมืองในพ้ืนที่ การเข้าถึงประชาชนของผู้สมัครที่
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีระดับสภาพความเป็นจริงตั้งแต่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
โดยมีลักษณะการให้คะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม
ไปท าการทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีสภาพใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 30 คน  
โดยหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) โดยแทน

ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (α- coefficient) ได้เท่ากับ 0.97 ซึ่งถือว่าเป็นสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นสูง
สามารถน าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้จริง 
 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่จัดเก็บจากประชากรกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาจะใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
ในการอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ และการวิเคราะห์สถิติ เชิงอนุมาน ( Inferential 
Statistics) ในการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน (Independent 
Sample t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) เพ่ือทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
            ปัจจัยส่วนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ปัจจัยการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัย 
 การวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 212 คน และเพศชาย
จ านวน 183 คน มีอายุช่วง 31 – 40 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า/ปวช/ปวส 
อนุปริญญา มีรายได้ต่อเดือนประมาณ9,100 – 20,000 บาท โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ               
เป็นพนักงานบริษัท/เอกชน รองลงมาคือค้าขายและพบว่าส่วนใหญ่จะมีความสนใจในการติดตาม
ข่าวสารบ้านเมืองโดยติดตามบ้างไม่ติดตามบ้างมากที่สุดมีผลการวิจัย ดังนี้ 

1. เพศ                       
2. อายุ 
3. การศึกษา                 
4. รายได้ 
5. อาชีพ                       
6. การสนใจข่าวสาร
ของบ้านเมือง 
 

การตัดสินใจเลือก
ผู้น าท้องถิ่นของ

ประชาชน 

1. คุณลักษณะผู้สมัคร 
2. นโยบายในการพัฒนา 
3. รูปแบบการหาเสียง 
4. อิทธิพลพรรคการเมือง 
5. การเข้าถึงประชาชน        
ของผู้สมัคร 
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 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการตัดสินใจเลือกผู้น าท้องถิ่นของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 1.1 ด้านคุณลักษณะตัวผู้น า พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะตัวผู้น าที่ประชาชนใช้พิจารณา
ตัดสินใจเลือกผู้น าท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม อ าเภอเมือง       
จังหวัดก าแพงเพชรมากที่สุด คือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ยอมรับ    
ของประชาชน รองลงมา คือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ที่มีการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปสามารถ
บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นให้เป็นไปตามวัตถุประสงฆ์ขององค์กร ด้านนโยบายในการบริหาร
ท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยด้านนโยบายในการบริหารท้องถิ่นที่ประชาชนใช้พิจารณาตัดสินใจเลือกผู้น า
ท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร              
มากที่สุด คอื ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องน าเสนอนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นให้ชัดเจนและครอบคลุมทุกๆ 
ด้านและผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องมีวิสัยทัศน์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ( ถนน ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ ) 
ของท้องถิ่นท่ีชัดเจน 
 1.2 ด้านรูปแบบการหาเสียง พบว่า ปัจจัยด้านรูปแบบการหาเสียงที่ประชาชนใช้พิจารณา
ตัดสินใจเลือกผู้น าท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม อ าเภอเมือง        
จังหวัดก าแพงเพชรมากท่ีสุด คือ การใช้รถประชาสัมพันธ์หาเสียงเป็นการกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งสนใจและใสใจที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  รองลงมา คือ การสัญญาว่าจะท าตามนโยบาย                 
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นประเด็นส าคัญท่ีท าให้ผู้มีสิทธิเลือดตั้งใช้ในการตัดสินใจ 
 1.3 ด้านอิทธิพลของพรรคการเมืองในพ้ืนที่ พบว่า ปัจจัยด้านอิทธิพลของพรรคการเมืองใน
พ้ืนที่ที่ประชาชนใช้พิจารณาตัดสินใจเลือกผู้น าท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
นครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชรมากที่สุดคือ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่
ใกล้ชิดกับพรรคการเมืองมีผลในการลงคะแนนเสียงรับเลือกตั้ง รองลงมา คือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งต่างมี
การสนับสนุนกันและกันกับพรรคการเมืองที่เมื่อผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งจึงได้รับการสนับสนุนจาก
พรรคการเมืองอย่างเต็มที ่
 1.4 ด้านการเข้าถึงประชาชนของผู้สมัคร พบว่า ปัจจัยด้านการเข้าถึงประชาชนของผู้สมัครที่
ประชาชนใช้พิจารณาตัดสินใจเลือกผู้น าท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม  
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร มากที่สุด คือการเข้าถึงประชาชนของผู้สมัครส่วนใหญ่จะเข้าไปท า
ความเข้าใจในนโยบายการบริหารจัดการในองค์กรปกครองท้องถิ่นหลังได้รับการเลือกตั้งกับผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง รองลงมา คือ การเข้าถึงตัวประชาชนของผู้สมัครรับเลือกตั้งจะสร้างความสนิทสนมและ               
เกิดความเข้าใจในการที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะเข้าไปท างานในองค์กรปกครองท้องถิ่น 
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 2. ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้น าท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

ปัจจัยการตัดสินใจเลือกผู้น าท้องถิ่นของประชาชนที่แตกต่างกันผลการศึกษา พบว่า 
 2.1 ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกผู้น าท้องถิ่น
ของประชาชนที่ไม่แตกต่างกัน 
 2.2 ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกผู้น าท้องถิ่นของประชาชน
ที่แตกต่างกันโดยจะ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน จะพิจารณาปัจจัยด้าน
คุณลักษณะตัวผู้สมัคร ด้านนโยบายในการบริหารท้องถิ่น และด้านอิทธิพลพรรคการเมืองในพ้ืนที่อัน
ส่งผลตัดสินใจเลือกผู้น าท้องถิ่นของประชาชนที่แตกต่าง 
 2.3 ประชาชนที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกผู้น าท้องถิ่นของประชาชนที่ไม่
แตกต่างกันโดย พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพที่แตกต่างกันจะพิจารณาปัจจัยด้านคุณลักษณะตัวผู้สมัคร  
ด้านนโยบายในการบริหารท้องถิ่น ด้านรูปแบบการหาเสียง และด้านอิทธิพลพรรคการเมืองในพ้ืนที่
อันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้น าท้องถิ่นของประชาชนที่แตกต่าง 
 2.4 ประชาชนที่มีความสนใจในการติดตามข่าวสารบ้านเมืองที่แตกต่างกันจะพิจารณาด้าน
คุณลักษณะตัวผู้สมัคร ด้านนโยบายในการบริหารท้องถิ่น ด้านรูปแบบการหาเสียง ด้านอิทธิพล               
ของพรรคการเมืองในพ้ืนที่  และด้านการเข้าถึงประชาชนของผู้สมัครแตกต่างกันในการตัดสินใจเลือก
ผู้น าท้องถิ่นของประชาชนที่แตกต่างกัน 
 
 อภิปรายผลการศึกษา 
 1. ปัจจัยการตัดสินใจเลือกผู้น าท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
นครชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
 ด้านคุณลักษณะตัวผู้น า พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะตัวผู้น าที่ประชาชนใช้พิจารณาตัดสินใจ
เลือกผู้ น าท้องถิ่ นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่ วนต าบลนครชุม อ า เภอเมือง                        
จังหวัดก าแพงเพชร มากที่สุด คือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ยอมรับ
ของประชาชน รองลงมา คือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ที่มีการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปสามารถ
บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นให้เป็นไปตามวัตถุประสงฆ์ขององค์กรทั้งนี้เนื่องจากความซื่อสัตย์สุจริต
ของผู้น าท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนต้องการให้เป็นผู้บริหาร เพราะผู้น าที่มีความซื่อสัตย์จะเป็น
ผู้น าที่ไม่คดโกง และสามารถน างบประมาณที่ได้รับมาบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาชุมชนได้อย่างเต็มที่               
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา (ธนภรณ์ ว่องไว, 2547) ที่ท าการศึกษาการตัดสินใจเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กรณีศึกษาเขตเลือกตั้งที่ 1  
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า การมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติที่ดีมี
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ความส าคัญเป็นอันดับหนึ่งของผู้สมัคร นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับแนวคิดของ(ชาญณรงค์                   
ปราณีจิตต์, 2543) ที่กล่าวว่า ผู้ท าหน้าที่ประนีประนอมข้อพิพาทหรือผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องมีความ
ประพฤติดี อยู่ในศีลธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ประกอบสัมมาอาชีพ ไม่ท าตัวเหลาะแหละ ต้องเป็น      
ผู้มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น หนักแน่นและมั่นคงการรู้หลักเจรจา ต้องมีปิยวาจา คือ กล่าววาจาสุภาพ
แสนหวาน ค าพูดนั้นมีเหตุผล มีหลักฐานอ้างอิงหรือมีหลักวิชา มีประโยชน์ และประกอบด้วยความ
ยุติธรรม 
 ด้านนโยบายในการบริหารท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยด้านนโยบายในการบริหารท้องถิ่นที่
ประชาชนใช้พิจารณาตัดสินใจเลือกผู้น าท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม  
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร มากที่สุด คือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องน าเสนอนโยบายการพัฒนา
ท้องถิ่นให้ชัดเจนและครอบคลุมทุก ๆ ด้านและผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องมีวิสัยทัศน์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (ถนน ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ) ของท้องถิ่นที่ชัดเจนซึ่งการที่ผู้น ามีความสามารถในการน าเสนอ
นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นให้ชัดเจนและครอบคลุมทุก ๆ ด้าน ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสามารถใน
การบริหารจัดการของผู้น าในการบริหารพัฒนาชุมชน ดังที่ (จักรพันธุ์ มิตรผักแว่น, 2549) กล่าวว่า 
การเลือกตั้งจึงเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการเลือกสรรผู้ปกครอง โดยในการพิจารณาเลือกผู้ปกครองนั้น 
แนวนโยบายที่ผู้ปกครองเสนอ ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกผู้น าที่มีความเหมาะสมกับการบริหาร
จัดการชุมชนหรือประเทศชาติ 
 ด้านรูปแบบการหาเสียง พบว่า ปัจจัยด้านรูปแบบการหาเสียงที่ประชาชนใช้พิจารณา
ตัดสินใจเลือกผู้น าท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม อ าเภอเมือง        
จังหวัดก าแพงเพชร มากที่สุด คือ  การใช้รถประชาสัมพันธ์หาเสียงเป็นการกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งสนใจและใสใจที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รองลงมา คือ การสัญญาว่าจะท าตาม
นโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นประเด็นส าคัญที่ท าให้ผู้มีสิทธิเลือดตั้งใช้ ในการตัดสินใจ                       
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ชาญณรงค์ ทัพกฤษณ์, 2557) ที่ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยทีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจงหวัดนนทบุรี: ศึกษาในห้วงเวลาปี พ.ศ.2557 ที่ พบว่า 
การรณรงค์ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากที่สุด คือ การใช้รถช่วยโฆษณาหาเสียง 
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (สมชาย วุฒิพิมลวิทยา, 2559) ที่ท าการศึกษา                  
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีที่ พบว่า 
การรณรงค์ที่มผีลต่อการตัดสินใจของประชาชน มากที่สุด คือ การใช้รถโฆษณาหาเสียงอย่างทั่วถึง 
 ด้านอิทธิพลของพรรคการเมืองในพ้ืนที่  พบว่า  ปัจจัยด้านอิทธิพลของพรรคการเมืองใน
พ้ืนที่ที่ประชาชนใช้พิจารณาตัดสินใจเลือกผู้น าท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
นครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร มากที่สุด คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่
ใกล้ชิดกับพรรคการเมืองมีผลในการลงคะแนนเสียงรับเลือกตั้ง รองลงมา คือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งต่างมี
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การสนับสนุนกันและกันกับพรรคการเมืองที่เมื่อผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งจึงได้รับการสนับสนุนจาก
พรรคการเมืองอย่างเต็มที่ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (สมชาย วุฒิพิมลวิทยา, 2559)                 
ที่ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี           
จังหวัดนนทบุรี ที่พบว่า ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี ด้านสื่อบุคคลทีมีผลต่อการตัดสินใจ ได้แก่ สื่อบุคคลทีเป็นนักการเมืองในท้องถิ่น  
รองลงมา คือ สื่อบุคคลทีเป็นผู้กว้างขวางในท้องถิ่น เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้าน (นิพนธ์ ปัญโญ, 
2551)ได้กล่าวว่า บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือในชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ผู้น าในชุมชน เป็นต้น 
 ด้านการเข้าถึงประชาชนของผู้สมัคร พบว่า ปัจจัยด้านการเข้าถึงประชาชนของผู้สมัคร               
ที่ประชาชนใช้พิจารณาตัดสินใจเลือกผู้น าท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล           
นครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชรมากท่ีสุด คือ การเข้าถึงประชาชนของผู้สมัครส่วนใหญ่จะเข้า
ไปท าความเข้าใจในนโยบายการบริหารจัดการในองค์กรปกครองท้องถิ่นหลังได้รับการเลือกตั้งกับผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง รองลงมา คือ การเข้าถึงตัวประชาชนของผู้สมัครรับเลือกตั้งจะสร้างความสนิทสนม            
และเกิดความเข้าใจในการที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะเข้าไปท างานในองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ (สมชาย วุฒิพิมลวิทยา, 2559) ที่ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ที่พบว่ าการลงพ้ืนที่พบประชาชน            
เพ่ืออธิบายนโยบายการท างานต่าง ๆ ที่มีความน่าสนใจและชัดเจน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีในระดับมาก 
 
 2. ปัจจัยการตัดสินใจเลือกผู้น าท้องถิ่นของประชาชนที่แตกต่างกันผลการศึกษา พบว่า 
 1. ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจเลือกผู้น า
ท้องถิ่นของประชาชนที่ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก เพศ อายุ และระดับการศึกษาจะสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ (สมชาย วุฒิพิมลวิทยา, 2559) ที่ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  พบว่า เพศของกลุ่มตัวอย่าง                      
โดยภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี                          
จังหวัดนนทบุรี และเมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้านคุณสมบัติผู้สมัคร ด้านนโยบายผู้สมัคร  
ด้านกลุ่มการเมืองของผู้สมัคร ด้านสื่อการรณรงค์ และด้านสื่อบุคคลซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย                  
ของ (บุญญฤทธิ โชคอดุมพร, 2556) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ที่ผลการศึกษา  
พบว่า เพศของกลุ่มตัวอย่างไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเพศที่แตกต่าง                
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มีการรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออย่างเท่าเทียม จงท าให้ความคิดเห็นต่อการตัดสินเลือกตั้งไม่แตกต่าง
กัน นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ทวีจิตร พัฒน์ชนะ และคณะ, 2553) ได้ท าการศึกษา
เรื่องปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาล : ศึกษากรณีเทศบาลต าบลทับกวาง  
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่ผลการศึกษา พบว่า อายุของกลุ่มตัวอย่างไม่มีความสัมพันธ์กันกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าอายุไม่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกตั้งอาจเป็นเพราะว่าประชาชนทุกวัยได้รับ
สื่อที่เหมือนกันจึงท าให้เกิดการรับรู้ที่เหมือนกัน 
 2.  ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจเลือกผู้น าท้องถิ่น               
ของประชาชนที่แตกต่างกัน โดยจะพบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน จะพิจารณา
ปัจจัยด้านคุณลักษณะตัวผู้สมัคร  ด้านนโยบายในการบริหารท้องถิ่น และด้านอิทธิพลพรรคการเมือง
ในพ้ืนที่ในการตัดสินใจเลือกผู้น าท้องถิ่นของประชาชนที่แตกต่างซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
(สมชาย วุฒิพิมลวิทยา, 2559) ที่ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ ง
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ที่พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์          
กับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาล นครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยส าคัญ           
ทางสถิติซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (บญุญฤทธิ โชคอดุมพร, 2556) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัย              
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อ าเภอเมือง  
จังหวัดตราด พบว่า รายได้ของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กันกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า
ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน อาจจะได้รับผลจากนโยบายของผู้สมัครแตกต่างกันจึง
ท าให้มีความคิดเห็นที่ต่างกันออกไป 
 3. ประชาชนที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน  มีปัจจัยการตัดสินใจเลือกผู้น าท้องถิ่นของประชาชน               
ที่ไม่แตกต่างกันโดย พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพที่แตกต่างกันจะพิจารณาปัจจัยด้านคุณลักษณะตัว
ผู้สมัคร ด้านนโยบายในการบริหารท้องถิ่น ด้านรูปแบบการหาเสียง และด้านอิทธิพลพรรคการเมือง
ในพ้ืนที่ในการตัดสินใจเลือกผู้น าท้องถิ่นของประชาชนที่แตกต่างซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
(สมชาย วุฒิพิมลวิทยา, 2559) ที่ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  ที่พบว่าอาชีพของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบรี  จังหวัดนนทบุรี                
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สมชาย กลิ่นบัวแก้ว และคณะ, 2553) ที่ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกตั้ งนายกเมืองพัทยา พบว่า อาชีพของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์                           
กับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา เพราะอาชีพที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นที่แตกต่าง               
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อาจเนื่องมากจากการก าหนดนโยบายของผู้สมัครที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนบางกลุ่ม
อาชีพเท่านั้น 
 4. ประชาชนที่มีความสนใจในการติดตามข่าวสารบ้านเมืองที่แตกต่างกัน จะพิจารณาปัจจัย
ด้านคุณลักษณะตัวผู้สมัคร ด้านนโยบายในการบริหารท้องถิ่น ด้านรูปแบบการหาเสียง ด้านอิทธิพล
ของพรรคการเมืองในพ้ืนที่ และด้านการเข้าถึงประชาชนของผู้สมัครในการตัดสินใจเลือกผู้น าท้องถิ่น
ของประชาชนที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากความสนใจที่แตกต่างกัน  ท าให้ประชาชนมีความรู้               
ความเชื่อ ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองที่แตกต่างกัน จึงส่งผลท าให้ประชาชนมีการตัดสินใจ
เลือกผู้น าท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ความรู้สึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองและความส านึกในหน้าที่
พลเมืองทางสังคมครอบครัวและคุณลักษณะและบุคลิกภาพของบุคคล เช่น เชื้อชาติ ศาสนา
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ (พรนค์พิเชฐ แห่งหน และคณะ,2542) กล่าวว่า ความสนใจทางการเมือง
ยิ่งมากก็จะยิ่งมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านนโยบายที่ครอบคลุม และการเข้าหาประชาชนเพ่ือชี้แจง
นโยบายมีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้น าของประชาชน ดังนั้นสิ่งส าคัญของการรณรงค์กรเลือกตั้ง คือ  
ผู้สมัครจะต้องมีการก าหนดนโยบายให้ชัดเจนและครอบคลุมกลุ่มประชาชนในทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคน
ที่มีอาชีพ มีการศึกษา มีความสนใจทางการเมืองที่แตกต่างกัน  
 2. การรณรงค์การเลือกตั้งที่มีผลและเข้าถึงประชาชนมากที่สุด คือ การใช้รถประชาสัมพันธ์
หาเสียง นอกจากนั้นจึงควรมีการใช้สื่อที่หลากหลายทุกช่องทางเพ่ือให้สามารถเข้าถึงประชาชนทุก
กลุ่มได้อย่างทั่วถึง 
 3. การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ิมเติมเพ่ือศึกษาถึงเหตุผล
เชิงลึกที่ประชาชนใช้อะไรเป็นปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งผู้น า   
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย และคณะกรรมการ  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบันฑิต สาขา การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  
อาจารย์ประจ าวิชา แลอาจารย์พิเศษทุกท่านที่ ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ และถ่ายทอด
ประสบการณ์ที่ดี ตลอดจนให้ค าแนะน า และความช่วยเหลือเป็นอย่างดีตลอดการวิจัยในครั้งนี้               
และขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่คอยอบรมเลี้ยงดู สนับสนุนส่งเสริมการวิจัยด้วยความรัก                
และปรารถนาดีเสมอมา รวมทั้งเพ่ือน พ่ีน้องทุกท่านที่คอยห่วงใย ให้ก าลังใจ แนะค าแนะน าที่ดี              
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เสมอมา คุณค่า และประโยชน์ของการวิจัยเฉพาะบุคคลครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แก่ทุกท่านที่มีส่วนร่วม
ในการวิจัยครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติด                
ของข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จในการปราบปราม
ยาเสพติด โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล และเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่มีต่อ
ความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ที่ได้จากการก าหนดขนาดด้วยตารางส าเร็จรูปของ 
Taro Yamane จ านวน 283 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและน ามาวิเคราะห์หา
ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One Way ANOVA จากการทดสอบ                
เป็นรายคู่ ใช้วิธี LSD ผลการวิจัยพบว่า 

1. ระดับความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติด ทั้งหมด 5 ด้าน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสนับสนุนจากหน่วยงาน
ในการปฏิบัติหน้าที่ และรองลงมาตามล าดับ คือ ด้านขวัญและก าลังใจ บทบาทของผู้บังคับบัญชา               
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ด้านความสามารถพ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ และด้านนโยบายการท างาน 
ตามล าดับ 

2. เปรียบเทียบปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติด ทั้งหมด 5 ด้าน จ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า อายุ ระดับชั้นยศ อายุราชการ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน                     
ของข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จในการ
ปราบปรามยาเสพติดที่แตกต่างกัน ส่วน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ของข้าราชการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 31 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติด               
ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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3. แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติด พบว่า จากปัจจัย
ทั้ง 5 ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านความสามารถพ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ การสนับสนุนจาก
หน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ บทบาทของผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติหน้าที่ ด้านนโยบายการท างาน 
ด้านขวัญและก าลังใจ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ ปัจจัยที่ข้าราชการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 31 จะขาดการตระหนักถึงไม่ได้ นั่นก็คือ พลังของประชาชนและชุมชน ที่นับว่า
เป็นหัวใจหลักในการน ามาซึ่งความส าเร็จ โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือเพ่ือศึกษาสถานการณ์ยา
เสพติดในพ้ืนที่ พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการติดตามผลการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด           
ในชุมชนโดยเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันกับประชาชนหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง           
ในทุกมิติ รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน และติดตามผลการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กระบวนการประเมินสถานะความเข้มแข็งของหมู่บ้านให้ปลอด
จากยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม 
ค าส าคัญ : ปัจจัย, ความส าเร็จ, การปราบปรามยาเสพติด 
 

Abstract 
 This research aims to study the successful level of Narcotics Suppression of 
Border Patrol police Sub Division 31, to compare the successful factors of Narcotics 
Suppression classified by personal status and to find the way to develop factors for 
the success of Narcotics Suppression of Border Patrol police Sub Division 3. The 
samples were 283 selected police in Border Patrol police Sub Division 31 using a 
formula of Taro Yamane. The data were collected by using the questionnaire and 
analyzed by mean, standard deviation, t-test and One way ANOVA. 

The research findings revealed that: 
 1. The successful level of Narcotics Suppression in 5 facets found that overall 
was at the highest level.  When considering by each facet, it was found that the 
highest is the support from the working unit in their duty performance; secondly 
were the moral support, Commander’s roles in their duty performance, ability in 
their duty performance and working policy respectively. 
 2. The comparison on the factors to the success of Narcotics Suppression in  
5 facets  classified by personal status, it revealed that age, rank, age of being in 
service and salary resulted to the successful factors of Narcotics Suppression 
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differently ;whereas, marital status, level of education of Border Patrol police Sub 
Division 31 had no significant difference at 0.05 level. 
 3. The developed model for successful factors of Narcotics Suppression 
revealed that 5 factors whether they were the basic ability in performing their duty, 
the support from the working unit in their duty performance, Commander’s roles in 
their duty performance, working policy, moral support all effect to success of their 
duty performance; however, the Border Patrol police Sub Division 31 had to realize 
was that the community power which is the key point to success especially the 
cooperation of finding narcotics situation in the area.  Moreover, the development of 
community participation and monitoring the narcotics prevention in community by 
collecting and analyzing the results with inhabitants, institutes and associated 
instituted with all dimensions including learning process, community participation 
development, the follow up of narcotics prevention by evaluating the community 
strength for the concrete drug free community.  
Keywords: Factor to the Success, Narcotics Suppression 
 
บทน า 
 ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยถือว่าเป็นปัญหาหลักของชาติและทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น
เรื่อยๆและเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยจึงควรที่จะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
ซึ่งในปัจจุบันยาเสพติดได้แพร่ระบาดไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยจึงท าให้มีผู้ติดยาเสพติดจ านวน
มากไม่ว่าจะเป็นในวัยไหนก็ตามล้วนที่จะสามารถเก่ียวข้องกับยาเสพติดได้ทั้งสิ้น โดยต้นตอของยาเสพ
ติดที่มีอยู่ในไทยอย่างแพร่หลายนั้นล้วนแล้วเป็นการน าเข้ามาจากประเทศเพ่ือนบ้านที่ท าการผลิตยา
เสพติดชนิดต่างๆแล้วท าการขนและล าเลียงเข้าทางช่องทางต่างๆตามแนวชายแดนของประเทศไทย
กับประเทศที่ผลิตยาเสพติดประเภทนั้นๆ ซึ่งภูมิภาคของประเทศไทยนั้นมีประเทศที่ติดต่อคือประเทศ
ลาว เมียนมา มาเลเซีย หากดูจากภูมิประเทศ ประเทศไทยแนวชายแดนค่อนข้างยาวติดกับประเทศ
เพ่ือนบ้านท าให้มีช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศต่างๆ ได้โดยมีทั้งช่องทางหลักและช่องทาง
ธรรมชาติ กลุ่มผู้ค้า ยาเสพติดได้ใช้ช่องทางต่างๆเหล่านี้ในการขนส่ง ล าเลียงยาเสพติดจากประเทศ
เพ่ือนบ้านเข้ามาสู่ประเทศไทย ประเทศเมียนมาสถานการณ์ภายในยังคงมีความซับซ้อนของปัญหา 
เป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาทางการเมืองแม้ว่าจะมีกระบวนการในการพยายาม
สร้างสันติกับรัฐบาลเมียนมา เช่น กลุ่มกองก าลังโกกั้ง กลุ่มกองก าลังว้า ได้ปฏิเสธการเข้าร่วมเจรจา
สันติภาพกับรัฐบาลเมียนมา และยังคงสู้รบกับรัฐบาลเมียนมาอย่างต่อเนื่อง ชนกลุ่มน้อยทั้งหลาย
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เหล่านี้จึงต้องผลิตและค้ายาเสพติดเพ่ือหารายได้มาเสริมกองก าลังทั้งคน อาวุธ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างที่
จ าเป็นในการสู้รบ  
 จะเห็นได้ว่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมาการลักลอบล าเลียงยาเสพติดเข้ามายังภายในประเทศไทย
พบว่าทิศทางการขนส่งล าเลียงยาเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการขนส่ง จากที่เคยใช้เส้นทางการ
ล าเลียงเข้ามาภายในประเทศไทยทางภาคเหนือเป็นหลักส าหรับยาเสพติดประเภท ยาบ้า ไอซ์ 
ปัจจุบันการขนส่ งล า เลียงยาเสพติดได้ปรับเปลี่ยนทิศทางการขนส่งล า เลียงมาทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น เส้นทางการขนส่งล าเลียงยาเสพติดจากสามเหลี่ยมทองค า ผ่านมาตาม
ล าน้ าโขงฝั่งประเทศลาวเข้าประเทศไทยทางตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปกติถือเป็นเส้นทางการขนส่ง
กัญชาเป็นหลัก แต่ระยะหลังมานี้เริ่มมีการล าเลียงผ่านมาทางช่องทางเหล่านี้เพ่ิมมากขึ้นอย่างส าคัญ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่แนวชายแดน 
 ต ารวจตระเวนชายแดน ในฐานะที่มีบทบาทหน้าที่ในการปกป้องและดูพ้ืนที่จังหวัดที่ติดกับ
ชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าวต ารวจตระเวนชายแดนจึงต้องมี
การกวาดล้างยาเสพติดที่แอบลักลอบเข้ามาตามช่องทางต่างๆ เข้ามาในประเทศไทยไปด้วย สิ่งผิด
กฎหมายทุกประเภทที่จะถูกลักลอบน าเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ซึ่งต ารวจตระเวนชายแดนนั้นมี
ความสามารถปฏิบัติงานได้หลายรูปแบบเนื่องจากพ้ืนที่ตามแนวชายแดนมีความทุรกันดารห่างไกล
จากความเจริญขาดการพัฒนาอย่างที่ควร ต ารวจตระเวนชายแดนจึงมีบทบาทเข้าไปพัฒนาความ
เป็นอยู่ในด้านต่างๆเพ่ือให้เป็นไปในทางที่ดีข้ึนต ารวจตระเวนชายแดนจึงมีบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างพลเรือน รวมไปถึงสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยจากผู้ไม่หวังดีในการก่ออาชญากรรมใน
พ้ืนที่ต่างๆได้อย่างต ารวจ และเฝ้าดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนได้อย่างทหาร ในคนๆ 
เดียว  ทั้งนี้เนื่องจากต ารวจตระเวนชายแดนได้ถูกก าหนดให้จัดตั้งขึ้นโดยมีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ 
1) สามารถท าหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอย่างต ารวจ  2) สามารถท าหน้าที่ปกป้องชาติ
และราชบัลลังค์ได้เยี่ยงทหาร 3) สามารถพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างข้าราชการพลเรือน 
(กองบัญชาการต ารวจตะเวนชายแดน, 2546 : ใต้ร่มพระบารมี 50 ปี ตชด.) 
 กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 มีพ้ืนที่ติดแนวชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน
และมีการลักลอบล าเลียงยาเสพติดเข้ามาหรือแม้แต่กระทั่งพ้ืนที่ส่วนในที่ตั้งของกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 31 มีปัญหาเรื่องยาเสพติดมากอยู่พอสมควร นอกเหนือจากการป้องกันแนว
ชายแดนและช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จึงเล็งเห็นถึง
ปัญหาดังกล่าวที่ควรต้องมีการท างานเชิงรุกในการปราบปรามยาเสพติดให้ลดลงจึงมีความจ าเป็น                 
ที่ต้องท าการปราบปรามให้ลดลงหรือให้หมดสิ้นไปจากพ้ืนที่จึงต้องเป็นหน่วยงานที่ต้องท าการ
ปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปด้วยเช่นกัน 
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 ดังนั้น งานปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่มีลักษณะปฏิบัติการพิเศษจะต้อง
ใช้ความรู้ ประสบการณ์ความช านาญ ในปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติการต้องมีคุณสมบัติพิเศษ
หลายประการ เริ่มต้นด้วยการมีไหวพริบปฏิภาณในการสืบหาข่าวการซื้อขายยาเสพติด มีความความ
รวดเร็วในการรับรู้ข่าวสาร รอบคอบ  กล้าหาญอดทนในการเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหา ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ปฏิบัติงาน
ประสบผลส าเร็จ เพราะมีปัจจัยในด้านต่างๆ ทั้งปัจจัยภายในหน่วยงานและปัจจัยภายนอกหน่วยงาน 
เช่น ปัจจัยด้านก าลังพล ด้านงบประมาณ ด้านภาวะผู้น าของผู้บังบัญชา ด้านขวัญก าลั งใจ ด้าน
วิทยาการต ารวจ ด้านข่าว และด้านสายลับ จนสามารถจับกุมตัวผู้กระท าความผิดกฎหมายมา
ด าเนินคดีได้เป็นจ านวนมาก แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินการยังพบปัญหาที่เป็นอุปสรรค ซึ่งเกิดจาก
การวางแผนงานรวมไปถึงความสามารถในการสืบสวนด้านการข่าว ความน่าเชื่อถือของข่าวกรอง                
จึงท าให้ประสิทธิภาพในการด าเนินปราบปรามยาเสพติดและการจับตัวผู้กระท าความผิด                        
ไม่มีประสิทธิภาพ 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ในฐานะผู้วิจัยที่เป็นนายต ารวจชั้นสัญญาบัตรสังกัดต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 31 ที่มีหน้าที่โดยตรงในการปราบปรามยาเสพติด เห็นถึงความส าคัญที่จะศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติดเพ่ือให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการต ารวจกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 31 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการ
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติด                   
ของข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  

ในการด าเนินงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติด                     
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจตะเวนชายแดน ในสังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 เพ่ือให้
ทราบถึง ปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ                    
ตะเวนชายแดนในสังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)  
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การสร้างเครื่องมือ 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ดังนี้ คือ 
1. ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎีจากต าราเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีต่อ

ความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจตะเวนชายแดน ในสังกัดกองก ากับการ
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพ่ือก าหนดขอบเขตในการ
สร้างเครื่องมือ 

2. วิเคราะห์เนื้อหาและก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมปัจจัยที่มี
ต่อความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจตะเวนชายแดน ในสังกัดกองก ากับ
การต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ทั้ง 5 ด้าน  

3. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วไปให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
และท าการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย  

4. ปรับปรุงเครื่องมือให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ตามสูตรของของครอนบาค (Cronbach, 1990) แล้วน ามาทดลองใช้ (Try Out)                  
กับข้าราชการต ารวจในสังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คนขึ้นไป หลังจากนั้นน าแบบสอบถามที่ ได้มาตรวจสอบคว ามเชื่อมั่น (Reliability)                         
ด้วยคอมพิวเตอร์ ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.88 ซึ่งแสดงว่าเป็นแบบสอบถามที่มีความเชื่อถือได้ 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้วิจัยได้แบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส                       

ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ อายุราชการ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นแบบสอบถามลักษณะ                
ให้เลือกตอบ (Checklists) 

 
ตอนที่ 2 ระดับความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการต ารวจตระเวน

ชายแดนที่ 31 โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ด้าน ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ 
          5     หมายถึง  ระดับมากที่สุด 
  4     หมายถึง  ระดับมาก 
  3     หมายถึง  ระดับปานกลาง 
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  2     หมายถึง  ระดับน้อย 
  1     หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 
 

ตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จ                       
ในการปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 

โดยเกณฑ์การให้คะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ก าหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายตามแนวทางของเบสท์ (Best: 1978) ซึ่งมีเกณฑ์การวัดระดับปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จ              
ในการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจตะเวนชายแดน ในสังกัดกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 31 ดังต่อไปนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 อยู่ในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 อยู่ในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 อยู่ในระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้ วิจั ย ได้ท าการเก็ บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม                         

ตามกระบวนการต่างๆ ดังนี้  
1. ท าหนังสือถึงกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 เพ่ือขอความอนุเคราะห์                    

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. จัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
3. ท าการจัดส่งแบบสอบถามและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองทั้งหมด 

จ านวน 283 ชุด 
4. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการตอบ

ค าถาม 
5. น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบแล้วไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ขอมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Desscriptive Statistic) และสถิติเชิงอนุมาร
หรือสถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistic) รวมถึงการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัย                  
ทางสังคมศาสตร์ดังนี้ 
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 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ตัวแปรอิสระ ด้านลักษณะส่วนบุคคล       
ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ อายุราชการ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน โดยผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) น ามาแจกแจงความถี่ และ         
หาค่าร้อยละ 

 2. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยที่มีต่อ
ความส าเร็จในการปรายปรามยาเสพติดของกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 โดยผู้วิจัยได้
ใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) น ามาแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ (Percentage)            
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 3. วิ เคราะห์ เปรียบเทียบปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติด                
ของเจ้าหน้าที่กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล โดยใช้
สถิติอนุมาน คือ การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Anova) และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD) 

 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติดของ

ข้าราชการกองก ากับการต ารวจตระเวนที่ 31 ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง แล้วน ามาสังเคราะห์ เพ่ือก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้ดังนี้คือ  ปัจจัยที่มีต่อ
ความส าเร็จ ทั้งหมด  5 ด้าน ด้านความสามารถพ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ การสนับสนุนจาก
หน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ บทบาทของผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติหน้าที่ ด้านนโยบายการท างาน 
และด้านขวัญและก าลังใจ 

 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ข้าราชการต ารวจตะเวนชายแดนที่  31 จ านวน 964 นาย ส่วนกลุ่ม

ตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัย โดยใช้ตารางของยามาเน่ (Taro Yamane, 
1973) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95  ได้กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 283 นาย แบ่งเป็น นายต ารวจชั้น
สัญญาบัตร 78 นาย ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 205 นาย 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้นได้แก่ ปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของ

ข้าราชการกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ อายุราชการ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของ
ข้าราชการกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ได้แก่ ด้านความสามารถพ้ืนฐานในการปฏิบัติ
หน้าที่ การสนับสนุนจากหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ บทบาทของผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
ด้านนโยบายการท างาน และด้านขวัญและก าลังใจ 
 
ผลที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. ท าให้ทราบถึงระดับความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด ของข้าราชการ
ต ารวจตะเวนชายแดนที่ 31  
 2. ท าให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ในการการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจตะเวนชายแดน 
และน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต่อไป 
 3. ท าให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติดของ
ข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ของข้าราชการต ารวจตะเวนชายแดนฝ่ายปฏิบัติการ                  
กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 
      
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถาม ดังนี้ คือ  
การสอบถามครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยใช้วิธีการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 283 คน ซ่ึงผลที่ได้จากแบบสอบถามสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ 
 1. ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย ประกอบด้วย  อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ อายุราชการ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุในช่วงระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 77.02 
สถานภาพสมรสที่มีจ านวนมากที่สุด คือ สมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 87.98 ระดับการศึกษาที่มีจ านวน
มากที่สุด คือ ปวส./อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 69.7 ระดับชั้นยศที่มีจ านวนมากที่สุด คือ ต ารวจชั้น
ประทวน คิดเป็นร้อยละ 72.4 อายุราชการที่มีจ านวนมากที่สุด คือ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.7 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีจ านวนมากที่สุด คือ 10,000 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.3  
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการ
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ด้าน ดังตาราง พบว่า 
 

ข้อความ �̅� S.D. แปลผล 

  1. ด้านความสามารถพ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ 4.49 .63 มาก 
  2. การสนับสนุนจากหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ 4.56 .67 มากที่สุด 
  3. บทบาทของผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติหน้าที่ 4.51 .65 มากที่สุด 
  4. ด้านนโยบายการท างาน 4.47 .61 มาก 
  5. ด้านขวัญและก าลังใจ 4.53 .62 มากที่สุด 

รวม 4.51 .60 มากทีสุ่ด 

 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅ = 4.51, S.D. = .60) และ                      
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสนับสนุนจากหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่          

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅ = 4.56, S.D. = .67) และรองลงมาตามล าดับ คือ ด้านขวัญและก าลังใจ                   

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅ = 4.53, S.D. = .62) บทบาทของผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ (x̅ = 4.51, S.D. = .65) ด้านความสามารถพ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ               

(x̅ = 4.49, S.D. = .63) และด้านนโยบายการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅ = 4.47, (S.D. = .61)            
ส่วนผลรายข้อของแต่ละด้าน พบว่า 

ด้านความสามารถพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
และรองลงมาตามล าดับ คือ ท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม
ยาเสพติด ท่านมีความเชี่ยวชาญการใช้อาวุธและยุทธวิธีในการปราบปรามยาเสพติด ท่านมีความรู้
และข้อมูลอย่างเพียงพอในพ้ืนที่  ที่ได้รับผิดชอบ ท่านได้รับการฝึกซ้อมและทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย เพ่ือเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ และท่านมีความกระตือรือร้น สนใจหา
ความรู้เพิ่มเติมเพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน  

ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ได้รับการสนับสนุนงบประมาน ค่าใช้จ่าย ใน
การปฏิบัติหน้าที่ และรองลงมาตามล าดับ คือ ได้รับการสนับสนุนอาวุธประจ ากายในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น ปืนเล็กยาว M4-A1 M16 เป็นต้น ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น เสื้อเกราะกันกระสุน เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น ได้รับการสนับสนุนเงินพิเศษ เช่น รางวัลน าจับ 
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เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ได้รับการสนับสนุนยานพาหนะที่มีความพร้อมในการปฏิบัติ
ภารกิจต่างๆอย่างเพียงพอ ได้รับการสนับสนุนก าลังพล เมื่อมีการร้องขอ และได้รับการสนับสนุน
เครื่องมือสื่อสารอย่างเพียงพอ เช่น วิทยุ โทรศัพท์ เป็นต้น  

ด้านบทบาทของผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บังคับบัญชามีความเที่ยงตรงและยุติธรรมในการ
ปกครองบังคับบัญชา และรองลงมาตามล าดับ คือ เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ได้ ผู้บังคับบัญชาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ในคดีที่ส าคัญด้วยตนเอง  ผู้บังคับบัญชามี
ความสามารถให้ค าปรึกษาและแนะแนวทาง ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
ผู้บังคับบัญชามีความสามารถในการสั่งการ ให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้วางแผนไว้ และยอมรับฟัง
ความคิดเห็น เมื่อท่านมีข้อเสนอแนะ  

ด้านนโยบายการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ            
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ได้ตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ที่ก าหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน และรองลงมาตามล าดับ คือ หน่วยงาน ได้ก าหนดผู้ปฏิบัติหน้าที่และ
สนับสนุนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไว้อย่างชัดเจน รัฐบาลมีการก าหนดนโยบายการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไว้ชัดเจน หน่วยงาน ได้มีการก าหนดนโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไว้ชัดเจน ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยา
เสพติดของหน่วยงาน และรัฐบาลได้ก าหนดหน้าที่ แนวทางมาตรการและนโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไว้อย่างชัดเจน  

ด้านขวัญและก าลังใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ และรองลงมาตามล าดับ คือ การได้รับ
การพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม การได้รับการยอมรับนับถือจากเพ่ือนร่วมงาน ประชาชน 
และสังคม ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสและมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความสามารถเฉพาะบุคคล                
การได้รับค าชมเชยจากผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จภารกิจ ได้รับการสนับสนุนก าลังพล เมื่อมีการร้องขอ 
ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นธรรมเมื่อถูกร้องเรียนหรือกลั่นแกล้งจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาให้
เกียรติและเห็นความส าคัญตามต าแหน่งหน้าที่  และการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม เมื่อปฏิบัติ
ภารกิจนอกหน่วยงาน เช่น ค่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ เป็นต้น  
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3. เปรียบเทียบปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ด้าน จ าแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล พบว่า  
 3.1 ปัจจัยด้านอายุ พบว่า จากการทดสอบเป็นรายคู่ ใช้วิธี LSD อายุของของข้าราชการ
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จในการ
ปราบปรามยาเสพติด มีความแตกต่างกันดังนี้ คือ  

31-40 ปี กับ 51-60 ปี  
51-60 ปี กับ 31-40 ปี และกับ 41-50 ปี โดยมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 3.2 ปัจจัยด้านสถานภาพสมรส พบว่า จากการทดสอบเป็นรายคู่ ใช้วิธี LSD สถานภาพ
สมรสของของข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ต่อความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติด ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3.3 ปัจจัยด้านระดับการศึกษา พบว่า จากการทดสอบเป็นรายคู่ ใช้วิธี LSD ระดับ
การศึกษาของของข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติด ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 3.4 ปัจจัยด้านระดับชั้นยศ พบว่า จากการทดสอบเป็นรายคู่ ใช้วิธี LSD ระดับชั้นยศของ
ข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จ
ในการปราบปรามยาเสพติด มีความแตกต่างกันดังนี้ คือ ชั้นประทวน กับ สัญญาบัตรกับชั้นประทวน 
โดยมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 3.5 ปัจจัยด้านอายุราชการ พบว่า จากการทดสอบเป็นรายคู่ ใช้วิธี LSD อายุราชการ ของ
ข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จ
ในการปราบปรามยาเสพติด มีความแตกต่างกันดังนี้ คือ 

6-10 ปี กับ มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 
11-15 ปี กับ มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 
16-20 ปี กับ มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 
มากกว่า 20 ปีขึ้นไป กับ 6-10 ปี กับ 11-15 ปี และกับ 16-20 ปี โดยมีความ

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 3.6 ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า จากการทดสอบเป็นรายคู่ ใช้วิธี LSD รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ที่มีต่อความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติด มีความแตกต่างกันดังนี้ คือ 
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10,000-20,000 บาท กับ 25,001-30,000 บาท 
25,001-30,000 บาท กับ 10,000-20,000 บาท และกับมากกว่า 30,000 บาท    

ขึ้นไป 
มากกว่า 30,000 บาทข้ึนไป กับ 25,001-30,000 บาท โดยมีความแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติดของ ข้าราชการ
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ พบว่า 

1. วิเคราะห์ระดับความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ด้าน พบว่า 
 จากผลของการวิจัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสนับสนุนจากหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ และรองลงมาตามล าดับ 
คือ ด้านขวัญและก าลังใจ บทบาทของผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติหน้าที่ ด้านความสามารถพ้ืนฐาน                 
ในการปฏิบัติหน้าที่ และด้านนโยบายการท างาน จะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จในการ
ปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก นั่นก็คือ                 
การสนับสนุนจากหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะการตระหนักถึงแนวทางการปฏิบัติงาน           
ของข้าราชการต ารวจ ในฐานนะที่ข้าราชการต ารวจเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย มีภารกิจและหน้าที่             
ซึ่งจะต้องสัมผัสและใกล้ชิดประชาชนโดยตรง มีผลทั้งในทางที่เป็นคุณและโทษกับประชาชน                  
หากข้าราชการต ารวจด ารงตนในความยุติธรรม สมกับการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ประชาชนย่อมเกิด
ความรัก ความศรัทธา และเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ อันจะน ามาซึ่งการให้ความร่วมมือ 
ยอมรับและมีส่วนร่วมสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของต ารวจให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  นอกจากนี้                     
ในประเด็น การปราบปรามยาเสพติด ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจหรือหน้าที่ความรับรับผิดชอบ                  
ที่ส าคัญยิ่ ง  ดังจะเห็นได้จากนโยบายของรัฐบาลที่ ได้ เร่งรัดด าเนินการเ พ่ือให้การป้องกัน                        
และปราบปรามยาเสพติดภายใต้นโยบายระยะเร่งด่วน โดยใช้หลักการป้องกันน าหน้าการปราบปราม 
ผู้เสพต้องได้รับการรักษา ผู้ค้าต้องได้รับการลงโทษโดยเด็ดขาด ดังนี้ 
 1. เข้มงวดกับการบังคับใช้กฎหมายและสร้างกระบวนการพิเศษ เพ่ือควบคุมและปราบปราม
ผู้ค้า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและการค้ายาเสพติดอย่างเด็ดขาด รวดเร็วและ               
เป็นธรรม พร้อมทั้งแก้ไขกฎหมายเพ่ือเพ่ิมบทลงโทษสูงสุดกับข้าราชการการเมือง และเจ้าหน้าที่               
ของรัฐที่มีสวนเกี่ยวข้อง และให้รางวัลและการคุ้มครองเป็นพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน              
ที่ให้ความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติด 
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 2. ควบคุมการน าเข้าสารเคมีที่อาจน าไปสู่การผลิตยาเสพติดอย่างเข้มงวดและเสริมสร้าง
กลไกของภาครัฐและมาตรการทางกฎหมายให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการผลิต           
ยาเสพติด 
 3. สร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและนานาประเทศ เพ่ือควบคุมและก าจัด
แหล่งผลิตและเครือข่ายการจ าหน่ายยาเสพติดข้ามชาติ 
 4. แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับการบ าบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพ
ร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติด โดยให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถเข้ารับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสภาพ
ทันที โดยไม่มีความผิดทางกฎหมาย พร้อมกันนี้รัฐบาลจะจัดให้มีระบบการบริการบ าบัด และฟ้ืนฟู 
การฝึกอบรมด้านอาชีพและการปรับสภาพแวดล้อมให้แก่ผู้เสพยาเสพติดอย่างทั่วถึง เพ่ือให้ ผู้เสพ
สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติสุข 

ดังนั้น ปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติดของ ข้าราชการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 31 จึงมิได้มุ่งเน้นเพียงด้านใดด้านหนึ่งเป็นส าคัญ หากแต่เป็นการตระหนักถึงปัจจัยที่มีต่อ
ความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติดอย่างรอบด้าน ดังจะเห็นได้จากผลของงานวิจัยรายข้อของแต่
ละด้าน ที่ข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ได้แสดงทัศนะต่อปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จในการ
ปราบปรามยาเสพติดของ ข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31  ดังนี้ 
 ด้านความสามารถพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
และรองลงมาตามล าดับ คือ ท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม
ยาเสพติด ซึ่งผลของงานวิจัยได้สอดคล้องกับคุณลักษณะของต ารวจตระเวนชายแดน ที่ว่า ต ารวจ
ตระเวนชายแดน เป็นต ารวจหน่วยเดียวที่ไม่เหมือนต ารวจหน่วยอ่ืน เพราะเป็นทั้งพลเรือน ต ารวจ 
และทหาร ในคนๆ เดียวที่เป็นต ารวจตระเวนชายแดน ทั้งนี้เนื่องจากต ารวจตระเวนชายแดนได้ถูก
ก าหนดให้จัดตั้งขึ้นโดยมีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ 
 1. สามารถท าหน้าที่พิทักษ์รับใช้ประชาชนได้อย่างต ารวจ 
                2. สามารถท าหน้าที่ปกป้องชาติและราชบัลลังก์ได้เยี่ยงทหาร 

      3. สามารถพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างพลเรือนและสามารถปฏิบัติการได้ทุก
สภาพลมฟ้าอากาศ ในทุกสภาพภูมิประเทศและในทุกเวลา นอกจากนี้ ต ารวจตระเวนชายแดนยังเป็น
ต ารวจหน่วยหนึ่งที่มีเกียรติประวัติที่ดีงาม สามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดีได้รับการ
ยอมรับจากทุกฝ่าย นับแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาลทุกรัฐบาล หน่วยงานต่างๆ ทั้งพลเรือน 
ต ารวจและทหาร รวมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในเมืองและชนบท ทั้งนี้เพราะต ารวจตระเวน
ชายแดนเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย ซื้อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ท างานเพ่ือชาติ เพ่ือประชาชนและ        
เพ่ือสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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 ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ได้รับการสนับสนุนงบประมาน ค่าใช้จ่าย               
ในการปฏิบัติหน้าที่ และรองลงมาตามล าดับ คือ ได้รับการสนับสนุนอาวุธประจ ากายในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น ปืนเล็กยาว M4-A1 M16 เป็นต้น ซึ่งผลของงานวิจัยได้สอดคล้องกับแนวคิดของพูลสุข 
สังข์รุ่ง เรื่องภาวะผู้น าและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จนั้นมี
ปัจจัยส าคัญดังนี้คือ ปัจจัยภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะ “ก าลังพล” ดังที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(2547) ได้กล่าวถึงก าลังพลไว้อย่างน่าสนใจว่า การบริหารงานบุคคลหรือก าลังพลนั้น เป็นหน้าที่ที่
ส าคัญยิ่งในทุกกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลหรือก าลังพล
นั้น อาจเรียกชื่อแตกต่างกันออกไป แต่หน้าที่รับผิดชอบนั้นคล้ายคลึงกัน โดยสรุปแล้วมี 3 ประการ 
คือ  
 ประการแรกได้แก่ การแสวงหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูงสุดเข้ามาสู่หน่วยงาน  
 ประการที่ สองได้แก่  การเ พ่ิมพูนความรู้ ความสามารถของบุคคลที่มีอยู่ แล้ ว                         
ให้มีความสามารถยิ่งข้ึน  
 ประการที่สาม ได้แก่ การวางแผนก าลังพลท าให้บุคคลได้ใช้ความสามารถของตน
ปฏิบัติงานโดยเต็มก าลังความสามารถ เกิดประโยชน์กับหน่วยงานมากที่สุด  ทั้งนี้ ยังหมายความ
รวมถึงการ การสนับสนุนงบประมาน ค่าใช้จ่าย การสนับสนุนอาวุธประจ ากาย ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือน การรับสมัครเลือกสรร บรรจุแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน การฝึกอบรม 
วินัย สวัสดิการ การออกจากราชการรวมตลอดถึงการจูงใจและขวัญในการท างานด้วย 
 ด้านบทบาทของผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด      
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บังคับบัญชามีความเที่ยงตรงและยุติธรรมใน
การปกครองบังคับบัญชา และรองลงมาตามล าดับ คือ เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นได้ ซึ่งผลของงานวิจัยได้สอดคล้องกับแนวคิดของเฮนริ ฟาร์โย (Henri Fayol) ที่ได้อธิบายถึง
กระบวนการบริหารงานของผู้บริหารที่ประกอบด้วยหน้าที่ (Functions) ซึ่งผู้บริหารหรือ
ผู้บังคับบัญชาจะต้องมีคุณลักษณะพร้อมด้วยความสามารถทางร่างกาย จิตใจไหวพริบ การศึกษาหา
ความรู้ เทคนิคในการท างาน และประสบการณ์ต่างๆ ทางการบริหาร 14 ประการ ดังนี้คือ  1) หลัก  
ที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 2) หลักการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว 3) หลักการ                
มีจุดมุ่งหมายร่วมงาน 4) หลักการธ ารงไว้ซึ่งสายงาน 5) หลักการแบ่งงานกันท า  6) หลักการ                    
มีระเบียบวินัย 7) หลักการถือประโยชน์ร่วมกัน 8) หลักการให้ประโยชน์ตอบแทน  9) หลักการ                 
รวมอ านาจไว้ส่วนกลาง 10) หลักการมีระเบียบเรียบร้อย 11) หลักของความเสมอภาค12) หลักการ               
มีเสถียรภาพของการว่าจ้างท างาน 13) หลักของความคิดริเริ่ม และ 14) คือหลักความสามัคคี เป็นต้น 
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โดย เฮนริ ฟาร์โย มีความเชื่อว่าถ้าหากผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาได้มีการจัดการด้านที่เกี่ยวกับ
บุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ อย่างถูกต้องแล้ว ก็จะเป็นกุญแจที่จะน าไปสู่ความส าเร็จได้ 
 ด้านนโยบายการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ        
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ได้ตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ที่ก าหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน และรองลงมาตามล าดับ คือ หน่วยงาน ได้ก าหนดผู้ปฏิบัติหน้าที่              
และสนับสนุนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งผลของงานวิจัยได้สอดคล้อง
กับนโยบายส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ ดังนี้ 
 1. มุ่งเน้นการปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ล าเลียงยาเสพติดในทุกระดับ โดยให้มีการ
ซักถาม สืบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการด าเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกราย 
ตามมาตรา 100/2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 
 2. ด าเนินการตามมาตรการสมคบ มาตรการทางทรัพย์สิน ทั้งการยึดทรัพย์ และการฟอกเงิน
กับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพ่ือทาลายเส้นทางทางการเงินของเครือข่าย
ขบวนการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติด 
 3. จัดระบบการเร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับในคดียาเสพติด โดยให้
มอบหมายข้าราชการต ารวจสืบสวนติดตามจับกุมตามหมายจับแต่ละหมายให้ชัดเจน และ                        
ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม ก ากับดูแลและติดตามความคืบหน้าทุกระยะ 
 4. มุ่งเน้นการสกัดกั้นการลักลอบล าเลียงขนส่งยาเสพติดจากพ้ืนที่ตามแนวชายแดน                  
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการล าเลียงยาเสพติดเข้าไปในพ้ืนที่ชั้นใน หรือแหล่งชุมชน รวมทั้งสถานศึกษา
ต่างๆ 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม โครงการด้านการป้องกัน
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการต่างๆ เพ่ือตัดวงจรการค้า
ยาเสพติด และไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เกิดขึ้น 
 6. เสริมสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศไทย 
 7. ด าเนินการทั้งทางอาญา ทางวินัย และทางปกครองกับข้าราชการต ารวจที่เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องพัวพันกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด 

ด้านขวัญและก าลังใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ และรองลงมาตามล าดับ คือ การได้รับ
การพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม กล่าวได้ว่า การมีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ 
และการได้รับการพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม นับว่าเป็นแรงจูงใจในการท างานอย่างยิ่งที่
จะท าให้บุคคลท างานด้วยความมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดทฤษฎีสองปัจจัย (Two 
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Factor Theory of Motivation) ของเฟรซเดอริค เฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg, 1959 : 44 – 115 อ้างถึง
ใน บุญเลิศ สิริภัทรวณิช, 2541) ที่ได้สรุปไว้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานดังนี้ คือ  

1. เกี่ยวกับความส าเร็จของงาน (Achievement) กล่าวคือ การที่บุคคลสามารถท างานได้
เสร็จสิ้นและประสบผลส าเร็จอย่างดี ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ การรู้จักป้องกันปัญหาที่
เกิดข้ึนและการแสดงสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีส่งผลให้เห็นผลงานของบุคคล 

2. การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่า    
จากผู้บังคับบัญชา กลุ่มเพ่ือน บุคคลในหน่วยงาน หรือจากบุคคลอ่ืนโดยทั่วไป ซึ่งการยอมรับนี้อาจจะ
อยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย 

3. ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีของบุคคลที่มีต่อลักษณะ
ของงาน เช่น อาจจะเป็นงานประจ าหรืองานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นงานที่ง่าย
หรือยากเกินไป 

4. ความรับผิดชอบในงาน (Responsibililty) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ 

5. โอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งงาน (Advancement) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสถานะ หรือ
ต าแหน่งของบุคคลในองค์การ โดยมีการเพ่ิมงานในความรับผิดชอบมากขึ้นสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็น
สิ่งจูงใจให้บุคคลท างานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ  
 

2. เปรียบเทียบปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการ
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ด้าน จ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล พบว่า 
 อายุ ระดับชั้นยศ อายุราชการ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ของข้าราชการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 31 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติด ที่แตกต่าง
กัน ส่วน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ของข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติด ที่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันอาจมีผลและไม่มีผลต่อปัจจัยที่
มีต่อความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติด แต่ทั้งนี้ ความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพของ
ข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จะเกิดผลเชิงประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรมได้ ต่างก็ต้องอาศัย
ปัจจัยต่างๆ หลายๆ ปัจจัย โดยเฉพาะปัจจัยด้านตัวบุคคลที่นับว่าเป็นกลไลส าคัญในการขับเคลื่อน         
ซึ่งแน่นอนว่า สิ่งส าคัญที่ตัวบุคคลจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นภายใต้จิตส านึกและจิตวิญญาณนั่นก็คือ 
ความคิด ความเชื่อ และความจงรักภักดีที่มีต่อองค์กรหรือวิชาชีพของตน ดังจะสอดคล้องกับ ค่านิยม
ส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ว่า ความคิดหรือความเชื่อร่วมกันขององค์การซึ่งได้รับการพิจารณาแล้วว่า 
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มีคุณค่า มีประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม สมควรประกาศไว้เพ่ือก ากับให้บุคลากร ในองค์การ
ยึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม เพ่ือก่อให้เกิดคุณูปการและประโยชน์สูงสุดต่อส่วนร่วมและ
ประเทศชาติ ดังนี้ 
 1. สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จ าเป็นต่อการท างาน 
ของบุคคลให้ประสบผลส าเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป 
 2. สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส               
เสมอภาคเที่ยงธรรมสามารถตรวจสอบได้ 
 3. ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ต ารวจต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ทั้งอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 4. บริการด้วยใจ (Service Mind) หมายถึง การมีจิตส านึกและให้บริการประชาชนด้วยความ
เต็มใจอย่างเท่าเทียมกัน 
 

3. แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ มีต่อความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติดของ
ข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 พบว่า  

จากปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านความสามารถพ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่              
การสนับสนุนจากหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ บทบาทของผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติหน้าที่               
ด้านนโยบายการท างาน ด้านขวัญและก าลังใจ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ 
ปัจจัยที่ข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนที่  31 จะขาดการตระหนักถึงไม่ได้ นั่นก็คือ พลัง                   
ของประชาชนและชุมชน ที่นับว่าเป็นหัวใจหลักในการน ามาซึ่งความส าเร็จ โดยเฉพาะการสร้างความ
ร่วมมือเพ่ือศึกษาสถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนที่ พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการติดตามผลการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันกับประชาชน
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาการมีส่วนร่วม           
ของชุมชน และติดตามผลการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กระบวนการประเมินสถานะความ
เข้มแข็งของหมู่บ้านให้ปลอดจากยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติดของ ข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดน
ที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส าหรับ   
ผลรายข้อของแต่ละด้าน พบว่า 
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ด้านความสามารถพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ รายข้อที่ข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดน  
ที่ 31 แสดงความคิดเห็นว่าอยู่ในอันดับน้อยสุดที่ควรตระหนักและใส่ใจต่อปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จ          
ในการปราบปรามยาเสพติดคือ ประเด็นการมีความกระตือรือร้น สนใจหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือน ามาใช้
ในการปฏิบัติงาน  

ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ รายข้อที่ข้าราชการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 31 แสดงความคิดเห็นว่าอยู่ในอันดับน้อยสุดที่ควรตระหนักและใส่ใจต่อปัจจัยที่มีต่อ
ความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติดคือ ประเด็นการได้รับการสนับสนุนเครื่องมือสื่อสาร         
อย่างเพียงพอ เช่น วิทยุ โทรศัพท์ เป็นต้น  

ด้านบทบาทของผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติหน้าที่ รายข้อที่ข้าราชการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 31 แสดงความคิดเห็นว่าอยู่ในอันดับน้อยสุดที่ควรตระหนักและใส่ใจต่อปัจจัยที่มีต่อ
ความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติดคือ ประเด็นการยอมรับฟังความคิดเห็น เมื่อมีข้อเสนอแนะ
ต่างๆ   

ด้านนโยบายการท างาน รายข้อที่ข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 แสดงความ
คิดเห็นว่าอยู่ในอันดับน้อยสุดที่ควรตระหนักและใส่ใจต่อปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จในการปราบปรามยา
เสพติดคือ ประเด็นที่รัฐบาลควรมีการก าหนดหน้าที่ แนวทางมาตรการและนโยบายการป้องกัน              
และปราบปรามยาเสพติดไว้อย่างชัดเจน  

ด้านขวัญและก าลังใจ รายข้อที่ข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 แสดงความคิดเห็น
ว่าอยู่ในอันดับน้อยสุดที่ควรตระหนักและใส่ใจต่อปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติด
คือ ประเด็นการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม เมื่อปฏิบัติภารกิจนอกหน่วยงาน เช่น ค่าที่พัก               
ค่ายานพาหนะ เป็นต้น  

ซึ่งผลรายข้อของแต่ละด้านที่ข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 แสดงความคิดเห็น              
ว่าอยู่ในอันดับน้อยสุดนั้น สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จในการปราบปราม                  
ยาเสพติดที่ส าคัญ ต่างต้องอาศัยการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกคนทุกฝ่ายที่จะเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนเพ่ือน าไปสู่แนวทางและความส าเร็จในการปราบปรามยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ           
และประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีงานวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับบทบาทของต ารวจ เพ่ือให้เห็นถึงปัจจัยเชิงลึกที่ก่อให้
เห็นประสิทธิภาพการท างานของต ารวจ 
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2. ควรมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันยาเสพติดในมิติอ่ืน อาทิเช่น การมีส่วนร่วม           
ของประชาชน หรือเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมขององค์กรอ่ืน ที่จะส่งผลกับประสิทธิภาพในการ
ปราบปรามยาเสพติด 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการ              
ร้านโชห่วย ในอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้  วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยสุ่มจากผู้ประกอบการร้านโชห่วย 
ในอ าเภอพาน จ านวนประชากรตัวอย่าง 50 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการร้านโชห่วย ในอ าเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 46 - 55 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษามัธยม    
ศึกษาตอนต้น มีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 10 ปีขึ้นไป รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 15,000 
บาท มีเงินลงทุน ต่ ากว่า 300,000 บาท และมีที่ตั้งร้านเป็นของท่านเอง 

ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่ว ย                     
ในอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมมีระดับการมีส่วนร่วม ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ด้านการเงิน รองลงมา คือ ด้านส่วน
ประสมทางการตลาด และต่ าสุด คือ ด้านการด าเนินงาน โดยสามารถสรุปเป็นรายด้านดังนี้ 
 1) ด้านการด าเนินงาน พบว่าปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการ ร้านโชห่วย ด้านการ
ด าเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ร้านของท่านมีการวางแผนใน
การชื้อสินค้ามาจัดจ าหน่ายในร้านค้า รองลงมา คือ ร้านของท่านมีสินค้าคงคลังอย่ างพอเพียง                  
และต่ าสุด คือ ร้านของท่านสามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าถึงที่เสมอ และมีการตบแต่งร้าน                
ตามเทศกาลต่าง ๆ 
 2) ด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่าปัจจัยที่ความส าเร็จของผู้ประกอบการ ร้านโชห่วย 
ด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ท่านมีการ
ลดราคาสินค้าให้กับลูกค้าเป็นประจ า รองลงมา คือ ท่านมีการท าการตลอดอย่างต่อเนื่อง และต่ าสุด 
คือ ท าเลที่ตั้งมีความสะดวกสบาย  
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 3) ด้านการเงิน พบว่าปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วย ด้านการเงิน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ถ้าเงินทุนในการท าธุรกิจน้อยจะท าให้ไม่มีสินค้า            
มาขายลูกค้าจะน้อยลง รองลงมา คือ เงินทุนที่ใช้ในการท าธุรกิจมาจากการกู้ยืม และต่ าสุด คือ            
ท่านมีการจัดท าระบบบัญชีด้วยตนเอง และท่านมีเงินทุนในการท าธุรกิจเพิ่มขึ้นตลอดเวลา  
ค าส าคัญ : ปัจจัย , ความส าเร็จ , ผู้ประกอบการ , ร้านค้าโชห่วย 
 

Abstract 
 This research aims to: 1) to study the Key Success factors Of Entrepreneurs 
(Chohuay) In Phan District, Chiang Rai Province. This study used questionnaires As a 
tool to collect data in this study using a simple random from Entrepreneurs 
(Chohuay) in Phan district number of samples 50 used in the analysis were 
percentage, average. And standard deviation. 

The research found that the analysis of data for Entrepreneurs (Chohuay) In 
Phan District, Chiang Rai Province. Most were female, aged 46-55 years, marital status, 
education level, junior. Time in business for 10 years and the average monthly 
income of over 15,000 baht to 300,000 baht, lower investments and a store that is 
your own. 

The research found that Analyzes the Key Success Factors  Of  Entrepreneurs 
(Chohuay) In Phan District, Chiang Rai Province. The overall level of participation in 
high level considering the item was found. The level of participation was high all the 
information, including financial, followed by the marketing mix and the lowest 
operational. Which can be summarized as follows. 

1) Operations Factors that influence the Key Success Factors Of  
Entrepreneurs (Chohuay). The overall level Considering it was found that the factors 
that influence the Key Success Factors of  Entrepreneurs (Chohuay) Phan District, 
Chiang Rai Province. At a high level all include you are planning to purchase goods 
from supplier to shop, followed by the store's inventory sufficiently and the lowest is 
your store can ship goods to customers. As always and the refurbishment of stores 
under various outlandish.  

2) The marketing mix. The Key Success Factors of Entrepreneurs (Chohuay) 
marketing mix. The overall level Considering it was found that the factors that 
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influence the the Key Success Factors of Entrepreneurs (Chohuay) In Phan District, 
Chiang Rai Province.  

3) Financial Factors that influence the Key Success Factors of Entrepreneurs 
(Chohuay) finances were at a high level. Considering it was found that the factors 
that influence the Key Success Factors of Entrepreneurs (Chohuay) In Phan District, 
Chiang Rai Province. In many deals, including if the funds do less would make no 
products to sell customers less, followed by the capital used in the business of 
borrowing and the minimum you are prepared. Accounting manual and have the 
capital to do business is growing all the time.  
Keywords : Factor , Success , Entrepreneur , Chohuay 
 
บทน า 
 จากสภาพเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันที่มีภาวะวิกฤตอยู่ในขณะนี้ ท าให้การด าเนินธุรกิจ
ประสบปัญหา และส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ โดยอัตโนมัติ ขาดความต่อเนื่อง เกิดการชะลอตัว
หรือถึงขั้นยกเลิกกิจการไป แต่กลุ่มที่สามารถ ด าเนินธุรกิจอยู่ได้ก็พยายามหาหนทางเพ่ือที่จะอยู่ใน
ระบบให้ได้ และเป็นการรักษาระดับความเชื่อมั่นของประเทศได้ อีกทางหนึ่งด้วย มนุษย์ได้เริ่มรู้จัก
การจับจ่ายใช้สอย ซึ่งได้มีการพัฒนามาจากการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน (Barter System)                
ในอดีตมนุษย์ยังไม่มีสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน จึงใช้สิ่งของหรืออาหารของผู้อ่ืน ซึ่งมีความต้องการ
ตรงกันและพึงพอใจที่จะแลกเปลี่ยนกันทั้งสองฝ่ายแต่ในบางครั้งความต้องการในการแลกเปลี่ยนอาจ
ไม่ตรงกัน หรือเกิดความไม่เป็นธรรมในการแลกเปลี่ยน มนุษย์จึงหาสิ่งที่ใช้เป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนคือเงินตรา เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการซื้อขาย ธุรกิจ
ค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) เป็นแหล่งเชื่อมโยงและกระจายสินค้าข้ันสุดท้ายจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค 
ที่มีความสัมพันธ์กันแบบสังคมไทย เพราะร้านค้าปลีกจะเป็นร้านค้าขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในชุมชน                   
ขายสินค้าอุปโภค บริโภคที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตมีรูปแบบการด าเนินงานแบบครอบครัว ใช้เงิน
ลงทุนค่อนข้างน้อย การบริหารจัดการไม่ซับซ้อน ธุรกิจค้าปลีกในเมืองไทยจึงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง              
ในอดีตรูปแบบการค้าเป็นเพียงร้านค้าห้องแถวที่รู้จักในนาม ร้านขายของช าหรือร้านโชห่วย เน้นการ
ขายสินค้าที่จ าเป็นแกก่ารครองชีพในชีวิตประจ าวัน เช่น ข้าวสาร น้ าปลา น้ าตาล สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น 
ร้านขายของช าถือเป็นสถานที่จ าหน่ายสินค้า ที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจส่วนรวมเป็นอย่างยิ่งเพราะ        
เป็นร้านค้าที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากที่สุด จนกระทั่งการลงทุนจากธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ที่มีการ
ลงทุนจากต่างประเทศเข้ามามีบทบาทและแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดในอัตราที่สูง มีการขยายเพ่ิมขึ้น
เป็นพันสาขาในเวลาไม่กี่ปี  และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้ ง เดิม                  
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ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในชุมชนได้รับความเดือดร้อนจนกระทั่ งเลิกกิจการจากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัย        
จึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วย ในอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
เพ่ือทราบถึง วิธีการ กระบวนการ ความส าเร็จ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา การปรับตัวของ
ผู้ประกอบการร้านโชห่วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วย   ในอ าเภอพาน               
จังหวัดเชียงราย 

2.  
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม ประชากร คือ ผู้ประกอบการร้านโชห่วย ในอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ผู้ประกอบการร้านโชห่วย ในอ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  รวมทั้งสิ้น 50 
ราย ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยสุ่มจากผู้ประกอบการ
ร้านโชห่วย ในอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
การศึกษา รายได้ ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ รูปแบบกิจการ แจกแจงความถี่ และ
เสนอผลการวิจัยเป็นค่าร้อยละ  

2. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ประกอบการ
ร้านโชห่วย ต่อปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วย ได้แก่ ด้านการ
ด าเนินงาน ด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านการเงิน ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการสร้างแบบ
วัดความคิดเห็นของ (Likertscale เป็นมาตราส่วนประมาณค่า) โดยการหาค่าเฉลี่ย                   
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยความส า เร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วย ในอ าเภอพาน                      
จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ผู้ประกอบการร้านโชห่วย             
แสดงในตาราง 1 
 
ตาราง  1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ประกอบการร้านโซห่วย 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ประกอบการร้านโชห่วย จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 

1.1 ชาย       15 30.00 
1.2 หญิง 35 70.00 

รวม 50 100.00 

2. อายุ 
2.1  25 - 35 ปี     1 2.00 
2.2 36 - 45 ปี 14 28.00 
2.3 46 - 55 ปี 25 50.00 
2.4 56 - 65 ปี 10 20.00 

รวม 50 100.00 

3. ระดับการศึกษา 
3.1  ประถมศึกษา    7 14.00 
3.2  มัธยมศึกษาตอนต้น 21 42.00 
3.3  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
3.4  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
3.5  ปริญญาตรี 

18 
 2 
 2 

 36.00 
  4.00 
  4.00 

รวม 50  100.00 
4. ระยะเวลาในการด าเนินธุรกจิ 

4.1  1 - 3 ปี  2 4.00 
4.2  4 - 6 ปี  6 12.00 
4.3  7 - 10 ปี     20 40.00 
4.4   10 ปีขึ้นไป    22 44.00 

รวม 50 100.00 
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ประกอบการร้านโชห่วย (ต่อ) จ านวน (คน) ร้อยละ 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
    5.1  10,001 - 15,000 บาท  13 26.00 

  5.2    มากกว่า 15,000 บาท 37 74.00 

รวม 50 100.00 
6. เงินลงทุน 

6.1. ต่ ากว่า 300,000 บาท  43 86.00 
6.2.  300,001 - 600,000 บาท      7  14.00 

รวม 50 100.00 

7.  ที่ตั้งร้านปัจจุบัน 
7.1.  เป็นของท่านเอง 39 78.00 
7.2.  เป็นที่เช่า     11  22.00 

รวม 50 100.00 

 
จากตาราง 1 แสดงผลลักษณะทางประชากรศาสตร์ สรุปได้ว่าพบว่าผู้ประกอบการ                      

ร้านโชห่วย ในอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.00 และเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 30.00 มีอายุระหว่าง 46 - 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00 ระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 42.00 ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 44.00                
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง มากกว่า 15 ,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.00 มีเงินลงทุน                     
ต่ ากว่า 300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.00 และมีที่ตั้งร้านเป็นของท่านเอง คิดเป็นร้อยละ 78.00  
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วย              
ในอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย สามารถแบ่งตามปัจจัย  3 ด้าน ได้แก่ ด้านการด าเนินงาน                      
ด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านการเงิน โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ตาราง 2 แสดงผลรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการ
ร้านโซห่วย ในอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 

ปัจจัยต่อความส าเร็จ µ  ระดับ
ความส าเร็จ 

ด้านการด าเนินงาน 4.00 0.37 มาก 
ด้านส่วนประสมทางการตลาด 4.02 0.32 มาก 
ด้านการเงิน 4.03 0.34 มาก 

รวม 4.02 0.25 มาก 
ด้านการด าเนนิงาน 
1. ร้านของท่านมีการวางแผนในการชื้อสินค้ามาจัดจ าหน่ายใน
ร้านค้า 4.14 0.76 มาก 
2. ร้านของท่านมีสินค้าคงคลังอย่างพอเพียง 4.10 0.71 มาก 
3. ร้านของท่านมีสินค้าที่หลากหลาย 4.06 0.68 มาก 
4. ร้านของท่านมีการตรวจเช็คสินค้าคงเหลือเป็นประจ า 4.00 0.78 มาก 
5. ร้านของท่านสามารถหาสินค้าได้เองโดยสะดวก 4.06 0.79 มาก 
6. ร้านของท่านมีการจัดผังร้านอย่างเป็นหมวดหมู่ 3.88 0.85 มาก 
7. ร้านของท่านสามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าถึงที่เสมอ 3.86 0.70 มาก 
8. มีการตบแต่งร้านตามเทศการต่าง ๆ 3.86 0.73 มาก 

รวม 4.00 0.37 มาก 

ด้านส่วนประสมทางการตลาด 
1. สินค้าที่น ามาจ าหน่ายสามารถแยกกลุ่มลูกค้าได้ 3.94 0.77 มาก 
2. ท่านมีการลงโฆษณาร้านเป็นประจ า 4.06 0.82 มาก 
3. ท่านมีการลดราคาสินค้าให้กับลูกค้าเป็นประจ า 4.14 0.73 มาก 
4. ท่านมีการให้เครดิตกับลูกค้าเสมอ 4.04 0.88 มาก 
5. ท าเลที่ตั้งมีความสะดวกสบาย 
6. ส่วนใหญ่ลูกค้าของท่านเป็นลูกค้าประจ า 

3.92 
4.06 

0.78 
0.87 

มาก 
มาก 

7. ท่านมีการท าการตลอดอย่างต่อเนื่อง 
8. สินค้าท่ีน ามาจ าหน่ายเหมาะสมกับรายได้ของลูกค้า 

4.10 
4.06 

0.74 
0.74 

มาก 
มาก 

9. ราคาสินค้าที่จ าหน่ายไม่แตกต่างจากคู่แข่ง 4.06 0.71 มาก 
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ปัจจัยต่อความส าเร็จ (ต่อ) µ  ระดับ
ความส าเร็จ 

10. ร้านของท่านมีลูกค้าต่อเนื่องเพราะการบอกปากต่อปาก 3.96 0.78 มาก 
11. ท่านก าหนดราคาขายตามต้นทุนสินค้า 3.96 0.81 มาก 

รวม 4.03 0.32 มาก 
ด้านการเงิน    

1. ท่านมีการสรุปก าไร-ขาดทุนทุกเดือน 4.12 0.77 มาก 

2. ท่านมีการควบคุมเงินทุนได้อย่างเหมาะสม 4.20 0.73 มาก 
3. เงินทุนที่ใช้ในการท าธุรกิจมาจากการกู้ยืม 4.16 0.58 มาก 

4. แหล่งเงินทุนของท่านมาจากคนในครอบครัวและเพ่ือนฝูง 4.06 0.68 มาก 

5. ท่านไม่ขายเชื่อเพราะกลัวขาดสภาพคล่อง                                                   3.96 0.88 มาก 
6. ท่านมีการจัดท าระบบบัญชีด้วยตนเอง 3.82 0.85 มาก 

7. ท่านสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในร้านได้ 3.94 0.77 มาก 

8. ท่านมีเงินทุนในการท าธุรกิจเพิ่มขึ้นตลอดเวลา 3.82 0.77 มาก 
9. ท่านท าธุรกิจโดยเน้นก าไรเป็นเป้าหมายหลัก 4.02 0.65 มาก 

10. ถ้าเงินทุนในการท าธุรกิจน้อยจะท าให้ไม่มีสินค้ามาขายลูกค้า                
จะน้อยลง 

4.24 0.66 มาก 

รวม 4.03 0.34 มาก 

 
 จากตาราง 2 สามารถสรุปผลการวิ เคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้  ปัจจัยความส าเร็จ                            
ของผู้ประกอบการร้านโชห่วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัย
ความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วยในอ าเภอพาน จังหวัดเชียงรายอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ 
ด้านการเงินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 รองลงมา คือ ด้านส่วนประสมทางการตลาดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 
และต่ าสุด คือ ด้านการด าเนินงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยความส า เร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วย ในอ าเภอพาน                   
จังหวัดเชียงราย สรุปได้ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ผู้ประกอบการร้านโชห่วย   
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการร้านโชห่วยในอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 46 - 55 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น              
มีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 10 ปีขึ้นไป รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 15,000 บาท มีเงินลงทุน 
ต่ ากว่า 300,000 บาท และมีที่ตั้งร้านเป็นของท่านเอง 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วย  
  ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยความส า เร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วย ในอ าเภอพาน                   
จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมมีระดับการมีส่วนร่วม ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า                
มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ด้านการเงิน รองลงมา คือ ด้านส่วนประสม                  
ทางการตลาด และต่ าสุด คือ ด้านการด าเนินงาน โดยสามารถสรุปเป็นรายด้านดังนี้ 
  1) ด้านการด าเนินงาน พบว่าปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการ ร้านโชห่วย                 
ด้านการด าเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยความส าเร็จ                
ของผู้ประกอบการร้านโชห่วยในอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่                     
ร้านของท่านมีการวางแผนในการชื้อสินค้ามาจัดจ าหน่ายในร้านค้า รองลงมา คือ ร้านของท่านมีสินค้า
คงคลังอย่างพอเพียง และต่ าสุด คือ ร้านของท่านสามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าถึงที่เสมอ และมีการ
ตบแต่งร้านตามเทศการต่าง ๆ 
  2) ด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่าปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการ                 
ร้านโชห่วย ด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วยในอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
ได้แก่ ท่านมีการลดราคาสินค้าให้กับลูกค้าเป็นประจ า รองลงมา คือ ท่านมีการท าการตลอดอย่าง
ต่อเนื่อง และต่ าสุด คือ ท าเลที่ตั้งมีความสะดวกสบาย  
  3) ด้านการเงิน พบว่าปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วย ด้านการเงิน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการ       
ร้านโชห่วย ในอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ถ้าเงินทุนในการท าธุรกิจ
น้อยจะท าให้ไม่มีสินค้ามาขายลูกค้าจะน้อยลง รองลงมา คือ เงินทุนที่ใช้ในการท าธุรกิจมาจากการ
กู้ยืม และต่ าสุด คือ ท่านมีการจัดท าระบบบัญชีด้วยตนเองและท่านมีเงินทุนในการท าธุรกิจเพ่ิมขึ้น
ตลอดเวลา 
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 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลการวิจัยเรื่องปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วยในอ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย มีประเด็นที่มีผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 
 ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วย ในอ าเภอพาน                  
จงัหวัดเชียงราย โดยสามารถสรุป เป็นรายด้าน ดังต่อไปนี้ 
  1) ด้านการด าเนินงาน พบว่าปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการ ร้านโชห่วย               
ด้านการด าเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยความส าเร็จ               
ของผู้ประกอบการร้านโชห่วยในอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่                          
ร้านของท่านมีการวางแผนในการชื้อสินค้ามาจัดจ าหน่ายในร้านค้า รองลงมา คือ ร้านของท่านมีสินค้า
คงคลังอย่างพอเพียง และต่ าสุด คือ ร้านของท่านสามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าถึงที่เสมอ และมีการ
ตบแต่งร้านตามเทศการต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรอนงค์ กิตติทนนท์ (2554) ศึกษาการ
บริหารจัดการร้านค้าปลีกรายย่อย (โซว์ห่วย) ในท้องถิ่นจากการคุกคามของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ : 
กรณีศึกษา อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะการบริหารจัดการร้านค้า
ปลีกย่อยในอ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการบริหารจัดการ ไม่มีการวางแผนการขายในราย
เดือน/รายปี เนื่องจากคิดว่าเป็นการซื้อมาขายไป ไม่มีการจัดแบ่งหน้าที่พนักงานภายในร้าน                 
อย่างชัดเจน และสอนพนักงานด้วยประสบการณ์จริง  
  2) ด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่าปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการ                 
ร้านโชห่วย ด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วยในอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
ได้แก่ ท่านมีการลดราคาสินค้าให้กับลูกค้าเป็นประจ า รองลงมา คือ ท่านมีการท าการตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง และต่ าสุด คือ ท าเลที่ตั้งมีความสะดวกสบาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโสฬส ฑีฆะเสถียร 
(2545) ศึกษาการปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม เพ่ือแข่งขัน กับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ ภาคสนาม โดยการสอบถามจากผู้ประกอบการธุรกิจค้า
ปลีกแบบดั้งเดิมและผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งหมด 500 ราย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าทางสถิติ คือ ค่า t-test และ F-test ผลการศึกษา พบว่า 
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทดิสเคาน์สโตร์มีผลกระทบต่อยอดขายของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม             
มากที่สุด ปัญหาที่ส าคัญของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม คือ การขาดแคลนเงินทุน แนวทางการปรับตัว
ด้านกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ กับธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ คือ พยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลงเพ่ือเป็นการลดต้นทุน ความต้องการความช่วยเหลือ
จากภาครัฐของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมมากที่สุด คือ ความช่วยเหลือด้านภาษี เช่น ยกเลิกการเก็บ
ภาษีที่ซ ้าซ้อน หรือ ยกเว้นภาษีบางประเภทให้กับร้านค้าปลีกขนาดเล็กในส่วนของผู้บริโภคมีความ
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คิดเห็นต่อแนวทางการปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดั้ งเดิม ในด้านผลิตภัณฑ์คือ ผู้บริ โภค                   
ให้ความส าคัญมากในเรื่องของสินค้าที่มีคุณภาพ ด้านราคาผู้บริโภคให้ความส าคัญมากในเรื่อง                    
ของความเหมาะสมของราคาสินค้า ด้านท าเลที่ตั้ง ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากในเรื่องของความ
สะดวก คือร้านที่ตั้งอยู่สะดวกท่ีจะไปซื้อ ด้านการส่งเสริมการขาย ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากในเรื่อง
ของป้ายหน้าร้านที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ด้านบริการ ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากในเรื่องของการ
มีสินค้าเพียงพอจ าหน่าย และการรับแลก เปลี่ยน คืน สินค้า ด้านการจัดวางสินค้าผู้บริโภคให้
ความส าคัญมากในเรื่องของการจัดแต่งภายในร้านให้สวยงามเป็นระเบียบ ส าหรับปัญหาที่ส าคัญของ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม คือ การไม่สามารถแข่งขันราคากับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ได้ และความ
ต้องการที่จะให้ภาครัฐช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าปลีก แบบดั้งเดิมคือสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ า
ให้แก่ผู้ประกอบการค้าปลีกแบบดั้งเดิม 
  3) ด้านการเงิน พบว่าปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วย ด้านการเงิน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยความส าเร็ จของผู้ประกอบการ      
ร้านโชห่วย ในอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ถ้าเงินทุนในการท าธุรกิจ
น้อยจะท าให้ไม่มีสินค้ามาขายลูกค้าจะน้อยลง รองลงมา คือ เงินทุนที่ใช้ในการท าธุรกิจมาจากการ
กู้ยืม และต่ าสุด คือ ท่านมีการจัดท าระบบบัญชีด้วยตนเองและท่านมีเงินทุนในการท าธุรกิจเพ่ิมขึ้น
ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณราย แสงวิเชียร และคณะ (2530) ได้ศึกษาวิจัย                   
เรื่อง การจัดการธุรกิจค้าปลีก ประเภทขายของช าในย่านการค้าที่มีประชากรหนาแน่น ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยออกแบบ สัมภาษณ์ผู้ค้าปลี ก จ านวน 100 ร้านค้าที่อยู่ ในย่านการค้า                       
ที่มีประชากรหนาแน่น ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ในการจัดการของธุรกิจค้าปลีกประเภทขาย
ของช าในด้านต่างๆ มีดังนี้ ด้านการจัดการการเงิน เงินลงทุนส่วนใหญ่ได้มาจากเงินออม การกู้ และ
เงินลงทุนหมุนเวียน ส่วนใหญ่ได้มาจากสินเชื่อทางการค้า การจัดสรรเงินทุนลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 
เป็นการซื้อและเซ้ง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่วนใหญ่ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเช่า ค่ารถรับส่งของ                
ค่าไฟ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าน ้า และค่าโทรศัพท์ ปัญหาที่พบคือ การขาดแคลนเงินทุนหมุนเวี ยน                
และไม่ได้รับสินเชื่อจากผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายอย่างเพียงพอ 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอแนะการศึกษาวิจัยเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
  จากผลการศึกษาปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วย ในอ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย สามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทาง ในการส่งเสริมและพัฒนาความส าเร็จ         
ของผู้ประกอบการร้านโชห่วยในอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้ดังนี้ 
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  1) ด้านการด าเนินงาน ควรมีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือในคลังสินค้า และควรมี
การใช้ระบบสั่งซื้อที่ประหยัด เพ่ือประหยัดต้นทุนการขนส่งและป้องกันการขาดแคลนสินค้า อีกทั้ง 
เป็นการซื้อสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยลดสินค้าที่ตกค้างอยู่ในคลังสินค้า
เป็นเวลานานได ้
  2) ด้านส่วนประสมทางการตลาด ควรมีการจัดการส่งเสริมการตลาดในช่วงเทศกาล
ต่างๆ เช่นการ ลด แลก แจก แถม เป็นต้น เพ่ือสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันและดึงดูดลูกค้ า                  
ให้เข้ามาซื้อสินค้ามากยิ่งข้ึน 
  3) ด้านการเงิน ควรมีการจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ของธุรกิจให้เป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจนั้นควรมีการจัดการไปในทิศทาง 
 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วย ในอ าเภอพาน                
จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้  
    1).ควรศึกษากลยุทธ์ต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วยโดยภาพรวม
ภายในประเทศไทย เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ที่จะน าพาธุรกิจร้านโชห่วย                  
ประสบความอย่างยั่งยืน 
   2) ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจร้านโชห่วย 
  3) ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ
กับความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วย เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ เพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันธุรกิจร้านโชห่วย 
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