
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16
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มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

วิทยาศาสตรสุขภาพ รัฐประศาสนศาสตร

นิติศาสตรและสาธารณสุขศาสตร

วันเสารที่ 6 และวันอาทิตยที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ผานระบบประชุมทางไกลผานจอภาพ (WebEx Meeting)
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คำนำ 
 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตระหนักถึงความสำคญัของการวิจัยและการสรางองคความรูจากการวิจัย รวมท้ังการ
สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนผูสนใจอยางตอเน่ือง 
จึงไดทำความรวมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 
สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอรทเทิรนและมหาวิทยาลัยเนชั่น จัดใหมีการประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 16 ในหัวขอ “งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”             
โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิชาการ อันจะนำไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร 
วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอด           
องคความรูท่ีไดจากงานวิจัยและเพ่ือสรางแนวคิดการสงเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตรแกสถาบันตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

รายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ (Proceedings) ครั ้งที ่ 16 
จัดพิมพขึ้นเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ          
ใหกวางขวาง โดยมีเปาหมายใหบุคคลหรือองคกรท่ีเก่ียวของไดนำผลการวิจัยไปใชพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพตอไป คณะผูจัดทำรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
(Proceedings) คร้ังท่ี 16 ขอขอบคุณผูเขารวมสัมมนาและผูนำเสนอผลงานวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญท่ี
สละเวลาในการใหขอแนะนำและพัฒนาบทความจนเปนผลงานที่มีความสมบูรณยิ่งขึ้น หวังวาเอกสารฉบับนี้จะ
อำนวยประโยชนตอผูอานและผูนำไปประยุกตใชตอไป 

 
 
 
 

     ประธานคณะทำงานจัดทำเอกสารเผยแพรผลงานวิจัย 
 





 
 

 

 

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิคร้ังท่ี 16 
เร่ือง “งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวตักรรมสูการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย” 

วันเสารท่ี 6 และวันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ผานระบบประชุมทางไกลผานจอภาพ (WebEx Meeting) มหาวทิยาลัยเวสเทริน  

 
 
หลักการและเหตุผล 

โลกของการแขงขันจากการเปนโลกาภิวัฒนท่ีมุงเนนการสรางความม่ังคั่งใหกับประเทศน้ัน รัฐบาลให
ความสำคัญตอการวิจัย การพัฒนาตอยอดและการสรางนวัตกรรมเพ่ือนำไปสูการผลิตและบริการท่ีทันสมัย           
ซ่ึงจำเปนตองขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม เนนการใชองคความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สรางสรรค เพ่ือใหประเทศมีความกาวหนาทัดเทียมกับประเทศอ่ืนท่ีมีระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน และจัดระบบ
บริหารงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหมีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยใหมีความเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน รวมท้ังเรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงระหวาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกำลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน การเชื่อมโยง
ระหวางการเรียนรูกับการทำงาน การใหบุคลากรดานการวิจัยท้ังของภาครัฐสามารถไปทำงานในภาคเอกชน และ
การใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยี โดยความรวมมือจากหนวยงานและสถานศึกษา 
เพ่ือเปนการเติมเตม็ “ความไดเปรียบในเชิงเปรียบเทียบ” ท่ีมีอยูดวย “ความไดเปรียบในการแขงขัน” เพ่ือ “สรางมูลคา” 
แทนท่ีจะเปนแค “เพ่ิมมูลคา” เพ่ือนำมาซ่ึง “ระบบเศรษฐกิจท่ีเนนการสรางมูลคา” (Value - Based Economy)              
ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรนไดดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ
อยางกวางขวาง พรอมดวยการสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ สำนักงานการวิจัยแหงชาติ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเนชั่น     
และวิทยาลัยนอรทเทิรน โดยจัดใหมีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 16 ในหัวขอ 
“งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอด นวัตกรรม สูการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเผยแพร
ผลงานวิจัยอัน จะนำไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
ใหเกิดประโยชน รวมท้ังเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอดองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยใหผูสนใจไดนำไปประยุกตใช
และเปดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณวิจัยใหกับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผูสนใจตอไป 

 

 

 

 



วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพใหคณาจารย นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนบุคคลท่ัวไปใหความสำคัญของงานวิจัย 

และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นงานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสูการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อันจะทำใหเกิดงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการวิจัยท่ีสามารถนำไปใชประโยชนได 
ตอชุมชน สังคมและประเทศตอไป 

2. เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนาตอยอด
นวัตกรรมงานวิจัยใหเกิดขึ้นระหวางนักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานท้ังภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน  

3. เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศการวิจัยและเปนเวทีวิชาการในการเปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนผลงาน      
และขอมูลการวิจัยในกลุมสาขาตางๆ ท้ังดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในระดับประเทศ 
 
หัวขอในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

1. กลุมวิทยาศาสตร   2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
    1.1 ดานวิศวกรรมศาสตร    2.1 ดานการศึกษา 
    1.2 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    2.2 ดานบริหารธุรกิจ 
    1.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ     2.3 ดานนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร 
 
รูปแบบการประชุมและนำเสนอบทความวิจัย 
 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote Speaker) 
 2. การนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
 3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร (Poster Presentation) 
 
ระยะเวลาการประชุม 

วันเสารท่ี 6 และวันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นำเสนอผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยายและโปสเตอร 

 

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัย 
 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (วิทยาเขตวัชรพล) อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 
 
ผูเขารวมโครงการ 
กลุมเปาหมายจำนวน 250 คน ประกอบดวย 
 1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ 
 3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจท่ัวไป 
 
 
 



ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. อาจารย นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ไดเผยแพรงานวิจัย ซ่ึงเปนประโยชนตอการพัฒนา ความรูเก่ียวกับ         
“งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”  

2. คณาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 
 3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 
 4. เปนการสรางการจัดการเรียนรู ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยตางๆ เพ่ือใหเกิดองคความรูท่ีจะนำไปใช
ปรับระบบการศึกษาตอไป 
 5. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ 
 
กำหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย 

ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 
1. กำหนดการลงทะเบียน ชำระเงินและสงบทความ 
2. กำหนดการสงบทความฉบับแกไข 
3. ประกาศรายชื่อ (สำหรับผูลงทะเบียนชำระเงินและ 
สงบทความ) 

4. นำเสนอบทความ 

วันท่ี 1 กุมภาพันธ – วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563  
วันท่ี 1 – 20 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
 
วันท่ี 6 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 
ลักษณะบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยท่ีจะนำเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนำเสนอผลงาน ใหนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในท่ีประชุม โดยใชเวลาในการ
นำเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มท่ีผูนำเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะได
ตีพิมพfull paper เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 
 
อัตราคาลงทะเบียน  

ประเภทการเขารวม อัตราคาลงทะเบียน 
1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยาย
พิเศษโดยไมนำเสนอบทความ 
 

บุคคลภายนอก 1,000 บาท  (รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ) 
โดยลงทะเบียนชำระเงิน 
ตั้งแต วันท่ี 1 กุมภาพันธ – วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2560  

2. เขารวมประชุมและนำเสนอ 
บทความวิจัย 

บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา 3,200 บาท / เร่ือง 
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ) ท้ังน้ีตองชำระเงิน/สงบทความ 
ตั้งแต วันท่ี 1 กุมภาพันธ – วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563  
 

 
 
 
 
 



หมายเหตุ  
1. เม่ือมีการชำระเงินคาลงทะเบียนแลว ทางผูจัดงานประชุมวิชาการจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน 
  2. อัตราคาลงทะเบียนน้ีรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ  
  3. หากตองการใบเสร็จเพื่อเบิกคาลงทะเบียนของหนวยงาน กรุณานำใบเสร็จที่ชำระของธนาคาร (ตัวจริง) นำมา

ติดตอไดที่ การเงิน ช้ัน 1 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ในวันและเวลาดังกลาว 

           4. อัตราคาลงทะเบียนสำหรับการเขารวมนำเสนอผลงานตอ 1 ทานเทาน้ัน หากผูเขารวมนำเสนอทานอ่ืน
ประสงคเขารวมงานสามารถลงทะเบียนในลักษณะของการเขารวมประชุม อัตราคาลงทะเบียน 1,000 บาท 
           5. เกียรติบัตรในการนำเสนอผลงานท่ีมอบให จะปรากฏชื่อของผูลงทะเบียนนำเสนอผลงานคนแรกเทาน้ัน 
สวนรายชื่อผูรวมในบทความจะปรากฏในฉบับรวมเลมการประชุมวิชาการฯ 
 
การลงทะเบียนทางเว็บไซต 
 ผูสมัครตองทำการลงทะเบียนและแนบไฟลเอกสารการชำระเงินคาลงทะเบียนใหเรียบรอยพรอมแนบไฟล
บทความฉบับเต็ม upload ท้ังไฟล word และ pdf  ใหเรียบรอย จากน้ันใหผูสมัครเขาไปกรอกขอมูลเพ่ือ
ลงทะเบียนรับรหัสประจำตัวท่ี http://www.western.ac.th/index.php/register โดยผูสมัครตองกรอกขอมูลให
ครบถวนแลวกดยืนยันเพ่ือรับรหัสประจำตัว จากน้ันตรวจสอบขอมูลและ กดยืนยันอีกครั้ง จึงจะถือวาการสมัคร
เสร็จสมบูรณ 
 
ลักษณะบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยท่ีจะนำเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนำเสนอผลงาน ใหนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในท่ีประชุมโดยใชเวลาในการ
นำเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากกรรมการผูวิพากษ 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. การนำเสนอแบบโปสเตอร (poster) ผูนำเสนอตองยืนประจำจุดโปสเตอรของตนเองโดยใชเวลาในการ
นำเสนอ ตอบขอซักถามของกรรมการ รวมไมเกิน 15 นาที 
 4. บทความวิจัยฉบับเต็มท่ีผูนำเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะได
ตีพิมพเผยแพรแบบ Full Paper ใน Proceeding ของการประชุม 
 
การสงบทความ 

เม่ือผูสมัครทำการสมัครครบขั้นตอนเรียบรอยแลวใหสงเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไมเกิน      
10 หนา จำนวน 1 ชุด บทความฉบับเต็ม (ท้ังไฟล Word และไฟล PDF) มาท่ี E-mail : wturesearch@gmail.com 
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม โทร.0-2563-5252 ตอ 5017 

                              ................................................................................. 

 

 



 
 

 
 
 
 

งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 16 
เร่ือง “งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 

ผานระบบประชมุทางไกลผานจอภาพ (WebEx Meeting) 
วันเสารท่ี 6 และวันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 

 
วันเสารท่ี 6 มิถุนายน 2563 

เวลา 07.30 – 08.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 – 30 นาที 

เวลา 08.00 – 08.15 น. ดร.ประภากร  สมิติ นายกสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรน กลาวเปดงาน 

เวลา 08.15 – 10.30 น. รับฟงการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “70 ป จีนทำไดอยางไร!...แลวไทยทำอะไรอยู?” โดยคุณกร ทัพพะรังสี 
อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรฐัมนตร ี

เวลา 10.30 – 12.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation)  ระดบัปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  

ทั้ง Host 1 และ Host 2 

- สาขารัฐประศาสนศาสตร 

- สาขาศึกษาศาสตร 

เวลา 12.30 – 13.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 - 30นาที 

เวลา 13.00 – 17.30 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation) ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (ตอ)  
ทั้ง Host 1 และ Host 2 

- สาขาสาธารณสุขศาสตร 
- สาขาศึกษาศาสตร (ตอ) 
- สาขาพยาบาลศาสตร 

วันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน 2563 

เวลา 08.30 – 09.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 - 30นาที 

เวลา 9.00 – 12.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation)  ระดบัปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  
ทั้ง Host 1 และ Host 2 

- สาขาบริหารธุรกิจ 

เวลา 12.30 – 13.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 - 30นาที 

เวลา 13.00 – 17.30 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation)  ระดบัปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (ตอ)  
ทั้ง Host 1 และ Host 2 

- สาขาบริหารธุรกิจ (ตอ) 

 
หมายเหตุ : 1) ผูลงทะเบียนนำเสนอผลงานการวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอรจะไดรับใบเกียรติบัตรหลังจากไดทำการประเมิน
ภาพรวมของการจัดงานประชุมใหกับผูเขารวมนำเสนอผลการวิจัยประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ดวยระบบประชุมทางไกลผาน
จอภาพ (WebEx Meeting) แบบ Google form เรียบรอยทางสำนักวิจัยและบริการวิชาการจะนำสงใบเกียรติบัตรใหกับทานตามที่
อยูที่ไดแจงกับทางมหาวิทยาลัย 

               2) ดูรายละเอียดท่ีขั้นตอนการเขารวมการนำเสนอผลงานวิจัยผานระบบประชุมทางไกลอีกคร้ัง 
 

 



























สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย             หนา 
 

การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำเซบกในจังหวัดอุบลราชธานีแบบมีสวนรวม    1 
 กันตสิษฐ  ธนพนพิพัฒน  

รองศาสตราจารย ดร. สืบพงค  สุขสม 
 

บทบาทในการสงเสริมสิทธิมนษุยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      11 
 เกียรตศิักดิ ์ ประดษิฐพร 

รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สขุสม 
 

แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา    22 
 ขวัญตา  โทบุรี 

รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม  
 

การมีสวนรวมของผูประกอบการกับภาครัฐในการจัดการดานความปลอดภัย     34 
ในเขตเมืองพัทยา 
 คมกฤช  พลวิชิตร 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 
 

การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดท่ีวาการอำเภอใน จังหวัดกาฬสินธุ     42 
 คูณ  สุขร่ี 

รองศาสตราจารย ดร. สืบพงค  สุขสม 
 

การพัฒนาการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตำบลทามะเฟอง       52 
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ 
 จิตราภรณ  แมนรัตน 

รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม 
 

การมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินงานของสภาเทศบาลตำบลบวกคาง      64 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม 
 จุฑามาศ  สมณะ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ วรภัทรถิรกุล 



สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย             หนา 
 

บทบาทและอำนาจหนาท่ีในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล     72 
ตำบลบานกลาง จังหวัดลำพูน 

เจตนารมณ  อัตถาวงศ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 

 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลปาเสมัส      80 
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
 เจะยูสนี  ตาเหย็บ 

รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สขุสม 
 

ความรู ความเขาใจของประชาชนตอนโยบายกฎหมายผังเมืองรวม     90 
และการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคาร ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลนาดี  
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
 ชิษณุพงศ  ประดับสุข 

รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม 
 

การศึกษานโยบายดานการผลิตพลังงานกระแสไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิต   101 
แหงประเทศไทย (กฟผ.) 
 ณรงค  โพธ์ิลอม 

รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม 
 

คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐในพ้ืนท่ี      112 
เทศบาลตำบลปาไผ อำเภอล้ี จังหวัดลำพูน 
 นงลักษณ  จันติ๊บ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 
 

การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการ      121 
รถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงิน 
 บัญชา  อิทธิพงศสกุล 

รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม 



สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย             หนา 
 

ประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต   134 
 บัณฑิตา  กงสะเด็น 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลบางกะจะ    144 
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 ปยวดี  เอียนรัมย 

รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขม 
 

ปจจัยตอขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา     155 
สำนักงานการโยธา กรุงเทพมหานคร 
 พงศพัฒน  หมายชัยธัญ 

รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม 
 

อิทธิพลของอินเตอรเน็ตท่ีมีผลตอการใชบริการย่ืนแบบ      164 
แสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 พัชราภา  หลาบเลิศบุญ 
 ผูศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 

 

คุณภาพของการใหบริการดานส่ิงจำเปนข้ันพ้ืนฐาน ในการดำรงชีวิต    174 
ของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 
 พิเชษฐ  ปตถา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 
 

ประสิทธิภาพท่ีสงผลตอความกาวหนาในอาชีพของปลัดอำเภอ      185 
กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา 

มุกดา  เตมียศักดิ ์
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 

 
 



สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย             หนา 
 

คุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการกองบัญชาการกองทัพไทย    193 
 ร.ท.พัชรพล  หลาบเลิศบุญ 

รองศาสตราจารย ดร. พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำเซบกในจังหวัด
อุบลราชธานีแบบมีสวนรวม โดยจำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได/เดือน 
ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ประชาชนพ้ืนท่ีแมน้ำเซบกไหลผานประกอบดวยอำเภอตาลสุม อำเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี รวม 32,611 คน กลุมตัวอยาง 395 คน โดยสูตรการคำนวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน 
(Taro Yamane ) ตามสัดสวนการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามมี 
3 ตอน โดยคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของการทดสอบแบบสอบถามท้ังชุดเปนคาแอลฟา 0.94 การวิเคราะห
ขอมูลจะทำการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร คำนวณหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน              
คา t - test และคา F – test   
สรุปผลการวิจัยพบวา 
  1. ความคิดเห็นของประชาชน ภาพรวมอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติ รองลงมาคือดานการมีสวนรวมตัดสินใจสวน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการมีสวนรวมรับ
ผลประโยชน 
 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
 
คำหลัก : การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำเซบก 
  
Abstract 
 The purpose of this research was to study. Development of participatory 
management of the Seab River Basin in Ubon Ratchathani Province. Classified by gender, 
age, occupation, education level, status and income / month. Population in this research are 
people from the Sebok River flowing through, consisting of Tan Sum District, Don Mot 
Daeng District Ubon Ratchathani Province, a total of 32,611 people, a sample of 395 
people. The formula for calculating the sample size of Taro Yamane is based on the Simple 
Random Sampling Proportion. The tool used is a three-part questionnaire with confidence 
values. (Reliability) of the questionnaire for the whole set of test is alpha 0.94. Data 
analysis will be processed by computer. Calculate frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t - test and F - test values. 
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The findings showed that 
 1. Public opinion The overview is at a high level. The aspect that had the highest 
average value was participation. Followed by participation, decision making, part The 
aspect with the least mean was the participation in receiving benefits. 
 2. Compare public opinion The overall and the aspects are not significantly different 
at the level of 0.05 
 
keyword : Development of the Sebok River 
 

บทนำ 
 ปญหาทรัพยากรน้ำในประเทศไทย สภาพปญหาเก่ียวกับทรัพยากรน้ำ ท่ีสำคัญไดแก 1 การขาดแคลนน้ำ
ใชในกิจกรรมตาง ๆ 2 การเกิดน้ำทวมทำความเสียหายแกพ้ืนท่ีชุมชนและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม…อุทกภัย 3 ปญหาน้ำเสีย 
โดยสรุปกลาวไดวาทุกภาคในประเทศไทยมีปญหาเก่ียวกับน้ำคอนขางใกลเคียงกัน คือ ภาคเหนือ มีปญหาการขาด
แคลนน้ำบางพ้ืนท่ีและตามฤดูกาล หลายพ้ืนท่ีมีปญหามากเน่ืองจากอุทกภัย อันมีสาเหตุมาจากปาไมบริเวณตนน้ำ
ลำธารถูกทำลายไปมาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักเกิดการขาดแคลนน้ำอยางรุนแรง เม่ือฝนไมตกและในฤดูแลง 
เพราะดินเปนทรายจึงมีการระเหยและการซึมของน้ำลงในดินมากกวาภาคอ่ืน สวนหนาฝนก็มักเกิดอุทกภัยตาม
บริเวณพ้ืนท่ีลุมสองฝงลำน้ำในลุมน้ำตาง ๆ  หลายลุมน้ำ ซ่ึงนับเปนปญหาของภูมิภาคน้ีท่ีทำใหประชาชนจำนวนมาก
ไดรับความเดือดรอน ภาคกลาง ตองการน้ำใชทำการเกษตรจำนวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูแลง ในหนาฝนมัก
เกิดอุทกภัยตามบริเวณท่ีลุมของลุมน้ำเจาพระยาในเขตหลายจังหวัด รวมท้ังกรุงเทพมหานคร อีกท้ังแมน้ำ
เจาพระยาตอนลาง แมน้ำทาจีน แมน้ำแมกลอง มีปญหาดานคุณภาพน้ำเปนน้ำเสียซ่ึงนับวามีความรุนแรงมากขึ้น
ทุกป ภาคตะวันออก ปญหาหลักคือการขาดแคลนน้ำในแหลงชุมชนริมฝงทะเลท่ีขยายตัวอยางรวดเร็วและยานนิคม
อุตสาหกรรมตาง ๆ  ภาคใต มีปญหาขาดแคลนน้ำบางทองท่ี ปญหาคุณภาพน้ำจากดินเปร้ียวและน้ำเค็มปญหาเร่ือง
น้ำท่ีสำคัญของภาคน้ี คือการเกิดน้ำทวมฉับพลันท่ีอาจเกิดขึ้นตามจังหวัดตาง ๆ เน่ืองจากฝนท่ีตกชุกและปาไมตน
น้ำลำธารถูกบุกเบิกทำลายไปมากน่ันเองสภาพปญหาและสาเหตุท่ีทำใหเกิดปญหาดังกลาว กลาวไดวามีสาเหตุใหญ
อยู 2 ประการคือ เกิดขึ้นเน่ืองมาจากการกระทำของมนุษยซ่ึงเปนผูกอมีหลายรูปแบบ อีกสาเหตุหน่ึงเน่ืองมาจาก
สภาพตามธรรมชาติของแตละทองท่ีและความวิปริตผันแปรของฝนท่ีตกในฤดูตาง ๆ ซ่ึงเปนปรากฎการณตาม
ธรรมชาติท่ีอยูเหนือการควบคุม (ปราโมทย ไมกลัด. เว็บไซต “สิทธิชุมชน” 2550) 
 ปญหาการจัดการน้ำของไทย ปญหาการจัดการน้ำท่ีกลาวถึงน้ีเปนปญหาเก่ียวกับกระบวนการบริหาร
จัดการ กลาวไดวาสำหรับประเทศไทยเปนปญหาตอเน่ืองท่ียากตอการแกไข ดังตัวอยางของปญหาขอกลาวถึงพอ
เปนสังเขปดังตอไปน้ี 1.ในแตละลุมน้ำมีหนวยงานท่ีเก่ียวของกับชีวิตความเปนอยูของประชาชนเขามาบริหารงาน
เก่ียวของกับน้ำเฉพาะดานมากมาย ทำใหวิธีการดำเนินงานของแตละหนวยงานไมประสานและไมมีความ
ตอเน่ืองกัน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีลุมน้ำขนาดใหญท่ีกอใหเกิดความขัดแยงเก่ียวกับปญหาความตองการน้ำและการ
จัดสรรน้ำ การจัดหาหรือการพัฒนา และการอนุรักษแหลงน้ำในพ้ืนท่ีลุมน้ำโดยหลักการท่ีจะใหการจัดการน้ำในลุม
น้ำเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจำเปนตองมีขอมูลและองคกรรองรับสำหรับการจัดการเฉพาะในแตละลุมน้ำ เพ่ือใหมี
การพิจารณาปญหาตาง ๆ ภายในลุมน้ำ ซ่ึงมีการแกปญหาท้ังระยะสั้นและระยะยาวอยางตอเน่ือง มีการควบคุม 
การพัฒนา การใชและการอนุรักษทรัพยากรน้ำรวมกับทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของอยางชัดเจน การจัดการอยางเปน
ระบบภายในลุมน้ำท่ีมีความชัดเจนน้ี จะสามารถลดความขัดแยงตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 2.การวิเคราะหและ
จัดการทรัพยากรน้ำท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน เปนการกำหนดจากบนลงลางหรือมีการกำหนดใหดำเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลหรือหนวยงานจากสวนกลางเปนหลัก หรืออาจจากผูมีอำนาจทางการเมืองเสียเปนสวนใหญ   
โดยคาดวาเม่ือมีการกอสรางโครงการตาง ๆ  แลว ไมวาเปนการกอสรางเขื่อน อางเก็บน้ำ ระบบชลประทาน และอ่ืนๆ 
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จะสามารถชวยแกปญหาความยากจนของประชาชนชุมชนตาง ๆ ได ท้ัง ๆ ท่ีบางโครงการไมไดมีการศึกษาและ
วิเคราะหถึงความตองการของประชาชนในระดับรากหญาท่ีแทจริง การประเมินโครงการ การวางแผนดำเนินการท่ี
หนวยงานสวนกลางจัดทำขึ้นหรืออาจเปนความตองการของนักการเมืองทองถิ่นน้ันนอกจากประชาชนสวนใหญจะ
ไมคอยไดรับประโยชนท่ีแทจริง หรือไมใชความตองการท่ีแทจริงแลว หลายโครงการยังเกิดความขัดแยงกับชุมชนท่ีมี
สวนไดสวนเสียอันเน่ืองมาจากการเกิดผลกระทบกับเขาท้ังหลายท่ีหนวยงานมักไมมีคำตอบวาจะเยียวยาแกไขได
อยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระทบกับสิทธิของชุมชนซ่ึงไดชื่อวาเปนเจาของทรัพยากรน้ำและทรัพยากรตาง ๆ 
ตามท่ีระบุไวในรัฐธรรมนูญ 3.ปญหาการขาดแคลนน้ำ ภาวะน้ำทวมและอุทกภัย และการลดลงของคุณภาพน้ำน้ัน 
ท่ียังกอความเดือดรอนไปท่ัวน้ี กลาวไดวาลวนมาจากปญหาเร่ืองการจัดการท้ังสิ้น ถือวาเปนปญหาในรูปแบบการ
บริหารจัดการท่ีผิดพลาด เน่ืองจากการจัดการทรัพยากรน้ำของไทยทุกยุคสมัยเปนการดำเนินงานแบบแยกสวน          
ไมเปนในลักษณะบูรณาการกัน ท้ังในเชิงนโยบายและเชิงสถาบันหรือองคกรท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการน้ำ           
จึงกอใหเกิดความสูญเสียอยางมากในดานการใชทรัพยากรน้ำใหเกิดประโยชนสูงสุดระยะยาวและทางดาน
เศรษฐศาสตร จึงเปนเร่ืองสำคัญท่ีตองมีการปฏิรูปกระบวนการบริหารจัดการกันใหม 4. เน่ืองดวยกฎหมายไทย
กำหนดสิทธิการใชทรัพยากรน้ำอยางกวาง ๆ วา ทรัพยากรน้ำเปนของไทยทุกคน จึงเปนการเปดชองใหทุกคน
สามารถใชน้ำอยางไมจำกัด ทำใหทุกคนมีสิทธิท่ีจะใชไดอยางเสรี นับเปนตนเหตุใหเกิดการใชน้ำท่ีดอยประสิทธิภาพ 
จึงถึงเวลาแลวท่ีคนไทยจะตองรูจักประหยัดในการใชน้ำ ไมใชน้ำอยางฟุมเฟอย นอกจากน้ียังตองระวังในเร่ืองสิทธิ
ของผูใชทรัพยากรน้ำวาตองไดรับความเปนธรรมเทาเทียมกันอีกดวย…แตปญหาสำคัญคือเราจะสามารถจัดการให
สัมฤทธ์ิผลไดอยางไร 5.ปจจุบันเม่ือถือกันวา น้ำเปนทรัพยากรธรรมชาติเปนสมบัติของสวนรวมมิใชเปนของบุคคล
หน่ึง บุคคลใดโดยเฉพาะทุกคนสามารถเขาถงึน้ำไดโดยเสรี การท่ีไมมีใครเปนเจาของอยางแนชัดเชนน้ี ทำใหน้ำแทบ
ไมมีราคาตลาดแตมีมูลคาท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม ทำใหเกิดปญหาหลายประการท่ีตองจัดการใหเหมาะสมและ
รัดกุมมากขึ้น 
 จังหวัดอุบลราชธานีมีแมน้ำโขง เปนแนวเขตก้ันจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศลาว มีแมน้ำชีไหลมา
บรรจบกับแมน้ำมูลซ่ึงไหลผานกลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออกแลวไหลลงสูแมน้ำโขงท่ีอำเภอโขง
เจียม และมีลำน้ำใหญๆ อีกหลายสาย ไดแก ลำเซบาย ลำเซบก ลำโดมใหญ ลำโดมนอย หวยตุงลุง ปจจุบัน
สถานการณน้ำทวม น้ำแลง กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ 
Climate Change ท่ีหลายประเทศท่ัวโลกกำลังเผชิญอยู มีหลายหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการน้ำ เชน
โครงการชลประทาน ตางมุงท่ีจะพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ เพ่ือสรางกลไกการใชน้ำท่ีเปนธรรม และปรับ
พฤติกรรมการใชน้ำอยางประหยัดหรือลดการใชน้ำลง และเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ำจากแหลงน้ำตนทุน การรับ
ฟงปญหา ความคิดเห็น และเรงทำความเขาใจกับเกษตรกรผูใชน้ำ เม่ือมีปญหาน้ำแลง หรือน้ำทวมกับกลุมผูใชน้ำ 
จำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองไดรับความรวมมือจากประชาชนหรือการมีสวนรวมจากประชาชนในการบริหารจัดการลุม
น้ำ ซ่ึงท่ีผานมาทางเจาหนาท่ีหลายหนวยงานโดยเฉพาะของโครงการชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี ไดลงพ้ืนท่ีพบ
ประกับประชาชนอยูเสมอ ผูวิจัยประสงคทีจะศึกษาการบริหารจัดน้ำในลุมแมน้ำนำเซบก ของจังหวัดอุบลราชธานี 
ซ่ึงแมน้ำสายน้ีไดไหลผานในเขตพ้ืนท่ี 5 ตำบลของ 2 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีดังน้ี อำเภอตาลสุมประกอบดวย 
1. ตำบลนาคาย 2. ตำบาลจิกเทิง 3.ตำบลตาลสุม และอำเภอดอนมดแดงประกอบดวย 1.ตำบลทาเมือง และตำบล
เหลาแดง โดยเฉพาะการมีสวนรวมของประชาชนไดมีการพัฒนาขึ้นจากเดิมหรือไม ซ่ึงการจัดการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติทุกๆอยาง ภายในพ้ืนท่ีลุมน้ำรวมกันของผูมีสวนไดเสีย ตั้งแตรวมกันกำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีลุมน้ำ
ท่ีตองการจัดการ รวมกันคิดวิเคราะหสถานการณ รวมกันตัดสินใจกำหนดทิศทางการการจัดการ รวมกันลงมือ
ปฏิบัติ รวมกับรับผิดชอบผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดขึ้น และรวมกันจัดสรรผลประโยชนอยางท่ัวถึงเทาเทียม ซ่ึงจะ
กอใหเกิดประสิทธิผลตอสวนรวมตอไป  
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วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำเซบกในจังหวัด
อุบลราชธานีแบบมีสวนรวม 
 2. เพ่ือเปรียบเทาระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำเซบกใน
จังหวัดอุบลราชธานีแบบมีสวนรวมของแตละดาน 
 3. เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำเซบกในจังหวัดอุบลราชธานีแบบมีสวน
รวมของแตละดาน 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำเซบกใน
จังหวัดอุบลราชธานีแบบมีสวนรวม แตกตางกัน 
  2. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำเซบก
ในจังหวัดอุบลราชธานีแบบมีสวนรวม แตกตางกัน 
  3. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำลุม
แมน้ำเซบกในจังหวัดอุบลราชธานีแบบมีสวนรวม แตกตางกัน 
 4. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำเซบก
ในจังหวัดอุบลราชธานีแบบมีสวนรวม แตกตางกัน 
 5. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำเซ
บกในจังหวัดอุบลราชธานีแบบมีสวนรวม แตกตางกัน 
 6. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำเซบก
ในจังหวัดอุบลราชธานีแบบมีสวนรวม แตกตางกัน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัย ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการมีสวนของประชาชน 
มากำหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ขับเคลื่อนการศึกษาการพัฒนาการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชน ตามกรอบแนวคิดดังน้ี  

 ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทีใ่ชในการวจิัย 

การพัฒนาการบรหิารจัดการน้ำลุมแมน้ำเซบก

ในจังหวดัอุบลราชธานีแบบมีสวนรวม 4 ดาน 

 1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 2. การมีสวนรวมในการปฏิบัต ิ

 3. การมีสวนรวมในการประเมินผล 

 4. การมีสวนรวมในการรับ 

 

ขอมูลสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. สถานภาพ 

6. รายได/เดือน 
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ขอบเขตการวิจัย 
  1. ขอบเขตของเน้ือหา การวิจัยคร้ังน้ีมุงศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำเซบกในจังหวัด
อุบลราชธานีแบบมีสวนรวม 4 ดาน คือ 1. ดานรวมคิดและตัดสินใจ 2. ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ 3. ดานการ
มีสวนรวมในการประเมินผล 4. ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    2.1 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ประชาชนท่ีมีทะเบียนบานในเขต
พ้ืนท่ี 5 ตำบลท่ีแมน้ำเซบกไหลผานประกอบดวยอำเภอตาลสุม 3 ตำบล และอำเภอดอนมดแดง 2 ตำบล ของ
จังหวัดอุบลราชธานี รวมประชากรท้ังสิ้น 32,611 คน (ขอมูลจากสำนักงานทะเบียนราษฏร จังหวัดอุบลราชธานี 
ธันวาคม 2562) 

2.2 กลุมตัวอยางผูตอบสอบถามจำนวน 395 คน จากการสุมตัวอยางจากประชากร โดยกำหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางตามการคำนวนจากสูตร Yamane ตามสัดสวนการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  
 3. ตัวแปรศึกษา 

ตัวแปรอิสระ แบงเปน ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได/เดือน  
  ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำเซบกในจังหวัด
อุบลราชธานีแบบมีสวนรวม 4 ดาน คือ 1. ดานรวมคิดและตัดสินใจ 2. ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ 3. ดานการ
มีสวนรวมในการประเมินผล 4. ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  1. ทราบถึงการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำเซบกในจังหวัดอุบลราชธานีแบบมีสวนรวม 4 ดาน 
คือ 1. ดานรวมคิดและตัดสินใจ 2. ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ 3. ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 4. ดาน
การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
  2. ทราบถึงระดับการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำเซบกในจังหวัดอุบลราชธานีแบบมีสวนรวม ของ
แตละดาน 
  3. ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงแกไขการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำเซบกในจังหวัด
อุบลราชธานีแบบมีสวนรวม  
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำเซบกในจังหวัดอุบลราชธานีแบบมีสวนรวม 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือประชาชนท่ีมีทะเบียนบานในเขตพ้ืนท่ี 5 ตำบลท่ีแมน้ำเซบกไหลผาน
ประกอบดวยอำเภอตาลสุม 3 ตำบล และอำเภอดอนมดแดง 2 ตำบล ของจังหวัดอุบลราชธานี รวมประชากรท้ังสิ้น 
32,611 คน กลุมตัวอยางผูตอบสอบถามจำนวน 395 คน จากการสุมตัวอยางจากประชากร โดยกำหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางตามการคำนวนจากสูตร Yamane ตามสัดสวนการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)          
ดังตัวอยางแสดงน้ี 
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ตารางแสดงจำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
ลำดับ รายช่ือตำบล/อำเภอทีแ่มนำเซบกไหลผาน ประชากร กลุมตวัอยาง 

1 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม 6,191 75 
2 ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม 5,231 63 
3 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม 8,958 109 
4 ตำบลทาเมือง อำเภอดอนมดแดง 7,095 86 
5 ตำบลเหลาแดง อำเภอดอนมดแดง 5,136 62 

รวมประชากรและกลุมตัวอยาง 32,611 395 
 (ขอมูลจากสำนักงานทะเบียนราษฏร จังหวัดอุบลราชธานี 9 ธันวาคม 2562) 
เครื่องมือทีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอมูลคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดสรางขึ้นเพ่ือสอบถามระดับความ
คิดเห็นของประชาชนท่ีมีทะเบียนบานในเขตพ้ืนท่ี 5 ตำบลท่ีแมน้ำเซบกไหลผานประกอบดวยอำเภอตาลสุม 3 ตำบล 
และอำเภอดอนมดแดง 2 ตำบล ของจังหวัดอุบลราชธานี ตอการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำเซบกในจังหวัด
อุบลราชธานีแบบมีสวนรวม โดยครอบคลุมกรอบแนวคิด 4 ดาน โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามลักษณะสำรวจรายการ 
(checklist) ขอมูลเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได/เดือน  
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นบุคลากรประชาชนท่ีมีทะเบียนบานในเขตพ้ืนท่ี 5 
ตำบลท่ีแมน้ำเซบกไหลผานตอการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำเซบกในจังหวัดอุบลราชธานีแบบมีสวนรวม 
4 ดาน คือ 1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติ 3. การมีสวนรวมในการประเมินผล            
4. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน รวมขอคำถามท้ังหมด 30 ขอ เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ 
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิรท (Likert’s Scale) คือมากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอย นอยท่ีสุด คือ ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1  
  ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปดเก่ียวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
  1. ความคิดเห็นของประชาชนท่ีแมน้ำเซบกไหลผาน เก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำเซบก 
ในจังหวัดอุบลราชธานีแบบมีสวนรวม ในภาพรวม ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.92) เม่ือพิจารณารายดาน
พบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ( X  = 4.01) รองลงมาคือดานการมีสวนรวม
ตัดสินใจ ( X = 3.98) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน ( X = 3.73)  
   1.1 ในดานการมีสวนรวมตัดสินใจ โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก ( X = 3.98)            
เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนรับทราบกอนมีการประชา
พิจารและกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ( X  = 4.12) รองลงมาคือการรับฟงขอมูลจากประชาชน
พ้ืนท่ีลุมน้ำ ( X = 4.11) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ กรอบเวลาการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
ประชาชนพ้ืนท่ีลุมน้ำ ( X = 3.78) 
   1.2 ในดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก ( X = 4.01) 
เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การรับผิดชอบในความผิดผลาดและพรอมแกไขรวมกันกับ
ประชาชนของภาครัฐในแตละโครงการท่ีรวมกันปฏิบัติ ( X  = 4.10) รองลงมาคือการดำเนินโครงการท่ีมีความเสี่ยง
ตอความปลอดภัยของประชาชนจะใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติเสมอ ( X = 4.08) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอย
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ท่ีสุด คือ ท้ังภาครัฐและประชาชนในพ้ืนท่ี รวมบริหารจัดการในโครงการตาง ๆท่ีจะเปนประโยชนตอสวนรวมอยาง
จริงจัง ( X = 3.90)  
   1.3 ในดานการมีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผล โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก 
( X = 3.94) เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสงูสุด คือ มีการเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
จัดการลุมน้ำท่ีชดัเจนและครบถวนตอประชาชนในพ้ืนท่ี ( X  = 4.11) รองลงมาคือวัสดุ อุปกรณ และบุคลากรท่ีใชใน
การตรวจสอบและประเมินการบริหารจัดการโครงการตางๆ ( X = 4.02) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ สัดสวน
จำนวนคณะกรรมการรวมตรวจสอบและประเมินการบริหารจัดการน้ำ ระหวางภาครัฐและประชาชน ( X = 3.77)  
  1.4 ในดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก ( X = 3.73) 
เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด การวางกฏระเบียบและขอบังคับในการบริหารจัดการน้ำท้ังฤดูฝน
และฤดูแลง รวมท้ังบทลงโทษผูฝาฝน ( X  = 3.94) รองลงมาคือการบริหารจัดการลุมน้ำตองคำนึงถึงผลประโยชน
สวนใหญของประชาชนในพ้ืนท่ีลุมแมน้ำ ( X = 3.91) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ความเสมอภาคหรือความ
เทาเทียมในการรวมรับผลประโยชนในการบริหารจัดการลุมแมน้ำ ( X = 3.48) 
 2. แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีทะเบียนบานในเขตพ้ืนท่ี 5 ตำบลท่ีแมน้ำเซบก
ไหลผานประกอบดวยอำเภอตาลสุม 3 ตำบล และอำเภอดอนมดแดง 2 ตำบล ของจังหวัดอุบลราชธานี เก่ียวกับ
การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำเซบกในจังหวัดอุบลราชธานีแบบมีสวนรวม โดยภาพรวมและรายดานไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
     2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอการพัฒนาการ
บริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำเซบกในจังหวัดอุบลราชธานีแบบมีสวนรวม จำแนกตามเพศพบวา ความคิดเห็นโดย
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
     2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอการพัฒนาการ
บริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำเซบกในจังหวัดอุบลราชธานีแบบมีสวนรวม จำแนกตามอายุ พบวา ความคิดเห็นโดย
ภาพรวมและรายดานแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาจากรายดานพบวาใน ดานการมี
สวนรวมรับผลประโยชน คา Sig เทากับ 0.005 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวาประชาชนท่ีมีทะเบียนบานในเขตพ้ืนท่ี 5 
ตำบลท่ีแมน้ำเซบกไหลผาน จำแนกตามอายุแตกตางกัน ดังน้ันผูวิจัยจึงทำการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
เปนรายคูดวยวิธีการของ Fisher's Least-Significant Difference (LSD) 
     2.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอการพัฒนาการ
บริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำเซบกในจังหวัดอุบลราชธานีแบบมีสวนรวม จำแนกตามระดับการศึกษา พบวา ความ
คิดเห็นโดยภาพรวมไมแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาจากรายดานพบวาใน ดานการมี
สวนรวมรับผลประโยชน คา Sig เทากับ 0.017 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวาประชาชนท่ีมีทะเบียนบานในเขตพ้ืนท่ี 5 
ตำบลท่ีแมน้ำเซบกไหลผาน จำแนกตามระดับการศึกษาแตกตางกัน ดังน้ันผูวิจัยจึงทำการทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ Fisher's Least-Significant Difference (LSD) 
     2.4 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอการพัฒนาการ
บริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำเซบกในจังหวัดอุบลราชธานีแบบมีสวนรวม จำแนกตามอาชีพ พบวา ความคิดเห็นโดย
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
     2.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอการพัฒนาการ
บริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำเซบกในจังหวัดอุบลราชธานีแบบมีสวนรวม จำแนกตามสถานภาพ พบวา ความคิดเห็น
โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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     2.6 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอการพัฒนาการ
บริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำเซบกในจังหวัดอุบลราชธานีแบบมีสวนรวม จำแนกตามรายได/เดือน พบวา ความคิดเห็น
โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

อภิปรายผล 
 ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีทะเบียนบานในเขตพ้ืนท่ี 5 ตำบลท่ีแมน้ำเซบกไหลผานประกอบดวย
อำเภอตาลสุม 3 ตำบล และอำเภอดอนมดแดง 2 ตำบล ของจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมอยูในระดับมาก            
( X = 3.92) เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ( X  = 4.01) 
สอดคลองกับงานวิจัยของณรงคศักดิ์ จักรกรณ (2553) ศึกษาเร่ือง วิธีการเสริมสรางความเขมแข็งให กับ
คณะกรรมการลุมนา: กรณีศึกษาคณะกรรมการลุมน้ำยม ซ่ึงเปนบทเรียนความพยายามของคณะทางานลุมน้ำยม 
ในการบริหารจัดการนา  ตามแนวทางการบริหารจัดน้ำแบบผสมผสาน (Integrated Water Resources 
Manaement: IWRM) โดยใหความสำคัญกับการบริหารจัดการแบบยืดหยุน และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวน
เสียจากทุกภาคสวน มีการพัฒนาคณะทางานใหทางานเปนทีม มีการพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำทวมของภาค
ประชาชน กอเกิดเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีจะบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรวมกัน พบวา ปจจัยท่ี
สนับสนุนใหคณะทางานขับเคลื่อนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิผล ประกอบดวย การประชุมอยางตอเน่ือง การ
เรียนรูจากการปฏิบัติ และการเอ้ืออานวยใหเกิดการมีสวนรวมในการวางแผน และปฏิบัติ ในทุกกิจกรรมของ
โครงการ บทเรียนดังกลาวน้ี สามารถใชเปนแนวทางในการสรางความเขมแข็งใหกับคณะกรรมการลุมนาได  
 ในดานการมีสวนรวมตัดสินใจ โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอท่ี
มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนรับทราบกอนมีการประชาพิจารและกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน สอดคลองกับงานวิจัยของ ณรงคศักดิ์ จักรกรณ (2553) ศึกษาเร่ือง วิธีการเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับคณะกรรมการลุมน้ำ : กรณีศึกษาคณะกรรมการลุมน้ำยม ซ่ึงเปนบทเรียนความพยายามของ
คณะทางานลุมน้ำยม ในการบริหารจัดการน้ำ ตามแนวทางการบริหารจัดน้ำแบบผสมผสาน(Integrated Water 
Resources Manaement: IWRM) โดยใหความสำคญักับการบริหารจัดการแบบยดืหยุน และการมีสวนรวมของผูมี
สวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวน มีการพัฒนาคณะทางานใหทางานเปนทีม มีการพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำทวมของ
ภาคประชาชน กอเกิดเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีจะบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรวมกัน พบวา 
ปจจัยท่ีสนับสนุนใหคณะทางานขับเคลื่อนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิผล ประกอบดวย การประชุมอยางตอเน่ือง 
การเรียนรูจากการปฏิบัติ และการเอ้ืออานวยใหเกิดการมีสวนรวมในการวางแผน และปฏิบัติ ในทุกกิจกรรมของ
โครงการ บทเรียนดังกลาวน้ี สามารถใชเปนแนวทางในการสรางความเขมแข็งใหกับคณะกรรมการลุมน้ำได  
 ในดานการมีสวนรวมในการปฏิบัต ิโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การรับผิดชอบในความผิดผลาดและพรอมแกไขรวมกันกับประชาชนของภาครัฐในแตละ
โครงการท่ีรวมกันปฏิบัติ สอดคลองกับงานวิจัยของอดิศวร ศรีเมืองบุญ และประสิทธ์ิ ประคองศรี (2553) ศึกษา
เร่ือง สภาพการจัดการน้ำเพ่ือการเกษตร ในพ้ืนท่ีชลประทานท่ีมีประสิทธิภาพ ขององคการบริหารสวนตำบล 
(อบต.) : กรณีศึกษา อบต. ทาพระ อ.เมือง จ.ขอนแกน พบวา ปจจัยชี้วัดการจัดการน้ำท่ีมีประสิทธิภาพไดแก            
การใชน้ำท่ีมีประสิทธิภาพ โดย อบต. ใหการสนับสนุน กระตุนใหบุคคลทุกฝาย ท่ีเก่ียวของ ไดเขารวมในการจัดการ
ดวยความยุติธรรม การมีสวนรวมอยางจริงจังของผูใชน้ำ ในการบำรุงรักษา บูรณะซอมแซม ระบบชลประทาน          
ใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ มีการใชน้ำอยางประหยัด สภาพสังคมในชนบท เปนแบบเครือญาติ จึงไมมีความ
ขัดแยงในการใชน้ำ สรางความเขมแข็ง ดานการจัดการ ใหกับหัวหนากลุมผูใชน้ำ ผูใชน้ำใหการยอมรับ และปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ในการจัดการน้ำ ระบบสงน้ำ และกระจายน้ำ ระบบสูบน้ำ รวมถึงระบบนิเวศของพ้ืนท่ีชลประทาน 
กลุมผูใชน้ำมีความยั่งยืนถาวร มีเอกภาพ และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ การผลิตพืชใหผลผลิตสูง  
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 ในดานการมีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผล โดยภาพรวมและรายขออยูในระดบัมาก ( X = 3.94) 
เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการลุมน้ำ
ท่ีชัดเจนและครบถวนตอประชาชนในพ้ืนท่ี สอดคลองกับงานวิจัยของ ลอรา เจอแมน (Laura German), ฮัสเสน 
แมนซอร (Hussein Mansoor), เกทาชู อเลมู (Getachew Alemu), วากา มาเซนเกีย (Waga Mazengia),            
ทีลาฮัน อเมเด (Tilahun Amede) และแอน สเตราด(Anne Stroud) (2005) ไดศึกษาเร่ือง Participatory integrated 
watershed management : Evolution of concepts and methods in an ecoregional program of the 
eastern Africa highlands (การมีสวนรวมในการจัดการลุมน้ำแบบบูรณาการ : วิวัฒนาการของแนวคิดและวิธีการ
ในโครงการเชิงนิเวศของท่ีราบสูงในแอฟริกาตะวันออก) พบวา งานวิจัยน้ีจะเนนการศึกษาวิวัฒนาการแนวคิดของ
การจัดการลุมน้ำภายในเน้ือหาของการดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการในโครงการท่ีราบสูงทางตะวันออกของทวีป
แอฟริกา ซ่ึงมีการศึกษาโดยใชท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยในเน้ือหา ระบุวา การจัดการพ้ืนท่ีลุมน้ำในคร้ังน้ีใช
แนวคิดเก่ียวกับ "การมีสวนรวม'' และ "การบูรณาการ'' ในการจัดการพ้ืนท่ีลุมน้ำรวมถึงระเบียบวิธีการของขอตกลง
ของกระบวนการดำเนินงานในพ้ืนท่ีลุมน้ำ เพ่ือทำใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันในพ้ืนท่ีลุมน้ำ โดยมีประเด็นคำถาม
วิจัยท่ีวา ชุมชนในพ้ืนท่ีตระหนักในปญหาทรัพยากรน้ำท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีหรือไม อยางไร จะมีแนวทางการกำหนด
กระบวนการใชน้ำอยางไร ผูมีสวนไดสวนเสียกำหนดดวยความตระหนักในปญหาเหลาน้ันหรือไม วิธีการมีสวนรวม
และการบูรณาการจะถูกนำมาดำเนินการในทางปฏิบัติ โดยทำการเลือกพ้ืนท่ีนำรองท่ีมีลักษณะแตกตางกันออกไป
เพ่ือเปนตัวอยางใหกับแนวคิดพ้ืนฐานการจัดการพ้ืนท่ีลุมน้ำท่ีไดรับการกลั่นกรองและปรับปรุงวิธีการใหดีขึ้นท้ังน้ี 
เปนท่ีชัดเจนวา "การมีสวนรวม" ในการพิจารณาปญหาและการดำเนินโครงการจะตองไดรับความรวมมือจากทุก
ระดับ สวนการบูรณาการน้ันตองผานการวิเคราะหท่ีชัดเจนและความรวมมือปองกันมาตรการท่ีแทรกแซง เพ่ือสราง
สวนประกอบของระบบท่ีมีความหลากหลายและกลยุทธในการกำหนดกิจกรรมตางๆ เพ่ือบรรลุเปาหมายของการ
จัดการแบบบูรณาการ วิธีการอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชระบบแรงจูงใจและผลตอบแทนใหกับ
กลุมทางสังคมท่ีหลากหลายในพ้ืนท่ีลุมน้ำการมีสวนรวมในการจัดการพ้ืนท่ีลุมน้ำแบบบูรณาการแสดงถึงความทา
ทายมากมายของการวิจัยและการพัฒนานักวิจัย ประการแรก คือ ตองจัดการความซับซอนและสรางความรวมมือ
ประการท่ีสอง การเตรียมการของสถาบันหรือองคกรในปจจุบันซ่ึงเสริมสรางใหเกิดการวางแผนและการดำเนินการ
ท่ีจำเปนเพ่ือการวางแผนแบบบูรณาการ ความทาทายประการท่ีสาม คือ วิธีการเพ่ือทำใหเกิดผลเชิงประจักษ
มากกวาเชิงปฏิบัติการ ความทาทายประการท่ีสี่อยูท่ีระบบการคิดสูระบบปฏิบัติการของการบูรณาการ การวิจัยน้ี
เติมเต็มชองวางท่ีสำคัญในการวางแผนการจัดการพ้ืนท่ีลุมน้ำ โดยประกอบดวยหลักการท่ีสำคัญ คือ การมีสวนรวม
และการบูรณาการ ซ่ึงสามารถดำเนินการไดในทางปฏิบัติ 
 ในดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ
พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด การวางกฏระเบียบและขอบังคับในการบริหารจัดการน้ำท้ังฤดูฝนและฤดูแลง รวมท้ัง
บทลงโทษผูฝาฝนสอดคลองกับงานวิจัย ณรงคศักดิ์ จักรกรณ (2553) ศึกษาเร่ือง วิธีการเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับคณะกรรมการลุมนา: กรณีศึกษาคณะกรรมการลุมนายม พบวา ปจจัยท่ีสนับสนุนใหคณะทางานขับเคลื่อน
งานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิผล ประกอบดวย การประชุมอยางตอเน่ือง การเรียนรูจากการปฏิบัติ และการเอ้ืออา
นวยใหเกิดการมีสวนรวมในการวางแผน และปฏิบัติ ในทุกกิจกรรมของโครงการ บทเรียนดังกลาวน้ี สามารถใชเปน
แนวทางในการสรางความเขมแข็งใหกับคณะกรรมการลุมนาได  
 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
 จากผลการวิจัยการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำมูล : กรณีศึกษาลุมแมน้ำมูลในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ โดยมีสาระสำคัญ ดังน้ี  
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 1. ดานการมีสวนรวมตัดสินใจ ตองนำความคิดเห็นของประชาชนท่ีเปนเสียงสวนใหญไปบริหารจัดการ
แมน้ำท่ีเปนรูปประธรรม 
 2. ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ทุกฝายตองรับผิดชอบในความผิดผลาดและพรอมแกไขในแตละ
โครงการท่ีรวมกันปฏิบัติ  
 3. ดานการมีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผล การรายงานผลการปฏิบัติงานรายละเอียดใน
การดำเนินโครงการตางๆ ตองมีความชัดเจนสามารถตรวจสอบได 
 4. ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน การบริหารจัดการลุมน้ำตองคำนึงถึงผลประโยชนสวนใหญของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีลุมแมน้ำ 
 

ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาประสิทธ์ิผลการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำเซบกแบบมีสวนรวม  
 

เอกสารอางอิง 
กรมชลประทาน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2553. แผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน พ.ศ. 2553 –2556.          

คนวันท่ี 25 เมษายน 2554. จาก www.kromchol.rid.go.th.  
กรมชลประทาน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2553. (พฤษภาคม). แผนการบริหารจัดการน้ำ และการปลูกพืช

ฤดูแลงในเขตชลประทาน ป 2553/2554. คนวันท่ี 25 เมษายน 2554. จาก www.water.rid.go.th/ 
flood/planfile/plan53_54.pdf.  

ณรงคศักดิ์ จักกรณ . (2553). วิธีการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับคณะกรรมการลุมน้ำ: กรณีศึกษา 
คณะกรรมการลุมน้ำยม. ผลงานวิจัยดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำป 2553. กรุงเทพฯ: สา
นักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนา: 133-139.  

อดิศวร ศรีเมืองบุญ และประสิทธ์ิ ประคองศรี. (2553). สภาพการจัดการน้ำเพ่ือการเกษตร ในพ้ืนท่ีชลประทานท่ี
มีประสิทธิภาพขององคการบริหารสวนตำบล (อบต.)  

L. German a, Hussein Mansoor b, GetachewAlemu c, WagaMazengiad,T. Amede e, A. Stroud. Participatory 
integrated watershed management : Evolution of concepts andmethods in an ecoregional 
program of the eastern African highlands. AfricanHighlands Initiative (AHI/ICRAF). 2005. 

 
 
 
 
 
 

10

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



บทบาทในการสงเสริมสิทธิมนษุยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
The Roles of Human Rights Promotion of Local Government Organization 
 
ผูวิจัย    เกียรตศิักดิ ์ ประดษิฐพร 

สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สขุสม 

   ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน  
 

บทคัดยอ 
การวิจัยเร่ือง บทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงค 3 ประการ 

คือ 1) เพ่ือศึกษาบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในตําบลตะกุกใต อําเภอ
วิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธานี 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคดิเห็นของประชาชนในตําบลตะกุกใต อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุ
ราษฎรธานีตอบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 3) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ เก่ียวกับบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอการสงเสริมดานสิทธิมนุษยชน เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
ดําเนินการวิจัยโดยการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางเปนประชาชนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลตะกุกใต 
อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวนท้ังสิ้น 370 คน โดยสถิติท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย ความถี ่
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาที              
(t-test) ในกรณีตัวแปรอิสระสองกลุม และคา เอฟ (F-test) โดยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ในกรณีตัวแปรอิสระสามกลุมขึ้นไป ผลการวิจัยพบวา  

ความเชื่อม่ันของประชาชนตอบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแตละดานพบวา ความเชื่อม่ันดานการบริการในการสงเสริมสิทธิมนุษยชน 
อยูในระดับมาก ความเชื่อม่ันตอบทบาท อํานาจ หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อยูในระดับมาก ความ
เชื่อม่ันดานศักยภาพในการสงเสริมสิทธิมนุษยชน อยูในระดับมาก ความเชื่อม่ันดานความตรงไปตรงมาในการ
สงเสริมสิทธิมนุษยชน อยูในระดับ ปานกลาง และความเชื่อม่ันดานการสื่อสารในการสงเสริมสิทธิมนุษยชน อยูใน
ระดับปานกลาง  

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี
ตางกัน มีความเชื่อม่ันตอบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตกตางกัน ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

ปญหาและขอเสนอแนะ จากขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พบวา ปญหาในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ ประชนชนยังไม
รับรู รับทราบ และเขาใจ เร่ืองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนกฏหมายท่ีเก่ียวของ รวมถึง ความเชื่อม่ัน ไววางใจตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นวาจะดําเนินงานดวยความโปรงใส จริงใจ จริงจัง ในการสงเสริมสิทธิมนุษยชน โดยประชนชน
ไดเสนอแนะวา ควรมีการเผยแพรความรู ความเขาใจ และประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง ประกอบกับควรมี
บุคคลากร เจาหนาท่ี ท่ีมีความรูเร่ืองสิทธิมนุษยชน และมีการอบรมใหความรูกับบุคคลากรเจาหนาท่ี ตลอดจนควร
มีแผนงาน นโยบายท่ีชัดเจน จากผูบริหาร และดําเนินงานใหเปนรูปธรรมอยางตอเน่ือง 

 
คําสําคัญ : สิทธิมนุษยชน, องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were three-fold: 1) to study the roles of Local 

Government Organization in promoting human rights in the area of Takuk Tai Sub-District, 
Vibhavadi District, Suratthani Province; 2) to compare public opinion in the area of Takuk 
Tai Sub-District, Vibhavadi District, Suratthani Province on the roles of Local Government 
Organization in promoting human rights; and 3) to study the problems, obstacles, and 
suggestions regarding the roles of Local Government Organization in promoting human 
rights. This research is quantitative research using the method of survey research. The 
sample was 370 peoples in the area of Takuk Tai Sub-District, Vibhavadi District, 
Suratthani Province. The statistics for this research consists of Frequency, Percentage, 
Mean, Standard Deviation, t-test in the case of two independent variables, and F-test with 
One-way ANOVA in the case of three or more independent variables. The results of this 
research found that: 
 Overall, public confidence in the role of human rights promotion of Local 
Government Organization was at high level. From each aspect of consideration, it was 
found that the confidence in human rights promotion service, the confidence in the role and 
authority of Local Government Organization, the confidence in human rights promotion 
potentiality were at high level. The confidence in human rights promotion honesty, and the 
confidence in communicating of human rights promotion were at middle level. 
 The results of the hypothesis testing found that the people having the different 
gender, age, degree of education, occupation and income have different confidence in the 
role of human rights promotion of Local Government Organization which is in accordance 
with the assumptions prescribed. 
 Problems and suggestions from feedback information on the roles of human rights 
promotion of Local Government Organization found that the people had no 
acknowledgement and understanding with human rights and related laws including not 
being confident in transparency and sincerity in operation of human rights promotion of 
Local Government Organization. People have suggested that knowledge and understanding 
should be disseminated and publicized continuously including there should be personnel 
with knowledge in human rights and ongoing training with administrators should set clear 
policies and plans to take action on a continuous basis.  
 
Keywords : human rights, Local Government Organization 
 

บทนํา 
 สิทธิมนุษยชน เปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีมนุษยทุกคนไดรับอยางเสมอภาคกันเพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตไดอยาง
สันติสุข มีศักดิ์ศรี มีเสรีภาพ มีไมตรีจิต และมีความเมตตาตอกัน โดยไมคํานึงถึงความแตกตางในเร่ืองเชื้อชาติ สีผิว 
เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย สุขภาพ หรือ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืน เผาพันธุแหงชาติ 
หรือสังคมทรัพยสิน กําเนิดหรือสถานะอ่ืนๆ และ ทุกคนมีสิทธิในการดํารงชีวิต เสรีภาพ และความม่ันคงแหงตัวตน  

แนวคิดทฤษฎีท่ีวาดวยสิทธิมนุษยชนน้ัน มาจากแนวคิดสืบเน่ืองทฤษฎีในทางกฎหมายธรรมชาติหรือ
กฎเกณฑทางธรรมชาติ หรืออาจจะถูกเรียกในภาษางายๆ วากฎแหงธรรมชาติก็ได กลาวคือ เปนสิทธิในความเปน
มนุษยท่ีจะมีชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี มีคุณคาและดํารงอยูได ดวยธรรมชาติตามสภาพท่ีเหมาะสมในความเปนมนุษย 
(เฉลิมเกียรติ ผิวนวล, 2530 : 2) ซ่ึงเม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สิ้นสุดลง ไดเกิดความคิดริเร่ิมการสถาปนาระบอบสิทธิ
มนุษยชนขึ้น อันถือวาเปนสวนหน่ึงของการจัดระเบียบโลกใหม ไมวาจะเปนการบรรจุหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน
ลงไปในกฎบัตรสหประชาชาติ การรับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเม่ือป ค.ศ.1948 เพ่ือเปนการสงเสริม
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การเคารพและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานโดยปราศจากความแตกตางและการเลือกปฏิบัติ    

(วิชัย ศรีรัตน, 2543 : 5-6) 
ปฏิญาณสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน จึงเปนมาตรฐานระดับสากลรวมกันท่ีวา เอกชนทุกคนและองคการ

ของสังคมทุกองคการ จะสงเสริมเคารพสิทธิและเสรีภาพพ้ืนฐานของมนุษย ซ่ึงประเทศไทยเปนหน่ึงในสมาชิกของ
องคการสหประชาชาติและเขาเปนภาคีสนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน ทําใหประเทศไทยหันมาให
ความสําคัญเร่ืองสิทธิมนุษยชนอยางจริงจัง เพ่ือแสดงใหเห็นถึงภาพลักษณท่ีดีและไดรับการยอมรับจากนานา
ประเทศ สงผลทําใหประเทศไทยมีพันธะผูกพันในเร่ืองตางๆ ท่ีตองปฏิบัติตามสนธิสัญญา ไดแก 1) การประกันให
เกิดสิทธิ 2) การปฏิบัติใหเกิดสิทธิ 3) การเผยแพรหลักการของสิทธิ และ 4) การจัดทํารายงานประเทศเพ่ือเสนอตอ
องคการสหประชาชาติ รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือขอตกลงตางๆ จากการประชุมระดับโลก (กรมคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ, 2562 : 1) และประเทศไทยไดนําหลักการของ“สิทธิมนุษยชน” มาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยตั้งแตฉบับปพุทธศักราช 2540 จนถึงฉบับปพุทธศักราช 2560 ท้ังในเร่ืองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ หนาท่ีของรัฐ และหนาท่ีของปวงชนชาวไทย นอกจากน้ี รัฐบาลยังไดประกาศใชแผน
สิทธิมนุษยชนแหงชาติมาแลวถึง 3 ฉบับ  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหน่ึงในหนวยงานกลุมเปาหมาย ตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติฉบับท่ี 3 
(พ.ศ. 2557-2561) ซ่ึงไดกําหนดกลุมเปาหมายเปนตัวแทนจากทุกภาคสวนและทุกจังหวัดครอบคลุมท้ัง 4 ภูมิภาค 
และกรุงเทพมหานคร ไดแก ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน องคกรพัฒนาเอกชน
นักการเมือง นักธุรกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชมรม สมาคม และภาคประชาชน รวมท้ังกลุมผูท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ ผูวิจัยจึงไดศึกษาถึงบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยสํารวจความเชื่อม่ันของประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลตะกุกใต อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุ
ราษฎรธานี และความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทดังกลาว รวมถึงปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอการ
ดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในตําบลตะกุกใต 

อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธานี 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในตําบลตะกุกใต อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธานี          

ตอบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
3. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ เก่ียวกับบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตอการ

สงเสริมดานสิทธิมนุษยชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการวิจัย  
1.  ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 

194 คน คิดเปนรอยละ 52.4 มีอายุระหวาง 41 – 60 ป จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 51.4 สวนใหญ มีการศึกษา
ระดับมัธยม ปวช. ปวส. อนุปริญญา จํานวน 273 คน คิดเปนรอยละ 73.8 มีรายได 5,001 บาท- 10,000 บาทตอ
เดือน จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 43.2 และสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 56.5  

2.  ผลการวิเคราะหความเชื่อม่ันของประชาชนตอบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น พบวา ความเชื่อม่ันของประชาชนตอบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.56) โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดไดแก ความเชื่อม่ันดานการบริการใน
การสงเสริมสิทธิมนุษยชน ( x = 3.83 ระดับมาก) รองลงมา ไดแก ความเชื่อม่ันตอบทบาท อํานาจ หนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ( x = 3.79 ระดับมาก) ความเชื่อม่ันดานศักยภาพในการสงเสริมสิทธิมนุษยชน              
( x = 3.69ระดบัมาก) ความเชื่อม่ันดานความตรงไปตรงมาในการสงเสริมสิทธิมนุษยชน ( x = 3.27 ระดับปานกลาง) 
และความเชื่อม่ันดานการสื่อสารในการสงเสริมสิทธิมนุษยชน ( x = 3.21 ระดับปานกลาง) ตามลําดับ 
เม่ือพิจารณาในแตละดาน สามารถสรุปได ดังน้ี 

1) ความเชื่อม่ันของประชาชนตอบทบาทในการสงเสริมดานสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดานบทบาท อํานาจ หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา อยูในระดับมาก ( x = 3.79) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดไดแก ขอ 1 “เปน
หนวยงานท่ีมีอํานาจ หนาท่ีในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมมนูญ” ( x = 4.24 ระดับมากท่ีสุด) รองลงมา
ไดแก ขอ 3 “เปนองคกรท่ีมีความใกลชิด และมาจากประชาชน” ( x = 3.90 ระดับมาก) ขอ 4 “เปนองคกรท่ีมี

 
 

บทบาทในการสงเสริม              
สิทธิมนุษยชน  

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 
 
 

ขอมูลบุคคล 
เพศ 
อาย ุ
การศึกษา 
อาชีพ 
รายได 

ความเชื่อม่ันของประชาชน 
ดานศักยภาพ 
ดานการสื่อสาร 
ดานการบริการ 
ดานความตรงไปตรงมา 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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ความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย งบประมาณ และแผนงาน” ( x = 3.58 ระดับมาก) และ ขอ 2 “มีสภาและ
ผูบริหารระดับทองถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้ง ( x = 3.58 ระดับมาก) 

2) ความเชื่อม่ันของประชาชนตอบทบาทในการสงเสริมดานสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดานศักยภาพ พบวา อยูในระดับมาก ( x = 3.69) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดไดแก ขอ 1 “มีนโยบาย และขอบัญญัติ ในการสงเสริมสิทธิ
มนุษยชน” ( x = 3.92 ระดับมาก) รองลงมาไดแก ขอ 2 “มีแผนงาน การกําหนดกิจกรรมในการสงเสริมสิทธิ
มนุษยชน” ( x = 3.84 ระดับมาก) ขอ 3 “มีบุคคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ” ( x = 3.64 ระดับมาก) ขอ 5   
“มีขั้นตอนการทํางานในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” ( x = 3.55 ระดับมาก) และ 
ขอ 4 “มีการจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอและเหมาะสม” ( x = 3.55 ระดับมาก) 

3) ความเชื่อม่ันของประชาชนตอบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ดานการสื่อสาร พบวา อยูในระดับปานกลาง ( x = 3.21) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตาม
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดไดแก ขอ 1 “เผยแพรความรู ขอมูลเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน
ใหประชาชนทราบ” ( x = 3.34 ระดับปานกลาง) รองลงมาไดแก ขอ 3 “สรางความเขาใจเร่ืองสิทธิมนุษยชน           
ใหคําอธิบาย ชี้แจง ไดอยางถูกตอง ชัดเจน” ( x = 3.21 ระดับปานกลาง) ขอ 2 “มีการประชาสัมพันธเร่ืองสิทธิ
มนุษยชนผานสื่อตางๆ อยางตอเน่ือง” ( x = 3.18ระดับปานกลาง) และขอ 4 “รับฟงปญหา และขอเสนอแนะ” 
( x = 3.14 ระดับปานกลาง) 

4) ความเชื่อม่ันของประชาชนตอบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ดานการบริการ พบวา อยูในระดับมาก ( x = 3.83) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดไดแก ขอ 4 “มีสิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ และแบบฟอรม            
ในการบริการ” ( x = 3.95 ระดับมาก) รองลงมาไดแก ขอ 3 “เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพ เต็มใจ และอธิบาย 
แนะนําไดอยางชัดเจน” ( x = 3.91 ระดับมาก) ขอ 1 “มีการอํานวยความสะดวกในการติดตอ หรือ ขอรับบริการ” 
( x = 3.82 ระดับมาก) ขอ 2 “มีขั้นตอนการใหบริการและสถานท่ีใหบริการชัดเจน” ( x = 3.74 ระดับมาก) และ 
ขอ 5 “ใหการบริการอยางเทาเทียม และเปนธรรม” ( x = 3.72 ระดับมาก) 

5) ความเชื่อม่ันของประชาชนตอบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ดานความตรงไปตรงมา พบวา อยูในระดับปานกลาง ( x = 3.27 ) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับ
ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดไดแก ขอ 1 “ใหประชาชนมีสวนรวมในการสงเสริม
สิทธิมนุษยชน” ( x = 3.36 ระดับปานกลาง) รองลงมาไดแก ขอ 2 “เปดเผยขอมูลดานสิทธิมนุษยชน ใหประชาชน
เขาถึง และตรวจสอบได” ( x = 3.27ระดับปานกลาง) และ ขอ 3 “บุคคลากรปฎิบัติหนาท่ีดวยความเปนธรรม 
ซ่ือสัตย สุจริต” ( x  = 3.72 ระดับปานกลาง) 

3.  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี
ตางกัน มีความเชื่อม่ันตอบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตกตางกัน โดยมีผล
การทดสอบสมมติฐานท้ัง 5 ขอ ดังน้ี 

1) ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความเชื่อม่ันตอบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสิถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

2) ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความเชื่อม่ันตอบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสิถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  

3) ประชาชนท่ีมีการศึกษาตางกัน มีความเชื่อม่ันตอบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสิถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  
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4) ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความเชื่อม่ันตอบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสิถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  

5) ประชาชนท่ีมีรายไดตางกัน มีความเชื่อม่ันตอบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสิถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

4.  ปญหาและขอเสนอแนะ จากขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและขอเสนอแนะ ผูตอบแบบสอบถาม เห็นวา ปญหาในการสงเสริมดานสิทธิมนุษยชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ ประชนชนยังไมรับรู รับทราบ และเขาใจ เร่ืองสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
กฏหมายท่ีเก่ียวของ รวมถึง ความเชื่อม่ัน ไววางใจตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นวา จะดําเนินงานดวยความโปรงใส 
จริงใจ จริงจัง ในการสงเสริมสิทธิมนุษยชน โดยประชนชนไดเสนอแนะวา ควรมีการเผยแพรความรู ความเขาใจ 
และประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง ประกอบกับควรมีบุคคลากร เจาหนาท่ี ท่ีมีความรูเร่ืองสิทธิมนุษยชน และมีการ
อบรมใหความรูกับบุคคลากรเจาหนาท่ี ตลอดจนควรมีแผนงาน นโยบายท่ีชัดเจน จากผูบริหาร และดําเนินงานให
เปนรูปธรรมอยางตอเน่ือง 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการวิจัยท่ีพบวา ความเชื่อม่ันของประชาชนตอบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อยูในระดับมาก ( x = 3.56 ) แสดงใหเหน็วา องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการสงเสริม
ดานสิทธิมนุษยชนมาอยางตอเน่ือง สามารถสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชนได ทําใหประชาชนเกิดความ่ันใจ 
สอดคลองกับแนวคดิของ Whitney (1996: อางถึงใน ปญญาภรณ ศรีกุลชา, 2553) ท่ีกลาววา ความเชื่อม่ัน หมายถึง 
ความม่ันใจในความซ่ือสัตยความนาเชื่อถอืและความยตุิธรรมในบุคคลหรือสิง่ใด ซ่ึงสํานักงาน ก.พ. ไดกลาววา การให
ความสําคัญกับความเชื่อถือไววางใจของประชาชนท่ีมีตอภาครัฐ ควรคํานึงถึงเร่ืองจริยธรรม (Ethics) ในระบบ
ราชการซ่ึงเปนพ้ืนฐานของความเชื่อถือ ความไววางใจของประชาชน และเปนกุญแจนําไปสูธรรมาภิบาลท่ีดี  
 ความเชื่อม่ันของประชาชนตอบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
นับเปนผลมาจาก “ความเชื่อท่ีมีตอองคกรวา องคกรน้ันเปนองคกรท่ีนาเชื่อถือ ซ่ือสัตยหรือมีคุณธรรมสูงจะ
ประกอบดวยการบริการท่ีมีคุณภาพ มีความซ่ือสัตยมีความยุติธรรม มีความรับผิดชอบใหความชวยเหลือ” Altman 
and Taylor (1973: อางถึงใน ปญญาภรณ ศรีกุลชา, 2553) จากแนวคิดดังกลาว ทําใหสามารถพิจารณาความ
เชื่อม่ันของประชาชนตอการสงเสริมดานสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในแตละดาน ไดดังน้ี  

1) ความเชื่อม่ันของประชาชนตอบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ดานบทบาท อํานาจ หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

จากผลการวิจัยท่ีพบวา ความเชื่อม่ันของประชาชนตอบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดานบทบาท อํานาจ หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อยูในระดับมาก ( x = 3.79)
สอดคลองกับ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (2559) ท่ีกลาววา องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เปนองคกร
ภาครัฐท่ีจัดตั้งตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) อันเปนหลักการท่ีรัฐมอบอํานาจการ
ปกครองบางสวนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความตองการหรือ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในทองถิ่นของตน โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถินมีบุคลากร 
งบประมาณและมีอํานาจอิสระในการบริหารจัดการ ท้ังในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ การจัดทําบริการและสวัสดิการสังคม ภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาล  
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สําหรับการพิจารณาเปนรายขอท่ี พบวา ประชาชนมีความความเชื่อม่ันตอบทบาท อํานาจ หนาท่ีในการ
สงเสริมดานสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วา “เปนหนวยงานท่ีมีอํานาจ หนาท่ีในการสงเสริมสิทธิ
มนุษยชนตามรัฐธรรมมนูญ” มากท่ีสุด ( x = 4.24) “เปนองคกรท่ีมีความใกลชิด และมาจากประชาชน” อยูใน
ระดับมาก ( x = 3.90) “เปนองคกรท่ีมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย งบประมาณ และแผนงาน” อยูใน
ระดับมาก ( x = 3.58) และ “มีสภาและผูบริหารระดับทองถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้ง อยูในระดับมาก ( x = 3.58) 
สอดคลองกับอํานาจ หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฏหมายท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชน ซ่ึง อปท.เปน
หน่ึงในหนวยงานกลุมเปาหมาย ตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2557-2561) ซ่ึงไดกําหนด
กลุมเปาหมายเปนตัวแทนจากทุกภาคสวนและทุกจังหวัดครอบคลุมท้ัง 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ไดแก 
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน องคกรพัฒนาเอกชนนักการเมือง นักธุรกิจ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ชมรม สมาคม และภาคประชาชน รวมท้ังกลุมผูท่ีไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ 

อยางไรก็ตาม ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ของตนเอง โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน จะตองดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสอดคลองยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไทยแลนด 4.0 ฯลฯ ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหง อาจยังไมมีการ
ทําแผนสิทธิมนุษยชนของตนเอง หากแตโครงการหรือกิจกรรมหลายอยางมีความสอดคลองและขับเคลื่อนไปกับ
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติเชนกัน  

จะเห็นไดวา การสงเสริมดานสิทธิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นอกจากจะเปนไปตามบทบาท อํานาจ 
หนาท่ี ท่ีกําหนดไวตามกฏหมาย แลวยังความสอดคลองกับนโยบายของรัฐ และมีหลายหนวยงานเขามาเก่ียวของ 
จึงทําใหประชาชนความเชื่อม่ันตอบทบาทดังกลาว 

2) ความเชื่อม่ันของประชาชนตอบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ดานศักยภาพ  

จากผลการวิจัยท่ีพบวา ความเชื่อม่ันของประชาชนตอบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดานศักยภาพ อยูในระดับมาก ( x = 3.69 ) แสดงใหเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
ศักยภาพในการสงเสริมดานสิทธิมนุษยชน สอดคลองกับแนวคิดของ ไวทาโล (Vitalo,2009 อางถึงในอัญชนา 
พานิช, 2550) ท่ีไดใหความหมายขององคกรท่ีมีศักยภาพการทํางานสูง หมายถึง องคกรท่ีมีความสามารถในการ
ผลิตผลลัพธ ท่ีตอบสนองความตองการสําหรับผูสวนไดสวนเสียทุกคน ไดแก ลูกคา พนักงาน ชุมชน และ
ผูประกอบการ และแนวคิดของ เชอร เมอร ฮอรน ฮันท และออสบอรน (Schermerhorn, Hunt and Osborn, 
2003 อางถึงในวิเชียร วิทยอุดม, 2551) ท่ีวา “องคกรท่ีมีศักยภาพการทํางานสูง (HPO) จะตองมีขั้นตอนการ
ทํางานเพ่ือสรางทีมงาน นโยบาย ทรัพยากรมนุษยจะเก่ียวของกับความสามารถทางทักษะ ความรูความสามารถ 
และการสรางแรงจูงใจ ในขณะเดียวกันก็มุงใหความสําคัญท่ีการฝกอบรมงาน การประสมประสานของงาน การ
สรางทีมงาน การอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดทีมงานท่ีดีท่ีสุด และตอบสนองความคาดหวังและ
ความตองการของลูกคา” 
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สําหรับผลวิจัยรายขอในดานศักยภาพการสงเสริมดานสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
ท่ีพบวา ประชาชนมีความเชื่อม่ันวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น “มีนโยบาย และขอบัญญัติ ในการสงเสริมสิทธิ
มนุษยชน” อยูในระดับมาก ( x = 3.92) “มีแผนงาน การกําหนดกิจกรรมในการสงเสริมสิทธิมนุษยชน” อยูใน
ระดับมาก ( x = 3.84) “มีบุคคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ” อยูในระดับมาก ( x = 3.64) “มีขั้นตอนการทํางาน
ในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” อยูในระดับมาก ( x = 3.55) และ “มีการจัดสรร
งบประมาณอยางเพียงพอและเหมาะสม” อยูในระดับมาก ( x = 3.55) สอดคลองกับแนวคิดองคกรท่ีมีศักยภาพ
การทํางานสูงของมิลเลอร (Miller, 2005 อางถงึในบุศรินทร สุจริตจันทร, 2553) มิเลอร กลาววา ระบบการทางาน
และทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพเปนสวนเชื่อมโยงท่ีสาคัญกับแนวคิดการมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศ การมีระบบการ
ทํางานท่ีเปนเลิศ เปนการออกแบบงานวาจะมอบหมายงานใหกับบุคคลหรือทีม ในขณะท่ีการมีทีมงานท่ีเปนเลิศจะ
เปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการทํางานท่ีจะนําไปสูองคกรแหงความเปนเลิศ ทีมงานท่ีจะเปนเลิศจะตองรูจักลูกคาของตน
เปนอยางดี จะตองรูวาทําอยางไรงานของตน จึงจะสามารถพัฒนาขึ้นไดเร่ือยๆ สามารถประเมินผลงานของตนเอง
ไดและมีเทคนิคท่ีใชในการแกไขปญหาได นอกจากน้ี ทีมงานท่ีเปนเลิศจะตองมีความสัมพันธกับความสามารถใน
การปกครองตนเองคือผูบริหารตองใหอิสระในการบริหารแกทีมงานดวย การมุงสู ทีมงานท่ีเปนเลิศน้ี จะสามารถ
ดําเนินการไดผลในทางปฏิบัติจําเปนตองมีการเปลี่ยนกระบวนการทํางานและวัฒนธรรมองคการ 

3) ความเชื่อม่ันของประชาชนตอบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ดานการสื่อสาร  

จากผลการวิจัยท่ีพบวา ความเชื่อม่ันของประชาชนตอบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดานการสื่อสาร อยูในระดับปานกลาง ( x = 3.21) ซ่ึงประกอบไปดวยผลการพิจารณาเปนราย
ขอท่ีพบวา ประชาชนมีความเชื่อม่ันวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการ “เผยแพรความรู ขอมูลเก่ียวกับสิทธิ
มนุษยชนใหประชาชนทราบ” อยูในระดับปานกลาง ( x = 3.34) มีการ “สรางความเขาใจเร่ืองสิทธิมนุษยชน             
ใหคําอธิบาย ชี้แจงไดอยางถูกตอง ชัดเจน” อยูในระดับปานกลาง ( x = 3.21) “มีการประชาสัมพันธเร่ืองสิทธิ
มนุษยชนผานสื่อตาง ๆ อยางตอเน่ือง” อยูในระดับปานกลาง ( x = 3.18) และ“รับฟงปญหา และขอเสนอแนะ” 
อยูในระดับ ปานกลาง ( x = 3.14) จะเห็นไดวา ความเชื่อม่ันของประชาชนตอบทบาทการสื่อสารขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมสิทธิมนุษยชน ยังไมสูงมากนัก ซ่ึงตามรูปแบบจําลอง SMCR Model ของ เบอรโล 
(Berlo) (1960, pp. 40-71) การสื่อสารทีมีประสิทธิภาพ จะตองมีองคประกอบตาง ๆ ท่ีครบถวน ไดแก  

1. ผูสง (Sources) ตองเปนผูท่ีมีทักษะความชํานาญในการสื่อสาร โดยมีความสามารถใน “การเขารหัส” 
(Encode) เน้ือหาขาวสาร มีทัศนคติท่ีดีตอผูรับเพ่ือผลในการสื่อสาร มีความรูอยางดี เก่ียวกับขอมูลขาวสารท่ีจะสง
และควรมีความสามารถในการปรับระดับของขอมูลน้ันใหเหมาะสม และงายตอระดับความรูของผูรับ ตลอดจนมี
พ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีสอดคลองกับผูรับดวย  

2. ขาวสาร (Message) เก่ียวของทางดานเน้ือหา สัญลักษณ และวิธีการสงขาวสารน้ัน  
3. ชองทางในการสง (Channel) หมายถึงวิธีการท่ีจะสงขาวสารโดยการใหผูรับขาวสาร ขอมูลผาน

ประสาทสัมผัสท้ัง 5 หรือเพียงสวนใดสวนหน่ึง เชน การฟง การดู การสัมผัส การลิ้มรส หรือการไดกลิ่น  
4. ผูรับ (Receiver) ตองเปนผูมีทักษะความชํานาญในการสื่อสาร โดยมีความสามารถใน “การถอดรหัส” 

(Decode) สารเปนผูมีทัศนคติ ระดับความรูและพืนฐานทางสังคม วัฒนธรรม เชนเดียวกันหรือคลายคลึงกันกับผูสง
จึงจะทาใหการสื่อสารน้ันไดผล 
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จะเห็นไดวา การสรางความเชื่อม่ันของประชาชนตอบทบาทการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จะตองมีการสื่อสารท่ีครบขั้นตอน อยางตอเน่ือง และแตละองคประกอบของการสื่อสารท้ังองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ผูสงสาร) องคความรูเ ก่ียวกับสิทธิมนุษยชน (ขาวสาร) การรณรงค เผยแพรและ
ประชาสัมพันธ (ชองทางสื่อสาร) รวมถึงประชาชน (ผูรับ) จําเปนจะตองทํางานรวมกัน มีความรู ความเขาใจเร่ือง
สิทธิมนุษยชนและบทบาทของคกรปกครองสวนทองถิ่น อยางถูกตอง ตรงกัน 

4) ความเชื่อม่ันของประชาชนตอบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ดานการบริการ  

จากผลการวิจัยท่ีพบวา ความเชื่อม่ันของประชาชนตอบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดานการบริการ อยูในระดับมาก ( x = 3.83) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประชาชนมีความ
เชื่อม่ันวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น “มีสิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ และแบบฟอรม ในการบริการ” อยูใน
ระดับมาก ( x = 3.95) มี “เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพ เต็มใจ และอธิบาย แนะนําไดอยางชัดเจน” อยูใน
ระดับมาก ( x = 3.91) “มีการอํานวยความสะดวกในการติดตอ หรือ ขอรับบริการ” อยูในระดับมาก ( x = 3.82)             
“มีขั้นตอนการใหบริการและสถานท่ีใหบริการชัดเจน” อยูในระดับมาก ( x = 3.74) และมีการ “ใหการบริการ
อยางเทาเทียม และเปนธรรม” อยูในระดับมาก ( x = 3.72) สอดคลองกับหลักการใหบริการ ตามท่ี สุนันทา ทวีผล 
(2550, น. 13) ไดสรุปไววา 1.) หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลสวนใหญ กลาวคือ ประโยชนและ 
บริการท่ีองคการจัดใหน้ันจะตองตอบสนองความตองการของบุคคลเปนสวนใหญหรือท้ังหมดมิใช เปนการจัดใหแก
บุคคลกลุมใดกลุมหน่ึงโดยเฉพาะ 2.) หลักความสมํ่าเสมอ กลาวคือ การใหบริการตองดําเนินการอยางตอเน่ืองและ
สมํ่าเสมอ มิใชทําๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผูบริการหรือผูปฏบิัติ 3.) หลักความเสมอภาค บริการท่ีจัดน้ันจะตอง
ใหแกผูมาใชบริการทุกคนอยางเสมอภาค และเทาเทียมกัน 4.) หลักความประหยัด คาใชจายท่ีตองใชในการบริการ
จะตองไมมากจนเกินกวาผลท่ีจะไดรับ 5. หลักความสะดวก บริการท่ีจัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะ
ปฏิบัติไดงาย สะดวก สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากนัก ท้ังยังไมเปนการสรางภาระยุงยากใจใหแกผูบริการ หรือ
ผูใชบริการมากจนเกินไป  

5) ความเชื่อม่ันของประชาชนตอบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ดานความตรงไปตรงมา  

จากผลการวิจัยท่ีพบวา ความเชื่อม่ันของประชาชนตอบทบาทการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดานความตรงไปตรงมา อยูในระดับปานกลาง ( x = 3.27) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ประชาชนมีความเชื่อม่ันวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น “ใหประชาชน มีสวนรวมในการสงเสริมสิทธิ
มนุษยชน” อยูในระดับปานกลาง ( x = 3.36) “เปดเผยขอมูลดานสิทธิมนุษยชน ใหประชาชนเขาถึง และ
ตรวจสอบได” อยูในระดับปานกลาง ( x = 3.27) และ “บุคคลากรปฎิบัติหนาท่ีดวยความเปนธรรม ซ่ือสัตย 
สุจริต” อยูในระดับปานกลาง ( x  = 3.72) ซ่ึงตามแนวคิดความตรงไปตรงมา ก็คือ หลักการเดียวกับความโปรงใส 
ซ่ึงวีระ ไชยธรรม (2542) ไดกลาววา “หลักความโปรงใส หมายถึง การสรางความไววางใจ ซ่ึงกันและกัน ปรับปรุง
กลไกการทํางานใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูล ขาวสาร ท่ีเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา และมี
กระบวนการตรวจสอบความถูกตองชัดเจน” ขณะท่ี สถาบันพระปกเกลา (2549) ไดใหความหมายของหลักความ
โปรงใสวา หมายถึง การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาต ิโดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุก
วงการใหมีความโปรงใส และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2551) ไดใหความหมายไววา หลัก
ความโปรงใส หมายถึง การเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนใหประชาชนเขาถึงไดสะดวก และมีสวนรวม
ตรวจสอบความถูกตองในการดําเนินงาน 
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จะเห็นไดวา ประชาชนมีความเชื่อม่ันตอบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ดานความตรงไปตรงมา อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงแสดงใหเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังตอง
ปรับปรุงกลไกการทํางานใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูล ขาวสาร และมีกระบวนการตรวจสอบความถูกตอง
ชัดเจน รวมถึงใหประชาชนมีสวนรวม เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหมากขึ้น 

สําหรับการเปรียบเทียบความเชื่อม่ันของประชาชนตอการสงเสริมดานสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลท้ังเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได พบวา 1.) ประชาชนท่ีมี
เพศตางกัน มีความเชื่อม่ันตอบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสิถิติท่ีระดับ 0.05 2.) ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความเชื่อม่ันตอบทบาทในการสงเสริมสิทธิ
มนุษยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสิถิติท่ีระดับ 0.01 3.) ประชาชนท่ีมี
การศึกษาตางกัน มีความเชื่อม่ันตอบทบาทในการสงเสริมดานสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสิถิติท่ีระดับ 0.01 4.) ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความเชื่อม่ันตอบทบาทในการ
สงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสิถิติ ท่ีระดับ 0.01           
5.) ประชาชนท่ีมีรายไดตางกัน มีความเชื่อม่ันตอบทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสิถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวทุกขอ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ปราโมช ยังภู (2559) ไดวิจัยสิทธิและบทบาทชุมชนในการบริหารจัดการงานทองถิ่น ในเขตจังหวัด
ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย คือ 1) ศึกษาสิทธิและบทบาทของชุมชนในกระบวนการบริหารจัดการงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในระดับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล 2) ศึกษาสภาพและปญหาของ
ชุมชนในการใชสิทธิ และบทบาทตอการบริหารจัดการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดราชบุรี และ 3) เสนอรูปแบบการสงเสริมสิทธิและบทบาทของชุมชนในการ
บริหารจัดการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล พบวา การ
สงเสริมสิทธิและบทบาทของชุมชน ประชาชนท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน มีความคิดเห็นตอสิทธิและบทบาทของชุมชนในการบริหาร
จัดการงานทองถิ่น แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

ขอเสนอแนะ  
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

1.1 ควรกําหนดการสงเสริมดานสิทธิมนุษยชน ไวในแผนพัฒนาอยางชัดเจน 
1.2 ควรมีการจัดทําแผนงานดานสิทธิมนุษยชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยอาจจะกําหนดเปน

แผนงาน 3 ป หรือ 5 ป  
1.3 ควรสรางการมีสวนรวมกับภาคประชาชนใหมากขึ้น ตั้งแตการกําหนดนโยบาย และแผนงาน  

2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
2.1 ควรจัดอบรมใหความรู ความเขาใจ ในเร่ืองสิทธิมนุษยชน แกท้ังบุคคลากร เจาหนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และประชาชน 
2.2 ควรจัดกิจกรรม หรือการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ องคความรูเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน อยางท่ัวถึง 

และตอเน่ือง  
2.3 ควรมีการรายงานผลการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนเปนรายเดือนดวย เพราะปญหาเร่ืองการละเมิด

สิทธิชนเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง และควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน 
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3. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
3.1 ควรมีการศึกษาวิจัยการมีสวนรวมของประชนชน ในการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนของภาครัฐ 
3.2 ควรมีการศึกษาวิจัยการรับรู และความเขาใจ ท้ังของประชาชนและเจาหนาท่ีภาครัฐ ตอเร่ืองสิทธิ

มนุษยชน 
3.3 ควรมีการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพและประเมินผลการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนของภาครัฐ  
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แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
 
GUIDELINES FOR TOURISM DEVELOPMENT BY THE COMMUNITY OF PA 

TAE SUBDISTRICT, YAHA DISTRICT, YALA PROVINCE. 

 
ผู้วิจัย   ขวัญตา  โทบุรี 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์  สุขสม  
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. เพื่อวิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการ

จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของชุมชน ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 2. เพื่อศึกษาถึงทัศนคติในการ
พัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อชุมชน ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 3. เพื่อศึกษา
แนวทางการจัดการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา อย่างยั่งยืน 
จากนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ โดยศึกษาจากปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา และรายได้ ว่ามีผลต่อความพึงพอใจใน แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปะแต 
อ าเภอยะหา จังหวัด ยะลา หรือไม่ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในต าบลปะแต 
จ านวน 132 คน ซ่ึงก าหนดโดยใช้สูตรการค านวณของเครซ่ีและมอร์แกน เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคือ 
แบบสอบถาม ผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test และ f-test จากการศึกษาพบว่า  

1. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยมีความเห็นอยู่
ในระดับมากอันดับหน่ึง คือ ด้านทัศนคติต่อราคาสินค้าที่จ าหน่าย รองลงมา ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านกิจกรรม
และสิ่งดึงดูดในการมาเที่ยว และด้านทัศนคติในการเดินทางและสิ่งอ านวยความสะดวก ตามล าดับ 

2. การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลแตกต่างกัน มีความเห็นต่อแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
ไม่แตกต่างกัน 

3. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา  มีปัญหา 
ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไข โดยมีความถี่ของข้อเสนอแนะมากที่สุดคือ บรรยากาศดีมาก สถานที่
สวยงาม ร่มร่ืน ควรมีป้ายบอกรายละเอียดให้ชัดเจนกว่าน้ี ควรมีระบบรักษาความสะอาดให้ดีกว่าน้ี อยากให้มีการ
บริการที่จอดรถให้ดีกว่าน้ี อยากให้ทางเจ้าหน้าที่บริการร่มไว้ ให้บริการนักท่องเที่ยว ควรมีการบริการเฉพาะ
นักท่องเที่ยวพิการด้วย อยากให้มียุวมัคคุเทศก์ของนักเรียนในพื้นที่ในการน าเที่ยว และควรให้มีเสียงตามสายคอย
ประชาสัมพันธ์  

 
ค าส าคัญ : การพัฒนา/การท่องเที่ยว/ทัศนคติ 
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ABSTRACT 

This independent study the objective is to study 1. To analyze and assess the 

potential of tourism management by community of Patae Subdistrict Community, Yaha 

District, Yala Province 2. To study the attitude of tourist development and tourism towards 

Patae Subdistrict Yaha, Yala Province 3. To study the guidelines for tourism cooperation 

management by the community of Patae Subdistrict, Yaha District, Yala Province 

Sustainable development from tourists and people in the area. By studying different 

personal factors such as gender, age, status, education level and income that affect the 

satisfaction in the guidelines for tourism development by the Patae Subdistrict Community, 

Yaha District, Yala Province. The samples used in this study were 132 tourists visiting the 

Patae Subdistrict, which is determined by using the formula of Crazy and Morgan. The 

instrument used in the study was a questionnaire. The researcher analyzed the data using 

computerized statistical software. The statistics used in the analysis are percentage, average, 

standard deviation t-test and f-test. 

1. The way of tourism development by the community of Patae Subdistrict, Yaha 

District, Yala Province, with the highest level of views, is the attitude towards the prices of 

the products that are sold, followed by the tourist attractions In terms of activities and 

tourist attractions And attitude of traveling and facilities respectively 

2. Tourism development by community of Pa Tae Subdistrict, Yaha District, Yala 

Province, tourists with different personal factors There is no difference in the opinions of 

the tourism development guidelines of Patae Subdistrict, Yaha District, Yala Province. 

3. The guidelines for tourism development by the community of Patae Subdistrict, 

Yaha District, Yala Province, have problems, suggestions and solutions. With the most 

frequency of suggestions is Very good atmosphere A shady, beautiful place should have a 

sign that clearly tells the details. Should have a better cleanliness system Would like a 

better parking service Would like the umbrella service staff to serve tourists Services for 

disabled tourists should be provided as well Would like to have a young student guide in 

the area for the tour and should have sound along the line for public relations 

 

Keywords : development / tourism / attitude 

 
บทน า 

การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้คนไทย ภาครัฐ และภาคธุรกิจทุกแขนงต้องตื่นตัว และ
เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเพื่อนบ้านใน กลุ่มอาเซียนด้วยกันให้มากขึ้น เพื่อเป็นการ
เปิดโลกกว้าง และเป็นจุดเร่ิมต้นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต การเปิดเสรีบริการด้าน
การท่องเที่ยว ซ่ึงรวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่เก่ียวเน่ืองภายใต้กรอบอาเซียนแต่ขณะเดียวกันก็ท าให้มีความ
เป็นไปได้สูงว่า แนวโน้มการแข่งขันในอนาคตจะยิ่งทวี ความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน การเปิดโอกาสให้
ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในเมืองไทย ด้วยการถือครองสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มมากขึ้น จากคู่แข่งทั้งรายเดิมและราย
ใหม่ท่ีต้องการ เข้าสู่ตลาด เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งในตลาด การให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีขนาดใหญ่ขึ้น
ตามแนวโน้มมูลค่าเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน ประชากรอาเซียนประมาณ 600 กว่าล้านคนซ่ึงจัดว่าเป็นจ านวนที่
มากพอสมควรที่จะดึงดูดใจให้เกิดธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อที่จะรองรับการเติบโต และเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของ
ประชาคมอาเซียน 
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การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจาก
จะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหน่ึงของการค้าบริการรวมของประเทศแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิด  
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและที่พัก ภัตตาคารร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก การ คมนาคม
ขนส่ง เป็นต้น โดยก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซ่ึงในแต่ละปี  สามารถสร้าง
รายได้เข้าสู่ประเทศในรูปเงินตราต่างประเทศปีละหลายแสนล้านบาท รวมทั้งกระแสเงิน หมุนเวียนภายในประเทศ 
จากคนไทยเที่ยวไทยนับแสนล้านบาทเช่นเดียวกัน ซ่ึงจ านวนของนักท่องเที่ยว ค่าประมาณเดือนมกราคม – 
ธันวาคม 2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 32,277,300 คน และมีรายได้จากนักท่องเที่ยวมี จ านวน 2,007,503 ล้านบาท 
(กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา , 2562) การท่องเที่ยวสามารถสร้างผลประโยชน์ ในหลายด้าน ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และส่งผลต่อแรงงานทั้งระบบ ช่วยกระจายรายได้และการจ้างงานไปสู่
ชนบท ตามสถานที่ท่องเที่ยวตา่ง ๆ  โดยรายได้ของเงินตราต่างประเทศ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะ
มีส่วนช่วยในการสร้างเสถียรภาพให้กับดุลยภาพทางการค้า ภายในประเทศ  

ปัจจุบันกระแสนิยมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่ว มีความสนใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือ การ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมากขึน้ ทั้งน้ีอาจเกิดจากความต้องการสัมผสักับธรรมชาตแิละเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิน่ โดยการ
ท่องเที่ยววิถีชีวิตของชาวบ้าน เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สัมผัสได้จริง ที่มีรูปแบบการค้าขายใน
พื้นที่ ที่มีการสร้างภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการท่องเที่ยง การสร้างตลาดชาวบ้าน ที่เน้นอนุรักษ์ความเป็นท้องถิ่นไทย 
ที่สืบทอดกันมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน หรือตลาดที่ใช้พื้นที่ด าเนินกิจกรรมเป็นแหล่งธรรมชาติ ซ่ึงตลาดในประเทศไทย
ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณที่มีชุมชนขนาดใหญ่ เป็นวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณน้ัน และเปรียบเสมือนสายใยให้
ผู้คนในพื้นที่ และชุมชนที่อยู่ห่างไกลได้มาแลกเปลี่ยน ผลิตผลการเกษตรตามฤดูกาล โดยใช้พาหนะในการขนย้าย
สินค้าเพื่อน ามาจ าหน่าย ถือว่าเป็นวิถีชีวิตแบบดั่งเดิม และอนุรักษ์ไว้ซ้ึงความเป็นไทย  

การท่องเที่ยวโดยชุมชนถือเป็นอีกรูปแบบการท่องเที่ยวหน่ึงที่ เป็นกลไก  สนับสนุนชุมชนใน
กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติที่เป็น แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมรับประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม มีส่วน
ร่วมกับการก าหนดแนวทาง เพื่อพัฒนา  เศรษฐกิจของชุมชนแบบยั่งยืน ซ่ึงเป็นผลดีต่อการน าไปสู่การจัดการ
ทรัพยากรทั้งมวล ด้วยวิถีทางที่ตอบสนองความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุนทรียภาพ ในขณะเดียวกัน
ก็คงไว้ซ่ึงบูรณภาพทางวฒันธรรม กระบวนการนิเวศวิทยาที่จ าเป็นความหลากหลายทางดา้นชีวภาพและระบบ ต่างๆ 
ที่เอ้ือต่อชีวิต สิ่งส าคัญอีกอย่างหน่ึงของการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การสร้างเครือข่าย  พัฒนาการท่องเที่ยวกับ
ท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนายกระดับคุณภาพในการด าเนินงานในสถานที่ ท่องเที่ยวในชุมชนให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น           
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า มีการบ ารุงรักษา เพื่อจะได้
มีทรัพยากรคงอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน ซ่ึงผู้รับผิดชอบในการพัฒนาการท่องเที่ยวจ าเป็นต้องประสานงานกับองค์กร
ปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง ในการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในชุมชน            
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2556) 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนในบริบทของพื้นที่แหล่งทรัพยากรอันหลากหลายของชุมชนคือ ทางออกที่น่าสนใจ
ในการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การพิจารณาการใช้ประโยชน์ในประเด็นน้ีเป็น
การเน้นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เก่ียวเน่ืองกับธรรมชาติเป็นหลักมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น รวมถึงแหล่ง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เก่ียวเน่ือง กับระบบนิเวศในพื้นที่ ดังน้ัน การท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงตั้งอยู่บนฐานคิด
ที่เน้นให้เห็นถึง ความส าคัญของการผสมผสานจุดมุ่งหมายของการฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม นักวิจัย เล็งเห็น
ถึงจุดเด่นเชิงพื้นที่ คือวัดและศาลาดูดวงจันทร์ ป่าดงเสม็ดแดง น้ าตกนกน้อย อุโมงค์เหมืองแร่เก่า และแหล่ง
ท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอกเมืองลาบู ที่ยังคงรูปแบบดั้งเดิมและความสามัคคีของ ชุมชน ต.ปะแต ที่มีความรู้           
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากส้มแขก ไข่เค็มสมุนไพร ปลาส้ม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้กฤษณา             
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ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกหยี ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์นมวัว และสินค้าอ่ืน ๆ ที่ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิม
จากบรรพบุรุษ บ่งบอกถึงความพร้อมด้านบริบทของพื้นที่ที่ควร สนับสนุนการสืบทอดแก่คนรุ่นหลัง เพื่อสร้างส านึก
รักท้องถิ่น รวมทั้งสามารถให้ค าอธิบายกับคนนอกหรือนักท่องเที่ยวได้ รับรู้ และเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เพื่อให้คนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน สอดคล้องดังแนวคิด
ของการจัดการการ ท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเน้นการจัดการทอ่งเที่ยวบนเงื่อนไขของการจัดการที่มีความรับผิดชอบที่ 
จะช่วยกันลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (พจนา สวนศรี, 2546) 
 ดังน้ัน ผู้วิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัด
ยะลา เน่ืองจากเป็นชุมชนที่ผู้วิจัยให้ความสนใจที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน และเป็นพื้นที่ที่ผู้วิจัยลงพื้นที่
เก่ียวกับการปฏิบัติงานปัจจุบัน ส่งผลในการค านึงถึงทรัพยากรที่มีภายในชุมชนที่ผู้วิจัยให้ความส าคัญในการอนุรักษ์
ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างต่อเน่ือง และยั่งยืนสิบไป 

สอดคล้องกับบทความวิจัยที่เก่ียวช้องของ บุญเทียม จันสุข (2548 ) วิจัยเร่ืองการมีร่วมของประชาชนใน
การด าเนินงานแบบการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลโดยรวมไม่แตกต่าง สรุป ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การ ด าเนินงานโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกมลาไสยมีโอกาสเข้าร่วม ในการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ส าคัญ ตั้งแต่การเสนอความต้องการและความเดือดร้อนของตนเองต่อ สมาชิกสภาเทศบาล ซ่ึงอาจ
น าเสนอผ่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้มีการออกเยี่ยมชุมชนอย่าง สม่ าเสมอ เพื่อรับข้อเสนอต่าง ๆ มาเป็นข้อมูล ใน
การจัดโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้สามารถแก้ไข ปัญหาของประชาชนได้อย่างถูกจุด นอกจากน้ัน ประชาชนยัง
สามารถเสนอความต้องการของ ตนเองัผ่านเวทีประชาคมที่ทางเทศบาลจัดขึ้น เพื่อเป็นการรวบรวมขอ้มูลก่อนการ
จัดท าแผนงบประมานของเทศบาล เพื่อให้การจัดท าแผนการพฒันาท้องถิ่นสอดคล้องและสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชน 

และวาทินี หมอไทย (2552) ศึกษางานวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิง นิเวศ
วัฒนธรรมโดยองค์การบริหารส่วนต าบลลุม่น้ ามูลตอนบน จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นมาของ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมโดยองค์การบริหารส่วนต าบลลุม่น้ ามูล ตอนบนในอดีตการจัดการการ
ท่องเที่ยวน้ัน เกิดขึ้นโดยผู้น าชุมชนและผู้น าส่วนท้องถิ่น สมาชิกใน ชุมชนรวมกลุ่มจัดการการท่องเที่ยว ได้แก่ 
สมาชิกสภาจังหวัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา เป็นตัวแทนของแต่ละอ า เภอในพื้นที่ลุ่มน้ ามูล
ตอนบน และผู้อ านวยการโรงเรียนในเขต พื้นที่ ได้ร่วมกันบุกเบิกส ารวจเส้นทางการท่องเที่ยว และขอสนับสนุน
งบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่ใน แหล่งท่องเที่ยว จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ลุ่มน้ ามูลตอนบน
ส่วนใหญ่ มีแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์และงดงามมีความพร้อมทางด้านศักยภาพการ 
พัฒนา และการจัดการแหล่งท่องเที่ยวท่ีได้มาตรฐานสากล สภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม โดย
องค์การบริหารส่วนต าบล ลุ่มน้ ามูลตอนบน พบว่า ไม่ปฏิบัติตามแผนที่ตั้งไว้ การ พัฒนาพื้นที่ไม่เล็งเห็นความส าคญั
ของทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ระบบเครือข่ายถนนไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีระบบรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาบุคลากร
ไม่สอดคล้องกับการจัดการท่องเที่ยว ไม่น า ศิลปวัฒนธรรมประเพณีการแสดงพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็น
สื่อในการท่องเที่ยว การ ประชาสัมพันธ์ และข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวไม่เป็นปัจจุบัน งบประมาณไม่เพียงพอ 
ขาดการ ประสานงานกับชุมชน การสร้างกลุ่มควบคุมไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สถานที่ท่องเที่ยวขาดการกระตุ้น            
จูงใจ และสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เช่น ด้านที่พักสถานที่จอดรถ ห้องสุขา ถังขยะ เป็นต้น ชุมชนขาด
จิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์พลังงาน มีกองทุนไม่เพียงพอกับความต้องการของชุมชน สินค้า ส่วนใหญ่เป็นประเภท
เดียวกัน ขาดการสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ด้านการผลิตสินค้าที่แปลกใหม่  
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จากการศึกษางานวิจัย แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1) เพื่อวิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของชุมชน 
ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 2) เพื่อศึกษาถึงทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชน ต าบลปะแต อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปะแต อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา อย่างยั่งยืน ผู้วิจัยพบว่า ต าบลปะแต อ าเภอยะหา มีแหล่งท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ ที่เป็นการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชมมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการท่องเที่ยงของต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา แบบ
ยั่งยืน โดยมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญ ดังน้ี จุดชมวิวทะเลหมอกเหมืองลาบู จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น ป่าดงเสม็ดแดง 
น้ าตกนกน้อย อุโมงค์เหมืองแร่เก่า และหลักเขตแดนที่ 45 ชายแดนไทย-มาเลเซีย ทั้งหมดเหล่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่พัฒนา และบริหารจัดการโดยชุมชนโดยแท้จริง เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของ
ท้องถิ่น ให้คงอยู่กับชุมชน และคนในพื้นที่ ต่างพื้นที่ได้มาเยี่ยมชม เก็บเก่ียวประสบการณ์ และศึกษาเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา สืบไป 
 จากข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคญัของต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา จะเห็นได้ว่าชุมชนเร่ิมเข้ามา
มีบทบาทในการที่จะดูแล พัฒนา และบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวด้วยตนเอง เพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 
น้ันได้เป็นที่รู้จัก และสามารถสร้างรายได้ให้เกิดกับชุมชน ท าให้เศรษฐกิจของชุมชนมีแนวโน้มดีขึ้นเป็นล าดับ ทั้งน้ี
การบริหารจัดการโดยชุมชนน้ัน ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อท าให้แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเป็นที่
ยอมรับ ให้นักท่องเที่ยวท่ีมาแล้ว อยากกลับมาอีก  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของชุมชน ต า บลปะแต 
อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

2. เพื่อศึกษาถึงทัศนคติในการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชน ต าบลปะแต 
อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปะแต อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา อย่างยั่งยืน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยสว่นบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. รายได ้
 

แนวทางการพัฒนาการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน
ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
1. ด้านทัศนคติในการเดินทางและสิ่งอ านวย
ความสะดวก 
2. ด้านสถานที่ท่องเทีย่ว 
3. ด้านทัศนคติต่อราคาสินคา้ที่จ าหน่าย 
4. ด้านกิจกรรมและสิ่งดึงดูดในการมาเที่ยว 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถวิเคราะห์ถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ด้านทัศนคติในการเดินทางและสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านทัศนคติต่อราคาสินค้าที่จ าหน่าย 
และด้านกิจกรรมและสิ่งดึงดูดในการมาเที่ยว 

2. ทราบถึงทัศนคติของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อชุมชน ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยจ าแนกตาม
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ 

3. ทราบถึงแนวทางการจัดการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
อย่างยั่งยืน 
ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาไว้ ดังน้ี 

1. ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในเขตพื้นที่ต าบลปะแต
อ าเภอยะหา จังหวัดยะหา ประจ าปี 2561 

2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่มีอายตุั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มาท่องเที่ยวในต าบลปะแต อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา ประจ าปี 2561 ทั้งสิ้น จ านวน 133 คน จากประชากรนักท่องเที่ยวจ านวน 200คน/ปี โดยใช้ตาราง 
ของเครซ่ีและมอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  

3. ประเด็นการศึกษา แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
4. ระยะเวลาในการศึกษา เร่ิมท าการศึกษา เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 
5. ขอบเขตของตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ 
ตัวแปรตาม คือ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ประกอบด้วย ด้านทัศนคติในการเดินทางและสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านทัศนคติต่อราคา
สินค้าที่จ าหน่าย และด้านกิจกรรมและสิ่งดึงดูดในการมาเที่ยว 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้มาประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังน้ี 

ส่วนที่ 1. ประชากร คือ ประชากร คือ นักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวในพื้นที่ ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัด
ยะลาจ านวน 200 คน/ปี ในปี พ.ศ.2561 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่อ าเภอมายอ จังหวัด
ปัตตานี ได้แก่ ด้านผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่คุณภาพงาน ด้านผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ ด้านทัศนคติของ
เจ้าหน้าที ่ด้านแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขปัญหา และด้านความขัดแย้ง ลักษณะค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากร, 2555 : 283) 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended) เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่อ าเภอมายอ 
จังหวัดปัตตานี  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล            

ทีผู่้วิจัยสร้างขึ้นจากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารต่างๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
ขั้นที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้  
ขั้นที่ 2 แบบสอบถามนักท่องเที่ยวเก่ียวกับ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปะแต อ าเภอยะหา 

จังหวัดยะลา 
โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทัศนคติในการเดินทางและสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านสถานที่ท่องเที่ยว            
ด้านทัศนคติต่อราคาสินค้าที่จ าหน่าย ด้านกิจกรรมและสิ่งดึงดูดในการมาเที่ยว ลักษณะค าถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากร, 2555 : 283) 

ขั้นที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended) เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดง ความคิดเห็น
เก่ียวกับปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบล
ปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ขั้นที่ 4 สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับด้านทัศนคติในการเดินทางและสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านสถานที่
ท่องเที่ยว ด้านทัศนคติต่อราคาสินค้าที่จ าหน่าย ด้านกิจกรรมและสิ่งดึงดูดในการมาเที่ยว ตามขอบข่ายและเน้ือหา
ที่ก าหนด โดยให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดขอบเขตของการศึกษาสร้างแบบสอบถามโดยการศึกษาจากเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปะแต อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา เพื่อน ามาก าหนดกรอบของการสร้างแบบสอบถามตลอดจนแนวทางการออกแบบให้ครอบคลุมโดย
ก าหนดข้อคาถามให้มีจ านวนมากไว้ก่อนแล้วจึงน ามาตรวจสอบวินิจฉัยอีกคร้ังเพื่อให้ได้ข้อคาถามท่ีถูกต้องที่สุด  

ขั้นที่ 5. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นมาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอค าแนะน า ตรวจสอบความถูกต้อง 
ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับเน้ือหา ตลอดจนภาษาที่ใช้ในแบบสอบถามนาแบบสอบถามแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อน
น าไปทดลองใช้ 

ขั้นที่ 6 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
และความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ปรับปรุงแก้ไขส านวนภาษาที่ใช้ ตลอดจนตรวจสอบเน้ือหาให้
ครอบคลุมที่เก่ียวข้องกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ขั้นที่ 7 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วน า
แบบสอบถามท่ีได้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม ตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพ
ของเคร่ืองมือโดยการหาค่า Reliability ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่า Cronbach’s Alpha  
 ขั้นที่ 8 ปรับแบบสอบถามโดยปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาอีกคร้ัง จากน้ันจึงด าเนินการเก็บ 
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่ได้มาท่องเที่ยวที่ต าบล
ประแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา จ านวน 133 คน โดยการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองและขอข้อมูลของ
นักท่องเที่ยวทีไ่ด้มาท่องเที่ยวท่ีต าบลประแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา จากเทศบาลต าบลประแต อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา ที่รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อด าเนินการเก็บข้อมูลตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

2. ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลในแบบสอบถาม  
3. จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการศึกษาเร่ือง ผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ใช้สถิติ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี  

1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดย การหาค่า

สัมประสิทธ์ิอัลฟ้าของครอนบาร์ค (Cronbach’s Alpha)  
3. สถิติทีใช้วิเคราะห์สมมติฐาน ได้แก่ สถิติทดสอบแบบ t-test และ f-test  

ผลวิจัย 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวในต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา พบว่า เป็นเพศหญิง

มากกว่า เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 61.40 อายุระหว่าง 35 - 60 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.70 ส่วนใหญ่มี
สถานภาพ สมรส คิดเป็นร้อยละ 65.20 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญามากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 35.60 
และมีรายได้ต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.50 

 
แนวทางการพัฒนาการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน 

ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 
1. ด้านทัศนคติในการเดินทางและสิ่งอ านวยความสะดวก 
2. ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 
3. ด้านทัศนคติต่อราคาสินค้าที่จ าหน่าย 
4. ด้านกิจกรรมและสิ่งดึงดูดในการมาเที่ยว 

3.82 
3.96 
4.05 
3.85 

0.47 
0.69 
0.64 
0.83 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.92 0.65 มาก 
 
โดยภาพรวมในแตล่ะดา้นสรุปคือ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปะแต 

อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 และเม่ือพิจารณารายด้าน โดยเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ 

1. ด้านทัศนคติต่อราคาสินค้าที่จ าหน่าย ค่าเฉลี่ย 4.05 
2. ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 3.96 
3. ด้านกิจกรรมและสิ่งดึงดูดในการมาเที่ยว ค่าเฉลี่ย 3.85 
4. ด้านทัศนคติในการเดินทางและสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 3.82 

1. ด้านทัศนคติต่อราคาสินค้าที่จ าหน่าย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพึงพอใจในระดับมากที่สุดว่าความ
พึงพอใจ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา อาหารมีรสชาติอร่อย 
สะอาด สด รองลงมาความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคือ สินค้าการเกษตรจากส่วนมีความสดใหม่ ราคาสินค้าและ
บริการเหมาะสมกับ คุณภาพ และ มีสินค้าที่หลากหลายและเป็นของชุมชนในพื้นที่ ตามล าดับ 

2. ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นด้วยในระดับมากที่สุดว่า ความพึงพอใจต่อแนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ความจริงใจในการปฏิบัติ
หน้าที่เพียงใด และความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ การยกเลิก พรก. ฉุกเฉิน การใช้ชีวิตประจ าวันของเจ้าหน้าที่ 
ความไว้ใจซ่ึงกันและกัน และ รู้สึกมีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด ตามล าดับ 
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3. ด้านกิจกรรมและสิ่งดงึดูดในการมาเที่ยว ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ดว่า 
ความพึงพอใจแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา สถานที่ท่องเที่ยว
ต าบลปะแตเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากที่อ่ืน ความหลากหลายของกิจกรรมในแหล่ง ท่องเที่ยว ความ
น่าสนใจในด้านโปรแกรมน าเที่ยว นักท่องเที่ยวมีอิสระในการเยี่ยมชม และ สามารถถ่ายรูปได้ตามต้องการ 
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือเป็น อย่างดี มีการจัดวิทยากรในการอธิบายแหล่ง ท่องเที่ยว และชาวบ้านและ
ชุมชนในพื้นที่มีอัธยาศัยดี เป็นมิตร 

4. ด้านทัศนคติในการเดินทางและสิ่งอ านวยความสะดวก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นด้วยในระดับมาก ว่า 
มีความพึงพอใจแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา ด้านทัศนคติใน
การเดินทางและสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากว่า โดยเห็นว่า สถานที่จอดรถมีเพียงพอต่อความต้องการ 
รองลงมา สิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ เช่น เก้าอ้ี ม้าน่ัง ห้องน้ า ห้องละหมาด ความสะดวกในการเดินทาง และ
ป้ายบอกทางมีจ านวนมากและชัดเจน ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 

การวิจัย เร่ือง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา ผู้วิจัย
พบประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี 
1. ด้านทัศนคติต่อราคาสินค้าที่จ าหน่าย 

พบว่า นักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวในต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา มีความพึงพอใจต่อแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา ด้านทัศนคติต่อราคาสินค้าที่จ าหน่าย 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นด้วยในระดับมากที่สุดว่า อาหารมีรสชาติอร่อย สะอาด สด รองลงมาความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากสินค้าการเกษตรจากส่วนมีความสดใหม่ ราคาสินค้าและบริการเหมาะสมกับคุณภาพ มีสินค้า
ที่หลากหลายและเป็นของชุมชนในพื้นที่ สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2540) ได้กล่าวว่า นอกจากน้ีทัศนคติ
เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ จากแหล่งทัศนคติ (Source of attitude) ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย ระดับการศึกษาท าให้บุคคล
สามารถคิดเก่ียวกับสิ่งหน่ึงสิ่งใดได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ซ่ึงปัจจัยที่ท าให้ทัศนคติคงเส้นคงวา (Factor affecting 
attitude stability) ที่ส าคัญคือ ผู้บริโภคต้องมีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล จะสามารถสร้างความม่ันคงของทัศนคติ
ได้ดียิ่งขึ้น และ Shaw & Wright (1976) มีการกล่าวไว้ว่า ทัศนคติเป็นสภาวะทางจิตใจและประสาท ซ่ึงท า ให้ 
บุคคลพร้อมที่จะได้ตอบต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเกิดขึ้นจากประสบการณ์และเป็นตัวก าหนดทิศทางที่แต่ละบุคคลจะ
ตอบสนองต่อสิ่งของ และเหตุการณ์ที่เก่ียวข้อง การเลียนแบบบุคคลอ่ืนท าให้เกิดทัศนคติได้ โดยขั้นแรกเม่ือมี
เหตุการณ์บางอย่างบุคคลน้ันจะสังเกตว่า บุคคลปฏิบัติอย่างไร ขั้นต่อไปบุคคลน้ันจะแปลความหมายของการปฏิบัติ
น้ันในรูปของทัศนคติ 
2. ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 

พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา มีความพึงพอใจแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อประเมินศักยภาพในการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปะแต ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด
คือ ภาพรวมของบรรยากาศน่าชมเป็นที่พอใจ รองลงมาความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคือรู้สึกมีความปลอดภัยใน
การมาท่องเที่ยวท่ี ต าบลปะแต แหล่งท่องเที่ยวของต าบลปะแต มีความ น่าสนใจ การตกแต่งสถานที่สวยงาม และ
การจัดสถานที่วางขายของเป็นที่เรียบร้อย สอดคล้องกับแนวคิดของ สุจิตรา ไชยจันทร์(2553) ทัศนคติที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยกับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย น่าจะเป็นแนวโน้มหรือสัญญาณ ที่ดี
ส าหรับการสร้างการรับรู้และการสร้างกระแส ส าหรับคนไทยให้ท่องเที่ยวในประเทศให้มากยิ่งขึ้น และหน่วยงาน
ทางด้านการท่องเที่ยว สามารถน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแก่กลุ่ม Baby 
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Boomer ทีมี่ความพร้อมในหลายๆ ด้าน โดยการสร้างความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
ทั้งภาครัฐระดับประเทศรวมถึงองค์กรส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น สภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคม ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย 
(สธทท.) รวมถึง หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว เช่น กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ให้มีการส่งเสริมให้คนไทย ท่องเที่ยวในประเทศตลอดทั้งปีมากขึ้น  พร้อมการท างานจะต้องมีระยะเวลาในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่เหมาะสม และได้รับความสะดวกรวดเร็ว ทุกคร้ังที่มารับบริการ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์
และประเมินศักยภาพในด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมให้การ
ท่องเที่ยวของชุมชนน้ันด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นน่ันเอง 
3. ด้านกิจกรรมและสิ่งดึงดูดในการมาเที่ยว 

พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา มีความพึงพอใจแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา ด้านกิจกรรมและสิ่งดึงดูดในการมาเที่ยว             
อยู่ในระดับมาก โดยเห็นด้วยว่า สถานที่ท่องเที่ยวต าบลปะแต เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากที่อ่ืน ความ
หลากหลายของกิจกรรมในแหล่ง ท่องเที่ยว ความน่าสนใจในด้านโปรแกรมน าเที่ยว  นักท่องเที่ยวมีอิสระในการ
เยี่ยมชม และ สามารถถ่ายรูปได้ตามต้องการ เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือเป็น อย่างดี มีการจัดวิทยากรใน
การอธิบายแหล่ง ท่องเที่ยว และชาวบ้านและชุมชนในพื้นที่มีอัธยาศัยดี เป็นมิตร ตามล าดับ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ กฤษณะกันต์ เนตรเขม (2542) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยว 
กิจกรรม และวัฒนธรรมประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมท้องถิ่นที่มีลักษณะเด่น และสามารถดึงดูดความ
สนใจ ของนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม สิ่งดึงดูดใจหรือทรัพยากรท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะทั่วไป คือ          
1. ทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้แก่สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น น้ าตก ภูเขา ทะเล ป่าไม้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ อุทยานฯ ฯลฯ ทรัพยากร การท่องเที่ยวท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีมนุษย์ สร้างขึ้น คือ เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ต้องสูญเสียต้นทุนใน
การผลิต แต่ทรัพยากรทั้งสองลักษณะต่างก็ต้องมีต้นทุนในการดูแลรักษาเหมือนกัน คุณภาพของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะต้องได้รับการดูแลรักษาในรูปแบบของการท่องเที่ยวท่ียั่งยืนการวางแผนการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งการวางมาตรฐานการดูแลรักษาทรัพยากรดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เน่ืองจากกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวสามารถส่งผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นสิ่งเปราะบางได้ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดความต้องการพื้นฐานของ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เช่น ผู้คนที่อยู่ใน
พื้นที่หุบเขาที่มีอากาศหนาว ย่อมไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสอากาศที่อบอุ่น หรือได้เห็นชายทะเล โดยเฉพาะชาวยุโรป
พวกเขาจึงนิยมเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นเมืองตามชายหาด ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติมี
อิทธิพลอย่างมากต่อการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นอากาศบริสุทธิ์ภูมิอากาศ และอุณหภูมิ         
ภูมิประเทศ สัณฐานทางธรณีวิทยา ชาติพืชพันธุ์ต่าง ๆ ของท้องถิ่น สัตว์ป่า หรือสัตว์ในท้องถิ่น ท้องหน้าหาดทราย 
ความงามของธรรมชาติ น้ าดื่มบริสุทธิ์ น้ าพุร้อน ฯลฯ การผสมผสานกันของทรพัยากรธรรมชาติ สามารถสร้าง
สภาพแวดล้อมที่น่าสนใจ เช่น ภูมิอากาศที่แตกต่างกันภายในประเทศ มีผลท าให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสเลือกสถานที่
ที่น่าสนใจ เช่น ไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นของป่า เขาทางภาคเหนือ หรือไปสัมผัสแสงแดดอันอบอุ่นบริเวณหาด
ทราย ชายทะเลทางภาคใต้ เป็นต้น ภูมิอากาศจึงมีอิทธิพล ต่อการตัดสินใจ และช่วยสร้างความต้องการ หรืออุป
สงค์ (Demand) ทางการท่องเที่ยวได้ และหากพื้นที่ ท่องเที่ยวน้ัน ๆ มีบรรยากาศหรือภูมิอากาศที่จะท าให้
นักท่องเที่ยวสามารถทท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ได้อย่าง หลากหลาย เช่น เล่นกอล์ฟ ขี่ม้า ตกปลา ล่าสัตว์ แล่นเรือใบ หรือ
กิจกรรมทางน้ าอ่ืน ๆ การศึกษา ธรรมชาติ ความชื่นชมในศิลปะการวาดภาพ หรือการถ่ายภาพ เหล่าน้ีก็จะยิ่งท าให้
นักท่องเที่ยวได้รับ บรรยากาศเพื่อการพักผ่อนได้มากยิ่งขึน้ แต่หากพื้นที่ใดมีความสวยงามทางธรรมชาติเป็นทุนเดิม
อยู่แล้ว แล้วยังมีความหลากหลายในด้านอ่ืนเข้ามาเสริมอีก ก็จะยิ่งดึงดูดความสนใจได้ทวีคูณมากขึ้น ดังน้ันการที่จะ

31

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



รักษาสถานภาพของอุปสงค์หรือความต้องการของนักท่องเที่ยวเอาไว้ให้นานที่สุด ก็ต้องมีการวางแผนอย่าง
เหมาะสมและต้องมีการบ ารุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของธรรมชาติที่ มีอยู่อย่าง ต่อเน่ืองและจริงจัง  2. 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านประวัติ ศาสตร์วัฒนธรรมสังคม 
เทศกาลงานประเพณี และทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านกิจกรรมความบันเทิง และเพลิดเพลิน  
4. ด้านทัศนคติในการเดินทางและสิ่งอ านวยความสะดวก 

พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา มีความพึงพอใจแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา ด้านทัศนคติในการเดินทางและสิ่งอ านวย
ความสะดวก อยู่ในระดับมากว่า โดยเห็นว่า สถานที่จอดรถมีเพียงพอต่อความต้องการ รองลงมาส่ิงอ านวยความ
สะดวกเพียงพอ เช่น เก้าอ้ี ม้าน่ัง ห้องน้ า ห้องละหมาด ความสะดวกในการเดินทาง และป้ายบอกทางมีจ านวนมาก
และชัดเจน ตามล าดับ สอดคล้องกับแนวคิดของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ทรัพยากรท่องเที่ยวต้องมีสิ่งอ านวย
ความสะดวก (Amenities) เป็นองค์ประกอบที่ ส าคัญของทรัพยากรท่องเที่ยวที่ต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกไว้
บริการนักท่องเที่ยวที่ เข้ามายังทรัพยากรท่องเที่ยวน้ัน ให้ได้รับความสะดวกสบายและความประทับใจ ท า ให้
นักท่องเที่ยวอยากจะอยู่ท่องเที่ยวนานวันขึ้น ซ่ึงสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว หมายถึง สรรพสิ่งที่
รองรับในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพื่อให้ การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกสบายและปลอดภัย 
โดยปกติสิ่งอ านวยความ สะดวกทางการท่องเที่ยวเหล่าน้ีรัฐบาลจะเป็นผู้จัดหาและพัฒนาเพื่อบริการแก่ ประชาชน
ของตนเอง แล้วถือเป็นผลพลอยได้ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  การพัฒนาการร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรเข้ามาจัดกิจกรรม หรือจัดอบรมให้ความรู้ชาวบ้านในท้องถิ่นและเยาวชน โดยจัดเป็น
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้ความรู้ พร้อมกับท ากิจกรรมสนุกสนานไปพร้อม ๆ กัน หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน ควรเข้ามาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ควรสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้น าชุมชน ชาวบ้านในท้องถิ่นและเยาวชน เพื่อเป็น การเปิด
โอกาสให้พวกเขาได้แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ หรือเป็นการร่วมมือกันของชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เป็น
ประโยชน์ต่อพื้นที่ต าบลปะแต โดยปฏิบัติตามขัน้ตอนการมีส่วนร่วม ดังน้ี 1) ส่วนร่วมในการหาสาเหตุและปัญหาใน
พื้นที่ ช่วยระดมความคิดในการระบุสาเหตุ และปัญหา โดยให้ชุมชนท้องถิ่นวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเอง เพื่อที่จะท า
ความเข้าใจถึงปัญหาและสาเหตุ อย่างแท้จริง เช่น อะไรคือสาเหตุที่ท าให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสื่อม
โทรมลง โดยระดม ความคิดว่าปัญหาหลัก ๆ เกิดขึ้นจากอะไร เป็นต้น 2) ส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 
เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จะต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความรู้เข้ามา
ให้ค าแนะน ากับชุมชน ท้องถิ่นในการวางแผนด าเนินกิจกรรม โดยการวางแผนด าเนินกิจกรรมควรมีทั้งแผนระยะสั้น 
และแผนระยะยาว เช่น ร่วมกันวางแผนหาวิธีแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น เป็นต้น 3) การร่วมมือในการปฏิบัติ หลังจากร่วมมือกันวางแผนหาวิธีการ
แก้ปัญหาเรียบร้อยแลว้ ชุมชนในท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยกัน เพื่อเป็นการกระตุ้น
และท าให้ ชุมชนรู้จักการท างานร่วมกัน เช่น ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ ช่ วยกัน
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว โดยจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น 
ป้ายแสดงเส้นทาง เก้าอ้ี ม้าน่ัง ร้านอาหาร เป็นต้น หรือร่วมกันจัดกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม 4) การร่วมมือในการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ชุมชนใน
ท้องถิ่นได้ประเมินผลงาน หรือโครงการที่ตนเองได้ด าเนินการไปน้ันได้รับผลดีหรือประโยชน์มากน้อยเพียงใด และ
ยังท าให้ทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หลังจากประเมินผลแล้วจะท าให้ 
ชุมชนในท้องถิ่นสามารถตัดสินใจได้ว่าแผนงานที่ใช้แก้ปัญหาสามารถน าไปใช้หรืออ านวยความสะดวกในโอกาส
ต่อไปได้หรือไม่ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเร่ือง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลปะแต อ าเภอยะหา 

จังหวัดยะลา ผู้วิจัยอยากให้มีการศึกษาเพิ่มเตมิในส่วนของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของต าบล หรืออ าเภออ่ืน ๆ 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน และเป็นที่
ประจักษ์สายตา ด้านการท่องเที่ยวท่ีบริหารจัดการโดยชุมชนอย่างแท้จริง เช่น 

1. ควรท าการศึกษาวิจัย เร่ือง แนวทางการจัดการท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดยะลา เพื่อให้ทราบถึง
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านการท่องเที่ยวในที่ต่างๆ โดยเป็นการพัฒนา จัดการ โดยชุมชน เพื่อน ามา
วางแผนในการพัฒนาเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวท่ีพัฒนา และจัดการโดยชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป 

2. ควรท าการศึกษาวิจัย เร่ืองความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้กับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ของจังหวัดยะลา เพื่อสร้างสันติภาพให้ยั่งยืน เพื่อท าการเปรียบเทียบความรุนแรงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้กับการท่องเที่ยวท่ีพัฒนาโดยชุมชนในจังหวัดยะลา 

3. ควรท าการศึกษาวิจัย เร่ืองการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดยะลา ด้วยการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อจะได้น าข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป 
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บทคัดยอ 
การวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของผูประกอบการกับภาครัฐในการจัดการดานความปลอดภัย ในเขตเมืองพัทยา” 

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของภาครัฐดานความปลอดภัยในเขตเมืองพัทยา ท้ัง 9 ดาน 
ไดแก การรวมคิดริเริ่ม การรวมออกความคิดเห็น การรวมตัดสินใจ การรวมรับผิดชอบ การรวมวางแผน การรวม
ดำเนินการ การรวมแบงปนผลประโยชน การรวมตรวจสอบและติดตามผล การรวมพัฒนา ปรับปรุงและแกไข กับประเดน็
ความปลอดภัย ไดแก อาชญากรรม อุบัติเหตุ ธุรกรรมอำพราง การฉอฉล การพนัน การคามนุษยและยาเสพติด โดยมี
ประชากร คือ ผูจำหนายสินคาโดยรถจักรยานยนตพวงขาง, ผูจำหนายสินคาในที่สาธารณะ, ผูจำหนายสินคาในสถาน
สาธารณะ, ผูจำหนายสินคาในถนน หาบเรแผงลอย จำนวน 91 คน ในเขตเมืองพัทยา และมีตัวแปรท่ีเก่ียวของ ดังน้ี  

1) ตัวแปลอิสระ ไดแก  
1.1 ปจจัยสวนบุคล ไดแก อายุ, เพศ, ระดับการศึกษา, สถานภาร, ระยะเวลาดำเนินกิจการ, รายได

  
1.2 การจัดการดานความปลอดภยั ไดแก อาชญากรรม, อุบัติเหตุ, ธุรกรรมอำพราง, การฉอฉล, การพนัน, 

การคามนุษย, ยาเสพติด 
2) ตัวแปรตาม ความปลอดภัย ไดแก รวมในความคิดริเริ่ม (Initiation), รวมออกความคิดเห็น (Brainstorming), 

รวมตัดสินใจ (Decide Making), รวมรับผิดชอบ (Responsibility Sharing), รวมวางแผน (Planning), รวมดำเนินการ 
(Implementing), รวมแบงปนผลประโยชน (Profit Sharing), รวมตรวจสอบและติดตามผล (Assessment & Evaluating), 
รวมพัฒนา ปรับปรุง และแกไข (Developing Improving & Correcting) 

จากผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมทั้ง 9 ดานสวนใหญจะอยูในระดับปานกลาง ซึ่งอาจจะเกิดจากประชากลุม
ตัวอยางยังมีความกลาๆ กลัวๆ ในการแสดงความคิดเห็น ในการมีสวนรวมจะดวยสาเหตุจากการขาดความรู ความเขาใจ
กลไกการดำเนินการภาครัฐ ภาครัฐยังขาดความชัดเจนในการดำเนินการ ขาดการเชื่อมโยงประสาน แนวนโยบาย จึงทำให
ประชากรกลุมตัวอยาง เกิดจากขาดความม่ันใจ ในการท่ีจะตัดสินใจเขามามีสวนรวม การจัดการความปลอดภัยของภาครัฐ 
 
คำสำคัญ : ความปลอดภัย นโยบายสาธารณะ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เมืองพัทยา 
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Abstract 
Research subject "The participation of operators with the government in safety 

management The objective is to study the level of opinions on the participation of the 
government on safety in all 9 areas of Pattaya, including the initiative Joint opinion Decision 
making Responsibility Joint planning Joint operation Sharing benefits Joint inspection and 
monitoring of joint development, improvement, and correction With safety issues such as crimes, 
accidents, camouflage transactions, fraud, gambling, human trafficking and drugs. The 
population is motorcycle dealers, public product dealers, public product dealers, and local 
product dealers. Hawker Street Stall, 91 people in Pattaya And with related variables as follows 

1) Free translator, namely 
1.1 Personal factors such as age, sex, education level, location, duration of 

operation, income 
1.2 Security management including crimes, accidents, camouflage transactions, 

fraud, gambling, human trafficking, drugs 
2) Safety-related variables include participation in initiatives (Initiation), share opinions 

(Brainstorming), make decisions (Decide Making), take responsibility (Responsibility Sharing), 
planning (Planning), joint action (Implementing), Profit Sharing, Profit Sharing, Assessment & 
Evaluating, Developing Improving & Correcting 

From the research, it was found that Participation in all 9 areas is mostly at a medium 
level. This may be due to citizens still have the courage to fear in expressing their opinions. In 
participation will be due to lack of knowledge Understanding of government mechanism The 
government is still unclear about the process. Lack of coordination for policy making, making 
the sample population Caused by lack of confidence In deciding to participate Government 
Safety Management  
 
Key Word : Safety public policy Eastern Economic Corridor, Pattaya 
 

บทนำ 
ในปจจุบันการมีสวนรวมในทุกภาคสวน ถือวาเปนสิ่งสำคัญ และเปนเครื่องมือที่เปนกลไกลของภาครฐัในการ

พัฒนาประเทศ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ไดแถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ไดใหความสำคัญกับการ
บริหารการพัฒนาประเทศโดยการกระจายอำนาจ รายไดและความเจริญจากสวนกลาง สูภูมิภาค ดวยการใชการพฒันา
เชิงพ้ืนท่ีเปนกลไกขับเคลื่อนสำคญั รวมกับการบูรณาการภารกิจของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน ภาควิชาการและภาค
ประชาสังคมในการผสานพลังและรวมมือในการพัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืนตามเปาหมายท่ีไดกำหนดไว 
(สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2562) โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic 
Corridor) เปนโครงการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีขนาดใหญของรัฐบาล โดยการกำหนดใหจังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทราเปน
พ้ืนท่ีหลักในการสงเสริมขดีความสามารถในการแขงขันของประเทศ และมีเปาหมายใหพ้ืนท่ีน้ีเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดวยการขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวยอุตสาหกรรมเดิมที่มี
ศักยภาพ (First S-curve) ไดแก 1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 3) อุตสาหกรรม
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 4) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 5) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ รวมท้ัง
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในอนาคต (New S-curve) ไดแก 6) อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรอัตโนมัติและหุนยนต 7) อุตสาหกรรม 
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การบินและโลจิสติกส 8) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9) อุตสาหกรรมดิจิทัล และ 10) อุตสาหกรรม
การแพทย ทั้งนี้รัฐบาลไดลงทุนในการสรางระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูประการเพื่อพัฒนาใหเปนเมืองอัจฉริยะ
ตนแบบของประเทศอีกดวย รวมถึงรัฐบาลไดใหสิทธิประโยชนแกนักลงทุนจากท่ัวโลกเพ่ือสงเสริมลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
พิเศษน้ี (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559)  

เมืองพัทยาอยูในพ้ืนท่ีของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซ่ึงไดรับผลกระทบท้ังเชิงบวก
และเชิงลบ ท้ังทางตรงและทางออมจากนโนยายการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล ประกอบกับเมืองพัทยาเปน
เขตปกครองสวนทองถิ่นแบบพิเศษ ตั้งแต 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 นอกจากน้ันยังเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงใน
ระดับสากล จึงเปนผลใหเมืองพัทยามีการพัฒนาอยางตอเนื่องมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีผูคนอพยพเขามาจากท้ัง
ภายในประเทศและจากตางประเทศ นอกจากนั้นเมืองพัทยายังเปนที่พำนักของผูสูงอายุชาวตางประเทศ โดยเฉพาะ
ในชวงฤดูหนาวของทวีปยุโรป เมืองพัทยาจึงเปนสังคมนานาชาติท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูง 

อยางไรก็ตาม การบริหารการพัฒนาประเทศจำเปนตองอาศัยการมีสวนรวม ความรวมมือ และการผสานกำลัง
ของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน ภาควิชาการและภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามทิศทางและเปาหมายสากลของการพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งนี้สภาพการณที่กลาวมาขางตนเปนโอกาสในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม แตในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความเสียงและภัยคุกคามตอความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตดวย 
ดังนั้นการมีสวนรวมของภาคเอกชนและภาคชุมชนในการสนับสนุนงานดานความปลอดภัยของภาครัฐจึงเปนกลไก
สำคัญในการลดความเสี่ยงและผลกระทบเชิงลบอันเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาล  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนำเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยในการสำรวจความคิดเห็นของการมีสวนรวมในภาค
ประชาชนซึ่งเปนผูประกอบการที่มีการทำมาหากินอยูในพื้นที่ของเมืองพัทยา ตอการมีสวนรวมของภาครัฐดานความ
ปลอดภัยในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นตาง ๆ คือ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผน
แมบทประกอบยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวของ นโยบายของคณะรัฐมนตรี แนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย การมีสวนรวม และการสำรวจความคิดเห็น แลวนำองคประกอบตาง ๆ ท่ีวิเคราะห
จากการทบทวนวรรณกรรมมาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นดานความปลอดภัยของการมีสวนรวมในภาคประชาชนซ่ึงเปนผูประกอบการท่ี

มีการทำมาหากินอยูในพ้ืนท่ีของเมืองพัทยา ตอการมีสวนรวมของภาครัฐและภาคเอกชน ในเขตเมืองพัทยา  
2) เพ่ือเสนอแนวทางการวางนโยบายดานความปลอดภัยและการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนซ่ึง

เปนผูประกอบการท่ีมีการทำมาหากินอยูในพ้ืนท่ีของเมืองพัทยาตอภาครัฐและภาคเอกชนตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
1) ตัวแปลอิสระ ไดแก  

1.1 ปจจัยสวนบุคล ไดแก อายุ, เพศ, ระดับการศึกษา, สถานภาร, ระยะเวลาดำเนินกิจการ, รายได  
1.2 การจัดการดานความปลอดภัย ไดแก อาชญากรรม, อุบัติเหตุ, ธุรกรรมอำพราง, การฉอฉล, การพนัน, 

การคามนุษย, ยาเสพติด 
2) ตัวแปรตาม ความปลอดภัย ไดแก รวมในความคิดริเริ่ม (Initiation), รวมออกความคิดเห็น (Brainstorming), 

รวมตัดสินใจ (Decide Making), รวมรับผิดชอบ (Responsibility Sharing), รวมวางแผน (Planning), รวมดำเนินการ 
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(Implementing), ร วมแบงปนผลประโยชน (Profit Sharing), ร วมตรวจสอบและติดตามผล (Assessment & 
Evaluating), รวมพัฒนา ปรับปรุง และแกไข (Developing Improving & Correcting) 

 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของผูประกอบการกับภาครัฐในการจัดการดานความปลอดภัย ในเขตเมือง

พัทยา” น้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของภาครัฐ ในดานความปลอดภยัในเขตเมือง
พัทยา 9 ดาน, เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอความปลอดภัยในเขตเมืองพัทยาในดานชีวิต และทรัพยสิน, เพ่ือเสนอแนวทางใน
การสงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของในเร่ือง การมีสวนรวม
ของประชาชน การจัดการสมัยใหม ความปลอดภัยสาธารณะ แนวคิดและทฤษฎีเรื่องความคิดเห็น แนวคิดและทฤษฎี
ระบบราชการ แนวคิดเก่ียวกับระบบราชการ แนวคิดเร่ืองความแตกตางของการจัดการภาครัฐและเอกชน ประชากรท่ีใช
ในการวิจัยเชิงปริมาณคร้ังน้ี คือ ผูจำหนายสินคาโดยรถจักรยานยนตพวงขาง, ผูจำหนายสินคาในท่ีสาธารณะ, ผูจำหนาย
สินคาในสถานสาธารณะ, ผูจำหนายสินคาในถนน หาบเรแผงลอยจำนวน 1,000 คน (สถิติจากการปฏิบัติงาน) 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณคร้ังน้ี ไดแก ผูจำหนายสินคาโดยรถจักรยานยนตพวงขาง, ผูจำหนาย
สินคาในที่สาธารณะ, ผูจำหนายสินคาในสถานสาธารณะ, ผูจำหนายสินคาในถนน หาบเรแผงลอย จำนวน 91 คน 
กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และขนาดความคลาดเคลื่อน (e) + 
10% โดยวิธีสุ มตัวอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยแบบสอบถามดวยแบบสอบถาม จำนวน 91 คน 

37

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม ทำการการวิเคราะหขอมูล โดยใชคาความถี่ (Frequency) รอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  

ผล/สรุป 
การมีสวนรวมในภาคประชาชนซ่ึงเปนผูประกอบการท่ีมีการทำมาหากินอยูในพ้ืนท่ีของเมืองพัทยากับภาครัฐ

ในการจัดการดานความปลอดภัยในเขตเมืองพัทยา ทั้ง 9 ดานสวนใหญจะอยูในระดับปานกลาง โดยพบวาดานปจจัย
สวนบุคคล เพศชาย มีการมีสวนรวมมากกวาเพศหญิง โดยมีผลตางกันที่รอยละ 16.4 ชวงอายุ 31 - 43 ป มีการสวน
รวมมากกวาชวงอายุอื่น ๆ อาจจะดวยสาเหตุจากเปนชวงที่เปนวัยกลางคน กำลังมีความตองการที่จะกอรางสรางตัว 
และตองการความ่ันคงในชีวิตมากกวาชวงอายุอ่ืน ซ่ึงตรงกับทฤษีทฤษฎีพัฒนาการของ อิริคสัน (ERIKSON) พัฒนาการ
ทางบุคลิกภาพ 8 ขั้นตอนของอิริคสัน ขอ 7. การทำประโยชนใหสังคมกับการคิดถึงแตตนเอง (Generativity VS. Self 
Absorption) ในชวง 35 – 60 ป เปนชวงของวัยกลางคน ซึ ่งมีความพรอมที ่จะสรางประโยชนใหสังคมไดเต็มท่ี           
ถาพัฒนาการแตละขั้นตอนที่ผานมาดำเนินไปดวยดี มีการดูแลรับผิดชอบเอาใจใสตอบุตรหลานใหมีความสุข มีการ
อบรมสั่งสอนบุตรหลานใหเปนคนดีตอไปในอนาคต แตถาตรงกันขามก็จะไมประสบความสำเร็จ เขาจะเกิดความรูสึก
ทอถอย เบื่อหนายชีวิต คิดถึงแตตนเองไมรับผิดชอบตอสังคม 

ระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรีมีการมีสวนรวมสูงสุด คิดเปนรอยละ 64.8 เน่ืองจากอาชีพท่ีทำการสำรวจใน
คร้ังน้ีเปนอาชีพท่ีมีความเปนอิสรเสรี และประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูท่ีหาเชากินค่ำ ซ่ึงสอดคลองกับชวงเวลา
ดำเนินการ และระดับรายได ซึ่งชวงเวลาดำเนินการมากที่สุด คือ ชวงระหวางเวลา 00.01-08.00 น. คิดเปนรอยละ 
42.8 และชวงระยะเวลา 16.01-00.00 น. คิดเปนรอยละ 40.7 ซึ่งใกลเคียงกัน และชวงรายได มากที่สุด คือ รายได
ระหวาง 7,001-15,000 บาทตอเดือน 
 

อภิปรายผล 
งานวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของผูประกอบการกับภาครัฐในการจัดการดานความปลอดภัยในเขตเมืองพัทยา” 

น้ันจะตองประกอบดวยองคประกอบหลายๆ อยางดวยกัน ปจจัยทางดานการมีสวนรวมก็เปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีมีความสำคัญ 
การมีสวนรวมของผูประกอบการในการจัดการดานความปลอดภัยในเขตเมืองพัทยา ท้ัง 9 ดาน มีผลการอภิปลาย ดังน้ี 
 

1. ดานการมีสวนรวมในการริเริ่มแกไขปญหา พบวา จะมีอุปสรรคในการคิดริเริ่ม ทั้ง อุปสรรคจากตนเอง 
อุปสรรคจากบุคคลอ่ืน สิ่งแวดลอมท่ีเปนอุปสรรค ซ่ึงตรงสอดคลองกับ ชลลดา บุญหอ (2550) ไดศึกษาความคิดริเร่ิม
สรางสรรค (Creative Thinking) ที่กลาววาลักษะสำคัญของการความคิดริเริ่มสรางสรรค เมื่อพิจารณาจาก ลักษณะ
สำคัญของความคิดริเริ่มสรางสรรค ซึ่งประกอบดวย เปนความคิดที่มีอิสระ และสรางใหเกิดเปนแนวคิดใหม ๆ  ไมมี
ขอบเขตจำกัด หรือกฎเกณฑตายตัว และเปนแนวคิดท่ีเขาทา เปนแนวคิดท่ีอาศัยการมองท่ีกาวไกล สรางใหเกิดความคดิ
ท่ีตอเน่ือง เปนความคิดท่ีอยูในลักษณะของจินตนาการ ซ่ึงคนปกติจะไมคอยคิดกัน ระบบของความคิดน้ีจะกระจายไปได
หลายทิศทาง และหลายทางเลือก เปนความคิดท่ีอยูในลักษณะแปลก และแหวกแนวออกไปจากความคิดปกติ สรางให
เกิดสิ่งประดิษฐใหม นวัตกรรมใหม และมีการพัฒนาที่แปลกใหมที่เปนประโยชนและสรางสรรค ความคิดนี้จะไม
กอใหเกิดความเสียหาย 
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2. ดานการมีสวนรวมในการออกความคิดเห็นแกไขปญหา พบวา ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น มีสาเหตุมาจาก ผูแสดงความคิดเห็น ขาดขอมูลขาวสาร จึงแสดงความคิดเห็นอยางผิด ๆ  การขาด
ความรูเปนสิ่งอันตรายอยางยิ่ง เชน การขาดความรูในเรื่องกฎหมายทำใหเกิดเห็นดีเห็นชอบกับกระบวนการออก
กฎหมายท่ีผิดหลักการสากล หรือการขาดความรูเร่ืองระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยก็จะนำไปสูการแสดงความ
คิดเห็นและวิพากษวิจารณท่ีสังคมถือเปนเร่ืองตลกไรสาระ ความมีอคติเปนฝกเปนฝาย ทำใหไมสามารถวางตัวเปนกลาง 
การดวนสรุป การมีปมดอย ทำใหการแสดงความคิดเห็น และการวิพากษวิจารณจะออกมาในลักษณะขางๆ คูๆ ไม
สามารถจะวิพากษวิจารณในเนื้อหาของความคิดเห็น แตจะใชสีขางเขาถูโดยจะโจมตีเรื่องสวนตัว ซึ่งไมเกี่ยวของกับ
เน้ือหาของความคิดเห็นดังกลาว หรือมิฉะน้ันก็ดวนสรุปวาความเห็นท่ีแสดงมาไมนาเชื่อถือ ไมสามารถหาเหตุผลใดท่ีทำ
ใหเกิดความกระจางชัดได บางคร้ังก็กลาวขึ้นลอย ๆ  เน่ืองจากไมสามารถจะเขาใจประเด็นตาง ๆ  ซ่ึงลึกซ้ึงเกินกวาความรู
และภูมิปญญาของตน การมีระเบียบวาระซอนเรน ประเด็นเร่ืองความมีเหตุมีผลถูกตองของความคิดเห็นท่ีไดฟงหรืออาน
มาน้ันไมใชประเด็นหลัก ประเด็นหลักคือมีระเบียบวาระซอนเรนท่ีตองทำลายความนาเชื่อถือของผูแสดงความคิดเห็น 
ดังน้ัน จึงมีการแสดงออกในลักษณะท่ีสรุปแบบไรเหตุไรผล (non sequitur) จาบจวง ยกตนขมทาน โดยไมเก่ียวของกับ
เนื้อหาเพราะไมสามารถจะพูดตรงจุดได ซึ่งสอดคลองกับลิขิต ธีรเวคิน (2552) ไดศึกษา แนวคิดเรื่องการแสดงความ
คิดเห็นและวิพากษวิจารณ  
 

 3. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหา การตัดสินใจ มีความเกี่ยวของกับ การเรงรีบตัดสินใจ             
ความไมสมบูรณของการมีสวน การแบงกลุมหรือแบงพวก การวางแผนปฏิบัติการ (Superficial Action Planning)         
ขั้นสุดทายของการตัดสินใจโดยกลุมก็คือการกำหนดแผนท่ีทำการตัดสินใจไปสูการปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการ 
 

ขอสำคัญอีกประการหน่ึงของแผนปฏิบัติการคือ การตองกำหนดหรือพิจารณามอบหมายใหบุคคลรับผิดชอบ
กิจกรรมแตละสวน เพ่ือใหการตัดสินใจประสบความสำเร็จตามตองการอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับ ปกรรณกรณ 
คำกอง (2552) ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจ ที่ไดผลจากการศึกษาวาการตัดสินใจ คือ ผลสรุปหรือ ผลขั้นสุดทายของ
กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล เพื่อเลือกแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตอง เหมาะสมกับสถานการณ ทรัพยากร และบุคคล 
สามารถนำไปปฏิบัติและทำใหงานบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามที่ตองการ การตัดสินใจ เปนสวนหนึ่งของ
บทบาทของผูบริหารที่เกิดจากตำแหนงและอำนาจที่เปนทางการ คือบทบาทการเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) 
บทบาทผูจัดการสถานการณที่เปนปญหา (Disturbance Handler) บทบาทผูจัดทรัพยากร (Resource Allocator) 
และบทบาทผูเจรจาตอรอง (Negotiator) 
 

 4. ดานการมีสวนรวมในการรับผิดชอบแกไขปญหา พบวา การรับผิดชอบนั้น มีปจจัยที่เกี่ยวของจากความ
รับผิดชอบตอตนเอง ความรับผิดชอบตอครอบครัว ความรับผิดชอบตอสถานศึกษา ความรับผิดชอบตอสังคม            
ซ่ึงสอดคลองกับ แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม ของ เพ็ชรินทร ปฐมวณิชกะ (2535) ซ่ึงอธิบายเก่ียวกับความหมาย
ของความรับผิดชอบวา ความรับผิดชอบ หมายถึง การรูจักหนาที่และปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพทัน
ตามกำหนดเวลา  
 

 5. ดานการมีสวนรวมในการวางแผนแกไขปญหา พบวา การดำเนินการวางแผนที่ดีนั้นตองมีความคลองตวั           
มีความครอบคลุม ระยะเวลาแผน มีความคุมคา (Cost Effectiveness) แผนท่ีดีควรมีตนทุนต่ำกวาผลท่ีจะไดรับจากการ
ใชแผนนั้น โดยยืดหลักการประหยัด และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด มีความชัดเจน เปนรูปแบบตามพิธีการ มีเหตุมีผล           
มีความสอดคลอง มีลักษณะปกปด มีลักษณะเนนอนาคต มีความตอเน่ือง  
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 6. ดานการมีสวนรวมในการดำเนินการแกไขปญหา พบวา องคประกอบของเครือขายน้ัน มีปจจัยท่ีเก่ียวของ
กับเครือขายเทียม (Pseudo network) หมายถึง เครือขายชนิดท่ีเราหลงผิดคิดวาเปนเครือขาย แตแทจริงแลวเปนแค
การชุมนุมพบปะสังสรรคระหวางสมาชิก เครือขาย (แท) มีองคประกอบสำคัญอยูอยางนอย 7 อยางดวยกัน คือ มีการ
รับรูและมุมมองท่ีเหมือนกัน การมีวิสัยทัศนรวมกัน มีความสนใจหรือมีผลประโยชนรวมกัน การมีสวนรวมของสมาชิก
ทุกคนในเครือขาย มีการเสริมสรางซ่ึงกันและกัน มีการเก้ือหนุนพ่ึงพากัน มีปฏิสัมพันธกันในเชิงแลกเปลี่ยน  
 

 7. ดานการมีสวนรวมในการแบงปนประโยชนจากการแกไขปญหา พบวา การแบงปนผลประโยชน จะเกิดขึ้น
ไดอยางแทจริงจะตองอาศัยการสรางการมีสวนรวม และสรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนเปนสิ่งสำคัญประการ
แรก ที ่ผานมาการดำเนินกิจการของรัฐใด ๆ มักอางคำวา “ประโยชนสาธารณะ” ซึ ่งหมายถึง ผลประโยชนที่ได
ตอบสนอง ตอความตองการของประชาชนสวนใหญ ในสังคมเปนสำคัญ แตวาผลประโยชนสาธารณะดังกลาว ไมใชวา
ทุกคนในสังคมจะไดรับเทาเทียมกันไมเพียงแคสามารถตอบสนองความตองการของคนสวนใหญในสังคมก็เพียงพอ และ
ประโยชนที่วานี้อาจเปนประโยชนในปจจุบันหรือเปนประโยชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทำใหสมาชิกแตละคนในสังคม
อาจจะไดรับประโยชนเชนวาน้ันไมเทาเทียมกัน  
 

 ดังน้ัน รัฐจึงตองอธิบายใหประชาชนเขาใจ หรือสรางองคความรูในเร่ืองน้ี ใหมากขึ้นเชนเดียวกับประสบการณ
ของสหรัฐอเมริกาท่ีเม่ือประชาชนเขาใจ และมีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชนแลว จะเกิดยอมรับและลดปญหาการ
ตอตานโครงการขนาดใหญได ซึ่งสอดคลองกับกับงานวิจัยของ ชาญวิทย ชัยกันย (2561) ไดศึกษาเรื่อง แนวคิดการ
แบงปนผลประโยชน (Benefit Sharing) กับการแกไขปญหาความคัดแยงทางสิ่งแวดลอม : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา แนวคิดเร่ืองการแบงปนผลประโยชนน้ีจะเกิดขึ้นไดอยางแทจริงจะตองอาศัย
การสรางการมีสวนรวม และสรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนเปนสิ่งสำคัญ 
 

 8. ดานการมีสวนรวมในการตรวจสอบติดตามผลการแกไขปญหา พบวา การติดตามมีปจจัยหลักที่สำคัญ          
3 ประเภท ดังนี้ 1. การติดตามผลการปฏิบัติงาน 2. การติดตามประสิทธิภาพของโครงการ 3. การติดตามประเมนิผล
ของโครงการ ซ่ึงสอดคลองกับ สุรสิทธ วชิรขจร (2558) ท่ีกลาววาการติดตามตองมีการกระทำเปนชวงๆ เพ่ือใหบรรลุ
ตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
 

 9. ดานการมีสวนรวมในการพัฒนาปรับปรุงแกไขแกปญหา พบวา การพัฒนาปรับปรุงแกไขปญหาน้ัน             
มีขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพ และการปรับปรุงกระบวนงาน ซ่ึงมีองคประกอบ จากการยอมรับปญหา การวิเคราะหปญหา 
การใหขอมูลปอนกลับ การวางแผนดำเนินงาน การเลือกใชเทคนิคการปรับปรุง/พัฒนาการทางาน การประเมินผล ซ่ึง
สอดคลองกับบทความของ สิทธิพันธ อินทรเพ็ญ (2554) การพัฒนาคุณภาพงานและการปรับปรุงกระบวนงาน โดย
กลาววาการปรับปรุง และพัฒนาการทำงานจะตองเปนเปนการวางแผนการเปลี่ยนแปลงท้ังระบบมิใชมองแตระบบยอย
ใดระบบยอยหน่ึงเทาน้ัน 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดใหมีสารสนเทศ แพลตฟอรมดิจิทัลกลางเพื ่อการอำนวยความสะดวกในการสื ่อสารดานความ

ปลอดภัยใหมีความสะดวกขึ้น และงายขึ้น  
2. ควรดำเนินการสงเสริมระบบการศึกษา ในคนในชาติรักการอาน การศึกษาหาความรู และเนนในระบบ

การศึกษาใหมีการคดิ วิเคราะห และแยกแยะ ขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริง ตลอดจนสรางจิตสำนึกใหมีความรับผิดชอบในการท่ี
จะเผยแพรขอมูลนั้น ๆ สานพลังระหวางภาครัฐและภาคสวนอื่น ๆ ในสังคม (Collaboration) เปนการยกระดับการ

40

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



ทำงานจากการประสานงานกัน (Coordination) หรือทำงานดวยกัน (Cooperation) ไปสูการรวมมือกัน (Collaboration) 
เปนการบริหารกิจการบานเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ” 

3. ควรยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-Centric Government) ทำงานโดยมองไปขางหนา (คิดเสมอวา
ประชาชนจะไดอะไร) มุงเนนแกไขปญหาใหประชาชน ใหบริการเชิงรุก ไมตองรอใหประชาชนมาขอความชวยเหลือ 
จัดบริการสาธารณะท่ีตรงกับความตองการของประชาชน 

4. ควรดำเนินการจัดทำประชาคมในทุกโครงการฯ ท่ีเก่ียวของกับการบริการสาธารณะ เปดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวม และรับฟงความคิดเห็นประชาชนทุกภาคสวน ใหครบทั้ง 4 ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับ
การสถานการศึกษา และระดับสังคม  

5. การจัดทำแผนควรคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนอยางเปนฉันทามติ ดวย 
  

เอกสารอางอิง  
ชาญวิทย ชัยกันย. (2561). แนวคิดการแบงปนผลประโยชน (Benefit Sharing) กับการแกไขปญหาความคัดแยงทาง

สิ่งแวดลอม : กรณีศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายสหรัฐอเมริกา. วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปท่ี 
11 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2561 

ชลลดา บุญหอ. (2550.) ความคิดริเร่ิมสรางสรรค (Creative Thinking)  
ปกรณ ปกรรณกรณ คำกอง. (2561). การตัดสินใจ (Decision) สืบคน 2 กุมภาพันธ 2561 เขาถึงไดจาก  
 https://www.gotoknow.org/posts/284784 
เพ็ชรินทร ปฐมวณิชกะ. (2535). การวิเคราะหองคประกอบความรับผิดชอบ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา : 

กรณีศึกษาข้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก  
ลิขิต ธีรเวคิน. (2552). เร่ืองแนวคิดเร่ืองการแสดงความคิดเห็นและวิพากษวิจารณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2552  
สิทธิพันธ อินทรเพ็ญ. (2554). การพัฒนาคุณภาพงานและการปรับปรงุกระบวนงาน. แหลงท่ีมา : 

http://qcc.egat.co.th/docs/qcc57/articles/qcc57-article-018.pdf 
สุรสิทธ วชิรขจร. (2558). การติดตามและการควบคุม (Monitoring and Control). กรุงเทพมหานคร : สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

41

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ว่าการอ าเภอใน จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 
The development Operation Of personnel Under the district office In Kalasin Province 
 
ผู้วิจัย    คูณ  สุขรี่ 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
รองศาสตราจารย์ ดร. สืบพงค์  สุขสม 

    ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ว่าการอ าเภอใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอ าเภอ จ านวน 325 คน กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 179 คน จากการสุ่มตัวอย่างจากประชากร โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามการค านวณจาก
สูตร Taro Yamane เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามมี 3 ตอน โดยค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของการทดสอบ
แบบสอบถามทั้งชุดเป็นค่าแอลฟ่า 0.94 การวิเคราะห์ข้อมูลจะท าการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ค านวณหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t - test และค่า F – test  
สรุปผลการวิจัยพบว่า 
  1. ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก          
( X = 3.87) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านความรับผิดชอบในงาน ( X  = 4.03) รองลงมา คือ 
ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตัิ ( X = 3.95) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ (X = 3.72)  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของบุคลากร โดยภาพร่วมและรายได้ไม่
แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
Abstract 

 This research The objective is to study the work development of personnel under 

the District Office in Kalasin Province. Population and sample groups are The total number 

of personnel working at the district office is 325 people, with a sample of 179 people. From 

sampling from the population By specifying the sample size as calculated by the Taro 

Yamane formula. The tool is a 3-part questionnaire with confidence values. (Reliability) of 

the questionnaire for the whole set of test is alpha value 0.94. The data analysis will be 

processed by computer. Calculate frequency, percentage, mean, standard deviation, t - test 

and F - test values. 

The conclusion of the research shows that 

 1. Personnel opinions on personnel performance development In overall, the items 

are in the high level ( X = 3.87). When considering each aspect, it is found that the aspect 

with the highest mean Regarding job responsibility ( X = 4.03), followed by the nature of 

work performed ( X = 3.95) while the least mean was the acceptance ( X = 3.72) 

 2. Data analysis, comparing differences of opinions of personnel Which the joint 

image and income are not different 

 

keyword : development Operation Of personnel 
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บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได้ให้ความส าคัญกับการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมาก 
โดยเฉพาะมาตรา 283 บัญญัติว่าไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการกากับดูแล
และจัดการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นและย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย 
การบริหาร การจัดการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนร่วมด้วย ซ่ึงแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง  นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกล่าวยังได้เน้นการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น จึงมีผลทาให้บทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นจานวนผู้ปฏิบัติงานก็มีจานวนเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน เม่ือมีบุคลากรมากขึ้นการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากครอบคลุมตั้งแต่การแสวงหาและการเลือกสรรบุคลากรเข้าสู่หน่วยงาน
จนกระทั่งพ้นจากการปฏิบัติงาน พิจารณาในแง่กระบวนการบริหารงานบุคคลจึงเป็นกระบวนการที่เก่ียวเน่ืองกัน
เป็นลูกโซ่ ตั้งแต่การวางแผนกาลังคน การก าหนดต าแหน่งการก าหนดค่าตอบแทน การสรรหาและเลือกสรร         
การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่ง การโอนย้ายหรือการก าหนดสวัสดิการและ
ประโยชน์เก้ือกูล และการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นด้วยการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการบริหารที่ยึดหลักความถูกต้องชอบธรรมทางกฎหมายเป็นส าคัญ          
มีระบบและกระบวนการบริหารที่ค านึงถึงหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี อันได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า ซ่ึงหลักดังกล่าวท าให้เกิดผลดีต่อ
องค์กรและบุคลากรโดยเฉพาะ ความม่ันคงก้าวหน้า การมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
 ดังน้ันจึงไม่มีประโยชน์ที่องค์การจะมีบุคลากรสายสนับสนุนที่ล้วนแล้ว แต่มีความรู้ความสามารถแต่ไม่
แสดงศักยภาพในการท างานของตนได้มีการพัฒนาออกมาอย่างเต็มที่เพราะถึงแม้บุคคลจะมีความรู้ความสามารถ
มากแต่หากขาดขวัญก าลังใจในการท างานก็อาจจะท าให้การท างานน้ันไม่ประสบความส าเร็จหรือผลงานที่ออกมา
ขาดประสิทธิภาพได้ ผู้บริหารที่ฉลาดย่อมต้องหาวิธีหรือเทคนิคที่จะสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรของตน
สามารถทุ่มเทการท างานให้องค์การและระบบงานด้านต่างได้มีการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
 จากภาระงานที่บุคลากรสังกัดที่ว่าการอ าเภอในทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีหน้าที่หลักในการการบริการ
ประชาชนอย่างมากมายในแต่ละวัน ย่อมท าให้เกิดความเหน่ือยร้าในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมากและก็มีหลายคนที่
ต้องตัดสินใจเกษียณอายุราชการเร็วกว่าก าหนดหรือไม่ก็เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืนแทน ดังน้ันสิ่งที่จ าเป็นที่สุดคือ
ผู้บังคับบัญชาต้องมีความรู้และทักษะตลอดจนหลักการในการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานก า
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ได้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ขวัญและก าลังใจเป็นปัจจัยอย่างหน่ึงที่มีผลต่อองค์การพัฒนา
งานต่างๆ เพราะการทีจะให้บุคคลมีความสนใจที่จะท างานในองค์กรน้ันองค์การที่เก่ียวข้องจะต้องมีวิธีการเพื่อให้ได้
คนที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติการและการที่ให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจในการท างานมีความ
จงรักภักดีต่อหน่วยงานมีความรับผิดชอบสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากหรือไม่น้ันขึ้นอยู่ กับขวัญและ
ก าลังใจตลอดจนปัจจัยต่างๆซ่ึงน าไปสู่ขวัญและก าลังใจในการบริหารงานดังน้ันการส่งเสริมขวัญและก าลังใจจึงเป็น
เร่ืองส าคัญที่ผู้บริหารจะต้องพยายามสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความสามารถเต็มที่และ
สามารถท ากิจกรรมต่างๆให้บรรลุวัตถปุระสงค์ขององคก์รที่ตั้งไว้และหากผู้บริหารใช้การเสริมขวัญไดอ้ย่างเหมาะสม
ถูกวิธีจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายกล่าวคือจะช่วยเพิ่มความกระตือรือร้นในการท างานเพิ่มความสนใจเต็มใจใน
การท างานให้ผลงานเพิ่มขึ้นซ่ึงจะท าให้เกิดผลดีทั้งผู้ปฏิบัติเองและผู้บริหารในองค์การน้ันตรงกันข้ามหากผู้บริหาร
ไม่ให้ความส าคัญในการส่งเสริมขวัญผลที่ได้รับคือความสนใจในการท างานจะลดลงคนขาดงานและออกจากงานมากขึ้น 
(นภดล เชนะโยธิน. 2540:135) 
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 จากการกล่าวถึงเหตุผลความส าคัญของขวัญและก าลังใจ ผู้วิจัยซ่ึงเป็นบุคลกรสัดกัดที่ว่าการอ าเภอห้วย
เม็ก ต าแหน่งปลัดอ าเภอ ซ่ึงเป็นอ าเภอหน่ึงในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซ่ึงมีทั้งหมด 18 อ าเภอ มีความสนใจที่จะศึกษาว่า
บุคลากรสังกัดที่ว่าการอ าเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานของงานในแต่ละด้านที่ตนเอง
รับผิดชอบอยู่ในระดับใดบ้าง เพื่อที่จะน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้รับทราบข้อมูล เพื่อการ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป  
 
ค าถามการวิจัย 
 1. การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ว่าการอ าเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีด้านใดบ้างที่ได้มีการ
พัฒนามากที่สุด 
 2. การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ว่าการอ าเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ แต่ละด้านมีการพัฒนา
อยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ว่าการอ าเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ว่าการอ าเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
   3. เพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาการปฏบิัติงานของบุคลากรสังกัดที่ว่าการอ าเภอในจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ว่า
การอ าเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ว่า
การอ าเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน 

3. ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพต าแหน่งงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสังกัดที่ว่าการอ าเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน 

4. ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร
สังกัดที่ว่าการอ าเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน 

4. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ว่าการอ าเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์แตกต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีและงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับการพัฒนาทฤษฎีภาวะทันสมัย 
(Modernization Theory) ทฤษฎีพึ่งพา (Dependency Theory) ทฤษฎีความจ าเป็นพื้นฐาน (Basic Needs 
Theory)และแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับขวัญและก าลังใจ เช่นทฤษฏีสองปัจจัยของเฟร็ดเดอริก เฮอซเบอร์ก 
(Frederick!s Two – factor Theory. 1959 : 27) ของ มาสังเคราะห์และก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 
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 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตของเน้ือหา การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศกึษาการพัฒนาการปฏิบตัิงานของบุคลากรสังกัดที่ว่าการอ าเภอใน

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยศึกษาสภาพการพัฒนา 5 ด้าน คือ 1. ด้านความส าเร็จในงานที่ท า 2. ด้านการได้รับความยอมรับ
นับถือ 3. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 4. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน 5. ด้านความรับผิดชอบในงาน 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอ าเภอ 18 อ าเภอ ใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมประชากรทั้งสิ้นจ านวน 325 นาย กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 179 นาย โดยการ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร Taro Yamane (ทาโร ่ยามาเน่) โดยวิธีอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
  2.2 สัมภาษณ์ปลัดอ าเภอ 18 คน เชิงลึกครอบคลุมเน้ือหาทุกด้าน จ านวน 5 ข้อ  

3. ตัวแปรศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพต าแหน่งงาน ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และปัจจัยขวัญและก าลังใจ 5 ด้านด้าน คือ 1. ด้านความส าเร็จในงานที่ท า 2. ด้าน
การได้รับความยอมรับนับถือ 3. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 4. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน 5. ด้าน
ความรับผิดชอบในงาน 
  ต าแปรตาม ได้แก่ การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ว่าการอ าเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจ าได้รับ 
 1. การศึกษาท าให้ทราบถึงการพัฒนาการปฏบิัติงานของบุคลากรสังกัดที่ว่าการอ าเภอในจังหวัดกาฬสินธุ ์
 2. การศึกษาท าให้ทราบถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
ที่ว่าการอ าเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ว่าการอ าเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ  

การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
ที่ว่าการอ าเภอในจังหวัดกาฬสินธุ ์5 ด้าน 
1. ดา้นความส าเร็จในงานที่ท า 
2. ดา้นการได้รับความยอมรับนับถือ 
3. ดา้นลักษณะของงานทีป่ฏิบตั ิ
4. ดา้นความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน 
5. ดา้นความรับผดิชอบในงาน 

 

ปัจจัยสว่นบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพต าแหน่งงาน  

   4. ระดบัการศึกษา 
   5. ประการณ์ในการปฏิบัตงิาน  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอ าเภอ 18 อ าเภอ ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ รวมประชากรทั้งสิ้นจ านวน 325 นาย กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 179 นาย โดยการ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร Taro Yamane (ทาโร ่ยามาเน่) โดยวิธีอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ล าดับ รายชื่ออ าเภอ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

1 อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์ 21 12 

2 อ าเภอนามน 16 9 

3 อ าเภอกมลาไสย 18 10 

4 อ าเภอร่องค า 18 10 

5 อ าเภอกุฉินารายณ์ 17 9 

6 อ าเภอเขาวง 18 10 

7 อ าเภออยางตลาด 20 11 

8 อ าเภอห้วยเม็ก 18 10 

9 อ าเภอสหัสสขันธ ์ 19 11 
10 อ าเภอค าม่วง 18 10 
11 อ าเภอท่าคันโท 18 10 
12 อ าเภอหนองกุงศรี 17 9 
13 อ าเภอสมเด็จ 17 9 
14 อ าเภอห้วยผึ้ง 19 10 
15 อ าเภอสามชยั 18 10 
16 อ าเภอนาค ู 17 9 
17 อ าเภอดอนจาน 18 10 
18 อ าเภอฆ้องชัย 18 10 

รวมประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 325 179 
(แหล่งข้อมูล :ส านักทะเบียนราษฎร์อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ . 2561) 
 
เครื่องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามเชิงปริมาณและเป็นแบบสอบถามเชิงคุณภาพ 
(แบบสัมภาษณ์)  
 1. แบบสอบถามเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อสอบถามระดับความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลาการสังกัดที่ว่าการอ าเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยครอบคลุม 
กรอบแนวคิด 5 ด้าน โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือบุคลากรสังกัดที่ว่าการ
อ าเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ 18 อ าเภอ จ านวน 179 คน มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check-List) เพื่อทราบ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถามต่อการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ว่าการอ าเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)               
5 ระดับ คือระดับความคิดเห็นมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ าแนกออกเป็น 4 ด้าน คือ 1. ด้านความ 
ส าเร็จในงานที่ท า 2. ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ 3. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 4. ด้านความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งการงาน 5. ด้านความรับผิดชอบในงาน 
  ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายเปิด (Open ended) 
 2. แบบสัมภาษณ์ (Interviews schedule) 
 เป็นแบบสัมภาษณ์ปลัดอ าเภอ 18 คน เชิงลึกครอบคลุมเน้ือหาทุกด้าน จ านวน 5 ข้อ (ภาคผนวก) 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยน้ีได้ด าเนินการโดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ  โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางการวิจัยสังคมศาสตร์ มาประมวลผลขอ้มูลวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptve 
Statics) ได้แก่ ค่าสถิติความถี่ (Freguency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า t – test, F-test เพื่อน าไปวิเคราะห์กับแบบสอบถาม มีล าดับขั้นตอนดังน้ี  
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าความถี่ (Freguency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) แล้วน ามาเสนอเป็นความเรียง 
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนา 
การปฏิบัติงานของบุคลาการสังกัดที่ว่าการอ าเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งรายด้านและรายข้อ โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 5 ระดับ และใช้เกณฑ์ในการแปลผลของเบส 
(Best, 1970) 

 4.50-5.00  หมายความว่า  มีการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.50-4.49  หมายความว่า  มีการพัฒนาอยู่ในระดับมาก 
 2.50-3.49  หมายความว่า  มีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.50-2.49  หมายความว่า  มีการพัฒนาอยู่ในระดับน้อย 

 1.00-1.49  หมายความว่า มีการพัฒนาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 3 ทดสอบสมมติฐานการวิจัย  โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้านการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของบุคลาการสังกัดที่ว่าการอ าเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ กับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของ
ประชากรด้านสถานภาพ โดยใช้การทดสอบค่าที (t – test)  
  ตอนที่ 4 วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์จากแบบสัมภาษณ์ โดยการสรุปและน าเสนอในรูปของความเรียง 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยเร่ืองน้ีมีสถิติที่ใช้ในการท าวิจัย 2 ประเภท ได้แก่ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Freguency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) เพื่อบรรยายข้อมูลทั่วไป 
 2. สถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferencial Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่า (t – test) และการทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA or F – test) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
  1. ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ว่าการอ าเภอในจังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( X = 3.87) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ด้านความรับผิดชอบในงาน ( X  = 4.03) รองลงมาคือด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ( X = 3.95) ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ( X = 3.72)  
    1.1 ในด้านความส าเร็จในการท างาน โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( X = 3.82)           
เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาระงานที่ได้รับหมอบหมายส าเร็จตามก าหนดและบรรลุ
วัตถุประสงค์ ( X  = 4.03) รองลงมาคือมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ครบคันและทันสมัย ( X = 3.88) ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ศึกษาปัญหาและวิธีแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้าเสมอ ( X = 3.64)  
   1.2 ในด้านการได้รับความยอมรับนับถือ โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( X = 3.72) 
เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงาน ( X  = 3.79) 
รองลงมาคือได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวางแผนงานในภารกิจส าคัญๆเสมอ ( X = 3.78) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ได้รับการยกย่องชมเชยจากบุคคลอ่ืน ( X = 3.60)  
    1.3 ในด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( X = 3.95)              
เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เป็นงานที่ท้าทายความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ( X  = 4.27)
รองลงมาคือเป็นงานที่เปิดโอกาสให้แต่ละคนแสดงความสามารถได้เต็มความสามารถ ( X = 4.22) ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีระยะเวลา วัสดุอุปกรณ์ และผู้รวมงานที่เพียงพอ ( X = 3.66)  
  1.4 ในด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( X = 3.83) 
เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีโอกาสได้รับการเลื่อนต าแหน่ง  ( X  = 4.02) รองลงมาคือ
ผู้บังคับบัญชามีความหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบอย่างเป็นธรรม ( X = 4.02) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ พิจารณาเลื่อนขั้นหรือปรับขั้นเงินเดือนและต าแหน่งอย่างเสมอภาคทุกปีงบประมาณ ( X = 3.62)  
  1.5 ในด้านความรับผิดชอบในงาน โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( X = 3.81)           
เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภารกิจของงานมีผู้ร่วมรับผิดชอบหลายคน ( X  = 4.55) 
รองลงมาคือภารกิจของงานมีการแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบโดยในแต่ละส่วนของงาน ( X = 4.50) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ภารกิจท่ีได้รับให้ปฏิบัติมีการระยะเวลาที่เหมาะสมกับเน้ืองานและปัจจัยองค์ประกอบอ่ืนที่อยู่ในข่าย
การปฏิบัติ ( X = 3.69)  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดที่ว่าการอ าเภอในจังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยภาพร่วมและรายได้ไม่แตกต่างกัน 
     2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของบุคลากร จ าแนกตามเพศ 
พบว่า มีความแตกต่างในด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน และด้านความรับผิดชอบในงาน ในส่วนด้านอ่ืนๆ 
น้ันไม่พบความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
     2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของบุคลากรจ าแนกตามอายุ 
พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
     2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของบุคลากรจ าแนกตาม
สถานภาพต าแหน่งงาน พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
     2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของบุคลากรจ าแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
     2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของบุคลากรจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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 ตอนที่ 3. สรุปผลการสัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์ปลัดอ าเภอๆละ 1 คนรวม 18 คน โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
เป็นรายบุคคลตามกรอบค าถามในแบบสัมภาษณ์ สรุปได้ดังน้ีคือ  
 ความส าเร็จในการท างานในแต่ละภาระงาน การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชาและบุคคล
ทั่วไปในขณะปฏิบัติงาน ลักษณะของงานที่ปฏิบัติที่เอ้ือต่อความถนัดและความสมารถและองค์ประกอบอ่ืนของผู้
ปฏิบัติในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ความก้าวหน้าของงานในต าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ที่
ได้รับปฏิบัติ สิ่งเหล่าน้ีถือว่าเป็นหัวใจหลักที่จะท าให้การปฏิบัติงานในภาระต่างๆของบุคลากรมีการพัฒนาในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่คาดหวังได้  
 
อภิปรายผล 
 ความคิดเห็นของบุคลากรบุคลากรสังกัดที่ว่าการอ าเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาล รวมประชากรในการ
วิจัยทั้งสิ้น 325 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบสอบถามจ านวน 179 คน โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก             
เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความรับผิดชอบในงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของวิวัฒน์ 
ศรีธรรมา ( 2551: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลในเขตพื้นที่อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า พนักงานส่วนต าบลในเขตพื้นที่อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวม อยู่ในระดับมากและเม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่
ในระดับมากทุกด้าน เม่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลในเขตพื้นที่อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ และต าแหน่งงาน พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลที่มีเพศ 
และต าแหน่งต่างกัน แรงจูงใจไม่แตกต่างกันทางสถิติ เม่ือจ าแนกแรงจูงใจตามระดับการศึกษา พบว่าพนักงานส่วน
ต าบลมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05  
 ในด้านความส าเร็จในการท างาน โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาระงานที่ได้รับหมอบหมายส าเร็จตามก าหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของปณต สิงห์สุขโรจน์ (2554 : บทคัดย่อ) การวิจัยเร่ือง “ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
อบต.ท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต. 
ท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี เพื่อเปรียบเทียบขวัญและก าลังใจในกาปฏบิัติงานของพนักงาน อบต. ท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี 
ผลการศึกษา พบว่า ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต. ท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวม          
ด้านต่าง ๆ พบว่าการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พนักงาน อบต.  ท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี มีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม ด้านต่าง ๆ อันดับแรก คือ ด้านความม่ันคงในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ ด้านโอกาสความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน, และอันดับสุดท้าย 
ด้านความเพียงพอของราย  
 ในด้านการได้รับความยอมรับนับถือ โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นริศรา บุญเรือง 
(2554 : บทคัดย่อ) ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการ
พลังงานทหาร วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ
และพนักงานราชการ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการและพนักงานราชการ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการ
พลังงานทหาร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงาน
ราชการ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อปัจจัยในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยแบ่งเป็น ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และด้าน
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ให้ความส าคัญในระดับปานกลาง และปัจจัยค้ าจุน ได้แ ก่                   

49

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานให้ความส าคัญในระดับมาก ส่วนด้านสภาพการท างาน ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านนโยบายการบริหารงานขององค์กร ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา และด้านเงินเดือนและสวัสดิการให้ความส าคัญในระดับปานกลาง 
 ในด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เป็นงานที่ท้าทายความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เฮอเลย์ (Herley. 
2002) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ความพึงพอใจในการท างาน ความกดดัน และพลังงานในการท างานของผู้จัดการ
พยาบาล พบว่า ผู้จัดการพยาบาลมีความพึงพอใจและพลังในการท างานอยู่ในระดับสูง คะแนนความพึงพอใจมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพลังในการท างาน แต่คะแนนไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับความกดดันคะแนน
ความเป็นอิสระ และบทบาทการท างานมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับความพึงพอใจในการท างานซ่ึงผู้จัดการ
ในสถาบันที่ใหญ่กว่า ได้รับการศึกษาที่ดีกว่า เงินเดือนไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับความพึงพอใจในการ
ท างานเพียงอย่างเดียวแต่ประกอบด้วยด้านอ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความพึงพอใจในการท างาน ความ
รับผิดชอบในการให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยตรงมีความสัมพันธ์เชงิบวกกับความพึงพอใจในการท างนและความกดดนั  
 ในด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีโอกาสได้รับการเลื่อนต าแหน่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภดล คุ้มครอง (2550 : 
บทคัดย่อ) ศึกษาขวัญและก าลังใจของพนักงานบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง คาร์แคริเออร์ จ ากัดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ระดับขวัญและก าลังใจของพนักงานบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง คาร์แคริเออร์ จ ากัด  และเปรียบเทียบระดับขวัญและ
ก าลังใจของพนักงานบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง คาร์แคริเออร์ จ ากัด จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  ตามแนวคิด
ทฤษฎีของ Herzberg’s two – factor theory ผลการศึกษาพบว่า ขวัญและก าลังใจของพนักงานบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง 
คาร์แคริเออร์ จ ากัด ภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย คือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
และผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ด้านโอกาสและความก้าวหน้า และด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน 
เม่ือวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง คาร์แคริเออร์ จ ากัด พบว่า พนักงาน บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง คาร์แคริเออร์ จ ากัด ที่มี
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ มีก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานไม่แตกต่างกัน  
 ในด้านความรับผิดชอบในงาน โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภารกิจของงานมีผู้ร่วมรับผิดชอบหลายคน สอดคล้อง พานิช กิจโกศลกุล (2556:บทคัอย่อ)             
ได้วิจัยเร่ืองปัจจัยที่เก่ียวข้องกับพฤตกิรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กระทรวงมหาดไทย มีความมุ่งหมายของการวิจัย 4 ประการคือ 1. เปรียบเทียบพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกัน 2. ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 3. ศึกษา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน            
4.อธิบายและท านายพฤตกิรรมความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานด้วยตวัแปรภายในและตัวแปรภายนอกของบุคลกร
กรมป้องกัน กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรกรมป้องกันฯ ที่ปฏิบัติราชการในส่วนกลางจ านวน 317 คน ใช้แบบสอบถาม
แบบมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ มีความค่าความเชื่อม่ันอยู่ระหว่าง .773 ถึง .917 และใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วย สถิติพรรณนา สถิติทดสอบ t (t-test) การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบสองทาง และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมีล าดับ ผลการวิจัยที่ส าคัญพบว่า 
 1. พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคม ส่งผลต่อพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และกลุ่ม
ข้าราชการ  
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 2. พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน และการถ่ายทอดทางสังคมในการ
ท างาน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ในกลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มระดับการศึกษาต่ ากว่าหรือ
เทียบเท่าปริญญาตรี และกลุ่มข้าราชการ และกลุ่มระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
 3.พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนและการสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ในกลุ่มย่อยเฉพาะ กลุ่มระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
 4. ปัจจัยภายนอกสามารถท านายพฤตกิรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ได้เพิ่มขึ้นจากปัจจัยภายใน 
ได้อย่างมีนัยส าคัญในกลุ่มรวม และในกลุ่มย่อยประเภทข้าราชการ โดยมีร้อยละการท านายที่เพิ่มขึ้นระหว่างร้อยละ 
.3 ถึงร้อยละ 13 โดยในกลุ่มรวมท านายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ .9 และท านายได้เพิ่มขึ้นสูงสุด ร้อยละ 13 ในกลุ่มเพศชาย 
มีตัวท านายที่ส าคัญคือ เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และแรงจูงใจใฝ่ส าฤทธ์ิ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ว่าการอ าเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ โดยมีสาระส าคัญ ดังน้ี  
 1. ในด้านความส าเร็จในการท างาน ต้องมีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ในการประเมินความส าเร็จที่
แน่นอน 
 2. ในด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ต้องประเมินได้หรือพิสูจน์ได้ว่าได้รับการยอมรับในระดับใด  
 3. ในด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ต้องมีกรอบและองค์ประกอบของในแต่ภาระงานที่ชัดเจน 
 4. ในด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน ต้องมีตัวอย่าง กระบวนการและตัวชี้วัดที่ชัดเจนถึง
ความก้าวหน้าในหน้าที่การ 
 5. ในด้านความรับผิดชอบในงาน ต้องมีกรอบและขอบเขตการรับผิดชอบและหลักการประเมิน 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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การพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลท่ามะเฟือง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
Guide line Development of Child Development Center Sub-district Tha Mafueang 

Phichai District Uttaradit Province. 

 
ผู้วิจัย   จิตราภรณ์  แม่นรัตน์ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์  สุขสม 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยเร่ืองการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลท่ามะเฟือง อ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเพื่อเปรียบเทียบระดับ
ความคิดเห็นการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลท่ามะเฟือง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้น าชุมชน และผู้มีส่วนที่เก่ียวข้องศูนย์ฯ โดย
ส ารวจข้อมูลจ านวนของแต่ละศูนย์ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 241 คน เคร่ืองมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test และ 
F-test ผลการศึกษาพบว่า 1) จ านวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 55.19 อายุ 21 - 30 ปี จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 40.66 ระดับ
การศึกษา อนุปริญญาตรี/ปวส. จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 56.43 อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 103 
คน คิดเป็นร้อยละ 42.74 รายได้ต่อเดือน มากกว่า 20,000 บาท จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 29.88 2) ระดับ
ความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลท่ามะเฟือง อ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.63) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า แต่ละด้านโดยเรียงล าดบัคา่เฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยได้แก่ ด้านอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.67) ด้านการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.66) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร อยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 3.65) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.63) ด้าน
บุคลากร อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.57) และ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับมาก ( X = 3.58)           
3) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลท่า
มะเฟือง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า เม่ือ
จ าแนกที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพต่างกันโดยรวมความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส่วนในจ าแนกรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน โดยรวมความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
ค าส าคัญ : การพัฒนา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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Abstract 

 Research Guide line Development of Child Development Center Sub-district Tha 

Mafueang Phichai District Uttaradit Province. To study Guide line Development of Child 

Development Center Sub-district Tha Mafueang Phichai District Uttaradit Province. And to 

compare the comments Guide line Development of Child Development Center Sub-district 

Tha Mafueang Phichai District Uttaradit Province. The population of this research is that 

parental care center, community leaders and stakeholders at the center. The number of 

survey data centers. sample of 241 people. The instrument was a questionnaire compiled 

.Statistics used for data analysis were percentage, average, and standard deviation. and t-test 

, F-test. The findings: 1) The number and percentage of personal information, the group 

found that the majority were male, 133 people, representing 55.19 percent of age 21- to 30-

year 98, for 40.66 percent Diploma / Bachelor. 136 people, representing 56.43 percent were 

government officers /enterprises, 103 people for 42.74 percent of the monthly income of 

20,000 baht 72 people, 29.88 percent. 2) Level Reviews. Guide line Development of Child 

Development Center Sub-district Tha Mafueang Phichai District Uttaradit Province. 

Overall, the high level ( X = 3.63) when it was found that each of the classification order 

from highest to lowest averages were in the building environment and safety. At a high 

level ( X  = 3.67) Management of Child Development Centers. At a high level ( X  = 3.66) 

and activity-based academic curriculum. At a high level ( X  = 3.65) for participation. And 

support from all sectors. At a high level ( X  = 3.63) personnel at a high level ( X  = 3.57) 

and network promotion of early childhood development. At a high level ( X  = 3.58). 3) the 

results of the analytical comments on Guide line Development of Child Development 

Center Sub-district Tha Mafueang Phichai District Uttaradit Province. Gender, age, 

education, occupation and monthly income were classified with sex life. career as overall 

satisfaction is no different. The monthly income is classified differently. The overall 

difference was statistically significant at the .05 level. 
 
Key word (s) : Development, Child Development Center, 

  
บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย           
รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหน่ึงเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วยรัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการใน
ระบบต่าง ๆรวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้
การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งน้ี ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงอย่าง
น้อย ต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
สามารถเชี่ยวชาญได้ ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ          
ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ การศึกษาตามวรรคสาม 
รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามความถนัดของตน ให้จัดตั้ง
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กองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา และเพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู” 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างจริงจังและต่อเน่ือง  โดยได้แต่งตั้ง 
คณะท างานพิจารณาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นหลักสูตรสถานศึกษา สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง น าไม่ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตาม
จุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ครอบครัว ชุมชน  สังคม และประเทศชาติในอนาคต 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : ค าน า) 

พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3)      
พ.ศ. 2553 ได้แบ่งการจัดการการศึกษาเป็น 3 รูป แบบคือ 1) การศึกษาในระบบ 2) การศึกษานอกระบบ และ             
3) การศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น สามารถจัดการศึกษาไดทุ้กระดับ ตั้งแต่ ปฐมวัย
จนถึงอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2523 มาตรา 6 ก าหนดให้เด็กที่มีอายุ 7-15 ปีต้องเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 
ก าหนดให้ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล เปิดรับเด็กอายุ 3-6 ปี เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงเป็นสถานศึกษาของการศึกษานอกระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถรับ
เฉพาะเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี (เด็ก 2 -3 ปี) ได้ ในการศึกษาปฐมวัยต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาแนวคิดเพื่อ
การศึกษาและเข้าใจในธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กวัยแรกเกิดถึง 8 ปี ตามหลักทฤษฎีการพัฒนาการเด็กและการ
เรียนรู้เป็นฐาน โดยมีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ เด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม ครูปฐมวัย การจัดหลักสูตร 
การจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ สมเดช สาวนัดี (2553 : 16) 

มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์น้ันต้องเร่ิม
ตั้งแต่เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงเป็นสถานที่หน่ึงซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างทรัพยากรที่ทรงคุณค่า การดูแล
รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถือเป็นภารกิจที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องจัดการศึกษาและ
พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนท้องถิ่นให้มีความพร้อมและมีศักยภาพตามวัยปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่ที่ท า
หน้าที่เลี้ยงดูเด็กแห่งที่สองรองจากพ่อ แม่ และญาติ การพัฒนาเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานและ            
มีคุณภาพน้ัน ควรพัฒนาทั้งคนและสิ่งแวดล้อมควบคูกั่นไปให้ครอบคลมุกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการเด็ก
และการอนามัย สิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาได้คุณภาพ
และมาตรฐาน 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันต้องรับผิดชอบ
ภารกิจการด าเนินการ จัดการศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถให้บริการตอบสนองชุมชน
ด้านการจัดการศึกษาแก่เดก็ปฐมวัย อายุ 2-5 ขวบ อย่างทั่วถึงและเป็นทรัพยากรที่มีคณุภาพตามอ านาจหน้าที่ และ
เจตนารมณ์ ของรัฐบาล ดังน้ันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้จัดท ามาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนา          
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น 6 ด้าน คือ  

1) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศนูย์พัฒนาเดก็เล็ก 2) มาตรฐานด้านบุคลากร 3) มาตรฐานด้านอาคาร 
สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4) มาตรฐานด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 5) มาตรฐานด้านการ
มีส่วนร่วม และส่งเสริมสนับสนุน และ 6) มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, 2559 : ก-ข) 
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จากหลักการและเหตุผลในข้างต้น จึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้ศึกษาต้องการศึกษาการพัฒนาการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลท่ามะเฟือง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในคร้ังน้ี ไปเป็น
แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง ด้านการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับมาตรฐาน
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตรงตามความคาดหวังของผู้ปกครองต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลท่ามะเฟือง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลท่ามะเฟือง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลท่ามะเฟือง 

อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลท่ามะเฟือง อ าเภอ

พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้ศึกษาได้มุ่งถึงการศึกษาการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลท่ามะเฟือง 

อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังภาพที่ 1 ดังน้ี 
 ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจิัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลท่ามะเฟือง อ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับ
ความคิดเห็นที่มีต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

การพัฒนาการด าเนินงาน  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. ดา้นบุคลากร 
3. ดา้นอาคาร สถานที่สิง่แวดล้อมและ
ความปลอดภยั 
4. ดา้นวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
5. ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน 
6. ดา้นส่งเสริมเครือขา่ยการพฒันาเด็ก
ปฐมวัย 

ปัจจัยสว่นบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้ต่อเดือน 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรที่ในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบด้วย ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 9 คน ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 122 คน ผู้น าชุมชน จ านวน 84 คน และผู้มีส่วนที่เก่ียวข้องศูนย์ฯ จ านวน 85 คน รวมทั้งหมดจ านวน 300 คน 
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ครูผู้ดแูลเด็ก จ านวน 9 คน ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 

121 คน ผู้น าชุมชน จ านวน 84 คน และผู้มีส่วนที่เก่ียวข้องศูนย์ฯ จ านวน 85 คน ขององค์การบริหารส่วนต าบลซึ่ง
มี จ านวน 299 คน โดยส ารวจข้อมูลจ านวนของแต่ละศูนย์ น ามาก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
ส าเร็จรูปของเครชชี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด,2558: 43) ที่ระดับความคาดเคลื่อน 
ร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 241 คน 
 จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

ครูผู้ดูแลเด็ก 9 9 
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 122 92 
ผู้น าชุมชน 84 70 
ผู้มีส่วนที่เก่ียวข้องศูนย์ฯ 85 70 

รวม 300 241 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นเพื่อสอบถามเก่ียวกับระดับ
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลท่ามะเฟือง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์             
โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบ สอบถามเป็นแบบสอถามปลายปดิ (Close Ended) 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน เป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ (Check List)  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับการส ารวจความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต าบลท่ามะเฟือง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale)               
5 ตัวเลือก ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rting Scale) 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert, 
1978 : 38) โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี  

 ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อยที่สุด  

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 
การสร้างเคร่ืองมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง แล้วน าผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม โดยขอ
ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเคร่ืองมือ 
3. สร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
4. เสนอร่างเคร่ืองมือต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 
5. น าเคร่ืองมือที่ปรับปรุงแล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเน้ือหา(Content Validity) 

หรือความสอดคล้องระหว่างข้อความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพท์ที่ก าหนดไว้ โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีค่าIOC ตั้งแต่ .67–1.00 
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6. น าเคร่ืองมือไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วน าผลการ
ทดลองมาใช้ค านวณเพื่อหาค่าความเที่ยง (Reliability) เท่ากับ .89 

7. น าเคร่ืองมือที่ทดลองใช้แล้วเสนอที่อาจารย์ปรึกษา เพื่อปรับปรุงเคร่ืองมือให้ถูกต้องสมบูรณ์และ
จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล 
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบ 
4. จัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพื่อศึกษาวิเคราะห์ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาแยกวิเคราะห์ข้อมูลตาม ดังน้ี 

1. เม่ือผู้ศึกษาได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ด าเนินการน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
คัดแยกและจัดหมวดหมู่ตามตวัแปรผู้ตอบแบบสอบถามและจัดท าตารางให้คะแนนตามน้ าหนักคะแนนแตล่ะข้อเพื่อ
น าไปวิเคราะห์ 

2. น าแบบสอบถามมาตรวจให้น้ าหนักคะแนนตามที่ก าหนดไว้ แล้วน าไปวิเคราะห์ด้วยวิธี ทางสถิติด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

3. วิเคราะห์ข้อมูล โดยเปรียบเทียบในการใช้เกณฑ์การประเมินคา่ ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว, 
2558 : 21) 

 4.51- 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.51- 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก 
 2.51- 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็น อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 1.51- 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อย 
 1.00- 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ (Percentage) 
2. ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลท่ามะเฟือง อ าเภอพิชัย 

จังหวัดอุตรดิตถ์ ของกลุ่มประชาชน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
3. การทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ต าบลท่ามะเฟือง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ของกลุ่มประชากร จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือน สถิติที่ใช้ ได้แก่ t-test และ F-test (One-way ANOVA) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

1. จ านวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 
133 คน คิดเป็นร้อยละ 55.19 อายุ 21- 30 ปี จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 40.66 ระดับการศึกษา อนุปริญญาตรี/ 
ปวส. จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 56.43 อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 42.74 
รายได้ต่อเดือน มากกว่า 20,000 บาท จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 29.88 

2. ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาการด าเนินงานของศนูย์พัฒนาเดก็เล็ก ต าบลท่ามะเฟือง อ าเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.63) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า แต่ละด้านโดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ อันดับที่ 1 ด้านอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อยู่ใน
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ระดับมาก ( X = 3.67) อันดับที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก ( X = 3.66) อันดับที่ 
3 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร อยู่ในระดับมาก ( X = 3.65) อันดับที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม และการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.63) อันดับที่ 5 ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก ( X = 3.57) และ
อันดับที่ 6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับมาก ( X = 3.58)  

  2.1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.74)            
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ อันดับที่ 1 มีการจัดสรรครูผู้ ดูแลที่มีความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.86) อันดับที่ 2 บริหารจัดการจ านวนผู้ดูแลเด็กต่อจ านวนเด็ก
เล็กมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.84) อันดับที่ 3 มีการจัดกระบวนการพัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.81) และการบริหารงบประมาณมีการส่งเสริมสนับสนุนเด็ก
ให้ได้รับการบริการในเร่ืองของอาหาร สื่อ และอุปกรณ์การศึกษาโดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก อยู่ในระดับมาก ( X = 3.53) เป็นอันดับสุดท้าย  

  2.2 ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.64) โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยได้แก่ อันดับที่ 1 ประกอบอาหาร มีการประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ตามหลักโภชนาการภารโรง  มีการ
ดูแลรักษาความสะอาด ซ่อมแซม บ ารุงรักษา อาคาร สถานที่ และทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน อยู่ใน
ระดับมาก ( X =3.75) อันดับที่ 2 ครูผู้ดูแลเด็ก มีการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับมาก              
( X = 3.68) อันดับที่ 3 ผู้ดูแลเด็กมีวุฒิการศึกษาที่เหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.67) และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก มี
การสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานร่วมกับครูผู้ดูแลเด็ก ธุรการ/การเงิน/พัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.48) เป็นอันดับสุดท้าย 

  2.3 ด้านอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.73) 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ อันดับที่ 1 สถานที่ ตัวอาคาร และพื้นที่ใช้สอยภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.83) อันดับที่ 2 พื้นที่ส าหรับการเล่นและพัฒนาเด็ก การนอน 
การรับประทานอาหาร และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส าหรับเด็ก มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย อยู่ในระดับมาก         
( X = 3.81) อันดับที่ 3 บริเวณศูนย์เด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมภายนอก และภายในสะอาด ปลอดภัย อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.80) และสภาพแวดล้อมภายในอาคารมีแสงสว่าง ระดับเสียงที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทได้สะดวก อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.54) เป็นอันดับสุดท้าย 

  2.4 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.70) โดยเรียงล าดบั
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ อันดับที่ 1 มีการพัฒนากิจกรรมตามหลักสูตรให้เด็กเกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.85) อันดับที่ 2 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมกับวัย อยู่ในระดับมาก ( X = 3.78) อันดับที่ 3 มีการพัฒนากิจกรรมตามหลักสูตรให้
สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ ของเด็ก อยู่ในระดับมาก ( X = 3.74) และมีการพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.48) เป็นอันดับสุดท้าย 

  2.5 ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.65) 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ อันดับที่ 1 การมีส่วนร่วมประชาชนในชุมชน เพื่อมาสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก ( X = 3.82) อันดับที่ 2 ระดมทรัพยากรพร้อมทั้งสามารถใช้
บุคคล อาคาร วัสดุอุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ของศนูย์พัฒนาเดก็เล็กให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเดก็ปฐมวัยภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก ( X = 3.73) อันดับที่ 3 ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการคิด 
วางแผน ปฏิบัติ ตรวจ ประเมิน แก้ไขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก ( X = 3.66) และมีการประชุมชี้แจง
ให้ชุมชนทราบ ชี้น าให้เห็น ประโยชน์และความจ าเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.48) 
เป็นอันดับสุดท้าย 
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  2.6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.58)           
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ อันดับที่ 1 ผู้ปกครองมีการสนับสนุน สื่อการสอน การเข้าร่วม
กิจกรรมและการประเมินพัฒนาการ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.76) อันดับที่ 2 มีการส่งเสริมติดตามและประเมินผล
การด าเนินงาน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.69) อันดับที่ 3 เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นวิทยากรในการจัด
การศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก ( X = 3.66) และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศนูย์
เด็กเล็กให้มีศักยภาพ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.21) เป็นอันดับสุดท้าย 

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต าบลท่ามะเฟือง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
พบว่า เม่ือจ าแนกที่มีเพศต่างกันโดยรวมความพึงพอใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ าแนก
อายุต่างกัน โดยรวมความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย มีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ าแนกวุฒิการศึกษาต่างกัน โดยรวม
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จ าแนกอาชีพต่างกัน โดยรวมความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และจ าแนกรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน โดยรวมความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
อภิปรายผล 

ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลท่ามะเฟือง อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วม 
และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านบุคลากร ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามล าดับ            
ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สกุณา ชนะศึก. (2556). ได้ศึกษาการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลท่ามะเฟือง อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์ พิจารณาเป็นรายด้าน  

1) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการจัดสรรครูผู้ดูแลที่มี
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการจ านวนผู้ดูแลเด็กต่อจ านวนเด็กเล็กมีความ
เหมาะสม มีการจัดกระบวนการพัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน และการบริหารงบประมาณ
มีการส่งเสริมสนับสนุนเด็กให้ได้รับการบริการในเร่ืองของอาหาร สื่อ และอุปกรณ์การศึกษาโดยให้ค านึงถึงความ
ปลอดภัยและประโยชน์ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก  

2) ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ประกอบอาหาร มีการประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะ 
ตามหลักโภชนาการภารโรง มีการดูแลรักษาความสะอาด ซ่อมแซม บ ารุงรักษา อาคาร สถานที่ และทรัพย์สินให้อยู่
ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ครูผู้ดูแลเด็ก มีการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน  ผู้ดูแลเด็กมีวุฒิการศึกษาที่
เหมาะสม และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก มีการสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานร่วมกับครูผู้ดูแลเดก็ ธุรการ/การเงิน/พัสดุ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธวัชชัย สีมาพล. (2558). ได้ศึกษาความพึง
พอใจของผู้ปกครองต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลพนานิคม อ าเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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3) ด้านอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สถานที่ ตัวอาคาร 
และพื้นที่ใช้สอยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเหมาะสม พื้นที่ส าหรับการเล่นและพัฒนาเด็ก การนอน การ
รับประทานอาหาร และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส าหรับเด็ก มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย บริเวณศูนย์เด็ก
เล็กมีสภาพแวดล้อมภายนอก และภายในสะอาด ปลอดภัย ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัยของดารัตน์ เจริญรูป. (2558). 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผลการวิจัยพบว่า ด้านอาคาร สถานที่ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก  

4) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการพัฒนากิจกรรมตาม
หลักสูตรให้เด็กเกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมกับวัย มีการพัฒนากิจกรรมตามหลักสูตรให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ ของเด็ก 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของดารัตน์ เจริญรูป. (2558). ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการด าเนินงาน ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร อยู่ในระดับมาก 

5) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมประชาชนในชุมชน เพื่อมา
สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดมทรัพยากรพร้อมทั้งสามารถใช้บุคคล อาคาร วัสดุอุปกรณ์ 
และแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ที่มี
ส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบัติ ตรวจ ประเมิน แก้ไขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสกุณา ชนะศึก. (2556). ได้ศึกษาการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน อยู่ในระดับมาก คือครูผู้ดูแล
เล็ก/ผู้ดูแลเด็ก ช่วยเหลือและให้ค าแนะน าแก่ผู้ปกครองในกรณีเกิดปญัหากับเดก็ และชุมชนมีส่วนร่วม ในการก ากับ
ดูแลด้านโภชนาการ 

6) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้ปกครองมีการสนับสนุน 
สื่อการสอน การเข้าร่วมกิจกรรมและการประเมินพัฒนาการ มีการส่งเสริมติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นวิทยากรในการจัดการศึกษาในศู นย์พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ วิดารัตน์ เจริญรูป. (2558). ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการด าเนินงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
บุคลากร ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านอาคาร 
สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และด้านวิชาการ 
และกิจกรรมตามหลักสูตร ตามล าดับ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบล
ท่ามะเฟือง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า 
เม่ือจ าแนกที่มีเพศต่างกันโดยรวมความพึงพอใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ าแนกอายุ
ต่างกัน โดยรวมความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย มีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 จ าแนกวุฒิการศึกษาต่างกัน โดยรวมความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน จ าแนกอาชีพต่างกัน โดยรวมความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และจ าแนกรายได้ต่อเดือนต่างกัน 
โดยรวมความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธวัชชัย สีมาพล. 
(2558). ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการด าเนินงานของศนูย์พัฒนาเดก็เล็ก ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการด าเนินงาน
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ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองจ าแนกตาม เพศการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จ าแนกตามเพศการศึกษา อาชีพ และรายได้ของ ผู้ปกครอง 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งน้ี 

1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาโดยให้ค านึงถึงความ
ปลอดภัยและประโยชน์ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก  

2. ด้านบุคลากร บทบาทหน้าที่ครูผู้ดูแลเด็ก ควรมีการสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานร่วมกับครูผู้ดูแล
เด็ก ธุรการ/การเงิน/พัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

3. ด้านอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารมีแสง
สว่าง ระดับเสียงที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทได้สะดวก  

4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ส่งเสริมให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก 

5. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ควรมีการประชุมชี้แจงให้ชุมชนทราบ ชี้น าให้
เห็น ประโยชน์และความจ าเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นระยะเพื่อทราบถึงความก้าวหน้า 

6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็กให้มีศักยภาพ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาหรือค้นคว้า เร่ืองน้ีในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งอ่ืน ๆ เพื่อหาสา เหตุและผล
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลมากขึ้นต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ จากกลุ่มประชาชนสาขาอาชีพต่าง ๆ หรือกลุ่มตัวอย่างที่อพยพมาจาก
ต่างจังหวัดในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล 

3. ควรมีการศึกษาในแต่ละด้าน เพื่อจะได้มีการน าแนวนโยบายใหม่ ๆ มาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในศูนย์เด็ก
เล็ก ประกอบกับเพื่อให้เกิด แนวทางในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ให้มีความแข็งแรงและ เพื่อสิทธิและผลประโยชน์
ของประชาชน ที่จะได้รับใน ท้องถิ่นน้ัน ๆ 
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การมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินงานของสภาเทศบาลตำบลบวกคาง อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม 
 
The People’s Participation in Local council Government Administration of Buakkhang 
subdistrict municipality. Samkamphaeng Chiangmai 
 
ผูวิจัย    จุฑามาศ  สมณะ 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ วรภัทรถิรกุล 

ภาควิชา รัฐประศาสนาศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ  
การวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินงานของสภาเทศบาลตำบลบวกคาง อำเภอสัน

กำแพง จังหวัดเชียงใหม” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีสวนรวมจำแนกตามคุณลักษณะสวน
บุคคลเปนการศึกษาเชิงสำรวจกลุมตัวอยางคือประชาชนผูมีสิทธ์ิเลือกตั้งในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลบวกคาง อำเภอ
สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม จำนวน379คน เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลไดแกแบบสอบถามคาความเชื่อม่ัน
ตามวิธีสัมประสิทธิอัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) ไดคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.908 ในการศึกษา
คร้ังน้ีทำการศึกษาการมีสวนรวมท้ังหมด 4 สวนสวนท่ี 1 คือแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของและทฤษฎีกับการมีสวนรวม 
สวนที่ 2 นโยบายในการดำเนินงานของสภาเทศบาล แนวคิดการเปนตัวแทนประชาชน สวนที่ 3 ลักษณะการ
ปกครองสวนทองถิ่น สวนท่ี 4 ขอมูลท่ัวไปของเทศบาลตำบลบวกคาง สถิติท่ีใชในการวิเคราะหใชคาความถี่คารอย
ละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทำการทดสอบดวย t-test F –test และ ANOVA  

ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง41 – 50ป จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. มีอาชีพรับจางท่ัวไป เปนสมาชิกกลุม/ชมรมตางๆในหมูบาน และสวนใหญไมเคย
รับรูขาวสารเลย ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินงานของสภาเทศบาลตำบลบวกคางพบวาใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลางจำแนกเปนรายดานพบวาอยูในระดับปานกลาง 
 
คำสำคัญ : การปกครอง, สมาชิกสภา , การมีสวนรวม 
 
ABSTRACT 

The purpose of this study was to study the people’s participation in Local Council 
Government Administration of Buakkangsubdistrict municipality.  And to study problems 
and suggestions about people’s participation in making three-year plan of 
Buakkangsubdistrict municipality in Sankamphaeng District Mai Province. objective of this 
study was to study and compare  

 Population in this study was 379 people’s was had nights to election 
Buakkangsubdistrict municipality in Sankanmphaeng District at Chiang Mai Province. The 
tool for collecting data was a set of questionnaire. the statistics used for data analtsis were 
software packages to fine frequency, percentage standard deviation,t-test and F-test 
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The study found that the majority was male who aged 41-50 years old, graduated in 
secondary school, waged was their occupation, were member of any groups or any clubs niter 
villages, and never received any information about process of Local Council Government 
Administration. In overall the level of the people s participation in Local Council 
Government Adminsistration of Buakkangsubdistrict municipality in Sankamphaeng District 
at Chiang Mai Province was in middle level.  

 
Keywords : administration, council members, to participate. 
 

บทนำ 
 ในชวงปลายทศวรรษที่ 1980 จนถึงปจจุบัน ผูนำประเทศตาง ๆ เริ่มไมพอใจกับระบบ ราชการที่ไม
สามารถปรับตัวใหทันตอการทาทายของกระแสโลกาภิวัฒนไดประกอบกับการเผชิญ กับภาวะวิกฤตการคลัง เม่ือ
ระบบราชการตองเผชิญกับปจจัยตาง ๆ  ซ่ึงสรางแรงกดดันใหภาครัฐ ประเทศตาง ๆ  ตองหันมาพิจารณาตัวเองวาจะ
ปรับตัวอยางไรทามกลางสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปทั้ง ภายในและภายนอกการตอบสนองของภาครฐัที่มีตอแรงกดดัน
เหลานี้ทำใหบริหารภาครัฐจึง เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น โดยมีการนำกลไกตลาดมาใชกับภาครัฐโดยการทำใหรฐัเปน
ระบบตลาด ซ่ึงเปนการนำเทคนิคกลยทุธแบบเอกชนมาใช สงผลใหความสัมพันธของภาครัฐกับเอกชน เปลี่ยนแปลง
ไป รัฐกลายสภาพเปนผูประกอบการที่ผลิตและบริการสาธารณะใหประชาชนในฐานะ ลูกคา ประกอบกับรัฐเองก็
เผชิญหนากับวิกฤตทางดานการคลัง รัฐจึงตองลดภาระงบประมาณ คาใชจายลง ขณะเดียวกันภาคธุรกิจเอกชนเองก็
เสนอตัวเขามาใหบริการสาธารณะมากขึ้น ดวย เงื่อนไขตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เองที่สงผลใหภาคธุรกิจเอกชนเขามามี
บทบาทในการบริหารจัดการภาครัฐ มากขึ้น รวมถึงเปนแรงผลักใหเกิดการปฏิรูประบบราชการขึ้น ไมวาจะดวย
วิธีการร้ือปรับระบบ และการใชวิธีทางธุรกิจกับภาครัฐ (Pierre, 1995 and Savoie, 1995) การปฏิรูประบบราชการ
จึงเกิดขึ้นเพื่อลดขนาดราชการ มุงเพิ่มประสิทธิภาพ การวัด คุณคาการกระจายอํานาจการสละอํานาจและการ
ใหบริการดวยระบบตลาดและเทคนิคการบริหาร จัดการสมัยใหมการปฏิรูประบบราชการลักษณะนี้นิยมเรียกวา 
“การจัดการภาครัฐแนวใหม” (New Public Management: NPM) หรือเรียกวา “การจัดการนิยม”(Managerialism) 
หรือ “การบริหาร ภาครัฐท่ีอาศัยระบบตลาด” (Market-based Public Administration) หรือ “รัฐบาลแบบ ผูประกอบการ” 
(Entrepreneurial Government) (เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 2545: 9)  
 ดังนั ้นองคกรปกครองสวนทองถิ ่นจึงมีบทบาทอำนาจหนาที ่อยางกวางขวางมีหนาที่ในการใหบริการ
สาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทานั้นแตยังขยายบทบาทหนาที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นดวยและเปนองคกรที ่เปดโอกาสใหประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการ
บริหารงานและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้สวนราชการมีหนาที่ในการ
สงเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่นและใหสวนราชการท่ีถายโอนภารกิจและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองประชาสัมพันธใหประชาชนในทองถิ่น
ไดทราบวาภารกิจประเภทใดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูจัดทำและภารกิจใดราชการบริหารสวนกลางเปน
ผูจัดทำเพ่ือประชาชนจะไดขอความชวยเหลือหรือรองเรียนไดถูกตองการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายและวัตถุประสงคที ่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพไดนั ้นการวางแผนถือเปนกลไก
ประการหนึ่งที่จะทำใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรลุจุดมุงหมายโดยใชยุทธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองและ
จำเปนอยางยิ่งที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสำคัญตอการวางแผนในการใชทรัพยากรใหคุมคาและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนทั ้งในปจจุบันและในอนาคตโดยใชแผนพัฒนาเปนเครื ่องมือในการบริหารงานซ่ึง
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีการกำหนดวิสัยทัศนพันธกิจจุดมุงหมายยุทธศาสตรและแนวทางในการ
พัฒนาทองถิ่นรวมท้ังการกำหนดโครงการกิจกรรมตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาระยะยาวอยางตอเน่ือง 
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เมื่อทองถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเปนเทศบาลใหจัดตั้งทองถิ่นนั้นๆเปนเทศบาลตำบล เทศบาล
เมืองหรือเทศบาลนครตามพระราชบัญญัติน้ีใหเทศบาลเปนทบวงการเมืองมีอำนาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัตน้ีิและ
กฎหมายอ่ืน โดยตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน ได 

 

วัตถุประสงคของการวจิัย 
การวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินงานของสภาเทศบาลตำบลบวกคางตำบลบวกคาง 

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 
1. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินงานของสภาเทศบาลตำบลบวกคาง ตำบลบวกคาง 

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินงานของสภาเทศบาลตำบลบวกคาง ตำบล

บวกคาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินงานของสภาเทศบาลตำบลบวกคาง บลบวกคาง 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินงานของสภา
เทศบาลตำบลบวกคาง และเพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชน 
1. ประชาชนและกลุมตัวอยาง 
 กลุ มตัวอยางที ่ใชในการวิจัยครั ้งนี ้ไดจากการคำนวณหาขนาดกลุ มตัวอยางโดยวิธี Taro Yamane 
กำหนดคาระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ของการสุมตัวอยาง ในการวิจัยคร้ังน้ีประชาชนผูมีสิทธ์ิเลือกตั้งในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตำบลบวกคาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม จำนวน 379 คน เปนกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยทำการคนควาจากเอกสารตำรา
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนำมาปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับเร่ืองการวิจัยในคร้ังน้ี มีรายละเอียดดังน้ี 
 2.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลการวิจัยคร้ังน้ี แบงออกเปน 3 ตอนคือ 
 
 

ขอมูลท่ัวไป 
1. เพศ 
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. อาชีพ  
  
  
  
  
  

  
 

การมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินงาน 
ของสภาเทศบาลตำบลบวกคาง ตำบลบวกคาง 

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม จำนวน 4 ดาน 
1. การมีสวนรวมในการริเริ่มโครงการรวมคนหาปญหา 
และสาเหตุของปญหา 
2. ดานการมีสวนรวมในขั้นการวางแผน 
3. การมีสวนรวมในขั้นตอนการดำเนินโครงการ 
ทำประโยชนแกโครงการ 
4. การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ 
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  ตอนท่ี 1 คุณลักษณะบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
  ตอนที่ 2 การมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินงานของสภาเทศบาลตำบลบวกคาง อำเภอ
สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนการประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ                  
รวมท้ังสิ้น 28 ขอ 
  ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเพ่ือสอบถามปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะอ่ืน 
 2.2 การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 
 2.3 สรางแบบสอบถามฉบับจริง เพ่ือนำไปใชกับกลุมประชาชนท่ีจะทำการวิจัย 
3. วิธกีารเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล โดยจัดทำหนังสือถึงนายกเทศมนตรีตำบลบวกคาง อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม ขออนุญาตนำแบบสอบถามเขาในพ้ืนท่ี และดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลและความครบถวนของแบบสอบถามใชเวลาในการเก็บรวบรวมระหวางวันท่ี 17กุมภาพันธ 2563 
ถึง วันท่ี 2 มีนาคม 2563  
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิตทิี่ใช 

4.1 เกณฑการแปลคะแนน 
4.2 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล เลือกใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติท่ีสามารถ วิเคราะหขอมูลไดอยางมี

ประสิทธิภาพโดยจะแสดงคาสถิติตางๆท่ีตองการคำนวณแลวนำมาประมวลผลและการวิเคราะหขอมูลสถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูลไดแกการหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี ่ย (Mean) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คา t –testคาF – test (One way Anova) 
 ในการทำการวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีเรื่องเกี่ยวกับการมีสวนรวม นโยบายในการดำเนินงานของ
เทศบาล และแนวคิดลักษณะการปกครองทองถิ่น และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ดำเนินงานของสภาเทศบาลตำบลบวกคางอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม มาเปนกรอบแนวคดิในการศกึษาการทำวิจัย 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินงานของสภาเทศบาลตำบลบวกคางอำเภอสัน

กำแพง จังหวัดเชียงใหม มีผลสรุปดังน้ี 
ขอมูลท่ัวไปสวนบุคคลพบวา จากผูตอบแบบสอบถามจำนวน 379 คน แบงเปนเพศชาย จำนวน 251 คน 

คิดเปนรอยละ 66.22 เพศหญิง จำนวน 128 คน คิดเปนรอยละ 33.78 
จำแนกตามอายุ พบวาสวนใหญอยูในชวงอายุ 41–50 ปมากท่ีสุด จำนวน 134 คน คิดเปนรอยละ 35.36 

รองลงมาชวงอายุ 31–40 ป จำนวน 102 คน คิดเปนรอยละ 26.91 ชวงอาย ุ18–30 ป จำนวน 66 คน คิดเปนรอยละ 
17.42 ชวงอาย ุ51–60 ป จำนวน 55 คน คิดเปนรอยละ14.51 และชวงอายุ 61 ปขึ้นไป จำนวน 22 คน คิดเปน
รอยละ 5.81 

จำแนกตามการศึกษาพบวา สวนใหญอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. มากมี่สุด จำนวน 
138 คนคิดเปนรอยละ 36.41 รองลงมาระดับประถมศึกษา จำนวน 80 คน คิดเปนรอยละ 21.11 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน จำนวน 71 คน คิดเปนรอยละ 18.73 ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา จำนวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.83 
ระดับอนุปริญญาตรี หรือ ปวส. จำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.49 และอานออกเขียนได จำนวน 13 คน คิดเปน
รอยละ 3.43 ตามลำดับ 

จำแนกตามอาชีพพบวาสวนใหญมีอาชีพรับจางทั่วไป มากที่สุด จำนวน 131 คน คิดเปนรอยละ 34.57 
รองลงมามีอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 105 คน คิดเปนรอยละ 27.70 อาชีพรับราชการ/วิสาหกิจ จำนวน 68 คน คิด
เปนรอยละ 17.94 อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 9.23 อาชีพนักศึกษา จำนวน 28 คน 
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คิดเปนรอยละ 7.39และอ่ืนๆ จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.17 ตามลำดับ  
จำแนกตามการเปนสมาชิกกลุมของกลุม/ชมรมตางๆในหมูบาน จำนวน 223 คน คิดเปนรอยละ 58.84 

และไมเปนสมาชิกกลุมของกลุม/ชมรมตางๆ ในหมูบาน จำนวน 156 คน คิดเปนรอยละ 41.16 
จำแนกตามสื่อที่ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาเทศบาลตำบลบวกคาง สวนใหญไมเคย

รับรูขาวสารเลย จำนวน 150 คน คิดเปนรอยละ 39.58 รองลงมาไดรับขาวสารผานหอกระจายขาว/เสียงตามสาย 
จำนวน 101 คน คิดเปนรอยละ 26.65 กำนัน/ผู ใหญบาน จำนวน 51 คน คิดเปนรอยละ 13.46 เอกสาร
ประชาสัมพันธเทศบาลตำบลบวกคาง จำนวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.66 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบวกคาง 
จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.96 และวิทยุชุมชน จำนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.69 ตามลำดับ 

 

อภิปรายผล 
การวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินงานของสภาเทศบาลตำบลบวกคาง อำเภอสันกำแพง 

จังหวัดเชียงใหม 
การมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินงานของสภาเทศบาลตำบลบวกคาง อำเภอสันกำแพง จังหวัด

เชียงใหมมีระดับความคิดเห็นตอการมีสวนรวมท่ีตรงกับความเปนจริง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางทุกดานมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.84 (SD = .914) เม่ือจำแนกเปนรายดาน การมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินงานของสภา
เทศบาลตำบลบวกคาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม อยูในระดับปานกลางทุกดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ดานการมีสวนรวมในขั้นการวางแผนอันดับ 2 คือดานการมีสวนรวมในการริเริ่มโครงการรวมคนหาปญหาและ
สาเหตุของปญหาอันดับ 3 คือ ดานการมีสวนรวมในขั้นตอนการดำเนินโครงการทำประโยชนแกโครงการอันดับ 4 
ดานการมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการสอดคลองกับงานวิจัยของ วาสนา ถิ่นงาม (2548) พบวาประชาชนมี
สวนรวมในกระบวนการวางแผนพัฒนาตำบลในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลเกาขามอำเภอน้ำยืนจังหวัด
อุบลราชธานีโดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลางสอดคลองกับงานวิจัยของชนิกา ฟนลอม (2550) พบวาระดับ
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางสำหรับความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาสามปและการรับรูข อมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาสามปของ
ประชาชนโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางคลองกับงานวิจัยของ ทรรศวรรณ มาศขุนทด (2550) พบวาการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลในพ้ืนท่ีอำเภอคอนสวรรคจังหวัดชัยภูมิน้ันอยู
ในระดับปานกลาง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของนรา ศรีวงษา ,จีรวัฒน เจริญสุข (2557) ท่ีมีระดับความคิดเห็น
ในระดับปานกลางทุกดาน และเม่ือพิจารณาเปนรายดานทุกดานอยูในระดับปานกลาง 
 

ขอเสนอแนะ 
การวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินงานของสภาเทศบาลตำบลบวกคาง อำเภอสันกำแพง 

จังหวัดเชียงใหมผูวิจัยมีขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในคร้ังน้ีดังน้ี 
1. ดานการมีสวนรวมในการริเร่ิมโครงการรวมคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา ประชาชนมีสวนรวมมี

คาเฉลี่ยนอยที่สุดมีระดับความคิดเห็นปานกลาง คือการมีสวนรวมในการคนหาปญหาของหมูบาน/ตำบล ควรให
ความรู ความเขาใจในขั้นตอนการดำเนินงานของสภาเทศบาลตำบลบวกคางโดยประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับ
ทราบอยางท่ัวถึงและตองเตรียมขอมูลแผนงานหรือโครงการตาง ๆ  ใหประชาชนไดทราบลวงหนา ท้ังน้ีอาจจัดทำใน
รูปของเอกสาร แผนพับเพื่อประชาสัมพันธซึ่งจะทำใหภาคประชาชนมีขอมูลขาวสารหรือเอกสาร/โครงการตาง ๆ  
เพ่ือประกอบการพิจารณาในการรวมกัน ควรมีนโยบายใหคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเขามามีสวนรวม
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หรือมีสวนรับรูรายละเอียดของการวางแผน/ โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลและมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับ
แผนงาน/ โครงการใหมากขึ้น 

2. ดานการมีสวนรวมในขัน้การวางแผนประชาชนมีสวนรวมมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสดุมีระดับความคดิเห็นปานกลาง 
คือการมีสวนรวมในการเสนอแผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวกับโครงการพ้ืนฐานเศรษฐกิจสังคมควรจัดเสวนาสมาชิกสภา
พบปะประชาชน เพ่ือประชาชนกับสมาชิกสภาไดรับทราบความตองการหรือปญหาความเดอืดรอนตาง ๆ  อีกท้ังควร
มีการรายงานผลการปฏิบัติงานหรือผลการดำเนินการตามโครงการตาง ๆ  ที่บรรจุในแผนพัฒนาเพื่อเปดโอกาสให
ประชาชนไดรับรูและซักถาม หากเกิดกรณีสงสัยซ่ึงจะทำใหการดำเนินงานเปนอยางโปรงใสสามารถตรวจสอบไดวา
เปนไปตามแผนพัฒนาหรือไมอยางไรควรเปดโอกาสใหประชาชนหรือชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนรวมกับ
เทศบาลตำบลบวกคาง ซ่ึงประกอบดวยการกำหนดระเบียบหรือหลักเกณฑการปฏิบัติท่ีชัดเจนไวสาหรับใหเทศบาล
ตำบลบวกคาง ถือปฏิบัติหรือการที่จะดำเนินงานในเรื่องใดนั้นตองใหประชาชนหรือชุมชนเขามามีสวนรวมดวย
กระบวนการประชาคมประชาพิจารณหรือประชามติเพ่ือใหการวางแผนมีความสอดคลองและเหมาะสมกับปญหา
ความตองการของประชาชน 

3. การมีสวนรวมในขั้นตอนการดำเนินโครงการทำประโยชนแกโครงการประชาชนมีสวนรวมมีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุดมีระดับความคิดเห็นนอยคือการมีสวนรวมสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาลควรใหผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของควรเล็งเห็นความสำคัญในดานทุนทรัพย วัสดุ อุปกรณและ
แรงงานการที่ประชาชนใหความรวมมือสนับสนุน ทุน วัสดุ อุปกรณ รวมจัดทำหรือดำเนินการอยางใดอยางหน่ึง 
เพ่ือใหเปนไปตามแผนงานหรือโครงการตาง ๆ ท่ีเทศบาลกำหนดไวตลอดจนไดรวมประชาสัมพันธเพ่ือประชาชนได
รับทราบถึงการดำเนินงานท่ีเกิดขึ้นเพ่ือเปนการสนับสนุนใหการดำเนินการเปนไปดวยดี 

4. การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการประชาชนมีสวนรวมมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดมีระดับความคดิเห็นนอย 
คือการไดเขารวมควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลควรสงเสริมบทบาทประชาชนในเขตเทศบาลให
ชัดเจนมีพลังท่ีเขมแข็งสามารถชวยเหลือชุมชนของตนเองไดโดยมีการจัดสรรงบประมาณในการการจัดทำกิจกรรมท่ี
สงเสริมใหมีการเรียนรู รวมกันใหมีการสนับสนุนกลุม องคกร ชุมชน ภาคประชาชน ใหมีความเขมแข็งในการ
ตรวจสอบการทำงานของเทศบาลโดยจัดใหมีการฝกอบรมใหมีความรูเรื่องกฎหมายการจัดซื้อจัดจาง การเขารวม
ตรวจสอบการประมูลงาน/โครงการตางๆ การเขารวมติดตามประเมินผลการทำงานของเทศบาลตำบลบวกคาง   
การเขารวมควบคุมตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามแผนของเทศบาล และกฎหมายอ่ืนแกประชาชน 

5. จากผลเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินงานของสภาเทศบาลตำบลบวกคาง 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม จำแนกตามขอมูลสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

5.1 ดานเพศ พบวาประชาชนที ่มีเพศตางกันมีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ดำเนินงานของสภาเทศบาลตำบลบวกคาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม ไมแตกตางกัน ผูวิจัยไดทำการ
วิเคราะหเพ่ิมเติมจากตารางท่ี 11 พบวา ระดับการมีสวนรวมของท้ัง 2 เพศการมีสวนรวมท้ัง 4ดาน มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลางทุกดาน เทศบาลตำบลบวกคาง ควรจะมีการปรับปรุงในเร่ืองดานการมีสวนรวมในการประเมินผล
โครงการในการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินงานของสภาเทศบาลตำบลบวกคาง อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม ท้ัง 2 เพศ มีระดับการมีสวนรวมคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุดจาก 4 ดาน 

5.2 ดานอายุ พบวาประชาชนที ่มีอายุตางกันมีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ดำเนินงานของสภาเทศบาลตำบลบวกคาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม แตกตางกัน จากการวิเคราะหผล
คาเฉลี่ยตามชวงอายุจะพบวา ประชาชนที่มีอายุระหวาง 18 – 30ป จะมีคาเฉลี่ยของระดับการมีสวนรวมต่ำที่สุด 
เทศบาลตำบลบวกคาง ควรมีการทบทวนเพ่ิมเติมดานการมีสวนรวมในขั้นตอนการดำเนินโครงการทำประโยชนแก
โครงการคือควรใหผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของควรเล็งเห็นความสำคัญในดานทุนทรัพย วัสดุ อุปกรณและ
แรงงานการที่ประชาชนใหความรวมมือสนับสนุน ทุน วัสดุ อุปกรณ รวมจัดทำหรือดำเนินการอยางใดอยางหน่ึง 
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เพ่ือใหเปนไปตามแผนงานหรือโครงการตางๆ ท่ีเทศบาลกำหนดไวตลอดจนไดรวมประชาสัมพันธเพ่ือประชาชนได
รับทราบถึงการดำเนินงานท่ีเกิดขึ้นเพ่ือเปนการสนับสนุนใหการดำเนินการเปนไปดวยดี 

5.3 ดานระดับการศึกษา พบวาประชาชน ท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดำเนินงานของสภาเทศบาลตำบลบวกคาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหมแตกตางกัน มีระดับ
การมีสวนรวม จากการวิเคราะหผลคาเฉลี่ยตามระดับการศึกษาจะพบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.จะมีคาเฉลี่ยของระดับการมีสวนรวมต่ำกวาผูท่ีมีการศึกษาระดับอ่ืน โดยเฉพาะดาน
การมีสวนรวมในขั้นตอนการดำเนินโครงการทำประโยชนแกโครงการ มีระดับการมีสวนรวมเฉลี่ยดานนี้ในระดับ
ปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.33) เทศบาลตำบลบวกคาง ควรใหผูบริหาร สมาชิกสภา และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของควร
เล็งเห็นความสำคัญในดานทุนทรัพย วัสดุ อุปกรณและแรงงานการท่ีประชาชนใหความรวมมือสนับสนุน ทุน วัสดุ 
อุปกรณ รวมจัดทำหรือดำเนินการอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหเปนไปตามแผนงานหรือโครงการตางๆ ที่เทศบาล
กำหนดไวตลอดจนไดรวมประชาสัมพันธเพ่ือประชาชนไดรับทราบถึงการดำเนินงานท่ีเกิดขึ้นเพ่ือเปนการสนับสนุน
ใหการดำเนินการเปนไปดวยดี 

5.4 ดานอาชีพ พบวาประชาชน ที่มีอาชีพตางกันมีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ดำเนินงานของสภาเทศบาลตำบลบวกคาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหมแตกตางกันมีระดับการมีสวนรวม จาก
การวิเคราะหผลคาเฉลี่ยตามตำแหนงจะพบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพนักศึกษา จะมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่ำ
กวาผูที่มีตำแหนงงานอื่น โดยเฉพาะดานการมีสวนรวมในขั้นตอนการดำเนินโครงการทำประโยชนแกโครงการ มี
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยดานนี้ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 1.82) เทศบาลตำบลบวกคาง ควรใหผูบริหาร 
สมาชิกสภาและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของควรเล็งเห็นความสำคัญในดานทุนทรัพย วัสดุ อุปกรณและแรงงานการท่ี
ประชาชนใหความรวมมือสนับสนุน ทุน วัสดุ อุปกรณ รวมจัดทำหรือดำเนินการอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหเปนไป
ตามแผนงานหรือโครงการตางๆ ท่ีเทศบาลกำหนดไวตลอดจนไดรวมประชาสัมพันธเพ่ือประชาชนไดรับทราบถึงการ
ดำเนินงานท่ีเกิดขึ้นเพ่ือเปนการสนับสนุนใหการดำเนินการเปนไปดวยดี 
 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของสภาเทศบาล 
2. ควรศึกษาเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิ ในการดำเนินงานของสภาเทศบาลตำบลบวกคาง ท้ังผลผลิต (Output) 

และผลลัพธ (Outcome) จากแผนงาน/โครงการที ่เทศบาลดำเนินการอยู  เพื ่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
บริหารงานของเทศบาลตำบลบวกคางตอไป 

3. ควรศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในการดำเนินงานของสภาเทศบาลตำบลบวกคาง อำเภอ
สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม 

4. ควรจะทำการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพในดานปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ดำเนินงานของสภาเทศบาลดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึกเพ่ือใหไดคำตอบ 
เพ่ิมเติมในประเด็นท่ีการศึกษาในเชงิปริมาณไมสามารถทำได 
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บทบาทและอำนาจหนาท่ีในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานกลาง จังหวัดลำพูน 
 
The Role and Authority of Council Members of Banklang Subdistrict Municipality, 
Muang District, Lamphun Province 
 
ผูวิจัย    เจตนารมณ  อัตถาวงศ 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 
ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
  การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาทัศนะของผูนำชุมชน เก่ียวกับผลการปฏิบัติหนาท่ีของ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานกลาง ตามบทบาทอำนาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกำหนดหรือบทบาทหนาท่ีแบบเปนทางการ 
(2) เพ่ือศึกษาทัศนะของผูนำชุมชน ตอการปฏิบัติหนาท่ีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานกลาง ตามบทบาทการปฏิบัติ
หนาท่ีทางสังคม หรือบทบาทหนาท่ีแบบไมเปนทางการ (3) เพ่ือใหไดเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงแกไข การปฏิบัติ
หนาท่ีของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานกลางอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใชแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสรางเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูนำชุมชนตำบลบานกลาง จำนวน 36 คน              
ซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 

ผูนำชุมชนสวนใหญมีความคิดเห็นวาสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานกลาง สามารถปฏิบัติหนาท่ีตาม
บทบาทอำนาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกำหนดไดโดยสามารถ ปฏิบัติหนาท่ีในดานการพิจารณากฎหมายไดดี แตในดานการ
ถวงดุลอำนาจฝายบริหารยังปฏิบัติหนาท่ีไดไมเต็มท่ีนัก สวนบทบาทในดานสังคมหรือบทบาทท่ีไมเปนทางการ ผูนำ
ชุมชนสวนใหญเห็นวาสมาชิกสภาเทศบาลทำหนาท่ีทางสังคม โดยสามารถสะทอนปญหาและความตองการของ
ประชาชนไดดีเน่ืองจากสมาชิกสภาเทศบาลสวนใหญท่ีไดรับการเลือกตั้ง เปนทีมเดียวกับผูบริหารของเทศบาล แตยัง
มีบางทานท่ีไมสามารถทำหนาท่ีน้ีไดดีพอ และผูนำชุมชนมีขอเสนอแนะใหสมาชิกสภาเทศบาลมีการพัฒนาตนเอง 
รวมท้ังตองมีการกระจายขอมูลขาวสารใหผูนำชุมชนทราบอยางสม่ำเสมอ อีกท้ังรับฟงปญหาของประชาชนในชุมชน
อยางตอเน่ือง 

 
คำสำคัญ : บทบาท อำนาจหนาที่ สมาชิกสภาเทศบาล 
 
ABSTRACT 
  The objectives of this research were 1) to study the attitude of community leaders about 
Performance of Council Members of Banklang Subdistrict Municipality under the role and 
authority by the law or the formal roles. 2) to study the attitude of community leaders toward the 
capacity of Council Members of Banklang Subdistrict under the role of social function or the 
informal roles. 3) to give suggestion about the improvement of capacity of Council Members of 
Banklang Subdistrict, Muang District, Lamphun Province. Research method was qualitative 
research. Data collection was done by the structured interview with 3 6  of community leaders 
from Banklang Subdistrict. The results of this study were summarized below. 
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  The study found that most community leaders commented that the council members 
of Banklang Subdistrict Municipality worked well under the formal role in part of legislative 
analysis but the checks and balances roles on the executive did not work at full capacity. As 
regards to the informal roles, most community leaders agreed that Council Members of 
Banklang Subdistrict Municipality worked well in social function by reflecting problems and 
needs of the public This is because most members who won the election were from the same 
party with the executives of the Municipality. However, there were some members who did 
not perform the social role at full performance as other members. Community leaders 
suggested that Council Members of Banklang Subdistrict Municipality should develop their 
capacity and Shoutd distribute the information to all community leaders and listen to the 
problems from people in community continuously. 
 
Key word : Role Authority Council Members  
 

บทนำ 
“เทศบาล” เปนหนวยงานภายใตการจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นของไทยในปจจุบัน             

ซ่ึงเก่ียวพันกับชีวิตความเปนอยูของประชาชนอยางใกลชิด ใหบริการประชาชนตั้งแตเกิดจนตาย การท่ีเทศบาลจะ
สามารถทำหนาท่ีในการบริหารและพัฒนาทองถิ่นใหมีความเจริญกาวหนา เพ่ือตอบสนองตามตองการของประชาชน
ไดอยางเพียงพอและมีคุณภาพ ขึ้นอยูกับการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลกรตามบทบาทอำนาจหนาท่ีของฝายบริหาร           
ฝายนิติบัญญัติ และฝายราชการประจำท่ีตองรวมกันปฏิบัติหนาท่ีอยางสอดประสานกัน (โกวิทย พวงงาม, 2542) 
   “ฝายนิติบัญญัติ” ไดแก สมาชิกสภาเทศบาลน้ัน มีบทบาทและอำนาจหนาท่ีตามกฎหมายกำหนด ไดแก 
การพิจารณาการออกกฎหมาย การใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปและงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม การใหความเห็นชอบหลักเกณฑ อัตราการจัดเก็บภาษีอากรทองถิ่น คาธรรมเนียมและขอบขายการ
กระทำสัญญาตาง ๆ การอนุมัติจัดซ้ือหรือยกเลิกทรัพยสินสาธารณะ และบทบาทหนาท่ีในการตรวจสอบถวงดุล
อำนาจฝายบริหาร ซ่ึงลวนเปนบทบาทหนาท่ีสำคัญตอการพัฒนาชุมชน ซ่ึงในสังคมชนบทและสังคมเมืองก่ึงชนบท
น้ัน บุคคลท่ีใกลชิดประชาชนและมีบทบาทในการชี้นำ ไดแก ผูนำชุมชน เชน กำนัน ผูใหญบาน กลุมสตรีแมบาน 
และกลุม อสม. เปนตน เน่ืองจากความสัมพันธระหวางคนในชุมชนยังมีการพบปะ พูดคุย แบบครอบครัว เพ่ือนบาน 
จึงมีการสื่อสารพูดคุยแบบไมเปนทางการเปนหลัก ผูนำชุมชนจึงมีอิทธิพลตอการชี้นำประชาชนในการเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลเปนตัวแทน เปนปากเสียงแทนประชาชน (ชูวงศ ฉายะบุตร, 2539) ในพ้ืนท่ีของเทศบาลตำบลบานกลาง 
อำเภอเมืองลำพูนน้ัน เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงเปนท่ีตั้งของเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จึงทำใหตำบล
บานกลางเปนแหลงสรางงาน สรางรายได เปนแหลงลงทุนท่ีสำคัญของนักธุรกิจท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ ผลท่ี
ตามมาคือการยายพ้ืนท่ีของคนจากพ้ืนท่ีอ่ืนเขามาพักอาศัยอยูในเขตเทศบาลตำบลบานกลางเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ัน             
จากสภาพเศรษฐกิจสังคมดั้งเดิม ซ่ึงเปนสังคมชนบท มีวิถีดำเนินชีวิตแบบพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน ผูอยูอาศัยเปน
ลูกหลานของคนในพ้ืนท่ีไดเปลี่ยนแปลงไปเปนสังคมเมืองก่ึงชนบท ดวยความสำคัญของการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิก
สภาเทศบาล ผูศึกษาจึงตองการศึกษาวาทัศนะของผูนำชุมชนเก่ียวกับผลการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบานกลางตามบทบาทอำนาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกำหนด และทัศนะของผูนำชุมชนตอการปฏิบัติหนาท่ีตาม
บทบาทการปฏิบัติหนาท่ีทางสังคม หรือบทบาทหนาท่ีแบบไมเปนทางการน้ันเปนอยางไร เพ่ือใหไดขอเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานกลางใหตอบสนองตามตองการของ
ประชาชนไดอยางเพียงพอและมีคุณภาพตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาทัศนะของผูนำชุมชน เก่ียวกับผลการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานกลาง 

ตามบทบาทอำนาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกำหนด 
2.  เพ่ือศึกษาทัศนะของผูนำชุมชน ตอการปฏิบัติหนาท่ีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานกลาง ตามบทบาท

การปฏิบัติหนาท่ีทางสังคม หรือบทบาทหนาท่ีแบบไมเปนทางการ 
3.  เพ่ือใหไดขอเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงแกไข การปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานกลาง 

 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
  ผูวิจัยสามารถสรางกรอบแนวคิดในการศึกษาผลการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานกลาง
ในมุมมองของผูนำชุมชน โดยการวิจัยชิ้นน้ีเปนการศึกษาผลการปฏิบัติหนาท่ีท้ังท่ีเปนทางการ และไมเปนทางการ 
โดยผานมุมมองของผูนำชุมชนตามกรอบแนวคิด ดังน้ี 

บทบาทและอำนาจหนาท่ีตามกฎหมายกำหนด 
1. อำนาจหนาที่ในการจัดทำพิจารณาใหความ 
     เห็นชอบอนุมัติกฎหมาย 
  -  พิจารณาออกกฎหมาย แกไข เปล่ียนแปลง  
     ยกเลิก เทศบัญญัติ 
  -  เห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
     ประจำป และ งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
  -  เห็นชอบหลักเกณฑการจัดเก็บภาษี อากรทองถิ่น 
  -  อนุมัติ จัดซ้ือ ยกเลิกทรัพยสินสาธารณะ 
2.   อำนาจหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบถวงดุล 
     อำนาจ ฝายบริหาร 
  -  ตั้งกระทูถามฝายบริหาร 
  - แตงตั้งคณะกรรมการสภาทองถิ่นเพื่อตรวจสอบการ   

ทำงานของฝายบริหาร 
  -  ออกเสียงประชามติ  

บทบาทหนาท่ีทางสังคม 
หรือบทบาทหนาท่ีไมเปนทางการ 

1. ดานการทำหนาที่ในการเปนตัวแทนประชาชน 
 - สะทอนปญหา ความตองการความคิดเห็น 
   ของประชาชนไปยังฝายบริหาร 

   - ศึกษาวิเคราะหปญหาความตองการของ 
     ประชาชน 
   - ผลักดันใหฝายบริหารนำปญหาทำเปน 
     โครงการเพื่อตอบสนองความตองการ 
     ของประชาชน 
2. ดานการกระจายขาวสารขอมูลระหวางประชาชน   

ชุมชน และเทศบาล 
3.  ดานการทำหนาที่ในฐานะผูนำ 
   - การช้ีนำทางความคิดใหประชาชน ชุมชน 
   - การเปนที่พึ่งพิงของประชาชน 
4.  ดานความคาดหวังตอการทำหนาที่ 
   - การทำหนาที่ตามกฎหมาย 
   - การทำหนาที่ทางสังคม 

ขอเสนอแนะในการการปรับปรุงแกไข 
- การทำหนาที่ตามกฎหมาย 
- การทำหนาที่ทางสังคม 

ผลการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาเทศบาล 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
  การศึกษาคร้ังน้ี ใชระเบียบวิธีเชิงเชิงคุณภาพ โดยศึกษาขอบเขตเทศบาลตำบลบานกลาง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน จำนวน 12 หมูบาน กลุมประชากรเปาหมาย ไดแก ผูนำชุมชนในตำบลบานกลาง ประกอบดวย 
ผูใหญบาน ประธานกลุมสตรีแมบาน ประธานกลุม อสม. หมูบานละ 1 คน ท้ังหมด 12 หมูบาน รวมท้ังสิ้น 36 คน 
เก็บขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางท่ีเจาะจงขอบเขตของคำถามตาม
วัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลวามีความเท่ียงตรงและมีความ
นาเชื่อถือของขอมูล โดยการตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) คือ ทำการศึกษาจากแหลงท่ีมาตาง ๆ 
ของขอมูลซ่ึงกันและกัน และการถายทอด การเลา ตรวจสอบระหวางผูเก่ียวของทุกขั้นตอนของการวิจัย เพ่ือพิสูจน
วาขอมูลท่ีผูวิจัยไดมาน้ัน ถูกตอง สอดคลองกันจากทุกแหลงขอมูลหรือไม 
 

สรุปผลการศึกษา 
   1. ในทัศนะของผูนำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานกลาง เก่ียวกับผลการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย
กำหนด ผูใหญบานสวนใหญมีทัศนะท่ีดีเก่ียวกับผลการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายกำหนดของสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบานกลาง ในการพิจารณาใหเห็นชอบหลักเกณฑการจัดเก็บภาษีอากรทองถิ่น คำนึงถึงความถูกตอง เปนธรรม 
โดยมีการออกเทศบัญญัติการจัดเก็บภาษีอากรทองถิ่น มีอัตราการจัดเก็บภาษีท่ีชัดเจน  
  การใชอำนาจหนาท่ีในการอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป และงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานกลาง สามารถพิจารณาถูกตอง เหมาะสม คำนึงถึงประโยชนสาธารณะ สวน
ใหญเปนเร่ืองการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การขยายเขตไฟฟา การสรางถนน ดานสาธารณูปโภค ระบบประปา  
  การควบคุม ตรวจสอบ ถวงดุลอำนาจฝายบริหารในเร่ืองตั้งกระทูถามฝายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
สามารถทำหนาท่ีในการตรวจสอบถวงดุลการใชอำนาจหนาท่ีฝายบริหารไดดี ในการตั้งกระทูถามดวน การอภิปราย
สอบถามขอเท็จจริงหรือขอสงสัยในเร่ืองท่ีฝายบริหารเสนอมา ไดแก การจัดซ้ือครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง การ
จัดซ้ือรถขยะ การกอสรางอาคารเรียน การขอกูเงินจัดซ้ือท่ีดิน  
   การแตงตั้งคณะกรรมการสภาทองถิ่น ตรวจสอบถวงดุล การทำงานของฝายบริหารสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบานกลาง ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล และคณะกรรมการแปรญัตติ
งบประมาณรายจาย (คณะกรรมการสามัญ) โดยการใชอำนาจหนาท่ีดังกลาวสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานกลาง             
ไดดำเนินการตามท่ีกฎหมายกำหนดเทาน้ัน การใชอำนาจหนาท่ีดังกลาวยังถูกจำกัดดวยระเบียบ กฎหมาย การทำ
หนาท่ีจึงอยูในกรอบ ประเด็นน้ีกำนัน ผูใหญบาน เห็นวาสมาชิกสภาเทศบาลสามารถทำหนาท่ีไดไมมากนัก 
   การออกเสียงประชามติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานกลาง สามารถทำหนาท่ีถวงดุลการใชอำนาจหนาท่ี
ฝายบริหารไดดี ในเร่ืองกรณีกูเงินจัดซ้ือท่ีดิน เพ่ือกอสรางศูนยราชการ ศูนยกีฬาและนันทนาการ ผูใหญบาน มีการ
ยื่นคำรอง ขอคัดคานการกูเงินดังกลาว ฝายสภาเทศบาลฯ มีมติท่ีประชุมสภาฯ ใหฝายบริหารฯ ไปดำเนินการจัดทำ
ประชามติ จากประชาชนจำนวน 12 หมูบานใหม เปนการรับฟงเสียงประชาชนสวนใหญและใหนำเสนอตอท่ีประชุม
สภาเทศบาลอีกในคราวประชุมคร้ังตอไป  
   2. ในทัศนะของผูนำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล เก่ียวกับผลการปฏิบัติหนาท่ีทางสังคมผูใหญบานสวนใหญ
มีทัศนะท่ีดีเก่ียวกับผลการปฏิบัติหนาท่ีทางสังคมหรือบทบาทหนาท่ีแบบไมเปนทางการของสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบานกลาง ในดานการวิเคราะหปญหาความตองการของประชาชน ผลักดันใหฝายบริหารนำปญหาทำเปน
โครงการบรรจุเขาแผนงานงบประมาณ  

ประธานแมบานมีทัศนะท่ีดี ในเร่ืองสมาชิกสภาเทศบาลมีการสำรวจความตองการการฝกอาชีพ รวมถึง
เร่ืองท่ัวไปท่ีเทศบาลตองการขอมูลระหวางชุมชนและเทศบาล  
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ประธาน อสม. มีทัศนะท่ีดีตอสมาชิกสภาเทศบาลในการแจงขอมูลขาวสารของเทศบาล ใหประชาชนใน
พ้ืนท่ีทราบทุกเร่ือง โดยเฉพาะเร่ืองการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง การปฏิบัติตนใหเปน
แบบอยางท่ีดีในเร่ืองการดำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ละเวนอบายมุข มีความเปนกลาง สามารถรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนไดทุกฝาย มีจิตอาสาในการทำงาน มีความจริงใจ จริงจังในการทำงาน ใสใจ สนใจ คนในชุมชน
เร่ืองการพัฒนาอาชีพ รายได และการพัฒนาการสาธารณสุข รวมถึงทุก ๆ ดานใหท่ัวถึง มีความคิดสรางสรรค  

การเปนท่ีพ่ึงของประชาชน ในทัศนะของผูใหญบาน สวนใหญเห็นวาสมาชิกสภาเทศบาลเปนท่ีพ่ึงของ
ประชาชนในดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานมากท่ีสุด ประธานแมบานสวนใหญเห็นวาสมาชิกสภาเทศบาลเปนท่ีพ่ึง
ในดานการพัฒนาชุมชนและการสงเสริมอาชีพ ประธาน อสม. สวนใหญมีความเห็นวาสมาชิกสภาเทศบาลสามารถ
เปนท่ีพ่ึงไดในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตรองลงมา และดานสังคม ดานการสาธารณสุข รวมถึงดานการบริการ 

การทำหนาท่ีเปนผูชี้นำทางความคิดของประชาชน ผูใหญบานสวนใหญ เห็นวาสมาชิกสภาเทศบาล
สามารถเปนผูชี้นำทางความคิดไดดี ในเร่ืองการใหคำแนะนำประชาชนในเร่ืองตางๆท่ีทำใหประชาชนไดรับประโยชน 
ประธาน อสม. สวนใหญเห็นวาสมาชิกสภาเทศบาลมีการเชิญชวนใหประชาชนหันมาออกกำลังกาย โดยขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก สสส.และของบประมาณจากเทศบาล ประธานแมบาน สวนใหญมีความเห็นวาสมาชิกสภา
เทศบาลมีการแสดงความคิดเห็นในการประชุมประชาคม และการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  

ผูนำชุมชนมีความคาดหวังในการทำหนาท่ีของสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลบานกลางในการทำหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกำหนด ในการตรวจสอบและควบคุมการทำงานของฝายบริหารไดในเร่ืองท่ีไมเปนประโยชนสาธารณะ และ
ชวยตรวจสอบการทุจริตทุกโครงการ ความคาดหวังในการทำหนาท่ีตามในฐานะตัวแทนของประชาชน ผูใหญบาน
สวนใหญมีความคาดหวังในการชวยการผลักดันโครงการตางๆ เขามาชวยพัฒนาในหมูบาน/ ชุมชน แจงขาวสารของ
เทศบาลใหประชาชนในพ้ืนท่ีทราบทุกเร่ือง  

ประธาน อสม.มีความคาดหวังใหสมาชกิสภาเทศบาลดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง 
ปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีในเร่ืองการดำรงชีวิต พัฒนาการสาธารณสุข และมีความคิดสรางสรรค เพ่ือท่ีจะได
พัฒนาหลาย ๆ ดาน ตองกลาคิด กลาทำ มีความเสียสละสูง มีจิตอาสา ไมเห็นแกตัว ตองมีคุณธรรม สมาชิกสภา
เทศบาลทานใดท่ีมีคุณธรรมก็จะไดรับการสนับสนุนจากประชาชนอีก 

ประธานแมบานสวนใหญมีความคาดหวังวา สมาชิกสภาเทศบาลมีจิตอาสาในการทำงานมีความจริงใจ 
จริงจังในการทำงาน ใสใจ สนใจ คนในชุมชนเร่ืองการพัฒนาอาชีพ รายได รวมถึงทุก ๆดานใหท่ัวถึง มีคุณธรรม 
จริยธรรม ละเวนอบายมุข มีความเปนกลาง สามารถรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไดทุกฝาย  

3. ผูนำชุมชนมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานกลาง 
อยางไรบาง 
   3.1 การทำหนาท่ีตามกฎหมายกำหนด  

ผูนำชุมชนมีขอเสนอแนะ เก่ียวกับการปรับปรุงแกไข การทำหนาท่ีตามกฎหมายกำหนด (ฝายนิติ
บัญญัติ) ของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานกลาง ดังน้ี 

(1) สมาชิกสภาเทศบาลควรมีการพัฒนาความรู ความสามารถของตนเอง เพ่ือท่ีจะ
นำไปใชในการทำหนาท่ีฝายนิติบัญญัติ ในการพิจารณาใหความเห็นชอบในเร่ืองตางๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนดได
อยางถูกตอง เปนธรรม และเปนประโยชนสาธารณะโดยรวม  

(2) สมาชิกสภาเทศบาล ควรมีการตรวจสอบ ควบคุม ถวงดุล การทำงานของฝาย
บริหารในเร่ืองท่ีไมเปนประโยชนสาธารณะ และชวยตรวจสอบการทุจริตทุกโครงการ 

    3.2 การทำหนาท่ีทางสังคม  
ผูนำชุมชนมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงแกไข การทำหนาท่ีเปนตัวแทนของประชาชนของ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานกลาง ดังน้ี  
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(1) ควรแจงขาวสารของเทศบาล ใหประชาชนในพ้ืนท่ีทราบทุกเร่ือง 
(2) อยากใหสมาชิกสภาเทศบาลออกสำรวจ ออกเยี่ยมเยียนประชาชนในชุมชน 

สอบถามปญหาและความตองการ ของคนในชุมชนวาใคร ตองการความชวยเหลือใดบาง ประชาชนสวนใหญมีความ
ตองการอะไร เพ่ือรับทราบปญหา วิเคราะหและหาแนวทางการแกไขปญหาไดตามความตองการของประชาชน   
โดยอาจจะจัดทำเปนแผนงานการออกเยี่ยมเยียน ทุก 3 เดือน เปนตน  

(3) เปนตัวแทนของประชาชนในการ เสนอปญหาและความตองการของชุมชน ไปยังฝาย
บริหาร เพ่ือใหในชุมชนมีการพัฒนา มีความเจริญ และไดรับการแกไขปญหาอยางเรงดวนและตรงความตองการของชุมชน  

(4) ควรปฏิบัติตนเองอยูในศีลธรรม ควรมีคุณธรรม ควรมีความซ่ือสัตย สุจริต มีจิต
อาสา ไมเห็นแกตัว ชวยเหลือดวยความจริงใจ 

(5) การปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดี ในเร่ืองการดำรงชีวิต การมีจริยธรรม ละเวน
อบายมุข  

(6) การมีความเปนกลาง สามารถรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไดทุกฝาย นำปญหา
ไปเสนอยังฝายบริหารและชวยหาแนวทางการแกไขปญหาอยางเรงดวน  

(7) การมีจิตอาสาในการทำงาน มีความจริงใจ ใสใจ คนในชุมชนทุกๆดานใหท่ัวถึง  
(8) การมีความคิดสรางสรรค เพ่ือท่ีจะไดพัฒนาหลาย ๆ ดาน เพ่ือใหชุมชนมีความ 
เจริญกาวหนา  
(9) ตองมีอุดมการณ กลาคิด กลาทำ มีความเสียสละสูง มีจิตอาสา ไมเห็นแกตัว  
(10) ตองมีคุณธรรม 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
  ทัศนะเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีตามกฎหมายกำหนด ของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานกลาง ในภาพรวม 
พบวาผูนำชุมชนมีความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิด Max Weber, อางใน ศิริพงษ ลดาวัลย ณ อยุธยา (2551:52) การไดมาซ่ึงอำนาจหนาท่ีอยางชอบธรรมของ
บุคคลในสังคมเกิดขึ้นมาได 3 แหลง คือ อำนาจหนาท่ีตามประเพณีนิยม อำนาจหนาท่ีตามบารมีนิยม และอำนาจ
หนาท่ีตามกฎหมาย ตามหลักแหงอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ (Authority, Responsibility) ในองคกรขนาด
ใหญท่ีมีการจัดรูปแบบการทำงานระบบราชการในองคกรเทศบาล ซ่ึงในการทำหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนดน้ัน 
สมาชิกสภาเทศบาลสามารถทำหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนดไดดี ดังน้ัน ผูนำชุมชนเห็นวาสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
บานกลาง สามารถปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทอำนาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกำหนดไวได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด Max 
Weber, (อางใน ศิริพงษ ลดาวัลย ณ อยุธยา, 2551) หนาท่ี (Authority) ท่ีกลาววาความสามารถในการสั่งการ 
บังคับบัญชา หรือกระทำการใดๆ เพ่ือใหมีการดำเนินกิจกรรมหรือปฏิบัติการตางๆ ใหเปนไปตามภารกิจหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมายใหกระทำ 
   ทัศนะเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีทางสังคมหรือบทบาทท่ีไมเปนทางการของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานกลาง 
พบวา ผูนำชุมชนมีทัศนะคติท่ีดีในการปฏิบัติหนาท่ีในเร่ืองวิเคราะหปญหาความตองการของประชาชน ผลักดันให
ฝายบริหารนำปญหาทำเปนโครงการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน สอดคลองกับแนวคิดของ กฤษณะ 
พินใจ (2539) กลาวถึงการพิจารณาความเปนผูนำ ซ่ึงมี 2 ลักษณะ คือ (1) การพิจารณาจากตำแหนงท่ีเปนทางการ 
โดยมาเปนตำแหนงท่ีทางราชการยอมรับผูนำลักษณะน้ีมาจากการเลือกตั้งของคนในชุมชน จึงถูกแตงตั้งอยางเปน
ทางการจากหนวยงานรัฐท่ีมีหนาท่ีโดยตรง เชนการเลือกตั้งกำนัน ผูใหญบาน ไดรับการแตงตั้งจากหนวยงานระดับ
อำเภอ มีการประกาศอยางเปนทางการใหคนในชุมชนทราบ ผูนำประเภทน้ีจะเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในการ
ติดตอกับหนวยงานราชการท่ีสำคัญหนวยงานรัฐไดมอบหมายอำนาจบางอยางให ซ่ึงสมาชิกสภาเทศบาลสามารถ
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สอดคลองกับแนวคิดน้ี เพราะสมาชิกสภาเทศบาลเปนผูท่ีไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการถูกตอง ไดรับการยอมรับ 
ณ ขณะน้ัน แตแนวคิดท่ี (2) การพิจารณาจากผูนำแบบไมเปนทางการ ซ่ึงเปนผูนำท่ีไมไดรับการแตงตั้งจาก
หนวยงานรัฐ แตเปนการยอมรับของประชาชนสวนใหญในชุมชนน้ัน ผูนำลักษณะน้ีจะเปนผูท่ีเคยกระทำคุณงาม
ความดีหรือประโยชนสาธารณะใหกับชุมชนเปนระยะเวลายาวนาน ซ่ึงสมาชิกในชุมชนยอมรับและใหความเชื่อถือใน
ปจจุบันยังคงเปนท่ีพ่ึงพาอาศัยของประชาชน ผูนำลักษณะน้ีปรากฏในดานความมีชื่อเสียง เชนอดีตผูนำท่ีเปน
ทางการ ผูร่ำรวยม่ังคั่ง ผูมีความรูดานตาง ๆ  
   สำหรับขอเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาเทศบาลน้ัน ผูนำชุมชนมี
ขอเสนอแนะในการทำหนาท่ีทางสังคม โดย (1) อยากใหสมาชิกสภาเทศบาลออกสำรวจ ออกเยี่ยมเยียนประชาชน 
สอบถามปญหาและความตองการของคนในชุมชนเพ่ือรับทราบปญหา วิเคราะหและหาแนวทางการแกไขปญหาได
ตามความตองการของประชาชน (2) ทำหนาท่ีในการกระจายขาวสารของเทศบาลใหประชาชนในพ้ืนท่ีทราบทุกเร่ือง 
(3) สามารถเปนตัวแทนของประชาชน เสนอปญหาและความตองการไปยังฝายบริหารเพ่ือใหแกไขปญหาอยาง
เรงดวนและตรงความตองการของชุมชน (4) ควรปฏิบัติตนเองอยูในศีลธรรม มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต มีจิต
อาสา ไมเห็นแกตัว ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ วันเฉลิม ณะรงคชัย (2555) ท่ีไดศึกษาบทบาทของสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองแมฮองสอนในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น ซ่ึงจากผลการตอบแบบสอบถามของ
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งน้ัน พบวา กลุมตัวอยางไดประเมินบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอนในการ
สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นในภาพรวม ยังอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาถึงบทบาทดานการ
สงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุมองคกรเครือขายชุมชนดานการแสวงหา/ระดมทุนเพ่ือชุมชนและดานการสรางกลไก
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ก็ยังอยูในระดับปานกลาง เชนกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาประชาชนยังมีความ
ตองการใหสภาชิกสภาเทศบาลแสดงบทบาทในการสรางความเขมเข็งของชุมชนใหมากขึ้นกวาน้ี 

 และยังสอดคลองกับแนวคิด Max Weber, (อางใน ศิริพงษ ลดาวัลย ณ อยุธยา, 2551) เร่ืองความ
รับผิดชอบ (Responsibility) เปนเร่ืองของการรับผิดชอบตอการกระทำใดๆ ท่ีไดกระทำลงไปและพรอมท่ีจะถูก
ตรวจสอบตลอดเวลา ดังน้ัน เจาหนาท่ีท่ีทำงานในองคกรแบบระบบราชการทุกคนตองมีความสำนึกตอความ
รับผิดชอบในการกระทำของตนเสมอ คือตองพรอมท่ีจะรับความดีความชอบถาทำงานสำเร็จ และตองพรอมท่ีจะ
ยอมรับความผิดพลาดท่ีเกิดจากการกระทำของตน พรอมท่ีจะถูกตรวจสอบจากผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีมีอำนาจเสมอ 
ในทัศนะของเม็กซเวเบอร มีมุมมองวา ภาระหนาท่ี อำนาจหนาท่ีเปนสิ่งท่ีมอบหมายกันได แตสำหรับเร่ืองของความ
รับผิดชอบน้ัน เปนสิ่งท่ีไมสามารถมอบหมายกันได ดังน้ันบทบาทการใชอำนาจหนาท่ีฝายนิติบัญญัติของสมาชิกสภา
เทศบาล เปนการใชอำนาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญตัหิรือตามท่ีกฎหมายกำหนดไว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานกลาง 
จึงตองมีความรับผิดชอบปฏบิัตหินาท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญตัิไว ภาระหนาท่ีและอำนาจหนาท่ีเปนสิ่งท่ีมอบหมายกันได 
แตสำหรับเร่ืองของความรับผิดชอบน้ันเปนสิ่งท่ีมอบหมายกันไมได  
 

ขอเสนอแนะ  
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานกลางควรมีการพัฒนาองคความรูตลอดเวลา เพ่ือใหเกิดวิสัยทัศนท่ี
ทันสมัย ทันยุค ทันเหตุการณ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติบทบาทอยางมีประสิทธิภาพ นำพาชุมชนใหมีชีวิตความ
เปนอยูท่ีดีขึ้น 

2) สมาชิกสภาเทศบาลควรศึกษาระเบียบ กฎหมาย เพ่ือรองรับกระบวนการ ขั้นตอน ภายใตกลไกของ
สภาเทศบาล โดยมุงผลสัมฤทธ์ิในทางปฏิบัติ 

3) สมาชิกสภาเทศบาล ในบทบาทท่ีเปนผูนำชุมชนควรทำตัวเปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
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ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
  1) ในการศึกษาคร้ังตอไปควรเปนเชิงผสม หรือใชแนวคิดทฤษฎีอ่ืนมาใชในการศึกษา 
  2) ในการศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษาบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาล/หรือของนายกเทศมนตรี  

3) ในการศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษาระดับอำเภอ เพ่ือหาความแตกตางระหวางพ้ืนท่ีและเปรียบเทียบผล 
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การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
 
Administration according to the good governance principles of the municipality Pasemas, 
Sungai Kolok District Narathiwat Province 

 
ผูวิจัย    เจะยูสนี  ตาเหย็บ 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สขุสม 

    ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัย เร่ืองการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส ในปจจุบัน 2. เพื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจตอหลักธรรมา ภิบาลกับปจจัยสวนบุคคลของ
เทศบาลตำบลปาเสมัส อำเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และ 3. เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส กลุมตัวอยางอยูในเขตพื้นท่ี
เทศบาลตำบลปาเสมัส จำนวน 389 คน กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคำนวณของ Tara Yamane โดยใชวิธี
สุมตัวอยางแบบบังเอิญ เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
คือ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย ผลวิเคราะหระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลปา
เสมัสโดยหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) พบวาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล 
ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมอยู ในระดับมาก ( x  = 2.77 , S.D = 0.559)              
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาประชาชนในพื้นที่มีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาล ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ดังน้ี ลำดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ไดแก ดานหลัก
นิติธรรม ( x  = 2.81 , S.D = 0.437) ลำดับรองลงมาไดแก ดานหลักความโปรงใสและดานหลักความคุมคา                 
( x  = 2.77 , S.D = 0.559) ดานหลักคุณธรรมและดานหลักความรับผิดชอบ ( x  = 2.76 , S.D = 0.563) และ
ลำดับท่ีมีความคิดเห็นต่ำสุด ไดแก ดานหลักความมีสวนรวม ( x  = 2.69, S.D = 0.505) 
 
คำสำคัญ : หลักธรรมาภิบาล / ตำบลปาเสมัส 
 
Abstract 

Research on administration according to good governance principles of Pasamas 
Subdistrict Municipality, Sungai Kolok District Narathiwat Province Objective 1. To study 
the administration according to the good governance principles of Pasamas Subdistrict 
Municipality, Sungai Kolok District Narathiwat Province at present 2. To compare 
knowledge and understanding of good governance principles and personal factors of Pasamas 
Subdistrict Municipality, Sungai Kolok District, Narathiwat Province and 3. To study the 
guidelines for the development of administration according to the good governance principles 
of the Paseas Subdistrict Municipality Sungai Kolok District Narathiwat Province The 
samples were 389 people in the area of Pasemas Subdistrict Municipality. The sample size 
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was determined using Tara Yamane's formula using accidental sampling. The tools used for 
data collection were Percentage, mean, and standard deviation 

The results of the analysis on the level of administration according to the good 
governance principles of the Municipality of Pasemas by means of average and The standard 
deviation (S.D) found that the administration according to the good governance principles of 
Pasamas Subdistrict Municipality, Sungai Kolok District Narathiwat Province In overall, it 
was at the high level ( x = 2.77, SD = 0.559). When considered in detail, it was found that the 
people in the area had a high level of opinions towards the administration according to the 
good governance of the Paseas Subdistrict Municipality, Su Hai District. Gangolok 
Narathiwat Province as follows: The order of opinion most is the rule of law ( x = 2.81, SD = 
0.437), next is Transparency and worthiness ( x = 2.77, SD = 0.559), morality and responsibility 
( x = 2.76, SD = 0.563), and the lowest order was participation ( x = 2.69, SD = 0.505) 
 
Keywords : Good governance principles / Paseum district 
 

บทนำ 
  ความเปนมาและความสำคัญของปญหา องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนรูปแบบหนึ่งของการปกครองท่ี
สะทอนการกระจายอำนาจใหหนวยการปกครองพ้ืนฐานของประเทศโดยแทจริง อันเปนการสนองตอบตอนโยบาย
การกระจายอำนาจสูทองถิ่นของรัฐบาลที่จะใหอำนาจการบริหารงานแกหนวยการปกครองทองถิ่นเพื่อใหทองถิ่น
สามารถบริหารงานที่แกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่นดวยตนเองตามอำนาจหนาที่และมีความเปนอิสระ ในการ
ตัดสินใจในสิ่งท่ีเก่ียวของกับประชาชนในทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนกฎหมายหลักในการพัฒนาการปกครองทองถิ่นรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ไดปรับเพ่ิม
บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น 
โดยกระจายอำนาจสูทองถิ่นทั้งในดานการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ระบบการบริหารจัดการ ใหมีความ
โปรงใส สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวมพัฒนาประเทศ และรวมพัฒนาทองถิ่นของ
ตนเอง รัฐธรรมนูญบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระ และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ สงเสริมใหประชาชน เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ
ตรวจสอบการทุกขั ้นตอนของการบริหารงาน เพื ่อการบริหารจัดการภาครัฐที ่มีประสิทธิผล มีความโปรงใส 
ประชาชนสามารถตรวจสอบได ทุกขั้นตอนตั้งแตการเร่ิมจัดทำแผนงาน โครงการ การจัดทำงบประมาณขอบัญญัติ 
การจัดซ้ือ จัดจาง ผลการดำเนินงานการบริหารงานงบประมาณซ่ึงประชาชนในทองถิ่นสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร
สามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน เพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล  
 เพื่อใหเกิดประสิทธิผลการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Govemance)ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 และสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
หรือธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีกอใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน จนทำใหประชาชน 
เกิดความยอมรับนับถือ สรางความเชื่อมั่นไดวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนอยางแทจริง ตามความตองการของประชาชน หรือหลักการบริหารจัดการที ่ด ีหรือธรรมาภิบาล           
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 ระบุวา          
ธรรมาภิบาล มีองคประกอบ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม 
หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา 
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หลักธรรมาภิบาล 
1. ดานการบริหารงานตามหลักนิติธรรม  
2. ดานการบริหารงานตามหลักคุณธรรม  
3. ดานการบริหารงานตามหลักความโปรงใส  
4. ดานการบริหารงานตามหลักความมีสวนรวม  
5. ดานการบริหารงานตามหลักความ
รับผิดชอบ  
6. ดานการบริหารงานตามหลักความคุมคา  

วัตถุประสงคของการวจิัย 
ในการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาสในปจจุบัน  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความรูความเขาใจตอหลักธรรมาภิบาลกับปจจัยสวนบุคคลของเทศบาลตำบลปาเสมัส 
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาสกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
      ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

กรอบแนวคิดที่ใชในการวจิัย 
  

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดำเนินการตรวจสอบความครบถวนสมบรูณ

ของการตอบแบบสอบถามโดยแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก ลงรหัสตามที่กำหนดไว ลวงหนา ประมวลผล
ขอมูล จากขอมูลที่ไดลงรหัสแลวบันทึกไวโดยใชโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป เพื่อการศึกษาทางสังคมศาสตร และ
วิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก ในแบบสอบถามสวน ที่ 1 
การอธิบายปจจัยสวนบุคคลหรือขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการนำเสนอขอมูลในรูปของคาความถี่ 
(Frequency) และคารอยละ (Percentage) เพ่ือวิเคราะหลักษณะของประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางท่ีศึกษา 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของเทศบาล ตำบลปาเสมัส 
อำเภอ สุไหงโก-ลก จังหวดันราธิวาส 
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  2. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล
ของเทศบาลตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
ประกอบดวย การหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือใชวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส โดยนำเสนอขอมูลในรูปแบบตารางควบคูกับการบรรยาย 
  3. นำขอเสนอแนะอ่ืนๆ จากแบบสอบถามสวนท่ี 3 มาสรุปหรือวิเคราะหในลักษณะ การบรรยายเชิงพรรณนา 
 

ผล/สรุปผล 
 พบวาระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลปาเสมัส อำเภอ สุไหง
โก-ลก จังหวัดนราธิวาส เม่ือจำแนกตามสถานภาพดานอายุ ปรากฏดังน้ี อายุต่ำกวา 20 ป มีลำดับความคิดเห็นตอ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยู ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.66 สำหรับผลการ
พิจารณาผลเปนรายขอปรากฏกวา มีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.59-2.72 ซึ ่งดานที ่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก             
ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม และดานหลักความรับผิดชอบ ( x = 2.72, S.D =0.458) อายุ 21-30 ป           
มีลำดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
2.77 สำหรับผลการพิจารณาผลเปนรายขอปรากฏกวา มีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.64-2.86 ซึ่งดานที่มีคาเฉลี่ย
มากท่ีสุด ไดแก ดานหลักความโปรงใส และดานหลักความคุมคา ( x = 2.86, S.D =0.573) อายุ 31-40 ป มีลำดับ
ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.78 
สำหรับผลการพิจารณาผลเปนรายขอปรากฏกวา มีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.69-2.83 ซ่ึงดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 
ไดแก ดานดานหลักนิติธรรม ( x = 2.83, S.D =0.459) อายุ 41-50 ป มีลำดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.77 สำหรับผลการพิจารณาผลเปนรายขอ
ปรากฏกวา มีคะแนนเฉลี ่ยอยูระหวาง 2.74-2.84 ซึ ่งดานที่มีคาเฉลี ่ยมากที ่สุด ไดแก ดานดานหลักนิติธรรม                
( x = 2.84, S.D =0.448) อายุ 51-60 ป มีลำดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.75 สำหรับผลการพิจารณาผลเปนรายขอปรากฏกวา มีคะแนนเฉลี่ยอยู
ระหวาง 2.69-2.79 ซึ่งดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ดานดานหลักคุณธรรม และดานหลักความรับผิดชอบ             
( x = 2.79, S.D =0.493) และอายุตั้งแต 61 ปขึ้นไป มีลำดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.77 สำหรับผลการพิจารณาผลเปนรายขอปรากฏกวา มีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.66-2.82 ซ่ึงดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานดานหลักนิติธรรม ( x = 2.82, S.D =0.441) 
 พบวาระดับความคิดเหน็ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลของเทศบาลตำบลปาเสมัส อำเภอ สุไหงโก-ลก 
เมื ่อจำแนกตามสถานภาพดานระดับการศึกษา ปรากฏดังนี้ ระดับประถมศึกษา มีลำดับความคิดเห็นตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.73 สำหรับผลการพิจารณาผล
เปนรายขอปรากฏวา มีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.65-2.79 ซึ่งดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ดานหลักนิติธรรม             
( x = 2.79, S.D =0.433) ระดับ ม.3 – ม.6 มีลำดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.78 สำหรับผลการพิจารณาผลเปนรายขอปรากฏวา มีคะแนนเฉลี่ยอยู
ระหวาง 2.70-2.80 ซึ่งดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ดานหลักนิติธรรม ( x = 2.80 , S.D =0.469) ระดับปวส.-
ปริญญาตรี มีลำดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.73 สำหรับผลการพิจารณาผลเปนรายขอปรากฏวา มีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.69-2.77 ซึ่งดานที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ดานหลักนิติธรรม ( x = 2.77, S.D =0.433 ) และระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก มีลำดับ
ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.76 
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สำหรับผลการพิจารณาผลเปนรายขอปรากฏวา มีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.69-2.81 ซ่ึงดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 
ไดแก ดานหลักนิติธรรม ( x = 2.81, S.D =0.469) 
 พบวาระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหง
โก-ลก เมื่อจำแนกตามสถานภาพดานระดับการศึกษา ปรากฏดังนี้ อาชีพรับราชการ มีลำดับความคิดเห็นตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.75 สำหรับผลการพิจารณาผล
เปนรายขอปรากฏวา มีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.71-2.81 ซึ่งดานที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานหลักนิติธรรม         
( x = 2.81, S.D =0.421) อาชีพธุรกิจสวนตัว มีลำดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 2.75 สำหรับผลการพิจารณาผลเปนรายขอปรากฏวา มีคะแนนเฉลี่ยอยู
ระหวาง 2.70 -2.75 ซ่ึงดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสดุ ไดแก ดานหลักนิติธรรม ( x = 2.82, S.D =0.434) อาชีพเกษตรกร 
มีลำดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 
2.72 สำหรับผลการพิจารณาผลเปนรายขอปรากฏวา มีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.62 -2.75 ซ่ึงดานท่ีมีคาเฉลี่ยมาก
ท่ีสุด ไดแก ดานหลักนิติธรรม ( x = 2.75, S.D =0.493) อาชีพรับจาง มีลำดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 2.81 สำหรับผลการพิจารณาผลเปนรายขอ
ปรากฏวา มีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.73 -2.88 ซ่ึงดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานหลักนิติธรรม ( x = 2.88, 
S.D =0.385) และอาชีพอ่ืนๆ มีลำดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 2.81 สำหรับผลการพิจารณาผลเปนรายขอปรากฏวา มีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.67 -
2.75 ซ่ึงดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสดุ ไดแก ดานหลักคุณธรรม และดานหลักความรับผิดชอบ ( x = 2.75, S.D =0.530) 
 พบวาระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลปาเสมัส ความคิดเห็น
อยูในระดับมาก ( x = 2.76 , S.D = 0.536) มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ท้ัง 5 ขอ ขอท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด 
ไดแก ทานเห็นวาผูบริหารสมาชิกและพนักงานของเทศบาลตำบลปาเสมัสปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมบน
พ้ืนฐานของศีลธรรมและจริยธรรม ( x = 2.81 , S.D = 0.947) 
 พบวาระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลปาเสมัส ความคิดเห็น
อยูในระดับมาก ( x = 2.77 , S.D = 0.559) มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ท้ัง 5 ขอ ขอท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด 
ไดแก ทานเห็นวาเทศบาลตำบลปาเสมัสเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่รับทราบถึงผลการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ        
( x = 3.01 , S.D = 0.777) 
 พบวาระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลปาเสมัส ความคิดเห็น
อยูในระดับมาก ( x = 2.69 , S.D = 0.505) มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ท้ัง 5 ขอ ขอท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด 
ไดแก ทานเห็นวาเทศบาลตำบลปาเสมัสเปดโอกาสใหประชาชนเสนอปญหาและความตองการของประชาชนเสมอ     
( x = 2.84 , S.D = 0.780) 
 พบวาระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลปาเสมัส ความคิดเห็น
อยูในระดับมาก ( x = 2.76 , S.D = 0.947) มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ท้ัง 5 ขอ ขอท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด 
ไดแก ทานเห็นวาเทศบาลตำบลปาเสมัสนำโครงการกิจกรรมที่เสนอโดยประชาชน ไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม        
( x = 2.81 , S.D = 0.947) 
 พบวาระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลปาเสมัส ความคิดเห็น
อยูในระดับมาก ( x = 2.77 , S.D = 0.559) มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ท้ัง 5 ขอ ขอท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด 
ไดแก ทานเห็นวาเทศบาลตำบลปาเสมัสของทานมีการลดขั้นตอนการปฏิบัติตอบสนองความตองการของประชาชน
ไดเปนอยางดี ( x = 3.02 , S.D = 0.777) 
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 สรุปไดวาระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลปาเสมัส ความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก ( x = 2.77 , S.D = 0.559) มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ทั้ง 6 ดาน ซึ่งที่มีความคดิเห็น
มากที่สุด ไดแก ดานหลักนิติธรรม (= 2.81 , S.D = 0.437) ลำดับรองลงมาไดแก ดานหลักความโปรงใสและดาน
หลักความคุมคา ( x = 2.77 , S.D = 0.559) ดานหลักคุณธรรมและดานหลักความรับผิดชอบ ( x = 2.76 , S.D = 
0.563) และลำดับท่ีมีความคิดเห็นต่ำสุด ไดแก ดานหลักความมีสวนรวม ( x = 2.69, S.D = 0.505) 
 

อภิปรายผล 
การวิจัย เร่ืองการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด

นราธิวาส ผูวิจัยพบปญหาเก่ียวกับการบริหารงานท่ีควรไดรับการแกไขจากดานมากไปหาดานนอยตามลำดับ ไดดังน้ี 
1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

ซ่ึงเก่ียวของกับตัวแปรดังตอไปน้ี  
2. เพศ ผลจากการทดสอบพบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอ การบริหารงานของเทศบาล

ตำบลปาเสมัส ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี ระดับ.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สมใจ สุระ 
(2558) ไดทำการศึกษา เรื ่อง “ความคิดเห็นของประชาชนตอการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ของฝาย
เครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม” ซึ่งพบวาปจจัยทางเพศ ไมมีความสัมพันธกับการยอมรับ
รูปแบบการจัดองคการทางสังคมแบบใหมตามหลักการบริหาร กิจการบานเมืองและสังคมท่ีด ีโดยผูวิจัยมีความเห็นวา 
ประชาชนท่ัวไปท่ีมีเพศ ตางกันบางคร้ังการแสดงออกในความคิดเห็นเก่ียวกับองคกรท่ีตางกัน ยอมมีความคิดเห็น
แตกตางกันออกไป แสดงใหเห็นถึงแตกตางของตัวบุคคล และองคกรท่ีมีการบริหารงานท่ีไมเหมือนกัน  

3. อายุ ผลจากการทดสอบพบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานของเทศบาล
ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ไมตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ประพรศรี นรินทรรักษ 
และสุวรรณา หลอโลหการ (2558) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ เครือขายบริการสุขภาพภูเก็ตผลการศึกษา ดานอายุ เปนปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็น
ของประชาชนตอการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลหมอนนาง ที ่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ.05โดยผู วิจัยมี ความเห็นวา ประชาชนทุกชวงอายุ ตางตองการใหเทศบาลตำบลปาเสมัส 
บริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล เชนเดียวกับเทศบาลอ่ืน ๆ ท่ีใชหลักบริหารงานดวยหลักธรรมภิบาลเชนเดียวกัน 
ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีวางไว 

4. ระดับการศึกษาผลจากการทดสอบพบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดตอการ
บริหารงานของเทศบาลตำบลปาเสมัส ในภาพรวมของระดับการศึกษาไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
อภิชาติ โชติชัชวาลกุล (2548) ไดทำการศึกษาวิจัย เร่ือง“หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตำบลหนองสะเดา หมูท่ี 4 ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี” ผลการวิจัยคร้ังน้ี เม่ือจำแนก
ตามระดับการศึกษาพบวาไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ.05สำคัญโดยผูวิจัยมีความเห็นวา ประชาชนใน
พื้นที่เทศบาลตำบลบางปาเสมัส มีความหลากหลายในระดับการศึกษา และมาติดตอราชการดวยเหตุและปจจยัท่ี
ตางกัน ดังน้ันความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลของหนวยงานของเทศบาลตำบลปาเสมัส 
จึงไมตางกันซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ี วางไว 
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อาชีพหลักผลการทดสอบพบวา ประชาชนที่มีอาชีพหลักตางกันมีความคิดเห็น ตอการบริหารงานของ
เทศบาลตำบลบางเสาธงไมแตกตางกันซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ อนุรัตน จักรเจริญพรชัย (2553, หนา4)            
ท่ีศึกษาวิจัยเร่ือง“ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตำบลศึกษากรณีองคการบริหารสวนตำบล หมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษา พบวา 
ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน เปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล ขององคการบริหารสวนตำบล ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ.05โดยผูวิจัยมีความเห็นวา ประชาชน ซ่ึงแม
จะมีอาชีพตางกัน ยอมตองการใหหนวยงานของรัฐ ปฏิบัติงานไปตามเจตนารมณของ กฎหมาย มีการบังคับใช
ระเบียบตามขอบัญญัตติางๆมาบังคับใชอยางเสมอภาคโดยตองการใหยึด หลักความถูกตอง ดีงาม และมีการสงเสริม
สนับสนุนใหประชาชนประกอบอาชีพดวยความซ่ือสัตย และมีระเบียบวินัย ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีวางไว 

2. กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความคิดเห็นวาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตำบลปาเสมัส ดังตอไปน้ี 
 ผลการศึกษาวิจัยความคิดเห็นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลปเสมัส พบวา 
ประชาชนกลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลปาเสมัส 6 ดานท้ัง 
อยูในระดับดี ไดแก หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักความคุมคา หลักคุณธรรม หลักความมีสวนรวมและหลัก
ความรับผิดชอบ ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลการวิจัยของสมใจ สุระมิตร (2558)       
ไดทำการศึกษา เรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนตอการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ของฝายเครื่องจักรกล 
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม” ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการปฏิบัติงานตามหลัก         
ธรรมาภิบาล ของฝายเคร่ืองจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม พบวา ประชาชนมีระดับความคิดเห็นตาม
หลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานสรุปคือ ดานหลักความรับผิดชอบ 
มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานหลักความโปรงใส ดานหลักความคุมคา ดานหลักการมีสวนรวม 
ดานหลักนิติธรรม และดานหลักคุณธรรมใหความสำคัญเปนลาดับสุดทาย ปญหาและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินโครงการของฝายเครื่องจักรกล กองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
พบวา ประชาชนสวนใหญมีความเห็นดวยมากกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในทุกโครงการ เพราะมองวาเปนการ
อานวยความสะดวกใหแกสังคมและชุมชนโดยรวม ตลอดจนเปนการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใหแกชุมชน และการ
พัฒนาการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ควรมีการปรับปรุงการดำเนินงานใหสอดคลองกับหลักการธรรมาภิบาลดาน
การมีสวนรวม และดานความโปรงใส เนื่องมากจากประชาชนในพื้นที่ยังขาดการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในโครงการตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งขาดการสำรวจความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีวาตองการใหดา
เนินโครงการอะไร เพ่ือจะสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 
 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการศึกษา มีขอเสนอแนะดังน้ี 
เชิงนโยบาย 
 1. ดานหลักนิติธรรม ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนอันดับสุดทายของหลักนิติธรรม 
คือ ทานเห็นวาผูบริหารเทศบาลตำบลปาเสมัสปฏิบัติตอประชาชนดวยความเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ ผูวิจัยจึง
เสนอแนะใหเทศบาลตำบลปาเสมัส ควรมีการจัดอบรมผูบริหารรวมกันพบปะประชาชนรวมกันเพ่ือท่ีสามารถสังเกต
การปฎิบัติตัวของผูบริหารท่ีมีตอประชาชนดวยความเสมอภาคไมเลือกปฎิบัติในใหบริการประชาชน  
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2. ดานหลักคุณธรรม ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนอันดับสุดทาย ท่ีมีตอดานหลัก
คุณธรรม คือ ทานคิดวาเทศบาลตำบลปาเสมัสใชหลักคุณธรรมในการบริหารงาน ผูวิจัยจึงเสนอแนะใหเทศบาล
ตำบลปาเสมัส ยึดหลักความถูกตอง ดีงาม ดวย ความซื่อสัตย สุจริต จริงใจ และมีระเบียบวินัย แสดงใหเห็นวา 
ประชาชนตองการใหหนวยงานมี ความซ่ือสัตย จริงใจ ใหปฏิบัติหนาท่ีหรือพิจารณาเร่ืองราวตาง ๆ ดวยความเปน
ธรรมมากกวาที เปนอยู เพ่ือจะไดเปนแบบอยางท่ีดีของสวนรวม เพ่ือประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ 

3. ดานหลักความโปรงใส ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนอันดับ สุดทายของดาน
ความโปรงใส คือ ทานเห็นวาเทศบาลตำบลปาเสมัสมีระบบการตรวจสอบการทำงานในหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงพฤติกรรมของการกระทำผิด แสดงใหเห็นวา ประชาชนตองการใหหนวยงานมีความโปรงใส เห็นระบบงานท่ี
ชัดเจนและตรงไปตรงมากวาท่ี เปนอยู ดังน้ัน หนวยงานของเทศบาลตำบลปาเสมัส ควรมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร
แกประชาชน ผูไดรับผลกระทบอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 

4. ดานหลักการมีสวนรวมผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนใน อันดับสุดทายของ
หลักการมีสวนรวม คือ ทานเห็นวาเทศบาลตำบลปาเสมัสมีระบบการตรวจสอบการทำงานในหนวยงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงพฤติกรรมของการกระทำผิด ผูวิจัยจึงเสนอแนะใหเทศบาลตำบลปาเสมัส สนับสนุนกิจกรรมการ 
ประชาคมของแตละชุมชนใหมากขึ ้นโดยผู บริหารควรเขารวมการประชาคมเพื ่อกระตุ นให ประชาชนเห็น
ความสำคัญของการประชาคมและการจัดทำและเสนอโครงการเพ่ือการพัฒนาหรือ การแกไขปญหาในพ้ืนท่ีมากขึ้น 

5. ดานหลักความรับผิดชอบ ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนใน อันดับสุดทายของ
หลักความรับผิดชอบ คือ ทานคิดวาเทศบาลตำบลปาเสมัสใชหลักความรวมมือในการบริหารงาน แสดงใหเห็นวา 
หนวยงานของเทศบาลฯมีการแกไขปญหาลาชา ดังน้ันประชาชนจึงมี ความตองการใหเทศบาลตำบลปาเสมัส ตองมี
การใสใจในความเดือดรอนของประชาชนให มากกวาท่ีเปนอยู และมีขั้นตอนในการแกไขปญหาท่ีชัดเจนและรวดเร็ว 
พรอมท่ีจะรับผิดชอบตอของการกระทำท่ีจะเกิดขึ้น 

6. ดานหลักความคุมคา ผลการศึกษาพบวา เปนระดับความคิดเห็นของประชาชนที่อยูใน อันดับสดุทาย
ของหลักความคุมคาไดแก ทานเห็นวาเทศบาลตำบลปาเสมัสของทานมีการจัดซ้ือจัดจางเปนไปอยางประหยัด แสดง
ใหเห็นวาประชาชนในพ้ืนท่ี ตองการใหหนวยงานของเทศบาลตำบลปาเสมัส มีการใชทรัพยากรอยางประหยัด โดย
ใหคำนึงถึงผลประโยชนของปริมาณงานในแงของการประหยัดและคุมคาท้ังในดานพลังงาน และงบประมาณ โดย
ตองรักษาคุณภาพของงานไวในระดับท่ีมาตรฐานท่ีกำหนดไว 
เชิงปฏิบัติการ 

จากผลวิจัยพบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลปาเสมัส โดยภาพรวมอยูใน
ระดับดี 6 ท่ีดานดังน้ัน จึงขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ดังน้ี 

1. ดานหลักนิติธรรม ผลการศึกษาพบวาระดับความคิดเห็นของประชาชนอยูในระดับดี คือเทศบาลตำบล
ปาเสมัส ควรมีการใหคำแนะนำ ความรู เปดโอกาสดานขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออกขอบัญญัติหรือมีบังคับใช
กฎหมายตาง ๆ โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมแสดง ความคิดเห็นไดอยางยุติธรรมและเสมอภาค 
 2. ดานหลักคุณธรรม ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนอันดับสุดทาย ท่ีมีตอดานหลัก
คุณธรรม คือ เทศบาลตำบลปาเสมัส ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกตองดีงาม มีการสงเสริมสนับสนุนใหมีการ
ประกอบอาชีพดวยความซื่อสัตย สุจริต จริงใจ และมีระเบียบวินัยผูวิจัยจึงเสนอแนะให เทศบาลตำบลปาเสมัส         
มีการศึกษาและจัดฝกอบรมแกเจาหนาท่ีเทศบาลใน เร่ืองของการบังคับใช และปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
การปฏิบัติงานในหนาท่ี เพ่ือให การบริการประชาชนเปนไปตามกรอบและเจตนารมณของกฎระเบียบขอบังคับ 
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3. ดานหลักความโปรงใส ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนอันดับ สุดทายของดาน
ความโปรงใส คือ เทศบาลตำบลปาเสมัส มีการประกาศเทศบัญญัติงบประมาณ รายจายประจำปใหประชาชนได
ทราบและสามารถตรวจสอบในสวนท่ีสงสัยได ผูวิจัยจึงเสนอแนะ ใหเทศบาลตำบลปาเสมัสมีการเพ่ิมชองทางในการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและรายละเอียด เก่ียวกับ งานบริหารของเทศบาล เพ่ิมขึ้นโดยควรเลือกสื่อท่ีสามารถ
เขาถึงตัวของประชาชนได เชน เว็บไซด หนังสือพิมพทองถิ่น หอกระจายขาวเปนตน 

4.หลักการมีสวนรวม ซึ่งแมจะมีระดับความคิดเห็นของประชาชนอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากัน แตตางๆของหลักธรรมาภิบาลากวาทุกดาน ดังน้ันควรใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมใน
ทุกดาน เชน มีสวนรวมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม การเฝาระวังปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รวมถึงการปองกันและระงับโรคติดตอ ตาง ๆ ในพ้ืนท่ี รวมท้ังใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ เพ่ือแสดงให
เห็นถึงความโปรงใส และมีประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลปาเสมัส 

5. ดานหลักความรับผิดชอบ ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนใน อันดับสุดทายของ
หลักความรับผิดชอบ คือ เทศบาลตำบลปาเสมัส มีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว รองทุกขของประชาชน เพื่ออำนวย
ความสะดวกใหแกประชาชน และเพ่ือความรวดเร็วในการแกไข ปญหาผูวิจัยจึงเสนอแนะใหเทศบาลตำบลปาเสมัส 
ปรับปรุงระบบการรับเร่ืองราวรองทุกข ใหมี ความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยการเพ่ิมชองทางในการรับเร่ือง
การรองทุกขจากประชาชน เชน การรองทุกขผานเว็บไซดเทศบาล เปนตน รวมทั้งผูบริหารและ เจาหนาที่ของ
เทศบาลควรมีการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมพ่ีนองประชาชน เพ่ือรับเร่ืองราวรองทุกขแล ปญหาของประชาชนโดยตรง 

6. ดานหลักความคุมคา ผลการศึกษาพบวา เปนระดับความคิดเห็นของประชาชนที่อยูใน อันดับสดุทาย
ของหลักความคุมคา ไดแก มีการใหการบริการนอกสถานที่ของเทศบาลตำบลปาเสมัส เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ี
ไดรับความสะดวกและไดรับบริการอยางท่ัวถึง ผูวิจัยจึงแสดงใหเทศบาลตำบลปาเสมัส มีการจัดหนวยเคลื่อนท่ีเพ่ือ
ไปใหบริการ ประชาชนอยางสม่ำเสมอและ ท่ัวถึงโดยควรจัดทำตารางในการออกหนวยใหบริการประชาชนลวงหนา
และแจงใหกับประชาชน ในแตละพ้ืนท่ีทราบโดยท่ัวกัน 
เชิงวิชาการ 

เน่ืองจากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เปนการมุงศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในพ้ืนท่ี การปกครอง
ของเทศบาลตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล              
โดยพิจารณาความสัมพันธในเชิงความแตกตางของปจจัยดาน คุณลักษณะสวนบุคคลของประชากรกลุมตัวอยางกับ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 6 องคประกอบเทาน้ัน มิไดมุงทำการศึกษาอยางลึกซ้ึงถึงสาเหตุอันเปนคำอธิ
บาลตอปรากฏการณ คนพบจากการศึกษา ผูศึกษาจึงเห็นวา ในโอกาสตอไปควรจะไดทำการวิจัยท่ีหลากหลาย และ 
ลึกซ้ึงยิ่งขึ้น อันไดแก 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ความรู ความเขาใจในหลักการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลของ
พนักงานสวนทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล รวมถึงคณะผูบริหารทองถิ่นดวย ก็จะ สงผลตอความสำเร็จในการบริหาร
จัดการท่ีดีได 

2. ควรสงเสริมพัฒนาความรูความเขาใจใหประชาชนในทองถิ่น เพื่อใหประชาชนไดมี สวนรวม และ
สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเขาใจและถูกตอง 

3. บทบาทท่ีดีของพนักงานสวนทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น รวมท้ัง ประชาชนในทองถิ่น 
จะสงผลใหองคกรน้ันๆประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยเร่ืองความรู้ ความเข้าใจของประชาชนต่อนโยบายกฎหมายผังเมืองรวมและการบังคับใช้
กฎหมายควบคุมอาคาร ในพื้นที่เทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนต่อนโยบายกฎหมายผังเมืองรวม และเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจของ
ประชาชนต่อนโยบายกฎหมายผังเมืองรวมและการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ในพื้นที่เทศบาลต าบลนาดี 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตามจ าแนกส่วนบุคคล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ประชาชนใน
พื้นที่เทศบาลต าบลนาดี จ านวน 21,198 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ 
ก าหนดขนาดตัวอย่าง ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 392 คน และสุ่มตัวอย่างมาวิจัยโดยวิธีแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบบมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่า t-test, F-test  
 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความรู้ ความเข้าใจของประชาชนต่อนโยบายกฎหมายผังเมืองรวมและการ
บังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ในพื้นที่ เทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร             
โดยภาพรวมมีความรู้ ความเขา้ใจอยูใ่นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 , SD. = 1.06 เม่ือพจิารณารายข้อ อันดับที่ 1 
การกระตุ้นโดยการจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมายฉบับน้ี มีความรู้ ความเข้าใจอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 , SD. = 1.02 อันดับที่ 2 การก่อสร้างอาคารสามารถท าการก่อสร้างก่อนในขณะที่
รอใบอนุญาตก่อสร้างจากเทศบาลฯได้ มีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 , SD. = 0.89 
อันดับที่ 3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการท างานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการควบคุมการ
บังคับใช้กฎหมาย ความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 , SD. = 0.89 และการทดสอบ
สมมติฐานเก่ียวกับความรู้ ความเข้าใจของประชาชนต่อนโยบายกฎหมายผังเมืองรวมและการบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมอาคาร ในพื้นที่เทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ต่างกัน พบว่า มีความเข้าใจโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน และรายได้ต่อเดือนต่างกัน พบว่า มีความ
เข้าใจโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
ค าส าคัญ : กฎหมายควบคุมอาคาร , ผังเมืองรวม 
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Abstract 

 Research on the knowledge of the people's understanding of the law and law 

enforcement, the In the area of Na Yai Sub-district, Muang Samut Sakhon, Samut Sakhon 

aims to study the people's understanding of the law policy, urban planning and enforcement 

of building control laws. In the area of Na Suk Sub-district, Muang Samut Sakhon, 

Samutsakorn Province, and comparing the knowledge of the people to the law policy, the 

urban area In the area of Na Yai Sub-district, Muang Samut Sakhon, Samutsakorn Province 

by personal identification The population used in this research. People in the area of Na 

Nice municipality 21,198 people set the size of the sample by using the formula of Tajaya. 

Set the sample size to the number of samples 392 people and sampling them in a specific 

way. The Data collection tool is a statistical query used to analyze data, including the 

standard percentage, the average, and the test hypothesis based on the t-test, F-test. 

 The study found that knowledge and understanding of public policy and Law 

Enforcement Building Control. Local Municipality Nadi Muang Samut Sakhon 

Samutsakorn The overall opinion was high. Mean 3.67, SD. = 1.06 1st performance of 

municipalities. Very fast Neutral to all parties In Law Enforcement Building Control and 

Planning. Comments are at a high level. Mean 3.97, SD. = 1.02 2nd building to be 

constructed before while waiting for construction permits from the municipality has. 

Comments are at a high level. Mean 3.94, SD. = 0.89 ranks third on the lease of building 

renovation, building tenants will not be responsible. Making additions without informing 

local officials. Comments at a high level Mean 3.93, SD. = 0.89. And test assumptions 

about knowledge. Understanding of public policy and Law Enforcement Building Control. 

Local Municipality Nadi Muang Samut Sakhon Samut Sakhon by sex, age, education level, 

occupation, found a different opinion as a whole is no different. And monthly income are 

found to have a comment. The overall difference The statistical significance level. 05. 
 
Key word (s) : building control , comprehensive 

  

บทน า 
จากพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น    

พ.ศ.2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ผ่านพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและระเบียบที่
เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งน้ีพระราชบัญญัติหน่ึงที่ มีความส าคัญเก่ียวข้องกับชุมชน คือ 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซ่ึงเป็นบทบัญญัติที่รัฐบัญญัติขึ้น จากเหตุผลด้านเทคนิคเป็นหลัก            
มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยและประโยชน์สุขของชุมชนเมืองน้ัน ๆ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาคาร
โดยตรง โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการออกใบอนุญาตให้ด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ใน
การอนุญาต ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารใด ๆ สั่งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือ ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
รวมทั้งมีอ านาจในค าสั่งห้ามใช้อาคาร ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือให้ร้ือถอนอาคารที่ผิดกฎหมายได้ อันเป็น
มาตรการหรือสภาพบังคับในการปกครอง ในส่วนของงานอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ความตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 3 มาตรา 21 ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับ
ใบอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและด าเนินการตามมาตรา 39 ทวิ มาตรา 21 
ทวิ การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารชนิดหรือประเภทที่ กฎกระทรวงก าหนดให้มีการตรวจสอบงาน
ออกแบบและค านวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้าง ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ต้องจัดให้มีการ
ตรวจสอบงานออกแบบและค านวณ ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง จาก

91

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



 
 

ระเบียบกฎหมายที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ากฎหมายมีเจตนาที่จะให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแจ้ง ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อ
ตรวจสอบรายละเอียดการก่อสร้างก่อนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายแต่ในความเป็นจริงประชาชนจะ
ท าการก่อสร้างอาคารก่อนแล้วจึงขออนุญาต ทั้งจาก ความไม่เข้าใจในระเบียบข้อปฏิบัติของกฎหมายหรือจงใจลีก
เลี่ยงกฎหมายก้อตาม อีกทั้งในระบบ ราชการท้องถิ่นยังมีระบบอุปถัมภ์ระหว่างผู้บริหารกับประชาชน เน่ืองจาก
ผู้บริหารได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน จึงเป็นปัญหาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร แม้นว่า 
กฎหมายจะมีบทลงโทษก้อตาม และจากการบังคับใช้กฎหมายต่างๆจะเป็นการบังคับใช้ทางเดียว โดยจากภาครัฐ 
ท าให้ประชาชนไม่เข้าใจความส าคัญของกฎหมายและไม่ไห้ความร่วมมือในการถือ ปฏิบัติเท่าที่ควร งานศึกษาวิจัยน้ี 
ผู้วิจัยท าการศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร โดยแยกเป็นประเด็นที่เก่ียวกับ
ระยะร่นแนวอาคารตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

เทศบาลต าบลนาดี เป็นพื้นที่ใจกลางหลักของอ าเภอเมืองสมุทรสาคร จึงเป็นแหล่งธุรกิจหลักของอ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร มีการพัฒนาเมืองภายใต้การบริหารงานของนักการเมืองท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน
ในพื้นที่เทศบาลต าบลนาดี ปัจจุบันพื้นที่เทศบาลต าบลนาดี มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทั้งทางด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
เช่น โครงการถนนไร้ฝุ่นทุกเส้นในเขตเทศบาล ไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบประปาใสสะอาด งานบริการและ
สวัสดิการสังคม การศึกษาพัฒนาเยาวชน รวมทั้งโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ อันเกิดภายใต้
การร่วมคิดร่วมท าของคนท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาลต าบลนาดี เม่ือความเจริญทางด้านเศรษฐกิจเข้ามากๆ จึงมีปัญหา
การกระท าผิดตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมืองมากขึ้น ซ่ึงความต้องการปรับปรุงอาคาร 
เปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคารให้ทันสมัยเพื่อเพิ่มจุดขายในการประกอบกิจการร้านคา บางรายปรับปรุงจากอาคาร
บ้านพักอาศัยดัดแปลงมาเป็นร้านค้าหรือท าการต่อเติมอาคารเดิมให้ขยายพื้นที่ออกเพื่อให้สามารถท าประโยชน์ใน
กิจการของตนมากขึ้นโดยไม่ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอนของกฎหมาย มองข้ามหลักข้อกฎหมาย 
ข้อก าหนดกฎเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารเหล่าน้ัน จึงท าให้เกิดปัญหาที่ตามมาจากการฝ่าฝืนกฎหมาย คือการเกิด
ความไม่เป็นระเบียบในสังคม สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยข้างเคียงอาคารเหล่าน้ัน เกิดเป็น
อุปสรรคกีดขวางรถดับเพลิงเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุการณ์อ่ืนๆ หรือบางคร้ังประชาชนได้ท าการก่อสร้างโดย
อยู่ในแนวถนนผังเมือง ซ่ึงไม่สามารถขออนุญาตก่อสร้างไดเ้น่ืองจากขดัข้อก าหนดผังเมือง ต้องท าการร้ือถอนอาคาร
ทั้งหมดออกไปท าให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของอาคารตามมา หรือการก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ผังเมืองก าหนดห้าม
ก่อสร้างอาคาร หรือการก่อสร้างที่มีบางส่วนรุกล้ าเข้ามาในพื้นที่สาธารณะ อันมีกรณีศึกษาจากข้อมูลการร้องเรียนที่
เก่ียวกับอาคารของ ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ส านักการช่าง เทศบาลต าบลนาดี การด าเนินการบังคับใช้
กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมืองรวมของเทศบาลต าบลนาดี ในปัจจุบันได้มีการควบคุม ดูแล ตรวจตรา
การก่อสร้างอาคารมิให้ด าเนินการที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยเป็นหน้าที่หลักของนายช่างเขตควบคุมอาคาร ซ่ึงมีหน้าที่
ตรวจตราการก่อสร้างอาคาร ตรวจสอบอาคารตามค าร้องเรียนของประชาชน และหากพบว่าเป็นการก่อสร้างที่ผิด
กฎหมายจริง ก็จะถูกด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ซ่ึงที่ผ่านมาเทศบาลต าบลนาดี ด าเนินการโดยเคร่งครัด
มาโดยตลอดแตย่ังพบว่ามีประชาชนเลือกที่จะกระท าการโดยฝ่าฝืนกฎหมายอยู่บ่อยคร้ัง และมิได้เกรงกลัวกฎหมาย 
บทก าหนดโทษหรือการด าเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่อย่างใด  

ดังน้ัน ผู้ศึกษาวิจัยเห็นว่าปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมือง ในพื้นที่
เทศบาลต าบลนาดี เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานและบ่อยคร้ัง ยิ่งสภาวะเศรษฐกิจเจริญขึ้น ที่ดินมีราคาสูงขึ้น 
ประกอบกับการที่ประชาชนมีความคิดไม่เกรงกลัวกฎหมายหรือด้วยเหตุประการใดก็ตามจะต้องได้รับการแก้ไขโดย
เร่งด่วน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการด าเนินคดีตามกฎหมายระหว่างเจ้าพนักงานท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ 
ซ่ึงอาจจะต้องแก้ไขโดยใช้หลักรัฐศาสตร์น าหลักนิติศาสตร์ ควบคู่กันเพื่อความเข้าใจ ความร่วมมือร่วมใจกันระหว่าง
บังคับใช้กฎหมายและผู้อยู่ภายใตก้ฎหมาย และการจะแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนถาวรน้ันจะต้องรับทราบและเข้าใจถึง
แก่นแท้ ต้นก าเนิดของปัญหาก่อนจึงจะสามารถแก้ไขให้ตรงจุดและยั่งยืนได้ ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงจะท าการศึกษา
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ความรู้ ความเข้าใจของประชาชนตอ่นโยบายกฎหมายผังเมืองรวมและการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ในพื้นที่
เทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และชี้ให้เห็นผลดีต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่า
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในทิศทางได เพื่อที่จะน ามาเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานและพัฒนาการท างานของ
กองช่างเทศบาลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองความรู้ ความเข้าใจของประชาชนต่อนโยบายกฎหมายผังเมืองรวมและการบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมอาคาร ในพื้นที่เทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนต่อนโยบายกฎหมายผังเมืองรวมและการบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมอาคาร ในพื้นที่เทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจของประชาชนต่อนโยบายกฎหมายผังเมืองรวมและการบังคับใช้
กฎหมายควบคุมอาคาร ในพื้นที่เทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จ าแนกตาม เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้มุ่งถึงการศึกษาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนต่อนโยบายกฎหมายผังเมือง
รวมและการบังคับใช้กฎหมายควบคมุอาคาร ในพื้นที่เทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
โดยศึกษาและเปรียบเทียบ ดังภาพที่ 1 ดังน้ี 

 
 
 

¶  
               
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองความรู้ ความเข้าใจของประชาชนต่อนโยบายกฎหมายผังเมืองรวมและการบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมอาคาร ในพื้นที่เทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความรู้ ความเข้าใจของประชาชนตอ่นโยบายกฎหมายผังเมืองรวมและการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ในพื้นที่
เทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจของประชาชน
ต่อนโยบายกฎหมายผังเมืองรวมและการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ในพื้นที่เทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมือง

ตัวแปรอิสระ 
1.ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1.1 เพศ 
 1.2 อาย ุ
 1.3 ระดับการศึกษา 
 1.4 อาชีพ 
 1.5 รายได้ต่อเดือน 
 

ตัวแปรตาม 
ความรู้ ความเข้าใจของประชาชนต่อนโยบาย

กฎหมายผังเมืองรวมและการบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมอาคาร  

ในพื้นที่เทศบาลต าบลนาด ีอ าเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
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สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ แบบ
ส ารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่น ามาศึกษา ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่เป็นเจ้าของอาคาร หรือผู้เช่า หรือผู้
ครอบครองอาคาร ที่มีที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลนาดี โดยมีชุมชนทั้งหมด อาคารทั้งหมดมี 21,198 หลัง (ส านัก
คลัง เทศบาลต าบลนาดี วันที่ 19 กรกฎาคม 2562)  
กลุ่มตัวอย่าง 

ประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลนาดี การก าหนดพื้นที่และกลุ่มประชากรในการศึกษา "การบังคับใช้
กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมืองรวม ในพื้นที่เทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร" ผู้ศึกษาได้ก าหนดให้กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทางสถิติที่ใช้ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro 
Yamane จะได้จ านวนตัวอย่างการศึกษา จ านวน ไม่น้อยกว่า 392 ตัวอย่าง  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือที่น ามาใช้เก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงมีลักษณะและรายละเอียด ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมืองรวม ในพื้นที่เทศบาล

ต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยค าถามท่ีให้ผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 
5 หมายความว่า ระดับการความคิดเห็นมากที่สุด 
4 หมายความว่า ระดับการความคิดเห็นมาก 
3 หมายความว่า ระดับการความคิดเห็นปานกลาง 
2 หมายความว่า ระดับการความคิดเห็นน้อย 
1 หมายความว่า ระดับการความคิดเห็นน้อยที่สุด 
เม่ือรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างแบ่งระดับความคิดเห็น

เก่ียวกับนโยบายกฎหมายผังเมืองรวมและการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ในพื้นที่เทศบาลต าบลนาดี อ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ออกเป็น 5 ระดับคือ  

4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับการความคิดเห็นมากที่สุด 
3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับการความคิดเห็นมาก 
2.50 - 3.49 หมายถึง มีระดับการความคิดเห็นปานกลาง 
1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับการความคิดเห็นน้อย 
1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับการความคิดเห็นน้อยที่สุด 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 
การสร้างเคร่ืองมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง แล้วน าผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม โดยขอ
ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเคร่ืองมือ 
3. สร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
4. เสนอร่างเคร่ืองมือต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 
5. น าเคร่ืองมือที่ปรับปรุงแล้วเสนอให้ผู้เชีย่วชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเน้ือหา (Content Validity) 

หรือความสอดคล้องระหว่างข้อความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพท์ที่ก าหนดไว้ โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีค่าIOC ตั้งแต่ .67–1.00 
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6. น าเคร่ืองมือไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วน าผลการ
ทดลองมาใช้ค านวณเพื่อหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าของ Cronbach (1984, p.161 อ้างถึงใน 
กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2548) เท่ากับ .87 

7. น าเคร่ืองมือที่ทดลองใช้แล้วเสนอที่อาจารย์ปรึกษา เพื่อปรับปรุงเคร่ืองมือให้ถูกต้องสมบูรณ์และ
จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล 
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบ 
4. จัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพื่อศึกษาวิเคราะห์ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบความเที่ยงตรงและ ความน่าเชื่อถือของ

แบบสอบถามแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาค่าทางสถิติ  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นสถิติที่ใช้ในการสรุปบรรยายซ่ึงค่าสถิติที่ใช้ในการศึกษา 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequencies Distribution) , ค่าร้อยละ (Percentage) , ค่าเฉลี่ย เลขคณิต (Mean) , 
ค่าความถี่ (Frequencies) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ค่า t-test เพื่อเปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคล 2 กลุ่ม ที่มีผลต่อ
ความรู้ ความเขา้ใจของประชาชนต่อนโยบายกฎหมายผังเมืองรวมและการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ในพื้นที่
เทศบาลต าบลนาด ีอ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และค่า F-Test เพื่อเปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคล
มากกว่า 2 กลุ่มที่มีผลต่อความรู้ ความเข้าใจของประชาชนต่อนโยบายกฎหมายผงัเมืองรวมและการบังคับใชก้ฎหมาย
ควบคุมอาคาร ในพื้นที่เทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One – way Analysis of Variance) และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธี Least Square Difference (LSD) 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

1. ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น เพศหญิง จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 58.9 เพศชาย จ านวน 161 คน  
คิดเป็นร้อยละ 41.1 อายุระหว่าง 26-35 ปี จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 อายุระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 
114 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 อายุ 56 ปีขึ้นไป จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 อายุระหว่าง 46-55 ปี จ านวน 
57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 อายุต่ ากว่า 25 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 
จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 56.1 สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 อนุป ริญญาหรือ
เทียบเท่า จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 ประถมศึกษา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 อาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน/ลูกจ้าง จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 96 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.5 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 รับจ้างทั่วไป จ านวน 47 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.0 และ ร้านอาหาร จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 รายได้ระหว่าง  15,001 – 20,000 บาท 
จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.0 รายได้มากกว่า 20,000 บาท จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 รายได้ระหว่าง 5,000 -10,000 บาท 
จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 และรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดับ 
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2. ระดับความรู้ ความเข้าใจของประชาชนต่อนโยบายกฎหมายผังเมืองรวมและการบังคับ ใช้กฎหมาย
ควบคุมอาคาร ในพื้นที่เทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีความรู้ ความ
เข้าใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 , SD. = 1.06 เม่ือพิจารณารายข้อ อันดับที่ 1 การกระตุ้นโดยการจูงใจ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมายฉบับน้ี มีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.97 , SD. = 1.02 อันดับที่ 2 การก่อสร้างอาคารสามารถท าการก่อสร้างก่อนในขณะที่รอใบอนุญาตก่อสร้างจาก
เทศบาลฯได้ มีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 , SD. = 0.89 อันดับที่ 3 การเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการท างานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการควบคุมการบังคับใช้กฎหมาย ความรู้ ความ
เข้าใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 , SD. = 0.89 อันดับที่ 4 เทศบาลฯ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน
เร่ืองกฎหมายควบคุมอาคารและ กฎหมายผังเมือง มีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 , SD. 
= 1.01 อันดับที่ 5 ความเข้าใจ ในขั้นตอนของกฎหมายและบทลงโทษ เม่ือท าการก่อสร้างอาคารโดยฝ่าฝืน
กฎหมาย มีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 , SD. = 1.05 อันดับที่ 6 การก่อสร้างอาคารที่
ฝ่าฝืนกฎหมายจะส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมและเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไขต่อไป มีความรู้ ความเข้าใจอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 , SD. = 1.11 และล าดับสุดสุดท้าย อาคารที่เก่าแล้วสามารถร้ือถอนได้เลย และ
สร้างใหม่ได้ และใช้เลขที่บ้านเดิมโดยไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้าง มีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.93 , SD. = 1.17 ตามล าดับ 

3. การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความรู้ ความเข้าใจของประชาชนต่อนโยบายกฎหมายผังเมืองรวมและ
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ในพื้นที่เทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จ าแนก
ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

  3.1 การเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจของประชาชนต่อนโยบายกฎหมายผังเมืองรวมและการ
บังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ในพื้นที่เทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จ าแนกตาม
เพศต่างกัน พบว่า มีความรู้ ความเข้าใจ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 

  3.2 การเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจของประชาชนต่อนโยบายกฎหมายผังเมืองรวมและการ
บังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ในพื้นที่เทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จ าแนกตาม
อายุต่างกัน พบว่า มีความรู้ ความเข้าใจโดยรวมไม่แตกตา่งกัน เม่ือท าการเปรียบเทียบรายคู ่ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างจ าแนก
ตามอายุต่างกัน พบว่า มีความรู้ ความเข้าใจแตกต่างกัน มีจ านวน 4 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 กลุ่มอายุต่ ากว่า 25 ปี มีความรู้ 
ความเข้าใจค่าเฉลี่ยมากกว่า กลุ่มอายุ 36- 45 ปี คู่ที่ 2 กลุ่มอายุ 26- 35 ปี มีความรู้ ความเข้าใจค่าเฉลี่ยมากกว่า 
กลุ่มอายุ 36- 45 ปี คู่ที่ 3 กลุ่มอายุ36- 45 ปี มีความรู้ ความเข้าใจค่าเฉลี่ยน้อยกว่า กลุ่มอายุ 46 - 55 ปี คู่ที่ 4 
กลุ่มอายุ36- 45 ปี มีความรู้ ความเข้าใจค่าเฉลี่ยน้อยกว่า กลุ่มอายุกว่า 56 ปี 

  3.3 การเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจของประชาชนต่อนโยบายกฎหมายผังเมืองรวมและการ
บังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ในพื้นที่เทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จ าแนกตาม
ระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า มีความรู้ ความเข้าใจโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

  3.4 การเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจของประชาชนต่อนโยบายกฎหมายผังเมืองรวมและการ
บังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ในพื้นที่เทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จ าแนกตาม
อาชีพต่างกัน พบว่า มีความรู้ ความเข้าใจโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 เม่ือท าการ
เปรียบเทียบรายคู่ ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพต่างกัน มีความรู้ ความเข้าใจแตกต่างกัน มีจ านวน 1 คู่ ได้แก่         
คู่ที่ 1 กลุ่มอาชีพค้าขาย ระดับความคิดเห็นค่าเฉลี่ยมากกว่า กลุ่มอาชีพพนักงานบริษัท 

  3.5 การเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจของประชาชนต่อนโยบายกฎหมายผังเมืองรวมและการ
บังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ในพื้นที่เทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จ าแนกตาม
รายได้ต่อเดือนต่างกัน พบว่า มีความรู้ ความเข้าใจโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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เม่ือท าการเปรียบเทียบรายคู่ ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความรู้ ความเข้าใจแตกต่างกัน             
มีจ านวน 3 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 กลุ่มรายได้ต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท มีความรู้ ความเข้าใจค่าเฉลี่ยมากกว่า กลุ่ม
รายได้ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท คู่ที่ 2 กลุ่มรายได้ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท มีความรู้ ความเข้าใจ
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่า กลุ่มรายได้ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท คู่ที่ 3 กลุ่มรายได้ต่อเดือน15,001 – 20,000 บาท   
มีความรู้ ความเข้าใจค่าเฉลี่ยน้อยกว่า กลุ่มรายได้ต่อเดือน มากกว่า 20,000 บาท 
  
อภิปรายผล 

ความรู้ ความเข้าใจของประชาชนต่อนโยบายกฎหมายผังเมืองรวมและการบังคับใช้กฎหมายควบคุม
อาคาร ในพื้นที่เทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความ
เข้าใจ ในขั้นตอนของกฎหมายและบทลงโทษ เม่ือท าการก่อสร้างอาคารโดยฝ่าฝืนกฎหมาย การก่อสร้างอาคารที่ฝ่า
ฝืนกฎหมายจะส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมและเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไขต่อไป มีความเข้าใจในขั้นตอนการยื่นขอ
อนุญาตต่างๆ เก่ียวกับอาคารกับเทศบาล มีความรู้ ความเข้าใจ และความส าคัญของ กฎหมายควบคุมอาคารและ
กฎหมายผังเมืองรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และอันดับสุดท้าย กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมาย
ผังเมืองรวมมีความจ าเป็นในการบังคับใช้ในพื้นที่เทศบาล ซ่ึงต่างกับผลงานวิจัยของ วิชัย ควรมูล , ปเนต มโนมัย
วิบูลย์, สรวงสุรางค์ มิตรสัมพันธ์ (2556) ศึกษาเร่ือง ความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบวกค้าง อ าเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่  พบว่าในภาพรวมความรู้ ความ
เข้าใจในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบวกค้าง อยู่ในระดับปาน
กลาง และทัศนะคติของประชาชนต่อนโยบายกฎหมายผังเมืองรวมและการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ใน
พื้นที่เทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร การปฏิบัติงานของเทศบาลฯ มีความรวดเร็ว 
เป็นกลางกับทุกฝ่าย ในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารและผังเมืองเทศบาลฯ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน
เร่ืองกฎหมายควบคุมอาคารและ กฎหมายผังเมือง เทศบาลฯ สามารถบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารและ
กฎหมายผังเมืองได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าไปติดต่อเทศบาลฯ สามารถให้ค าแนะน าได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน
มีความเข้าใจในการปฏิบัติต่อไป และอันดับสุดท้าย กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมืองมีความส าคัญใน
การพัฒนาเมือง และความเป็นระเบียงของเมือง ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดรกมลชัย 
รัตนสกาววงศ์ (2554) ได้ให้ค าอธิบายในเร่ืองการบังคับการตามนิติกรรมทางปกครองในภาพรวมน้ีไว้ ดังน้ี 
กฎหมายปกครองที่ให้อ านาจเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจออกค าสั่ง ออกใบอนุญาตหรือใช้มาตรการทา งปกครอง 
โดยทั่วไปแล้วการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะใช้มาตรการใด ๆ กับประชาชน ในลักษณะการบังคับการต่าง ๆ น้ัน 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องออกนิติกรรมทางปกครอง ให้ประชาชนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายไดท้ราบล่วงหน้า
ก่อน หากผู้รับนิติกรรมทางปกครองไม่เห็นด้วยหรือมีข้อโต้แย้งคัดค้าน ก็ชอบที่จะโต้แย้งคัดค้านตามขั้นตอนที่
กฎหมายก าหนดไว้ต่อไปได้ แต่ถ้าไม่ใช้สิทธิดังกล่าวภายในก าหนดเวลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ชอบที่จะใช้
มาตรการต่าง ๆ ที่กฎหมายก าหนดไว้ให้บังคับการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมายน้ัน ๆ ต่อไป 
และความจ าเป็นที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกจะก่อสร้างอาคาร สามารถท าการก่อสร้างก่อนในขณะที่รอใบอนุญาต
ก่อสร้างจากเทศบาลได้ การเช่าอาคารเม่ือต่อเติมอาคารผู้เช่าจะไม่ต้องรับผิดชอบ จึงท าการต่อเติมได้โดยไม่ต้อง
แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น การก่อสร้างอาคารในที่ดินของตนเองสามารถก่อสร้างได้เต็มพื้นที่ดินได้ แต่ไม่รุกล้ าพื้นที่
คนอ่ืน การชื้ออาคารเก่าที่มีการต่อเติมอาคารมาแล้ว เจ้าของรายใหม่ไม่ต้องรับผิดในส่วนที่ต่อเติม สามารถใช้
ประโยชน์ได้ และอันดับสุดท้าย อาคารที่เก่าแล้วสามารถรื้อถอนได้เลย และสร้างใหม่ได้ และใช้เลขที่บ้านเดิมโดยไม่
ต้องขออนุญาตก่อสร้าง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากน้ีแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องพิจารณาว่า
การกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวข้างต้นน้ีหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เจ้าของอาคาร ยื่นค าขออนุญาตหรือด าเนินการแจ้งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายใน
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ระยะเวลาที่ก าหนดแต่ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน แต่หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้หรือ
เจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรื อผู้
ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ด าเนินการร้ือถอนอาคารน้ันทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ค าสั่งให้รื้อถอนอาคารดังกล่าวน้ีก็เป็นนิติกรรมทางปกครอง ถ้าเจ้าของอาคาร 
หรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ด าเนินการปฏิบัติตามค าสั่ง ก็เป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ของการออก
นิติกรรมดังกล่าว แต่ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ฯลฯ 

1. การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความรู้ ความเข้าใจของประชาชนต่อนโยบายกฎหมายผังเมืองรวมและ
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ในพื้นที่เทศบาลต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จ าแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ต่างกัน พบว่า มีระดับความคิดเห็น โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน และรายได้ต่อ
เดือนต่างกัน พบว่า มีความรู้ ความเข้าใจโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05               
ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิชัย ควรมูล, ปเนต มโนมัยวิบูลย์, สรวงสุรางค์ มิตรสัมพันธ์ (2556) ศึกษาเร่ือง 
ความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบวกค้าง 
อ าเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ที่เป็นเจ้าของอาคารและผู้รับเหมาก่อสร้างจะมีความรู้ความเข้าใจสูงกว่า
ผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ ในขณะที่เกษตรกรมีแนวโน้มจะมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายน้ีน้อยกว่า
อาชีพอ่ืนๆ ผลการศึกษาน้ี แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นของเทศบาลต าบลบวกค้างในการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ 
ความเข้าใจกับประชาชน โดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยและกลุ่มเกษตรกร 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งน้ี 

1. กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมืองรวม ควรให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการบังคับใช้กฎหมาย 
ในขั้นตอนของกฎหมายและบทลงโทษ เม่ือท าการก่อสร้างอาคารโดยฝ่าฝืนกฎหมาย และประชาชนต้องรู้เก่ียวกับ
การก่อสร้างอาคารที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมและเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไขต่อไป ให้ความ
เข้าใจในขั้นตอนการยื่นขออนุญาตต่างๆ เก่ียวกับอาคารกับเทศบาล  

2. ความรู้ ความเข้าใจต่อการการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมืองรวม เจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติงานของเทศบาลฯ ควรมีความรวดเร็ว เป็นกลางกับทุกฝ่าย ในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารและ
และควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเร่ืองกฎหมายควบคุมอาคารและ กฎหมายผังเมือง อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ความรู้ ความเข้าใจท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกจะก่อสร้างอาคาร ควรท าการก่อสร้างก่อนในขณะที่รอ
ใบอนุญาตก่อสร้างจากเทศบาลได้ และการเช่าอาคารเม่ือต่อเติมอาคารผู้เช่าจะไม่ต้องรับผิดชอบ จึงท าการต่อเติม
ได้โดยไม่ต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น การก่อสร้างอาคารในที่ดินของตนเองสามารถก่อสร้างได้เต็มพื้นที่ดินได้ แต่ไม่
รุกล้ าพื้นที่คนอ่ืน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีจะท าการวิจัยในเร่ืองการเปรียบเทียบการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมือง
รวม ในพื้นที่จังหวัดที่อยู่ห่างไกล ซ่ึงผลของการวิจัยอาจจะไม่ได้ค าตอบเหมือนกับวิจัยในคร้ังน้ี  

2. การศึกษาในคร้ังต่อไปควรเลือกศึกษาในปัจจัยด้านอ่ืน ๆ เช่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติภายใต้การ
บังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมืองรวม ในพื้นที่มากขึ้น 
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การศึกษานโยบายดานการผลิตพลังงานกระแสไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
 
Study of the policy on electricity production of electricity of the Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT) 
 
ผูวิจัย    ณรงค  โพธ์ิลอม 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การศึกษา เร่ือง “การศึกษานโยบายดานการผลิตพลังงานกระแสไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(กฟผ.) ” มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการพัฒนาพลังงานไฟฟาของประเทศไทย          
2. ศึกษาแนวนโยบายและมาตรการแกไขปญหาอุปสรรค จากภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานการพัฒนาพลังงานใน
อนาคต โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกลุมผูใหขอมูลหลักจานวน 3 กลุม จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ไดแก 
1) ผูบริหารการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 5 คน 2) ผูบริหารและผูปฏิบัติงานเขื่อนศรีนครินทร การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 20 คน 3) ตัวแทนภาคประชาชน 5 คน ใชกระบวนการวิจัยสัมภาษณแบบเจาะลึก 
เปนหลัก และวิธีการวิจัยเอกสารเพ่ือเสริมเก่ียวกับนโยบาย แผน และมาตรการดานพลังงาน รวมท้ังขอกฎหมายตาง ๆ 
ผลการวิจัยพบวา พลังงานไฟฟาเปนแหลงพลังงานซ่ึงหลายฝายมองวานาจะมีศักยภาพและสามารถแกปญหาการ
พ่ึงพิงแหลงพลังงานจากไฟฟาได การผลิตไฟฟามีปญหาอุปสรรคหลายประการ ท่ีเก่ียวของกับนโยบายภาครัฐและ
การนานโยบายสูการปฏิบัติ ที่ไมครอบคลุมและยังมีความไมชัดเจน ทั้งขอกฎหมาย กฎระเบียบ และการบริหาร
จัดการระบบสายสงไฟฟาที่ยังไมเอื้อตอการพัฒนาพลังงานไฟฟา รวมถึงองคกรของรัฐยังขาดความเปนเอกภาพ             
จนสงผลทำใหกระบวนการทางานเกิดความลาชา และมีการแทรกแซงจากกลุ มผลประโยชน ขอเสนอแนะ              
ใหภาครัฐควรกาหนดแผนและวางเปาหมายการรับซื้อไฟฟาพลังงานไฟฟาในระยะยาวที่ชัดเจน และมีเสถียรภาพ 
เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับผูประกอบการใหเกิดการยอมรับในการประกอบกิจการดานพลังงานใหมากขึ้น 

 
คำสำคัญ : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, การผลิตกระแสไฟฟา, พลังงานไฟฟา 

 
Abstract 

The objective of this article research was to investigate 1)  the problem and obstacle 
affecting the development energy in Thailand, and 2)  examine policies and measures from 
the public sector to solve these problems in order to enhance the development energy in the 
future.  By using “Qualitative Research”  A group of three people from the Executives of 
Electricity Generating Authority of Thailand ( EGAT) 1 Srinakarin Dam Executives 
Electricity Generating Authority of Thailand ( EGAT) 1 People's Sector Province depth 
interviews and primary research methods to enhance documents.  About policy plans and 
measures on energy.  Including legislation The findings indicated that electrical power, 
whereas it was considered to be the potential energy source to solve problems of the 
dependence on power energy from fossil fuels.  As the private sector itself is also interested 
to apparently invest in electrical power.  In fact, there are several problems regarding the 
production of electrical power due to the implementation of government policy into practice. 
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The legal, regulatory and transmission system were not conducive to the development of 
electrical energy. The State Organizations also lack unity. 
 
KEYWORE : Electricity Generating Authority of Thailand, Power generation, Electric power 
 

บทนำ 
ปจจุบันในการพัฒนาดานพลังงานไฟฟาของประเทศควรประกอบดวยปจจัยที่สำคัญ ๆ อยางนอย 5 

ประการ ไดแก ประการที่ 1.ศักยภาพของแหลงพลังงานทั้งพลังงานหลักและพลังงานเสริม 2.การเสริมสราง
เสถียรภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟา 3.ปจจัยดานสิ่งแวดลอม 4.การกระจายความเสี่ยงดานสัดสวนการใช
เชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ  ที่เหมาะสม และ 5.ปจจัยดานตนทุนการผลิต เพื่อใหมีอัตราคาไฟฟาท่ีไมแพงเกินไป แต
อยางไรก็ตาม ปจจัยความสำเร็จของโครงการพัฒนาดานพลังงานไฟฟาของประเทศขึ้นอยูกับความชัดเจนของ
ทิศทางและนโยบายดานพลังงานไฟฟาท่ีเปนรูปธรรมของรัฐบาล การสนับสนุนของทุกหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ 
ความเขาใจและการยอมรับของทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคประชาชน 

การพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งใน
สถานการณปกตินั้น ปจจัยที่ทำใหความตองการใชไฟฟาของประเทศเพิ่มขึ้นจะมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ            
การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตของสังคม ทั้งนี้ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) เปนผูรับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟา เพื่อใหมั่นใจวาระบบไฟฟาของประเทศและประชาชน 
จะสามารถรองรับความตองการไดอยางเพียงพอและมีความม่ันคงตลอดเวลา เพ่ือลดความเสี่ยงจากการการผลิตไฟฟา
ท่ีมากเกินไป โดยผลิตกระแสไฟฟาในแนวทางดังกลาวอยางบูรณาการกัน จะตองมีการพัฒนาโรงไฟฟามีความม่ันคง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การศึกษานโยบายดานการผลิตพลังงานกระแสไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) มีวัตถุประสงคดังน้ี  

1. เพ่ือศึกษานโยบายการผลิตพลังงานกระแสไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
2. เพ่ือศึกษาความม่ันคงและความเพียงพอของกำลังการผลิตกระแสไฟฟา และกำลังการผลิตกระแสไฟฟา 

และกำลังการผลิตสำรองท่ีเหมาสมของประเทศไทย 
 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
การวิจัยดานการผลิตกระแสไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ควรประกอบดวยปจจัย

ท่ีสำคัญ ๆ อยางนอย 5 ประการ  
1. ศักยภาพของแหลงพลังงานท้ังพลังงานหลักและพลังงานเสริม  
2. การเสริมสรางเสถียรภาพและความม่ันคงของระบบไฟฟา  
3. ดานสิ่งแวดลอม  
4. การกระจายความเสี่ยงดานสัดสวนการใชเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ ท่ีเหมาะสม  
5. ปจจัยดานตนทุนการผลิต เพ่ือใหมีอัตราคาไฟฟาท่ีไมแพงเกินไป  
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วิธีการวิจัย 
ในการดําเนินตามโครงการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษานโยบายดานการผลิตพลังงานกระแสไฟฟาของการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย(กฟผ.) น้ัน โดยภาพรวมของการกําหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือ กระบวนวิธีการวิจัย 
(methodology) ที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ทางผู วิจัยไดกําหนดระเบียบ วิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย
(methodology) โดยเปนกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) อันประกอบไปดวย 

 1) การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) 
 2) การสัมภาษณเจาะลึก (in-depth interview) 
การกําหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) ตามโครงการศึกษาวิจยัครั้งน้ี

ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) โดยการใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (qualitative research) อันประกอบไปดวยกระบวนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารหรือการ
วิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) และ กระบวนการสัมภาษณเจาะลึก (in-depth interview) โดยมี
เหตุผลประการสําคัญของการนําระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) ดังกลาวขางตน              
มาใชในการดําเนินกระบวนการวิจัยอันมีสาระสําคัญโดยสรุปดังตอไปน้ี 

การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) สําหรับการกําหนดระเบยีบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการ
วิจัย (methodology) โดยการใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ดวยกระบวนวิธีการวจัิย
เชิงเอกสาร (documentary research) นั้น โดยเบื้องตนทางผูวิจัยได ดําเนินกระบวนการวิจัย ตามระเบียบวิธีการ
วิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) โดยการใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
ดวยกระบวนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) โดยการ
ทบทวนแนวความคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับกระบวนการในการสงเสริมการมีสวนรวมของเกี่ยวของ 
โดยเร่ิมตนจากการศึกษาขอความคิดเบื้องตนเก่ียวกับนัยของแนวความคิดและกระบวนการเก่ียวกับการสงเสริมการ
ผลิตกระแสไฟฟาดังตอไปน้ี 

วิจัยดานนโยบาย 
1. นโยบายพลังงานไฟฟาของประเทศ 
2. ทรัพยากรดานการผลิตกระแสไฟฟา  

นโยบายการผลติพลังงาน 
กระแสไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย (กฟผ.) 
ปจจัยดานการบริโภคและความเช่ือม่ัน 

ดานพลังงานไฟฟา 
1. นโยบายสรางความม่ันคงและความเพียงพอของ

กำลังการผลติไฟฟาของประเทศการพัฒนาระบบ
โครงขายสมารทกริด (Smart Grid) 

2. การรับซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน 
3. นโยบายโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนตาม

แผนพัฒนาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 
4. การอนุรักษพลังงานดานไฟฟาตามแผนอนุรักษ

พลังงาน  
5. นโยบายการลดกาซเรือนกระจกของประเทศไทย 
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 1) แนวความคิดการมีสวนดานการผลิตกระแสไฟฟา 
 2) แนวความคิดระบวนการในการสงเสริมการมีสวนรวมของผูเก่ียวของดานการผลิตกระแสไฟฟา 
 3) แนวความคิดความหมายและประเภทการมีสวนรวมของผูเก่ียวของดานผลิตกระแสไฟฟา 
 4) กระบวนการและสรุปประมวลผลดานผลิตกระแสไฟฟา เพ่ือประกอบการผลิตกระแสไฟฟาในประเทศไทย 

โดยในสวนท่ีเก่ียวกับขอพิจารณาตามนัยของแนวความคิดในทางความหมายและกระบวนการเก่ียวกับการสงเสริม
การมีสวนรวมของผูเก่ียวของดานผลิตกระแสไฟฟาผูเก่ียวของดานผลิตกระแสไฟฟาไดดําเนินการศึกษาจากเอกสาร
ทางวิชาการผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับกระบวนการในการสงเสริมการมีสวนรวมผูเก่ียวของ
ดานผลิตกระแสไฟฟา ท้ังเอกสารทางวิชาการประเภทตางๆ ภายในประเทศและเอกสารทางวิชาการประเภทตาง ๆ 
จากตางประเทศ รวมทั ้ง ขอมูลทางวิชาการที ่ไดจากการสืบคนทางสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือทางเว็บไซตตาง ๆ            
อันประกอบไปดวยขอมูลทางวิชาการอันมีสาระสําคัญ 

การกําหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) โดยการใชกระบวนวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ (qualitative research) ดวยการสัมภาษณเจาะลึก (in-depth interview) น้ัน ในการกําหนดกระบวน
วิธีการวิจัยคร้ังน้ีไดกําหนดใหมีกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) โดยการใชแบบสัมภาษณท่ีมีลักษณะเปนการ
สัมภาษณเจาะลึก (in-depthinterview) โดยมีการออกแบบโครงสรางของขอคําถามที่สามารถนําไปใชในการ
สัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง หรือการสัมภาษณแบบชี้นํา (guided interview) กลาวคือเปนการสัมภาษณแบบไมมี
โครงสรางหรือเปนการสัมภาษณแบบปลายเปด ซ่ึงเปนกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) ท่ีมีความยืดหยุนและ
เปดกวางหรือมีการนําคําสําคัญ (keywords) มาใชประกอบในการชี้นํา คําสัมภาษณ กลาวคือ มีการรางขอคําถามท่ี
มีลักษณะปลายเปดท่ีมีคําสําคัญพรอมกับลักษณะของขอคําถามท่ีมีความยืดหยุนและพรอมท่ีจะมีการปรับเปลี่ยน
ถอยคําของขอคําถามใหมีความสอดคลองกับผูมีสวนรวมในการวิจัยหรือผูใหสัมภาษณแตละคนในแตละสถานการณ
ท่ีมีเหตุการณหรือมีสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนบุคคลท่ีมีความสําคัญหรือมีสวน
เก่ียวของกับกระบวนการในการสงเสริมการมีสวนรวมของผูเก่ียวของดานผลิตกระแสไฟฟาในทุกภาคสวน ตอบขอ
คําถามจากการสัมภาษณเจาะลึก (in-depth interview) อันทําใหไดซ่ึงขอมูลท่ีมีความหลากหลายในมิติตาง ๆ  และ
ขอเท็จจริงในทางปฏิบัติที่มีทั้งมิติของความความลึกและมิติของความกวางในเรื่องเกี่ยวกับผูเกี่ยวของดานผลิต
กระแสไฟฟาท่ีไดดําเนินการสัมภาษณเจาะลึก (indepth interview) นั้น ผูเกี่ยวของดานผลิตกระแสไฟฟากลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยสําหรับการกําหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) โดยการใช
กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) คร้ังน้ีไดกําหนดผูเก่ียวของดานผลิตกระแสไฟฟาและกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ทั้งนี้เพื่อใหทราบถึงนัยของแนวความคิดและทรรศนะทางดานกระบวนการหรือกลไก
เก่ียวกับผูเก่ียวของดานผลิตกระแสไฟฟา ทรรศนะทางดานตาง ๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของกับกระบวนการสงเสริมการมี
สวนรวมผูเก่ียวของดานผลิตกระแสไฟฟา โดยดําเนินกระบวนการคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (purposive random) อันเปนนการเลือกตัวอยางท่ีผูวิจัยไดดําเนินการพิจารณาเลือกตัวอยางดวยตนเอง
เพื่อที่จะไดนําขอมูลที่ไดรับจากกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)ดังกลาว มาดําเนินการ
ประมวลผลขอมูลอันนําไปสูขอคนพบตอไป โดยในสวนของการกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง สําหรับกระบวน
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) นี้ ไดกําหนดผูเกี่ยวของดานผลิตกระแสไฟฟาและกลุมตัวอยาง
สําหรับการสัมภาษณเจาะลึก ตลอดจนบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของที่มีความสําคัญในกระบวนการสงเสริมผูเกี่ยวของ
ดานผลิตกระแสไฟฟาดังตอไปน้ี 

1) ผูบริหารการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 5 ทาน 
2) ผูบริหารและผูปฏิบัติงานเขื่อนศรีนครินทร จำนวน 20 ทาน 
3) ตัวแทนภาคประชาชนท่ีมีสวนไดสวนเสียในการผลิตกระแสไฟฟา 5 ทาน 
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เครื่องมือที่มีความเหมาะสมในการนํามาใชสําหรับกําหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย 
(methodology) คร้ังน้ีเน่ืองจากการวิจัยไดกําหนดกระบวนวิธีการวิจัย(methodology) โดยการใชกระบวนวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) นั้น ประกอบไปดวยการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research)            
ซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแนวทางหน่ึง โดยการศึกษาและคนควาจากเอกสารทางวิชาการ ตํารา 
ตลอดจนผลงานวิจัยประเภทตาง ๆ รวมทั้ง ขอมูลจากการคนควาทางสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือขอมูลที่ไดมาจาก
เว็บไซตทางอินเทอรเน็ต เพื่อนํามาใชในกระบวนการสรางพื้นฐานขององคความรูอยางบูรณาการในทางวิชาการ
เกี่ยวกับกระบวนการในการดานผลิตกระแสไฟฟา โดยเบื้องตนกอน อันเปนแนวทางประการสําคัญในการนําไปสู
การสรางเครื่องมือที่สามารถนําไปใชในกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพตอไปสวน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตามกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) อีกแนวทาง
หนึ่งนั้น ไดแกแบบสัมภาษณที่มีลักษณะเปนการสัมภาษณเจาะลึก (in-depth interview) โดยมีการออกแบบ
โครงสรางของขอคําถามท่ีสามารถนําไปใชในกระบวนการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง หรือการสัมภาษณแบบชี้นํา 
(guided interview) อันเปนแบบสัมภาษณที่ไมมีการกําหนดโครงสรางของขอคําถามที่มีความชัดเจนตายตัว โดย
เปนแตเพียงการกําหนดแนวขอคําถามแบบเปดกวาง หรือเปนการใชแบบสัมภาษณปลายเปด ซึ่งเปนกระบวน
วิธีการวิจัยท่ีมีผลทําใหขอคําถามมีความยืดหยุนและเปดกวาง โดยเทคนิคของการสัมภาษณเจาะลึกน้ัน เปนเทคนิค
และกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที ่มีความเหมาะสมอยางยิ ่งในการนํามาที่ใชใน การสัมภาษณสวนบุคคล
โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลที่เปนผูที่มีความรูและความชํานาญหรือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่กําลังดําเนินกระบวน
วิธีการวิจัย โดยกระบวนวิธีการวิจัยในลักษณะเปดโอกาสใหผูที่มีความรูและความชํานาญหรือมีความผูเชี่ยวชาญ
สามารถแสดงความคิดเห็นหรือทรรศนะไดอยางหลากหลายในทุกแงมุม โดยคณะผูวิจัยหรือผูสัมภาษณสามารถท่ีจะ
ดําเนินการสัมภาษณและสามารถท่ีจะสอบถาม ติดตามและซักไซไลเรียงขอมูลขอเท็จจริงหรือรายละเอียดปลีกยอย
ที่สําคัญและมีความนาสนใจในแตละประเด็นของคําตอบ จากผูมีสวนรวมในการวิจัยหรือผูใหสัมภาษณ อันทําให
ไดมาซ่ึงขอมูลท่ีมีความหลากหลายในมิติตาง ๆ  และขอเท็จจริงในทางปฏิบัติท่ีมีความหลากหลายในมิติตาง ๆ  ท่ีมีท้ัง
มิติของความลึกและมิติของความกวางในเร่ืองท่ีดําเนินกระบวนวิธีการวิจัยน้ัน 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยสําหรับกระบวนการในการสรางเครื่องมือที่ใชในกระบวนวิธีการวจิยัน้ัน 
เน่ืองจากระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) คร้ังน้ีไดกําหนดใหใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก 
(in-depth interview) โดยกระบวนวิธีการสัมภาษณแบบชี้นํา (guided interview) อันเปนกระบวนวิธีการสัมภาษณ
ที ่ไมมีรูปแบบขอคําถามที ่ตายตัว หรือกระบวนวิธีการสัมภาษณที ่มีลักษณะที ่ไมมีขอคําถามที่เปนมาตรฐาน 
(unstructured or unstandardized interview) กลาวคือเปนการกระบวนวิธีสัมภาษณท่ีไมมีการกําหนดโครงสราง
ของขอคําถามท่ีนํามาใชในการสัมภาษณเจาะลึก (in-depth interview) อยางชัดเจน เพียงแตมีการกําหนดลักษณะ
ของขอคําถามท่ีมีลักษณะเปดกวางมีความยืดหยุน และมีการนําคําสําคัญ (keywords) มาใชประกอบในการชี้นําใน
กระบวนการสัมภาษณ โดยท่ีลักษณะของขอคําถาม สามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนถอยคําหรือใหมีความสอดคลองกับผูมี
สวนรวมในการวิจัยหรือผูใหสมัภาณแตละคนตามสถานการณท่ีมีการขบัเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงไปไดตลอดเวลาสวน
การกําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการออกแบบการวิจัย (research design) หรือการสรางเครื่องมือที่ใชใน
กระบวนการวิจัยนั้น คณะผูวิจัยไดกําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินกระบวนการวิจัยอันมสีาระสําคัญ
โดยสรุปดังตอไปน้ี 

 1. การศึกษาวิจัยขอมูลจากเอกสารทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการสงเสริมการดาน
ผลิตกระแสไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  

 2. การดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการใน
ดานผลิตกระแสไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
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 3. การดําเนินการเพื่อกําหนดกระบวนการขั้นตอนและแนวทางในการสัมภาษณผูมีสวนรวมในการวิจัย
หรือผูใหสัมภาษณอันประกอบไปดวย ผูบริหารการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 5 ทาน, ผูบริหารเขื่อนศรี
นครินทร จำนวน 20 ทาน ตัวภาคประชาชน 5 ทาน รวมจำนวน 30 ทาน 

 4. การออกแบบการวิจัย (research design) หรือการสรางแบบสัมภาษณสําหรับนําไปใชในกระบวนการ
สัมภาษณเจาะลึกโดยการออกแบบหรือสรางแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางหรือการสัมภาษณแบบชี้นํา ซึ่งมี
ลักษณะเปนกระบวนวิธีการสัมภาษณที ่มีแบบหรือลักษณะที่ไมเปนมาตรฐาน ทั้งนี้ไดมีการกําหนดใหนําแบบ
สัมภาษณดังกลาวมาดําเนินกระบวนการตรวจสอบความถูกตองชัดเจนในเชิงเน้ือหาใหสอดคลองกับประเด็นปญหา
และวัตถุประสงคของการวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิทั้ง 30 ทาน โดยเบื ้องตนกอนเพื่อที่จะนําแนวความคิดหรือ
ขอเสนอแนะอันเปนประโยชนท่ีไดรับจากผูทรงคุณวุฒิมาใชในการปรับปรุงขอคําถามของแบบสัมภาษณรวมท้ังจะ
ไดมีการนําแบบสัมภาษณที่ไดรับการปรับปรุงแลวไปดําเนินการทดลอง สัมภาษณกับผูทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลที่มี
สวนสําคัญกับกระบวนการในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีคุณลักษณะใกลเคียงกับผูมี
สวนรวมในการวิจัยหรือผูใหสัมภาษณเพ่ือที่จะนําสภาพปญหาหรือขอบกพรองของแบบสัมภาษณไปดําเนินการ
ปรับปรุงคร้ังสุดทายกอนท่ีจะนําไปใชในการดําเนินกระบวนการสัมภาษณจริง เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีมีความถูกตอง
สมบูรณอันมีผลตอการนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณไปใชในกระบวนการประมวลผลขอมูลตอไป โดยขอคําถาม
สําหรับนําไปใชในกระบวนการสัมภาษณเจาะลึก (in-depth interview) นั ้นไดดําเนินการออกแบบการวิจัย 
(research design) หรือการสรางแบบสัมภาษณสําหรับนําไปใชในกระบวนการสัมภาษณเจาะลึก (in-depth 
interview) โดยการออกแบบหรือสรางแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางหรือเปนกระบวนวิธีการสัมภาษณที่ มี
รูปแบบหรือมีลักษณะท่ีไมเปนมาตรฐาน (unstructured or unstandardized interview) หรือการสัมภาษณแบบ
ชี้นํา (guided interview) ในการกําหนดโครงสรางของขอคาํถาม สําหรับนําไปใชในกระบวนการสัมภาษณ เจาะลึก 
(in-depth interview) น้ัน ประกอบไปดวยขอคําถามจํานวน 2 ตอน อันไดแก 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 
 ตอนท่ี 2 กระบวนการผลิตกระแสไฟฟา 
โดยมีสาระสําคัญในการกําหนดโครงสรางของขอคําถาม สําหรับนําไปใชในกระบวนการสัมภาษณเจาะลึก 

(in-depth interview) โดยสรุปดังตอไปน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 
ผูใหสัมภาษณ  
(ชื่อ-กุล)....................................................................................................................... 
ตําแหนง...................................................................................................................... 
สถานท่ีทํางาน............................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................

........................................................................................................ 
ประสบการณในการทํางาน........................................................................................... 
วัน/เดือน/ปท่ีสมภาษณ................................................................................................. 
สถานท่ีสัมภาษณ......................................................................................................... 
ตอนท่ี 2 นโยบายตางในการผลิตกระแสไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การเก็บ

รวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารทางวิชาการและขอมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับ
กระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร ทางวิชาและขอมูลจากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศนั้น ผูวิจัยไดดําเนินกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก แหลงขอมูลจากสวนราชการตาง ๆ            
ที่เก่ียวของ โดยเฉพาะแหลงขอมูลทางเว็บไซตที่ปรากฏบนอินเตอรเน็ต เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในระดับทุติยภูมิ 
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(secondary data) ประเภทตาง ๆ ไมวาจะเปนขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ รายงานการศึกษาวิจัยและ
ผลงานวิจัยประเภทตาง ๆ เปนตน เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบหรือสรางแบบสัมภาษณเจาะลึกรวมท้ัง
เพ่ือนํามาใชเปนสวนประกอบในกระบวนการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลในการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึก สําหรับแนวทางประการสําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูล
จากการสัมภาษณเจาะลึก (in-depth interview) นั ้น ทางผู วิจัยไดกําหนดแนวทางประการสําคัญในการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการขอความรวมมือจากองคกรหรือบุคคลที่เปนตัวแทนของกลุมตัวอยางสําหรับการวจิยัครั้งน้ี 
เพื ่อขอสัมภาษณอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ไมวาจะเปนผู ทรงคุณวุฒิทั้ง 30 ทาน อยางไรก็ตาม           
ในกระบวนการสัมภาษณเจาะลึกน้ัน ทางผูวิจัยไดดําเนินกระบวนการบันทึกขอมูล โดยวิธีการจดบันทึกขอมูลและ
การบันทึกเสียงของผูมีสวนรวมในการวิจัยหรือผูใหสัมภาษณโดยการขออนุญาตจากผูมีสวนรวมในการวิจัยหรือผูให
สัมภาษณกอนทําการบันทึกเสียงหากไดรับอนุญาต เพื่อนํามาใชในกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความ
ถูกตองยอนกลับในภายหลังได 

การวิเคราะหขอมูลสําหรับกระบวนการในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเจาะลึก (in-depthinterview) น้ัน 
คณะผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเจาะลึก (in-depth interview) น้ัน มาใชในกระบวนการวิเคราะหและ
ประมวลผลขอมูลโดยดําเนินการรวมกับกระบวนการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณท้ังหมดจากน้ันจึงนําประเด็น
หลัก (major themes) มาพิจารณาแบงแยกออกเปนประเด็นยอย (sub-themes) และหัวขอยอย (categories) 
อันเปนกระบวนการวิเคราะหโดยการเริ ่มตนจากการวิเคราะหภาพรวมไปสู การวิเคราะหประเด็นยอยของ
กระบวนการวิเคราะหตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ นอกจากนี้ในระหวางการดําเนินกระบวนการสัมภาษณ
เจาะลึกนั้นทางผูวิจัยไดดําเนินกระบวนการสะทอน (reflecting) ควบคูไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินการ
กระบวนกระบวนสะทอน (reflecting) ในแตละชวงหรือในแตละขั้นตอนควบคูไปกับการดําเนินกระบวนการวิจัย 
เพื่อเสริมสรางใหกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยการใชกระบวนการในการวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึก (in-depth interview) ที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้มีความแกรงและแมนตรง 
(rigor) เพื่อใหกระบวนการวิจัยครั้งนี้มีความเขมขน (intensive process) มากยิ่งขึ้น รวมทั้งผูวิจัยจะไดดําเนิน
กระบวนการในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึก (in-depth interview) โดยการพรรณนาขอมูล
ตามปรากฏการณรวมดวยเพื่อแสวงหาหรือใหไดมาซึ่งขอคนพบ จากกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ อันเปน
แนวทางประการสําคัญท่ีสามารถนําไปสูการจัดทําขอเสนอแนะในการกําหนดสาระสําคัญของการผลิตกระแสไฟฟา
ของประเทศตอไป 

 

ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ สามารถสรุปผลการวิจัยนโยบายการผลิตกระแสไฟฟาของการไฟฟา

ฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย(กฟผ.) มีดังน้ี 
1) นโยบายในการจัดทำแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (พ.ศ. 2558-2579) เพ่ือเปนกรอบทิศทางในการ

ดำเนินนโยบายดานพลังงานของประเทศ โดยไดนำขอมูลจากการจัดรับฟงความคิดเห็นจากผูใหการสัมภาษณ
จำนวน 30 ทาน ได แก แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP 2015) แผนอนุร ักษ พลังงาน               
(EEP 2015) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) แผนบริหารจัดการกาซธรรมชาติ 
(Gas Plan) และแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan) ซ่ึงมีการกำหนดแผนระยะยาวท่ีชัดเจน เพ่ือใหกำกับ
การดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพในปงบประมาณ 2562 (คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ,2556) 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)ไดเดินหนาขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการพลังงานระยาว
อยางจริงจังโดยดำเนินการผานแผนงาน/โครงการตาง ๆ  และมีการติดตามผลอยางใกลชิด เพ่ือใหแผนดังกลาวบรรลุ
เปาหมาย ซึ่งจะชวยกระตุนการลงทุนและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศการไฟฟาฝายผลิตแหง
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ประเทศไทย(กฟผ.) ไดจัดทำแผนความตองการไฟฟาของประเทศในระยะยาวเพื่อรองรับความตองการใชไฟฟาท่ี
เพิ่มขึ้น โดยไดเนนการเสริมสรางความมั่นคงระบบไฟฟาดวยการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา การลดการ
พ่ึงพากาซธรรมชาติ การเพ่ิมสัดสวนการผลิตไฟฟาจากถานหินเทคโนโลยีสะอาด การจัดหาไฟฟาจากตางประเทศ
เพ่ิมขึ้น การเพ่ิมสัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน รวมท้ังการพัฒนาระบบสงไฟฟา ระบบจำหนายไฟฟา 
เพื่อรองรับการพัฒนาพลังงานทดแทน และการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีผลการดำเนินงาน
โครงการที่สำคัญ ดังนี้ 1) โครงการกอสรางระบบผลิตไฟฟาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟาของ
ประเทศใหเปนไปตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟา และสนองความตองการไฟฟาที่เพิ่มขึ้น การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) ไดผลักดันการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟา โดยตั้งเปาหมายภายในป 2579 จะมีกำลังผลิตรวม
ทั้งสิ้น 70,335 เมกะวัตต และไดมีการกำกับติดตามการพัฒนาโรงไฟฟาทั้งในสวนที่ กฟผ. และเอกชนดำเนินการ 
ซ่ึงมีโครงการสำคัญท่ีไดดำเนินการกอสรางแลว (ป 2558-2560) ขนาดกำลังผลิตรวม 6,273 เมกะวัตต  

2) โครงการพัฒนาระบบสงไฟฟาระบบไฟฟาที่มั ่นคงและมีประสิทธิภาพจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีท้ัง
โรงไฟฟาและสายสงไฟฟาท่ีเพียงพอ ซ่ึงนอกจากรัฐบาลจะใหความสำคัญกับการพัฒนาโรงไฟฟาแลว ยังไดพัฒนา
ระบบสงไฟฟาใหมีความสอดคลองกับการพัฒนาโรงไฟฟาตามแผน PDP 2015 อีกดวย โดยมีโครงการระบบสง
ไฟฟาท่ี กฟผ. ไดดำเนินการแลวเสร็จ 2 โครงการ ดังน้ี 

(1) โครงการระบบสงไฟฟาเพื่อรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานความรอนหงสาลิกไนต ซึ่งเชื่อมตอ
ระหวาง นาน-แมเมาะ และแมเมาะ-ทาตะโก รวม 1,000 KV 

(2) โครงการขยายระบบสงไฟฟา ระยะท่ี 11 (ขยายท่ัวประเทศ)  
(3) โครงการปรับปรุงและขยายระบบสงไฟฟาที่เสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน ไดแก โครงการปรับปรุง

และขยายระบบสงไฟฟาท่ีเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน 
(4) โครงการพัฒนาระบบสงไฟฟาเพ่ือรองรับการเชื่อมตอโรงไฟฟา ไดแก โครงการระบบสงไฟฟาเพ่ือรับ

ซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP 2007) ความกาวหนา 76.84% โครงการขยายระบบสงไฟฟาหลักเพ่ือ
รองรับผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กระบบ Cogeneration ตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟาป พ.ศ. 2553 ความกาวหนา 
85.46% โครงการ 

(5) โครงการเชื่อมโยงระบบสงไฟฟาระหวางประเทศแบบระบบตอระบบ ซ่ึงมีแผนจะขออนุมัติดำเนินการ
เพ่ือเชื่อมโยงในจุดเชื่อมโยงท่ีมีอยูแลว และจุดเชื่อมโยงท่ีคาดวาจะกอสรางหรือขยายเพ่ิมเติมในอนาคต เพ่ือรองรับ
การพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาอาเซียน (ASEAN Power Grid : APG) และเพ่ือความมีเสถียรภาพและความเชื่อถือ
ไดของพลังงานไฟฟา 

(6) โครงการพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาสมารทกริด (Smart Grid) เปนการดำเนินการตามแผนแมบทการ
พัฒนาระบบโครงขายสมารทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 เพื่อเปนกลไกที่สำคัญที่จะพัฒนาไปสูระบบ
โครงขายไฟฟาที่มั่นคงและเพียงพอ การผลิตและการสงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น รวมทั้ง มีการบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ  

นโยบายของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย(กฟผ.) ไดดำเนินมาตรการเพ่ือสงเสริมการประหยัดและ
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื ่องตามแผนอนุรักษพลังงาน ครอบคลุมทั ้งภาคที ่อยู อาศัย 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ และภาครัฐ โดยมีการกำกับการดำเนินการอยางเขมขน อีกทั้งไดขยายการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงานในกลุมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก และชุมชนภายใตกรอบการดำเนินงาน
ประชารัฐรวมถึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการรูปแบบใหมเพ่ือวางรากฐานการอนุรักษพลังงานในอนาคต อาทิ 
มาตรการ Building Energy Code1มาตรการสงเสริมใหการไฟฟาสงเสริมใหผูใชไฟฟาประหยัดไฟฟา (EERS) เปนตน 
โดยมีผลการดำเนินงานท่ีสำคัญดังน้ี  
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1) การจัดการโรงงานและอาคารควบคุมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินมาตรการการจัดการโรงงานและ
อาคารควบคุม เพื ่อใหเกิดการอนุรักษพลังงานและเพิ ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในโรงงานและอาคาร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ เปนการกำกับดูแลใหโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมผานระบบการจัด
การพลังงาน และผู ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยใหผู ประกอบการปฏิบัติตามมาตรฐานและ
กฎหมายการอนุรักษพลังงาน และมีการจัดสัมมนาใหความรูกับโรงงานและอาคารควบคุมในดานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย รวมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง โดยในป 2562 มีเปาหมายผลประหยัด 311 ktoe 
เกิดผลประหยัดแลว 89.22 ktoe  

2) มาตรการใชเกณฑมาตรฐานอาคาร (Building Energy Code)ในการบังคับใชขอบัญญัติการใชพลังงาน
สำหรับอาคาร (Building Energy Code : BEC) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดผลักดันใหมีการกำหนด
มาตรฐานหลักเกณฑในการออกแบบอาคารท่ีจะกอสรางใหมหรือดัดแปลงใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
ตั ้งแตเริ ่มตนขั ้นตอนออกแบบอาคาร อันจะสงผลใหเกิดการอนุร ักษพลังงานในภาพรวมของประเทศที ่ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยไดออกกฎกกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ และวิธีการใน
การออกแบบอาคารเพื ่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552 บังคับใชกับอาคารที่มีความพรอมขนาดพื ้นที่ต ั้งแต 
10,000 ตารางเมตรขึ้นไปกอน และจะทยอยบังคับใชกับอาคารขนาดพื้นที่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ภายใน 5 ป 
สงผลใหการใชพลังงานในอาคารขนาดใหญมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นลดการใชพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

ผล/ สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยสามารถนำมาสรุปประเด็นที่นำมาวิเคราะหและอภิปรายผล นำไปสูการเสนอแนะในการ

วิจัย ซ่ึงผูวิจัยขอนำเสนอตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังน้ี  
1. จากผลการวิจัยพบวาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย(กฟผ.)ไดย ึดแนวทางการบริหารจัด

การพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและใหเกิดประโยชนสูงสุด ตามทฤษฎีการบริหารจัดการพลังงาน (ณิชยารัตน 
พาณิชย, 2556) ประกอบดวย 

1.1 การกำหนดนโยบายและแผนสูการปฏิบัติงาน มีกระบวนการตรวจสอบได  
1.2 มีการกำหนดโครงสรางการบริหารจัดการพลังงาน เก่ียวกับการกำาหนดบทบาทหนาท่ีความ

รับผิดชอบผูท่ีเก่ียวของดานพลังงานอยางชัดเจนและมีความเปนอิสระในการบริหารงาน  
1.3 การใหขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ เปนการกระตุนจิตสำนึกและสรางแรงจูงใจ

รวมท้ังสรางการมีสวนรวมท่ีจะเกิดขึ้นในการผลิตไฟฟา  
2. แนวนโยบาย และมาตรการตาง ๆ ท่ีนำามาชวยแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เพ่ือลดผลกระทบตอ

โครงการพัฒนาพลังงานความทาทายการผลิตไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย(กฟผ.) และเรื่องการ
บริหารจัดการพลังงานก็เปนอีกหน่ึงปจจัยหลักท่ีประเทศจะตองรับมือเชนเดียวกันเม่ือความตองการใชพลังงานได
ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พลังงานไฟฟาดูเหมือนจะเปนแหลงพลังงานซ่ึงหลายฝายมองวามี
ศักยภาพและสามารถแกปญหาการพ่ึงพิงแหลงพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลได ขณะท่ีภาคธุรกิจเองก็ใหความสนใจ
ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟาพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ ้นอยางชัดเจน มีความเปนอิสระในการดำเนินงาน สงผลทำให
กระบวนการทำงานเกิดความลาชา และมีการแทรกแซงหรือมีผลประโยชนทับซอนทางการเมืองอีกดวย การพัฒนา
พลังงานการผลิตไฟฟาของไทยควรมุงเนนไปที่การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตไฟฟาโดยใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด
ประโยชนสูงสุด เพ่ือใหธุรกิจการผลิตไฟฟาพลังงานสามารถดำเนินตอไปได 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยสามารถนำมาสรุปประเด็นที่นำมาวิเคราะหและอภิปรายผล นำไปสูการเสนอแนะในการ

วิจัย ซ่ึงผูวิจัยขอนำเสนอตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังน้ี  
1.จากผลการวิจัยพบวาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย(กฟผ.)ไดยึดแนวทางการบริหารจัดการพลังงาน

อยางมีประสิทธิภาพและใหเกิดประโยชนสูงสุด ตามทฤษฎีการบริหารจัดการพลังงาน (ณิชยารัตน พาณิชย, 2556) 
ประกอบดวย 

1.1 การกำหนดนโยบายและแผนสูการปฏิบัติงาน มีกระบวนการตรวจสอบได  
1.2 มีการกำหนดโครงสรางการบริหารจัดการพลังงาน เก่ียวกับการกำาหนดบทบาทหนาท่ีความ

รับผิดชอบผูท่ีเก่ียวของดานพลังงานอยางชัดเจนและมีความเปนอิสระในการบริหารงาน  
1.3 การใหขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ เปนการกระตุนจิตสำนึกและสรางแรงจูงใจ

รวมท้ังสรางการมีสวนรวมท่ีจะเกิดขึ้นในการผลิตไฟฟา  
2. แนวนโยบาย และมาตรการตาง ๆ ท่ีนำามาชวยแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เพ่ือลดผลกระทบตอ

โครงการพัฒนาพลังงานความทาทายการผลิตไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย(กฟผ.) และเรื่องการ
บริหารจัดการพลังงานก็เปนอีกหน่ึงปจจัยหลักท่ีประเทศจะตองรับมือเชนเดียวกันเม่ือความตองการใชพลังงานได
ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พลังงานไฟฟาดูเหมือนจะเปนแหลงพลังงานซ่ึงหลายฝายมองวามี
ศักยภาพและสามารถแกปญหาการพ่ึงพิงแหลงพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลได ขณะท่ีภาคธุรกิจเองก็ใหความสนใจ
ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟาพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ ้นอยางชัดเจน มีความเปนอิสระในการดำเนินงาน สงผลทำให
กระบวนการทำงานเกิดความลาชา และมีการแทรกแซงหรือมีผลประโยชนทับซอนทางการเมืองอีกดวย การพัฒนา
พลังงานการผลิตไฟฟาของไทยควรมุงเนนไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาโดยใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด
ประโยชนสูงสุด เพ่ือใหธุรกิจการผลิตไฟฟาพลังงานสามารถดำเนินตอไปได 
 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการผลิตกระแสไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทสไทย(กฟผ.)ไดให

ความสำคัญใน 3 ประเด็น ดังน้ี 
1. ดานความมั่นคงทางพลังงาน (Security) เพื่อใหมีความมั่นคงครอบคลุมทั้งระบบผลิตไฟฟาระบบสง

ไฟฟา และระบบจำหนายไฟฟา รายพื ้นที ่ และตอบสนองปริมาณความตองการไฟฟาเพื่อรองรับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมถึงการพิจารณาโรงไฟฟาเพ่ือความม่ันคงในระดับท่ีเหมาะสม เพ่ือรองรับกรณีเกิด
เหตุวิกฤตดานพลังงาน 

2. ดานเศรษฐกิจ (Economy) ตองคำนึงถึงตนทุนการผลิตไฟฟาที่เหมาะสม สงเสริมการผลิตไฟฟาที่มี
ตนทุนต่ำ เพื่อลดภาระผูใชไฟฟา และไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว 
รวมถึงการเตรียมความพรอมของระบบไฟฟาเพ่ือใหเกิดการแขงขันดานการผลิตไฟฟา ซ่ึงจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตไฟฟาในภาพรวมของประเทศ การผลิตไฟฟาสะทอนตนทุนท่ีแทจริง 

3. ดานสิ ่งแวดลอม (Ecology) ตองลดผลกระทบดานสิ ่งแวดลอม โดยการสนับสนุนการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานทดแทนและการเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบไฟฟา (Efficiency) ท้ังดานการผลิตไฟฟาและดานการใชไฟฟา โดย
พัฒนาระบบโครงขายไฟฟาสมารทกริด (Smart grid) ในการ ตองสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

 (1) ระบบผลิตไฟฟา ระบบสงไฟฟา และระบบจำหนายไฟฟา มีความม่ันคงรายพ้ืนท่ี สรางสมดุล
ระบบไฟฟาตามรายภูมิภาค 
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(2) มีการพิจารณาโรงไฟฟาเพื่อความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุวิกฤต
ดานพลังงาน รวมถึงมีการเพ่ิมความยืดหยุนของระบบไฟฟา (Grid Flexibility) 

(3) สงเสริมการผลิตไฟฟาตนทุนต่ำ เพื่อลดภาระผูใชไฟฟา และไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว 

(4) เตรียมความพรอมของระบบไฟฟาเพื่อใหเกิดการแขงขันดานการผลิตไฟฟา ซึ่งจะชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาในภาพรวมของประเทศ การผลิตไฟฟาสะทอนตนทุนท่ีแทจริง 

(5) ตองลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
(6) สงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนและการเพิ ่มประสิทธิภาพในระบบไฟฟา

(Efficiency) ท้ังดานการผลิตไฟฟาและดานการใชไฟฟา 
(7) พัฒนาระบบโครงขายไฟฟาสมารทกริด (Smart grid) รองรับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของ

ผูใชไฟฟาแบบ Prosumer 
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คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลปาไผ อำเภอล้ี จังหวัดลำพูน 
 
QUALITY OF LIFE ON WELFARE CARD HOLDERS IN PAPHAI MUNICIPALITY 
LEE DISTRICT LAMPHUN PROVINCE 
 
ผูวิจัย    นงลักษณ  จันติ๊บ 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 
ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ในพ้ืนท่ี
เทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐในพื้นที่เทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เปนการวิจัยเชิงปรมิาณ 
ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก ประชาชนท่ีใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัด
ลำพูน จำนวน 1,277 คน กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรกำหนดขนาดตัวอยาง ไดจำนวนกลุม
ตัวอยาง 306 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีสุมแบบงาย ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช
รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย t-test และคา F-Test ผล
การศึกษาพบวา 
 คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 โดยมีคุณภาพชีวิตดานจิตใจมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 คุณภาพชีวิต
ดานสุขภาพกายมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 คุณภาพชีวิตดานสัมพันธภาพทางสังคมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 และคุณภาพ
ชีวิตดานสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 ตามลำดับ  
 
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต, บัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
 
Abstract 
 The objectives were 1) to examine the level of quality of life on welfare card holders 
in Paphai municipality Lee district Lamphun province. 2) to compare the people’s opinions 
towards quality of life on welfare card holders classified by gender, age, marriage status, 
education level, income, living in village on time period and family living together. The 
populations are 1,277 of people in Paphai municipality Lee district Lamphun province; the 
samples of the study comprised 306 people and random sampling by purposive sampling. The 
data were collected through the application of rating scale questionnaires using descriptive 
statistics consisting of frequency, percentage, mean, standard deviation, t test as well as F test. 
The findings showed as follows; 
 The quality of life on welfare card holders level in Paphai municipality Lee district 
Lamphun province as the overall showed at the high level with the mean of 3.67. 
 The psychological domains have the quality of life on welfare card holders level that 
showed at the high level with the mean of 3.76.  
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 The social relationships have the quality of life on welfare card holders level that 
showed at the high level with the mean of 3.66.  
 The environments have the quality of life on welfare card holders level that showed 
at the high level with the mean of 3.59.  
 
Keywords : Quality of Life, Welfare Card 
 

บทนำ 
 ปจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ความรู
และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงน้ีนำไปสูการพัฒนาในดานตาง ๆ ไดแก การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
ทางการศึกษาอยางทั่วถึง และสาธารณูปโภคตางๆ สิ่งเหลานี้ลวนสงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งความ
เปนอยูสุขภาพกาย สุขภาพจิต การมีเคร่ืองอุปโภค บริโภคมีสิ่งของหรือเงินใชตามความจำเปน และอยูในสังคมและ
สิ่งแวดลอมที่ดี แตคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นไมไดขึ้นอยู กับปจจัยใดปจจัยหนึ่งเพียงอยางเดียว ทุกปจจัยลวนมีความ
เกี่ยวของสัมพันธกันและอาจสงผลตอกันได หากชีวิตในแตละดานเกิดความไมสมดุล ดังนั้นการเลือกดำเนินชวิีต
แบบพอดี พอเพียง ตั้งอยูบนทางสายกลาง และความไมประมาท จึงเปนแนวทางหนึ่งในการดำเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางท่ีใชในการดำรงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนทุก
ระดับตั้งแตครัวเรือน ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการดำรงชีวิตประจำวัน การพัฒนาในดานตางๆ ใหเปนไปในทาง
สายกลางการพัฒนาดานจิตใจ การมีหลักในการดำเนินชีวิต มีภูมิคุมกันท่ีดี ท่ีสำคัญคือเนนการพ่ึงพาตนเอง มีการ
รวมมือกัน ในชุมชนและสังคม 
 สถานการณความยากจนในสังคมไทยถือเปนปญหาที่ทุกรัฐบาลตางใหความสำคัญในการแกไขเยียวยา 
ซึ่งแมวาสถานการณความยากจนของไทยจะลดลงในทุกๆ ป ตามรายงานสรุปสถานการณความยากจนและความ
เหลื่อมล้ำในประเทศไทย ป 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติ ซ่ึงจัดทำ
โดยสำนักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม เปนประจำทุกปตั้งแตป 2553 เพื่อชี้ใหเห็นถึง ประเด็นปญหา
ความยากจนและความเหลื่อมล้ำท่ีเปนสถานการณลาสุด รวมท้ังการวิเคราะหลักษณะของปญหาความยากจนและ 
ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ซ่ึงรายงานป 2559 ระบุวาในรอบเกือบ 3 ทศวรรษ ท่ีผานมาสถานการณความยากจน
ในภาพรวมของประเทศไทยดีขึ้นมาก ในป 2558 ทางสภาพัฒนยังคงเห็นวามีความจำเปนตองดำเนินการแกปญหา
ในเร่ืองการเขาถึงบริการภาครัฐในกลุมเปาหมาย คนยากจนเร้ือรัง เพราะยังเปนกลุมท่ีมีโอกาสหลุดจากภาวะความ
ยากจนไดยากมา ซ่ึงควรตองมีการคนหาเปาหมาย และการจัดสวัสดิการทางสังคมอยางเจาะจง (Targeting) ใหกับ
กลุมน้ี เพ่ือใหความยากจนหมดไปในอนาคต ดวยเหตุน้ีเองปญหาความยากจนจึงยังคงปรากฏเปนปญหาสำคัญของ
ประเทศไทยอยู และยังจำเปนที่ตองหาทางเยียวยาแกไขผานนโยบายและมาตรการตางๆ ของรัฐในการปรับปรุง
ระบบสวัสดิการและบริการพื้นฐานใหสามารถครอบคลุมและมีคุณภาพเพียงพอกับความตองการของคนในสงัคม
และตองเปดโอกาสใหทุกคนในสังคมสามารถเขาถึงอยางเทาเทียมและใชไดอยางเปนธรรม เพ่ือพยายามลดชองวาง
ของความยากจนใหเกิดการกระจาย รายไดท่ีเทาเทียมกันใหมากขึ้น ซ่ึงนโยบายของภาครัฐท่ีผานมา เนนนโยบาย
เร่ืองการแกปญหาความยากจน ไดผลในบางระดับ แตยังไมไดลดความเหลื่อมล้ำอยางแทจริง เพราะคนจนแมจะมี
สภาพท่ีดีขึ้นแตก็ยังไมเกิดการลดชองวางของรายไดสูงสดุกับรายไดท่ีต่ำท่ีสุดไดอยางมีประสิทธิผลน่ันเอง ดังน้ันหน่ึง
ในแนวทางแกไขปญหานอกจากการใชนโยบายและมาตรการของภาครัฐแลว การสนับสนุนใหผูที่ประสบปญหา
ความยากจนใชแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตและพัฒนาชองทางการทำมาหากินใหรูจักทำ
มาหากินใหเปนและใชจายอยางเหมาะสม จึงจะเปนแนวทางในการพัฒนาอยางยั่งยืนอยางแทจริง  
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 รัฐบาลทุกรัฐบาลพยายามท่ีจะแกไขปญหาการเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ท่ีผานมาพบวาปญหาการเหลื่อม
ล้ำในสังคมไทยนอกจากจะเปนสาเหตุประการหนึ่งของปญหาความยากจนของประชาชนในประเทศแลว ยังเปน
สาเหตุหนึ่งของปญหาความขัดแยงและความเดือดรอนทั้งหลายของประชาชนดวย รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา จึงไดดำเนินโครงการตางๆ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ และสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชน 
เชน โครงการเพิ่มความเขมแข็งของโครงการเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โครงการบานประชารัฐ 
โครงการอุดหนุนเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุมคนไรบาน 2 ป (พ.ศ.2559-
2560) และโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ รัฐบาลเปดโอกาสใหประชาชนท่ีมีคุณสมบัติลงทะเบียนแลว 
จำนวน 2 รอบ (วิชาญ ทรายออน, 2560) 
 จากการดำเนินโครงการตางๆ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ และสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชน ผูศึกษาเห็น
วาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ เปนโครงการที่นาสนใจและประชาชนทั่วไปควรรูและเมื่อพิจารณาจาก
เหตุผลความจำเปนวาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐดังกลาว เปนโครงการที่ชวยแกไขปญหาไมวาจะเปน
ทางดานเศรษฐกิจภายในครอบครัว การดำรงชีวิตความเปนอยูในแตละวันของประชาชนในพื้นที่ตำบลปาไผ อำเภอล้ี 
จังหวัดลำพูน วาประชาชนท่ีเขารวมโครงการลงทะเบยีนเพ่ือสวัสดกิารแหงรัฐ หลังจากท่ีมีการเขารวมโครงการและไดรับ
หรือมีการใชสิทธิตามโครงการดังกลาวแลว มีลักษณะในการดำเนินชีวิตเปนอยางไร และสิทธิตามโครงการดังกลาวไดมี
การชวยสงเสริมหรือพัฒนาความเปนอยูของครอบครัวอยางไร ซึ่งขอมูลที่ได ผูศึกษาหวังวาจะสามารถที่จะนำไปแกไข
ปรับปรุงและปรับใชในการพัฒนาทองถิ่น อันเปนประโยชนตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ในพื้นที่เทศบาลตำบลปาไผ 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชวิีตของประชาชนท่ีใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
 ในการวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน ในครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาจากแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกฉบับภาษาองักฤษ 
(WHOQOL- BREF, 1996) แบงเปน 4 ดานคือ 1. ดานสุขภาพกาย (Physical Domain) 2. ดานจิตใจ (Physical Domain) 
3. ดานสัมพันธภาพทางสังคม (Social Relationships) 4. ดานสิ่งแวดลอม (Environment)  
   ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 

 
ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ  
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. รายไดตอเดือน 
6. ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูในหมูบานหรือ
ชุมชน 
7. การอยูรวมกันของครอบครัว 
 

คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ใชบัตรสวัสดิการ

แหงรัฐในพ้ืนที่เทศบาลตำบลปาไผ อำเภอล้ี 

จังหวัดลำพูน 

1. ดานสุขภาพกาย (Physical Domain)  
2. ดานจิตใจ (Psychological Domain)  
3. ดานสัมพันธภาพทางสงัคม (Social 
Relationships)  
4. ดานสิ่งแวดลอม (Environment) 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ในพื้นท่ี
เทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนท่ีใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนเปนการวิจัยเชิงเชิงปริมาณ
(Qualitative Research) แบบสำรวจความคิดเห็น (Survey Research) 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 52.6 และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 47.4 
 ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอายุ 60 ปขึ้นไป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 30.1 รองลงมามีอายุระหวาง 
41-50 ป คิดเปนรอยละ 27.8 มีอายุระหวาง 51-60 ป คิดเปนรอยละ 18.3 มีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 
17.9 และมีอายุระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 5.9 ตามลำดับ 
 ผู ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีสถานภาพการสมรสเปนสมรส (คู ) มากที ่สุด คิดเปนรอยละ 70.3 
รองลงมามีสถานภาพการสมรสเปนโสด คิดเปนรอยละ 16.3 มีสถานภาพการสมรสเปนหมาย คิดเปนรอยละ 9.2 
และมีสถานภาพการสมรสเปนหยาราง คิดเปนรอยละ 4.2 ตามลำดับ 
 ผู ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีการศึกษาอยู ในระดับต่ำกวา ป.6 มากที ่สุด คิดเปนรอยละ 48.7 
รองลงมามีการศึกษาอยูในระดับต่ำกวา ม.6 คิดเปนรอยละ 23.9 มีการศึกษาอยูในระดับ ม.6 หรือ ปวช. คิดเปน
รอยละ 16.3 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 6.5 และมีการศึกษาอยูในระดับปวส. หรือ 
อนุปริญญา คิดเปนรอยละ 4.6 ตามลำดับ 
 ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีรายไดตอเดือนต่ำกวาหรือเทากับ 3,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
37.6 รองลงมามีรายไดตอเดือน 3,001-4,000 บาท คิดเปนรอยละ 16.6 มีรายไดตอเดือน 4,001-5,000 บาท            
คิดเปนรอยละ 14.4 มีรายไดตอเดือน 5,001-6,000 บาท คิดเปนรอยละ 10.8 มีรายไดตอเดือน 6,001-7,000 บาท 
กับ 8,001-9,000 บาท เทากัน คิดเปนรอยละ 6.9 มีรายไดตอเดือน 7,001-8,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.5 และ         
มีรายไดตอเดือน 9,001 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.6 ตามลำดับ 
 ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญอาศัยอยูในหมูบานหรือชุมชน 10 ปขึ้นไป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 94.8 
รองลงมาอาศัยอยูในหมูบานหรือชุมชน 5-9 ป คิดเปนรอยละ 4.5 และอาศัยอยูในหมูบานหรือชุมชน 1-4 ป คิด
เปนรอยละ 0.7 ตามลำดับ 
 ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญอาศัยอยูรวมกับสามีหรือภรรยา หรือบุตร มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 71.2 
รองลงมาอาศัยอยูรวมกับญาติ คิดเปนรอยละ 25.2 อาศัยอยูคนเดียว คิดเปนรอยละ 3.3 และอาศัยอยูรวมกับคน
รูจัก/สนิทสนมกันท่ีไมใชญาติ คิดเปนรอยละ 0.3 ตามลำดับ 
 1. ผลการศึกษาในสวนนี้เปนการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ใชบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีดังน้ี 
 คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
ในภาพรวม พบวา มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 เมื่อพิจารณารายดานปรากฏผลดังน้ี 
คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ดานจิตใจ 
มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ คือ 3.76 รองลงมา คือ คุณภาพชีวิตของประชาชน ดานสุขภาพกาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 
คุณภาพชีวิตของประชาชน ดานสัมพันธภาพทางสังคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ดานสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ยต่ำสุด เทากับ 3.59 ตามลำดับ เม่ือแยกตามประเด็น พบวา 
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 คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
ดานสุขภาพกาย มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.67 เม่ือพิจารณาประเด็นยอย 3 อันดับแรกพบวา 
ผูตอบแบบสอบถามมีการหลับนอน และพักผอนประจำวันในระยะเวลาที่เหมาะสม มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 3.87 
รองลงมา คือ ผู ตอบแบบสอบถามสามารถทำงานหรือประกอบอาชีพหรือทำกิจกรรมอื ่นๆ ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันไดอยางปกติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 ผูตอบแบบสอบถามมีการจัดการกับความเจ็บปวดทางรางกายได
ดวยตนเอง ตลอดจนการเขารับการรักษาท่ีสถานพยาบาล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 
 คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
ดานจิตใจ มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.76 เม่ือพิจารณาประเด็นยอย 3 อันดับแรกพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองเมื่อไดชวยเหลือครอบครัว ชุมชนและสังคม มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 
3.94 รองลงมา คือ ผูตอบแบบสอบถามรูสึกวาตนเองมีคุณคาในการดำเนินชีวิตตอตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
สังคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 ผูตอบแบบสอบถามมีความม่ันใจในตนเอง ท่ีจะแสดงออกในการชวยเหลือผูอ่ืนท่ีอยู
ใกลชิด หรือในหมูบานและสังคม กับผูตอบแบบสอบถามมีความคิด และการตัดสินใจในการกระทำท่ีเปนประโยชน
ตอตนเอง ครอบครัว และหมูบานหรือชุมชน ท้ัง 2 ขอ มีคาเฉลี่ยเทากัน เทากับ 3.75 
 คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
ดานสัมพันธภาพทางสังคม มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.66 เม่ือพิจารณาประเด็นยอย 3 อันดับ
แรกพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความสามารถในการจัดการตนเองหรือสรางความสัมพันธของตนเองกับบุคคลอ่ืน
ไดอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 3.79 รองลงมา คือ ผูตอบแบบสอบถามเขารวมทำกิจกรรมตางๆ ของ
หมูบานกับบุคคลอื่นไดอยางสม่ำเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 ผูตอบแบบสอบถามเขารวมประชุมหรือสัมมนา
ภายในกลุมตางๆ เพ่ือพัฒนาหมูบานหรืออ่ืนๆ ท่ัวไปกับบุคคลอ่ืนไดอยางสม่ำเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 
 คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
ดานสิ่งแวดลอม มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.59 เม่ือพิจารณาประเด็นยอย 3 อันดับแรกพบวา 
บานเรือนที่ทานอาศัยอยูมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพที่ดี เชน ไมอับอากาศ จัดสิ่งของใหเปนระเบียบ
เรียบรอย ไมมีแหลงเพาะพันธสัตวนำโรค มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 3.87 รองลงมา คือ ในหมูบานหรือชุมชนของทาน
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และมีความม่ันคงในชีวิต มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 ผูตอบแบบสอบถามมีความ
อิสระ ท่ีจะไปไหนมาไหนหรือรวมกิจกรรมตางของครอบครัว ชุมชน และสังคมได มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 
 2. การทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลที ่แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนท่ีใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ดังน้ี 
 เพศท่ีแตกตางกันใหความคดิเห็นตอคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐในพ้ืนท่ีเทศบาล
ตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในภาพรวมท่ีไมแตกตางกัน (P = 0.447) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
และเม่ือจำแนกในรายดานแลว พบวา ไมมีความแตกตางกันในทุกๆ ดาน 
 อายุท่ีแตกตางกันใหความคิดเห็นตอคณุภาพชวิีตของประชาชนท่ีใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐในพ้ืนท่ีเทศบาล
ตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในภาพรวมท่ีแตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ
เมื่อจำแนกในรายดานแลว พบวา มีความแตกตางกัน คือ คุณภาพชีวิตของประชาชนดานสุขภาพกาย (P = 0), 
คุณภาพชีวิตของประชาชนดานจิตใจ (P = 0) และคุณภาพชีวิตของประชาชนดานสัมพันธภาพทางสังคม (P = 0) 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 สถานภาพการสมรสท่ีแตกตางกันใหความคดิเห็นตอคณุภาพชวิีตของประชาชนท่ีใชบตัรสวัสดิการแหงรัฐ
ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในภาพรวมท่ีแตกตางกัน (P = 0.021) อยางมีนัยสำคัญทางสถติิ
ท่ีระดับ 0.05 และเม่ือจำแนกในรายดานแลว พบวา มีความแตกตางกัน คือ คุณภาพชีวิตของประชาชนดานสุขภาพกาย 
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(P = 0.005), คุณภาพชีวิตของประชาชนดานจิตใจ (P = 0.024) และคุณภาพชีวิตของประชาชนดานสัมพันธภาพ
ทางสังคม (P = 0.03) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันใหความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐใน
พ้ืนท่ีเทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในภาพรวมท่ีแตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสำคัญทางสถติิท่ีระดบั 
0.05 และเมื่อจำแนกในรายดานแลว พบวา มีความแตกตางกันในทุกๆ ดาน คือ คุณภาพชีวิตของประชาชนดาน
สุขภาพกาย (P = 0), คุณภาพชีวิตของประชาชนดานจิตใจ (P = 0), คุณภาพชีวิตของประชาชนดานสัมพันธภาพ
ทางสังคม (P = 0) และคุณภาพชีวิตของประชาชนดานสิ่งแวดลอม (P = 0) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันใหความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐใน
พ้ืนท่ีเทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในภาพรวมท่ีแตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสำคัญทางสถติิท่ีระดบั 
0.05 และเมื่อจำแนกในรายดานแลว พบวา มีความแตกตางกันในทุกๆ ดาน คือ คุณภาพชีวิตของประชาชนดาน
สุขภาพกาย (P = 0), คุณภาพชีวิตของประชาชนดานจิตใจ (P = 0.002), คุณภาพชีวิตของประชาชนดาน
สัมพันธภาพทางสังคม (P = 0.002) และคุณภาพชีวิตของประชาชนดานสิ่งแวดลอม (P = 0) อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในหมูบานหรือชุมชนท่ีแตกตางกันใหความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ี
ใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในภาพรวมท่ีไมแตกตางกัน (P = 0.382) 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือจำแนกในรายดานแลว พบวา ไมมีความแตกตางกันในทุกๆ ดาน 
 การอยู รวมกันของครอบครัวที ่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตของประชาชนที ่ใชบัตร
สวัสดิการแหงรัฐในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในภาพรวมท่ีแตกตางกัน (P = 0.027) อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อจำแนกในรายดานแลว พบวา มีความแตกตางกัน คือ คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดานสุขภาพกาย (P = 0.023) และคุณภาพชีวิตของประชาชนดานสัมพันธภาพทางสังคม (P = 0.08) 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

อภิปรายผล 
 คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวัชรานนท มะหัด (2558) ที่ได
ทำการศึกษาเร่ือง การจัดบริการสวัสดิการสังคมขององคการบริหารสวนตำบลบานหวาย อำเภอวาปปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา 1. การจัดบริการสวัสดิการสังคมขององคการบริหารสวนตำบลบานหวาย อำเภอ
วาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู ในระดับมาก รวมทั ้งการศึกษาของการัณยภาส บุญยงค (2559)            
ไดทำการศึกษาเรื่อง การดำเนินงานสวัสดิการสังคมดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตำบลในเขต
อำเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ นอกจากน้ียังสอดคลองกับการศึกษาของสุวิทย งอกศรี (2560) ไดทำการศึกษา
เรื่อง คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ กรณีศึกษา: องคการบริหารสวนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบวาภาพรวมระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตำบล เมืองเตา 
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงคุณภาพชีวิต (Quality of Life) คุณภาพชีวิตเปนลักษณะท่ีดีเดนของ
บุคคลในความเปนอยู ครอบคลุมลักษณะท่ีเปนความตองการทางวัตถ ุและทางจิตใจของบุคคล สามารถดำรงชีวิตได
ในระดับที่เหมาะสม ใหสามารถพึ่งตนเองไดโดยไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน และไมเบียดเบียนธรรมชาติ อีกทั้งยัง
ควรรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของสังคมตลอดจนมีความเปนไปไดท่ีจะบรรลุถึงความปรารถนาใน
ชีวิต อนึ่งคุณภาพชีวิตเปนเครื่องชี้วัดความเจริญกาวหนาของมิติทางดานประชากรสังคมสุขภาพจิตวิญญาณ
สิ่งแวดลอมและองคประกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับความเปนอยูท่ีดีของมนุษย (Well-being) เปนเปาหมายท่ีสำคัญ
ของการพัฒนาประชากรของประเทศตางๆ ในปจจุบันซ่ึงมีการตีความหมายและการใหคุณคา (Value judgments) 
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แตกตางกันไปตามคุณคาของแตละสังคมจึงมีการใหความหมายหรือนิยามของคุณภาพชีวิตท่ีแตกตางกันไป การท่ี
บุคคลจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีน้ันตองขึ้นอยูกับองคประกอบมากมาย ซ่ึงแตละองคประกอบจะมีความสำคัญมากนอย
แตกตางกันไป ตามแตละทัศนะของแตละบุคคลหรือสังคม ซึ่ง ซาน (Zhan, 1992) ไดกลาวไววา คุณภาพชีวิตมี
องคประกอบ 4 ดาน คือ 1) ดานความพึงพอใจในชีวิต เปนการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในสภาวะภายนอก          
ท่ีไดรับอิทธิพลจากภูมิหลังของคน บุคลิกลักษณะ สิ่งแวดลอมและสถานะทางสุขภาพ สิ่งท่ีบุคคลรับรูถึงสิ่งท่ีตนเอง
ครองอยู ซึ่งอยูระหวางความตองการ ความคาดหวัง ความใคร ความปรารถนาที่ตั้งไวและความสำเร็จที่ไดรับ               
2) ดานอัตมโนทัศน เปนความเชื่อและความรูสึกท่ีคนๆ หน่ึงมีตอตนเอง ความเชื่อความรูสึกเหลาน้ีมาจากการรับรู
โดยเฉพาะการรับรูปฏิกิริยาของผูอื่นที่สงผลตอพฤติกรรมของคนๆ หนึ่งเกี่ยวกับตนเองในหวงเวลาหนึ่ง 3) ดาน
สุขภาพและการทำงานของรางกาย เปนเร่ืองความสัมพันธระหวางตนเองกับบุคคลกับสิ่งแวดลอม โดยนอกจากจะ
ประเมินอาการทางคลินิกแลว ยังประเมินในเรื่องการรับรูภาวะสุขภาพของบุคคล สิ่งที่เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ 
และความสัมพันธระหวางครอบครัวกับสังคมและยังตองพิจารณาถึงอิทธิพลทางสังคม สิ่งแวดลอมและการเมืองดวย 
4) ดานสังคมและเศรษฐกิจ เปนการประเมินการประกอบอาชีพ การศึกษาและรายได ซ่ึงถูกกำหนดเปนมาตรฐาน
ทางสังคม และการประเมินการประเมินคุณภาพชีวิต หรือวัดระดับคุณภาพชีวิตนั ้นขึ ้นอยู กับแนวคิดและ
วัตถุประสงคของการศึกษาของแตละบุคคลเชน องคการยูเนสโก (UNESCO, 1980) ไดใหเกณฑการประเมิน
คุณภาพชีวิตไว 2 ดานคือ องคการอนามัยโลก (WHO, 1997) ไดกำหนดเคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิต (WHOQOL-100) 
ประกอบดวย 6 ดานดังนี ้ 1) ดานรางกาย คือ การรับรู ทางสภาพทางดานรางกายของบุคคล ซึ ่งมีผลตอ
ชีวิตประจำวัน เชน การรับรูสภาพความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย การรับรูความรูสึกสบาย ไมมีความเจ็บปวด
การรับรู ถ ึงความสามารถที ่จะจัดการกับความเจ็บปวดทางรางกายได การรับรู ถ ึงพละกำลังในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การรับรูถึงการนอนหลับและการพักผอน รวมถึงการรับรูเร่ืองการมีเพศสัมพันธ ซ่ึงการรับรูเหลาน้ีมี
ผลตอการดำเนินชีวิตประจำวัน 2) ดานจิตใจ คือการรับรูสภาพทางจิตใจของตนเอง เชน การรับรูความรูสึกทางบวก
ท่ีบุคคลมีตอตนเอง การรับรูภาพลักษณของตนเอง การรับรูถึงความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง การรับรูถึงความม่ันใจ
ในตนเอง การรับรูถึงความคิด ความจำสมาธิและการตัดสินใจและความสามารถในการเรียนรูเรื่องตางๆ ของตน 
และการรับรูถึงความสามารถในการจัดการกับความเศราหรือความกังวลเปนตน 3) ดานระดับความเปนอิสระของ
บุคคล คือ การรับรูถึงความเปนอิสระที่ไมตองพึ่งพาผูอื่น การรับรูถึงความสามารถเคลื่อนไหวของตน การรับรูถึง
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตน การรับรูถึงความสามารถในการทำงาน การรับรูวาตนไมตอง
พ่ึงพายาตางๆ หรือการรักษาทางการแพทยอื ่นๆ เปนตน 4) ดานความสัมพันธทางสังคม คือ การรับรู ถึง
ความสัมพันธของตนเองกับบุคคลอ่ืน การรับรูถึงการท่ีไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม การรับรูวาตนได
เปนผูใหความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคมดวย รวมถึงการรับรูในเร่ืองอารมณทางเพศหรือการมีเพศสัมพันธ 5) 
ดานสิ่งแวดลอม คือการรับรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการดำเนินชีวิต เชน การรับรูวาตนเองมีชีวิตอยูอยางอิสระ 
ไมถูกกักขัง มีความปลอดภัย มีความม่ันคงในชีวิต การรับรูวาไดอยูในสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีดีปราศจากมลพิษ
ตางๆ การคมนาคมสะดวก มีแหลงประโยชนดานการเงิน การบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห การรับรูวา
ตนเองมีโอกาสที่จะไดรับขาวสารหรือฝกฝนทักษะตาง ๆ  การรับรูวาตนไดมีกิจกรรมสันทนาการและมีกิจกรรมใน
เวลาวาง เปนตน 6) ดานความเชื่อสวนบุคคล คือ การรับรูเก่ียวกับความเชื่อม่ันตางๆ ของตนท่ีมีตอการดำเนินชีวิต 
เชน การรับรูถึงความเชื่อดานจิตวิญญาณ ศาสนา การใหความหมายของชีวิต ความเชื่อม่ันอ่ืนๆ ท่ีมีผลในทางท่ีดีตอ
การดำเนินชีวิตที่มีผลตอการเอาชนะอุปสรรคเปนตน อยางไรก็ตามคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ใชบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐ ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และสามารถอภิปรายผลรายประเด็นไดดังน้ี 
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 ดานสุขภาพกาย มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.67 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาประชาชนท่ี
ใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐในพื้นที่เทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีการการรับรูสภาพความสมบูรณ
แข็งแรงของรางกาย การรับรูความรูสึกสบาย ไมมีความเจ็บปวดการรับรูถึงความสามารถที่จะจัดการกับความ
เจ็บปวดทางรางกายได การรับรูถึงพละกำลังในการดำเนินชีวิตประจำวัน การรับรูถึงการนอนหลับและการพักผอน 
รวมถึงการรับรูเร่ืองการมีเพศสัมพันธ ซ่ึงการรับรูเหลาน้ีมีผลตอการดำเนินชีวิตประจำวัน  
 ดานจิตใจ มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.76 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากประชาชนท่ีใชบัตร
สวัสดิการแหงรัฐในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองเม่ือไดชวยเหลือ
ครอบครัว ชุมชนและสังคม นอกจากนี้อาจมีรูสึกวาตนเองมีคุณคาในการดำเนินชีวิต ตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสังคม รวมท้ังมีความม่ันใจในตนเองท่ีจะแสดงออกในการชวยเหลือผูอ่ืนท่ีอยูใกลชิด หรือในหมูบานและสังคม 
มากไปกวาน้ันอาจมีความคิด และการตัดสินใจในการกระทำท่ีเปนประโยชน ตอตนเอง ครอบครัว และหมูบานหรือ
ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ดานสัมพันธภาพทางสังคม มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.66 ท้ังน้ีอาจเปนผลมาจาก
ประชาชนที่ใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐในพื้นที่เทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีความสามารถในการ
จัดการตนเองหรือสรางความสัมพันธของตนเองกับบุคคลอื่นไดอยางเหมาะสม และสามารถเขารวมทำกิจกรรมตางๆ 
ของหมูบานกับบุคคลอื่นไดอยางสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเขารวมประชุมหรือสัมมนาภายในกลุมตางๆ เพื่อพัฒนา
หมูบานหรืออ่ืนๆ ท่ัวไปกับบุคคลอ่ืนไดอยางสม่ำเสมอ  
 ดานสิ่งแวดลอม มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.59 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากประชาชนท่ีใช
บัตรสวัสดิการแหงรัฐในพื้นที่เทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีการการรับรูหรือจัดสภาพแวดลอม
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดำเนินชีวิต เชน บานเรือนที่อยูอาศัยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพที่ดี 
เชน ไมอับอากาศ จัดสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย ไมมีแหลงเพาะพันธสัตวนำโรค ในหมูบานหรือชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และมีความม่ันคงในชีวิต มีความอิสระท่ีจะไปไหนมาไหนหรือรวมกิจกรรมตางของ
ครอบครัว ชุมชน และสังคมได รวมท้ังการรับรูวาไดอยูในสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีดีปราศจากมลพิษตาง ๆ การ
คมนาคมสะดวก มีแหลงประโยชนดานการเงิน การบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห มากไปกวาน้ันการรับรู
วาตนเองมีโอกาสท่ีจะไดรับขาวสารหรือฝกฝนทักษะตาง ๆ การรับรูวาตนไดมีกิจกรรมสันทนาการและมีกิจกรรมใน
เวลาวาง ทำใหมีสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตท่ีดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. เทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ควรมีการจัดอบรมใหความรูใหกับประชาชนที่ใชบัตร
สวัสดิการแหงรัฐในการจัดการความเจ็บปวดทางรางกายท่ีสามารถทำไดดวยตนเอง ตลอดจนการจัดอบรมใหความรู
ใหกับประชาชนที่ใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐในการเขารับการรักษาที่สถานพยาบาล เชน การใชสิทธิบัตรประกัน
สุขภาพ ชองทางการเขารับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลประจำอำเภอ ทั้งนี้เพื่อให
ประชาชนที่ใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐมีความรู ความเขาใจในการดูแลตนเอง ตลอดจนสามารถเขาใชบริการใน
สถานพยาบาลไดอยางม่ันใจ ถูกตอง และเหมาะสม 
 2. เทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี ้ จังหวัดลำพูน ควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนที ่ใชบัตร
สวัสดิการแหงรัฐมีความม่ันใจในตนเองท่ีจะแสดงออกในการชวยเหลือผูอ่ืนท่ีอยูใกลชิดหรือในหมูบานและสังคม กับ
มีความคิดและการตัดสินใจในการกระทำท่ีเปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และหมูบานหรือชุมชน ท้ังน้ีเพ่ือให
ประชาชนท่ีใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐสามรถชวยเหลอืซ่ึงกันและกันไดและเปนการสรางความสัมพันธท่ีดแีกประชาชน
ท่ีใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐในชุมชนหรือหมูบานดวย 

119

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



 3. เทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ควรมีการสงเสริมสนับสนุนหรือมาตรการสรางแรงจูงใจให
ประชาชนท่ีใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐเขารวมประชุมหรือสัมมนาภายในกลุมตางๆ เพ่ือพัฒนาหมูบานหรืออ่ืนๆ ท่ัวไป
กับบุคคลอ่ืนไดอยางสม่ำเสมอ ท้ังน้ีใหประชาชนท่ีใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐเขามามีสวนรวมในการพัฒนางานหรืออ่ืน
ของเทศบาล 
 4. เทศบาลตำบลปาไผ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ดานสิ่งแวดลอม ควรมีการสรางเสริมการระบบขนสง
ผู ปวยหรือผู พิการ ผู สูงอายุ ที ่ต องการไปเขารับบริการตาง ๆ เชน การรับเบี ้ยยั ้งชีพ หรือ การเขารับการ
รักษาพยาบาล หรือสรางเสริมการคมนาคมเพ่ือความสะดวกและปลอดภัยใหประชาชนท่ีใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐท่ี
จะไปไหนมาไหนหรือรวมกิจกรรมตางของครอบครัว ชุมชน และสังคมได 
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การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงิน 
 
A study of public satisfaction towards the use of the Blue Line MRT 
 
ผูวิจัย   บัญชา  อิทธิพงศสกุล 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการรถไฟฟามหานคร

สายสีน้ำเงิน และ 2) ศึกษาปจจัยท่ีทำใหเกิดความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงิน 
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษาผูที่เคยใชบริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงิน โดยสุมกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
จำนวน 400 คน ตามแนวคิดของ Tara Yamane เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนตอ
การใชบริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงินในการเก็บรวบรวม สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะหคาที การวิเคราะหคาความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะหถดถอยอยางงาย 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใชบริการรถไฟฟามหานครสายสน้ีำเงิน อยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 2) กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 60.70) มีชวงอายุ 21 - 23 ป (รอยละ 
30.50) สถานภาพสมรส (รอยละ 48.00) มีอาชีพเปนพนักงานเอกชน (รอยละ 29.00) และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
20,001 – 25,000 บาท (รอยละ 30.70) พฤติกรรมการใชบริการรถไฟฟามหานคร สวนใหญใชบริการ 12 คร้ังตอ
สัปดาห (รอยละ 35.80) ชวงเวลาท่ีใชบริการ 18.00 – 21.00 น. (รอยละ 30.70) ใชบริการเพ่ือไปทำงาน (รอยละ 
35.80) คาใชจายในการใชบริการเฉลี่ยตอเดือน 1,001 - 1,500 บาท (รอยละ 41.30) เหตุผลในการใชบริการ คือ 
ความรวดเร็วและตรงตอเวลาในการเดินทาง (รอยละ 34.20) และผลการทดสอบสมมติฐานพบวา รายไดตอเดือนท่ี
แตกตางกันมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงินแตกตางกัน อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสวนประสมทางการตลาดมีผลตอความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการ
รถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงิน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
คำสำคัญ : ความพึงพอใจ, รถไฟฟามหานคร, พฤติกรรมการใชบริการรถไฟฟา 
 
Abstract 

The objective of this study is to 1) study the satisfaction of the people towards the use 
of the Blue Line and 2) study the factors that cause the satisfaction of the people towards the 
use of the Blue Line. Is a quantitative research Study those who have used the MRT Blue 
Line service The research sample was randomly selected by 400 people in accordance with 
the concept of Tara Yamane. The instrument is a questionnaire for the satisfaction of the 
people using the Blue Line MRT to collect the statistics used, which are mean, percentage, 
deviation. T-test One-way ANOVA and Multiple Regression 
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The results of the research showed that Most of the respondents are female (60.70%), 
have the age range 21 - 23 years (30.50%), marital status (48.00%), are private employees 
(29.00%) and have average monthly income 20,001 - 25,000 baht (30.70 percent) behavior of 
using the MRT service Most of them use the service 12 times a week (35.80%), the period of 
use is 18.00 - 21.00 hrs (30.70%) use the service to go to work (35.80%), the average monthly 
service fee is 1,001 - 1,500 baht (41.30 percent). The reason for using the service is the speed 
and punctuality of traveling (34.20 percent) and the hypothesis testing found that Different 
monthly incomes have different levels of public satisfaction towards the use of the Blue Line. 
With statistical significance at the level of 0.05, and the marketing mix affects the people's 
satisfaction on the use of the Blue Line. With statistical significance at the level of 0.05 

 
Keyword : Satisfaction, MRT, Behavior of MRT 
 

บทนำ 
การคมนาคมขนสงเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ เปนการเชื่อมโยงจากธุรกิจไปสูตลาดและผูจดัหา

วัตถุดิบ การขนสงมีผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ระบบการขนสงที่มีประสิทธิภาพชวยให
เศรษฐกิจมีการเติบโต (สุมิตรา เบี้ยพัด, 2551) และชวยเพิ่มขีดความสามารถในการเจรจาตอรองทางดานการคา
ของประเทศไดในเวทีการคาโลก ระบบคมนาคมขนสงท่ีดีทันสมัย และมีประสิทธิภาพเปนสวนสำคัญท่ีชวยยกระดับ
ชีวิตความเปนอยูของผูคนภายในประเทศ อีกท้ังเปนสวนสะทอนใหเห็นวาประเทศน้ันๆ เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว 
และใหความสำคัญกับชีวิตความเปนอยูของผูคนภายในประเทศ เพราะผูคนภายในประเทศสามารถเดินทางไปไหน
มาไหนไดสะดวกรวดเร็ว โดยที ่ไมมีการแบงแยกวาจะเปนใครทำอาชีพใด ซึ ่งการมีระบบคมนาคมขนสงที่มี
ประสิทธิภาพและการบริการที่ดี จะเปนเครื่องมือชวยใหผูใชบริการเกิดความเชื่อถือศรัทธา และเปนการสราง
ภาพลักษณใหแกองคกร จะมีผลทำใหเกิดการใชบริการอีกในโอกาสถัดไป (พรหมศิริ ปานเจริญ และพัฒน พิสิษฐ
เกษม, 2561) ปจจุบันมีใหบริการหลากหลายชนิด ท้ังของหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เชน รถโดยสารประจำ
ทาง และรถตูปรับอากาศ รถไฟของการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) รถไฟฟา BTS และรถไฟฟาใตดินสายเฉลิมรัช
มงคลของการรถไฟขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (MRTA) ระบบขนสงมวลชนเหลานี ้ทำใหประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครมีทางเลือกในการเดินทางและมีความสะดวกสบายมากขึ้น ถึงแมจะมีระบบขนสงมวลชนเพ่ิมมาก
ขึ้น ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครยังคงเดินทางดานยานพาหนะสวนบุคคลจำนวนมาก (พีระศักดิ์ วิฑูรย, 2549)  

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย มีวัตถุประสงคในการจัดระบบขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยการสรางหรือจัดใหมีการขนสงโดยรถไฟฟา และดำเนินการหรือใหบริการ อันเก่ียวกับการขนสง
โดยรถไฟฟา และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองเพ่ือประโยชนของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (กรรณิการ โสมา, 
2551) การเกิดโครงการรถไฟฟาสายสีน้ำเงินชวงหัวลำโพง - บางแค จะทำใหการบริการพาประชาชนเดินทางไปสู
จุดหมายไดเร็วยิ่งขึ้น ชวยใหวิถีชีวิตของคนกรุงเทพสะดวกสบายขึ้น โครงการรถไฟฟานับวาเปนนวัตกรรมใหมอีก
รูปแบบหน่ึงของการเดินทางสำหรับสังคมไทย เน่ืองจากเปนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีชวยเพ่ิมความสะดวกในการเดินทาง 
(การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย, 2562) การใหบริการรถไฟฟามหานครมีประชาชนใชบริการในแตละวัน
เปนจำนวนมาก และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การที่จะตอบสนองความตองการของผูบริโภคโดยพนักงานจำนวน
หนึ่ง ในขณะที่มีผูใชบริการจำนวนมากในแตละวัน จึงนับวาเปนเรื่องยากในการท่ีจะทำใหเกิดความพึงพอใจแก
ผูบริโภคทั้งหมดในเวลาเดียวกัน หากมีการตอบสนองความตองการหรือความพึงพอใจของผูใชบริการไมถูกจุด 
หรือไมตรงความคาดหวังท่ีผูรับบริการตองการ อาจทำใหผูใชบริการคิดวาการใหบริการของการรถไฟฟามหานครไม
มีคุณภาพเพียงพอ (ณพล ธนาวัชรากุล, 2553) ปจจัยสำคัญหลายประการที่สงผลใหรถไฟฟามหานครไดรับความ
นิยมอยางแพรหลายจากผูใชบริการ ไดแก ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว อัตราคาบริการ หรือการใหบริการ เปน
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ตน (กรรณิการ โสมา, 2551) คุณภาพเปนยุทธศาสตรท่ีสำคัญเพ่ือเสริมสรางความสามารถทางการแขงขันท้ังระดับ
องคการธุรกิจและระดับประเทศในยุคโลกาภิวัตน ดังนั้น จุดมุงหมายหรือเปาหมายขององคการทั้งภาครัฐและ
เอกชน คือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑของตนอยางตอเนื่อง ผานกระบวนการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (วิริยา ประสาลีบุตร, 2561) คุณภาพบริการ ถือเปนสวนสำคัญที่ทำใหธุรกิจตางๆ 
สามารถดำรงอยูรอด และอาจทำใหธุรกิจน้ันประสบผลสำเร็จได คุณภาพของงานบริการ (Service Quality) สงผล
ในทางบวกตอการรักษาฐานลูกคา (Customer Retention) (Zeithaml, V. and Bitner, M., 2003) สามารถนำ
องคกรไปสูความสำเร็จทางธุรกิจ และการเพ่ิมขึ้นของความสามารถในการทำกำไร (กรรณิการ โสมา, 2551) 

ดังน้ัน การรองรับการใหบริการของรถไฟฟาสายสีน้ำเงิน ชวงหัวลำโพง - บางแค ใหท่ัวถึงและครอบคลุม
แกผูใชบริการจำนวนมาก จำเปนตองมีคุณภาพของการบริการท่ีสม่ำเสมอ ไมวาเวลาน้ันผูใชบริการมากหรือนอยก็
ตาม ผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสำคญัและความจำเปนอยางยิง่ในการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการ
รถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงิน เพ่ือท่ีนำขอมูลมาใชปรับปรุง และวางแผนในการใหบริการของรถไฟฟามหานครสาย
สีน้ำเงินใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงิน 
2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีทำใหเกิดความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงิน 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่เติมเต็มที่มาจากการตอบสนองตอประสบการณที่ไดรับจากการได
บริโภค หรือมีแคบางสวน อันลูกคาจะเกิดความพึงพอใจไดน้ันตองไดรับการตอบสนองเปนไปตามท่ีไดคาดหวังเอาไว 
ซึ่งจะเกิดการสงผลใหถูกดมีความพอใจจากการบริโภคนั้น (Campbell, R. F., 1976) เมื่อผูใชบริการมีความพึง
พอใจแลว ก็จะมีผลทำใหเกิดแนวโนมท่ีจะซ้ือสินคาหรือใชบริการน้ันๆ อยางตอเน่ือง รวมไปถึงการเกิดการสื่อสาร
บอกปากตอปากตอกัน ในทางกลับกัน หากพบวาผูใชบริการมีความไมพึงพอใจเกิดขึ้นก็จะสงผลใหเกิดพฤติกรรม
การเปลี่ยนไปชื้อสินคาตรายี่หออ่ืนๆ รวมถึงเกิดการรองเรียนไปยังผูท่ีเก่ียวของดวย (Peter, J. P., & Olson, J. C., 
2005) ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ 1) ผลิตภัณฑบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการจะเกิดขึ้น 
เม่ือไดรับบริการท่ีมีลักษณะคุณภาพ และระดับการใหบริการตรงกับความตองการ 2) ราคาคาบริการ ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการขึ้นอยูกับราคาคาบริการท่ีผูรับบริการยอมรับ หรือพิจารณาวาเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ 
3) สถานที่บริการ การเขาถึงบริการไดสะดวกเมื่อผูรับบริการมีความตองการยอมกอใหเกิดความพึงพอใจตอการ
บริการ ทำเลท่ีตั้ง และการกระจายสถานท่ีบริการใหท่ัวถึงเพ่ืออำนวยความสะดวกแกผูรับบริการจึงเปนเร่ืองสำคัญ 
4) การสงเสริมแนะนำบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการเกิดขึ้นไดจากการไดยินขอมูล ขาวสาร หรือบุคคลอ่ืน
กลาวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก 5) ผู ใหบริการ ผู ประกอบการ/ผู บริหารการบริการและ
ผูปฏิบัติงานบริหารลวนเปนบุคคลท่ีมีบทบาทสำคัญตอการปฏิบัติงานบริการใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจท้ังสิ้น 
ผู บริหารการบริการที ่วางนโยบายการบริการโดยคำนึงถึงความสำคัญของผูรับบริการเปนหลักยอมสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการใหเกิดความพึงพอใจไดงาย เชนเดียวกับผูปฏิบัติงานบริการหรือพนักงาน
บริการที่ตระหนักถึงผูรับบริการเปนสำคัญ จะแสดงพฤติกรรมการบริการ และสนองบริการที่ผูรับบริการตองการ
ดวยความสนใจเอาใจใสอยางเต็มท่ีดวยจิตสำนึกของการบริการ 6) สภาพแวดลอมของการบริการ สภาพแวดลอม
และบรรยากาศของการบริการมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูรับบริการมักจะชื่นชมสภาพแวดลอม
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ของการบริการ ที่เกี่ยวของกับการออกแบบอาคารสถานที่ ความสวยงามของการตกแตงภายใน การจัดแบงพื้นท่ี
เปนสัดสวนตลอดจนการออกแบบวัสดุเครื่องใชในงานบริการ และ 7) กระบวนการบริการ ประสิทธิภาพของการ
จัดการระบบการบริการสงผลใหการปฏิบัติงาน เชน บริการมีความคลองตัวและสนองตอบความตองการของ
ผูรับบริการไดอยางถูกตองมีคุณภาพ (มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2562) 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับคุณภาพการบริการ 

การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือผลประโยชนใดๆ ท่ีบุคคลหน่ึงเสนอใหบุคคลหน่ึง โดยท่ัวไปไมสามารถ
จับตองได และไมสามารถทำใหเกิดความเปนเจาของได การบริการเปนการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
นำไปสูความพึงพอใจสูงสุดตามความคาดหวังของผูรับบริการได ซ่ึงการจัดการคุณภาพการบริการขององคกร ควร
จะคำนึงถึง 1) การตั้งความคาดหวังของผูบริโภค 2) ควรวัดระดับความคาดหวังจากกลุมลูกคาเปาหมาย และ            
3) พยายามรักษาคุณภาพการบริการใหเหนือกวาระดับความคาดหวังของผูบริโภค (Etzel, 2014) 
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด (7P’s) 

สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การท่ีกิจการมีสินคาและ/หรือบริการไวตอบสนอง
ความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย สามารถสรางความพึงพอใจใหแกพวกเขาได ท้ังน้ีราคาของสินคาและ/หรือ
บริการอยูในระดับท่ีผูบริโภคยอมรับไดและยินยอมท่ีจะจาย (Willing to pay) มีชองทางการจัดจำหนายท่ีเหมาะสม 
ลูกคาสามารถเขาถึงไดอยางสะดวกสบาย อีกท้ังมีความพยายามจูงใจเพ่ือใหลูกคาเกิดความสนใจตัดสินใจซ้ือสินคา
และ/หรือบริการอยางถูกตอง (เสรี วงษมณฑา, 2542) ประกอบดวย 7 ปจจัย 1) ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่ง
ที ่สนองความจำเปนและความตองการของมนุษยไดคือ สิ ่งที ่ผู ขายตองมอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับ
ผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑนั้นๆ โดยทั่วไปแลว ผลิตภัณฑแบงเปน 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑที่อาจจับ
ตองได และผลิตภัณฑท่ีจับตองไมได โดยจำเปนตองมีอรรถประโยชน (Utility) และมีคุณคา (Value) ในสายตาของ
ลูกคา ซ่ึงเปนผูบริโภคผลิตภัณฑเหลาน้ัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2552) 2) ดานราคา (Price) หมายถึง จำนวนเงินตรา
ท่ีตองจายเพ่ือใหไดรับผลิตภัณฑ สินคาและ/หรือบริการของกิจการ หรืออาจเปนคุณคาท้ังหมดท่ีลูกครับรู เพ่ือให
ไดรับผลประโยชนจากการใชผลิตภัณฑ สินคาและ/หรือบริการนั้นๆ อยางคุมคากับจำนวนเงินที่จายไป (Kotler 
and Armstrong. (2014). Marketing on introduction. New Jersey: Pearson Education) 3) ด านช องทาง
การจัดจำหนาย (Place) เปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอมในการนำเสนอบริการใหแกลูกคา ซ่ึงมี
ผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของบริการที่นำเสนอ ซึ่งจะตองพิจารณาในดานทำเลที่ตั้ง 
(Location) และชองทางในการนำเสนอบริการ (Channels) (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2552) 4) ดานสงเสริมการตลาด 
(Promotion) เปนเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสำคัญในการติดตอสื่อสารใหผูใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคท่ีแจงขาวสาร
หรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใชบริการและเปนกุญแจสำคัญของการตลาดสายสัมพันธ (ศิริวรรณ เสรี
รัตน, 2552) 5) ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงตองอาศัยการคัดเลือกการฝกอบรม การจูงใจ
เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขันเปนความสัมพันธระหวางเจาหนาที ่ผู
ใหบริการและผู ใชบริการตางๆ ขององคกร เจาหนาท่ีตองมีความสามารถมีทัศนคติที ่สามารถตอบสนองตอ
ผูใชบริการมีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแกไขปญหาสามารถสรางคานิยมใหกับองคกร 6) ดานการสราง
และนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เปนการสรางและนำเสนอลักษณะ
ทางกายภาพใหกับลูกคาโดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวมท้ังทางดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพ่ือสราง
คุณคาใหกับลูกคาไมวาจะเปนดานการแตงกายสะอาดเรียบรอย การเจรจาตองสุภาพออนโยน และการใหบริการท่ี
รวดเร็วหรือผลประโยชนอื่นๆ ที่ลูกคาควรไดรับ และ 7) ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในดานการบริการ ที่นำเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตอง
รวดเร็ว และทำใหผูใชบริการเกิดความประทับใจ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2552) 
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กรอบแนวความคิดในการทำวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการทำวจิัย 
 

วิธีการวิจัย 
รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงิน โดยศึกษาตัวแปร
อิสระทางดานปจจัยสวนบุคคล ไดแก ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดตอเดือน ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ีตั้งของสถานี ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร/การ
ใหบริการจากพนักงาน ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพ ซ่ึงตัวแปรอิสระเหลาน้ี มีผลตอ
ตัวแปรตามในดานการตัดสินใจใชบริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงิน 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิเคราะหขอมูลเชงิปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม 
(Questionnaire) การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามและการศึกษาจากเอกสาร ตำรา งานวิจัยท่ี
เก่ียวของ ทฤษฎี แนวคิดท่ีเก่ียวของ และเว็บไซตอ่ืนๆ ท่ีใชเปนแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลได 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ   2. อาย ุ
3. สถานภาพ  4. อาชีพ 
5. รายไดตอเดือน 

พฤตกิรรมการใชบรกิารรถไฟฟา 
มหานครสายสีน้ำเงิน 

1. จำนวนการใชบริการ   
2. ชวงเวลาการใชบริการ 
3. วัตถุประสงคการใชบริการ  
4. คาใชจายในการใชบริการ 
5. เหตุผลในการใชบริการ 

สวนประสมทางการตลาด 
1. ดานผลิตภัณฑ   
2. ดานราคา 
3. ดานสถานท่ีตั้งของสถานี  
4. ดานการสงเสริมทางการตลาด 
5. ดานบุคลากร/การใหบริการจาก
พนักงาน 
6. ดานกระบวนการใหบริการ 
7. ดานลักษณะทางกายภาพ 

ความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใชบริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำ

เงิน 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย และประชากรกลุมตัวอยาง 
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงิน โดยใชกลุม

ตัวอยาง กลุมผูบริโภคที่เคยใชบริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงิน ชวงหัวลำโพง - บางแค ซึ่งไมทราบจำนวน
ประชากรท่ีแนนอน การสุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี ใชตารางของ Taro Yamane แทนคาสูตรพบวา กลุมตัวอยาง
ที ่ใชในการวิจัยครั ้งนี ้จำนวน 400 คน (Taro Yamane, 1967) โดยใชวิธีการสุ มตัวอยางโดยใชความสะดวก 
(Convenience Sampling) เพ่ือทำการเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายคุณลักษณะกลุมตัวอยางดังนี้ 1) คาความถี่ 
(Frequency) 2) รอยละ (Percentage) 3) คาเฉลี่ย (Mean) และ 4) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

2. การวิเคราะหโดยใชสถิตเิชิงอนุมาน (Inferential statistics) เปนคาสถติิท่ีใชในการทดสอบสมมตฐิาน
การวิจัยเพื ่อแสดงถึงความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตามโดยสถิติที ่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี                 
1) ใชสถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุม 2) ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one – way 
ANOVA) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากกวา 2 กลุม และ 3) ใชการวิเคราะห 
Simple Regression เพ่ืออธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 1 ตัวและตัวแปรตาม 1 ตัวแปร 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงิน 

ผูวิจัยสามารถสรุปไดดังน้ี 
1. ปจจัยสวนบุคคล 

จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจำนวน 243 คน (รอยละ 60.70) อยูในชวงอายุ             
21 - 30 ป จำนวน 122 คน (รอยละ 30.50) มีสถานภาพสมรม/อยูดวยกัน จำนวน 192 คน (รอยละ 48.00) อาชีพพนักงาน
เอกชน จำนวน 123 คน (รอยละ 29.00) มีรายไดตอเดือน 20,001 - 25,000 บาท จำนวน 123 คน (รอยละ 30.70) 
2. พฤติกรรมการใชบริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงิน 

จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเขาใชบริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงิน 9 - 12 ครั้งตอ
สัปดาห จำนวน 143 คน (รอยละ 35.80) ชวงเวลา 18.01 - 21.00 น. จำนวน 123 คน (รอยละ 30.70)                 
มีวัตถุประสงคการใชบริการ คือ ไปทำงาน จำนวน 142 คน (รอยละ 35.80) มีคาใชจายในการใชบริการเฉลี่ยตอ
เดือน 1,001 - 1,500 บาท (รอยละ 41.30) และเหตุผลในการใชบริการ คือ ความรวดเร็วและตรงตอเวลาในการ
เดินทาง จำนวน 137 คน (รอยละ 34.20) 
3. สวนประสมทางการตลาดของการใชบริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงิน 

ดานผลิตภัณฑ จากการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ ในภาพรวมนั้นอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.13 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญให จำนวนเที่ยวรถเพียงพอตอการใชงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก         
(Χ = 4.25 S.D. = 0.951) รองลงมาคือ ความปลอดภัยตอการใชบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ = 4.08 S.D. = 
0.977) และนอยท่ีสุด คือ ความรวดเร็วท่ีไดรับจากการใชบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ = 4.05 S.D. = 1.028)  

ดานราคา จากการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นดานราคา ในภาพรวมนั้นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
เทากับ 4.02 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญให ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพที่ไดรับ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก            
(Χ = 4.11 S.D. = 0.938) รองลงมาคือ ราคาบัตรโดยสารในปจจุบันอยูในระดับท่ีเหมาะสมกับสภาพการเงินของ
ผูรับบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ = 4.02 S.D. = 1.057) และนอยที่สุดคือ การแจงราคาตามเครื่องออก
บัตรโดยสารมีความชัดเจน และดูเขาใจงาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ = 3.93 S.D. = 1.110) 
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ดานสถานท่ีตั้งของสถานี จากการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นดานสถานท่ีตั้งของสถานี ในภาพรวมน้ันอยู
ในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญให มีจุดเชื่อมตอกับระบบขนสงสาธารณะอ่ืนๆ เชน BTS 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ = 4.35 S.D. = 0.766) รองลงมาคือ ที่ตั้งของสถานีครอบคลุมสถานที่สำค ัญตางๆ 
เพียงพอ เชน ใกลท่ีทำงาน ศูนยการคา และสถาบันทางการศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ = 4.29 S.D. = 0.829) 
และนอยท่ีสุดคือ มีอาคารจอดรถเพียงพอสำหรับผูใชบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ = 4.21 S.D. = 0.888) 

ดานการสงเสริมทางการตลาด จากการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นดานการสงเสริมทางการตลาด           
ในภาพรวมน้ันอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญให การสงเสริมการขายมีรูปแบบท่ี
หลากหลาย เชน สวนลดสำหรับบัตรเติมเงิน บัตรโดยสารจำกัดเท่ียวและจำกัดจำนวนวัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
(Χ = 4.28 S.D. = 0.833) รองลงมาคือ มีการโฆษณา ประชาสัมพันธในสื่อตางๆ ใหกับผูรับบริการ มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก (Χ = 4.18 S.D. = 0.859) และนอยท่ีสุดคือ ขอมูลขาวสารท่ีไดรับจากการโฆษณา ประชาสัมพันธ งาย
ตอการเขาใจ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ = 3.53 S.D. = 0.768) 

ดานบุคลากร/การใหบริการจากพนักงาน จากการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นดานบุคลากร/การ
ใหบริการจากพนักงาน ในภาพรวมน้ันอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญให การเอาใจ
ใสดูแลลูกคา ชวยเหลือผูรับบริการของพนักงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ = 3.91 S.D. = 0.381) รองลงมาคือ 
มีพนักงานที่ประจำการในแตละสถานีเพียงพอตอการใชบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ = 3.75 S.D. = 
0.717) และนอยที่สุดคือ พนักงานมีความรู ความเขาใจ และความถูกตองในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก          
(Χ = 3.74 S.D. = 0.636) 

ดานกระบวนการใหบริการ จากการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นดานกระบวนการใหบริการ             
ในภาพรวมน้ันอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.83 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญให ขั้นตอนการใชบริการไมยุงยาก 
ผูใชบริการสามารถบริการตัวเองได มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ = 4.22 S.D. = 0.600) รองลงมาคือ ความ
สะดวกรวดเร็วในการซื้อบัตรโดยสารจากชองพนักงานขายบัตรโดยสาร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( Χ = 3.74 
S.D. = 0.601) และนอยที ่สุดคือ การตรงตอเวลา ชวงเวลาที ่ขบวนรถจอดรอรับผู โดยสารมีความสม่ำเสมอ            
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ = 3.52 S.D. = 0.788)  

ดานลักษณะทางกายภาพ จากการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นดานลักษณะทางกายภาพ ในภาพรวม
นั้นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.87 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญให มีปายตางๆ เชน ปายแสดงสถานีและคา
โดยสาร ปายบอกทิศทางและรายละเอียดทางออก แผนท่ี ถูกแสดงไวอยางชัดเจน เหมาะสม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก (Χ = 3.91 S.D. = 0.453) รองลงมาคือ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เชน ลิฟต หองน้ำ ตู ATM และ
รานคาตางๆ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ = 3.78 S.D. = 0.477) และนอยที่สุดคือ ภายในสถานีมีทางเขา-ออก
หลายทาง และเพียงพอในแตละสถานี มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ = 3.78 S.D. = 0.866) 
4. ความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงิน 

ความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 ซึ่งมี
ความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงินอยูในระดับมาก 
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การทดสอบสมมติฐาน 
1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการรถไฟฟามหานคร   

สายสีน้ำเงินแตกตางกัน ดวยสถิติ t-test และ one-way ANOVA 
ลำดับ สมมติฐาน Sig ผลการทดสอบ 

1 
เพศที่แตกตางกันมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการ
รถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงินแตกตางกัน 

0.960 ปฏิเสธสมมตฐิาน 

2 
อายุที่แตกตางกันมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการ
รถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงินแตกตางกัน 

0.687 ปฏิเสธสมมตฐิาน 

3 
สถานภาพที ่แตกตางกันมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใช
บริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงินแตกตางกัน 

0.252 ปฏิเสธสมมตฐิาน 

4 
อาชีพที่แตกตางกันมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการ
รถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงินแตกตางกัน 

0.486 ปฏิเสธสมมตฐิาน 

5 
รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใช
บริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงินแตกตางกัน 

0.033* ยอมรับสมมตฐิาน 

 
ผลการศึกษาพบวา 1) เพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพ ท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจของประชาชนตอการ

ใชบริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงินไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 2) รายไดตอ
เดือนท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงินแตกตางกัน อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 
2. พฤติกรรมการใชบริการที่แตกตางกันมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการรถไฟฟา          

มหานครสายสีน้ำเงินแตกตางกัน ดวยสถิติ one-way ANOVA 
ลำดับ สมมติฐาน Sig ผลการทดสอบ 

1 
จำนวนการใชบริการมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการ
รถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงินแตกตางกัน 

0.356 ปฏิเสธสมมตฐิาน 

2 
ชวงเวลาการใชบริการมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใช
บริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงินแตกตางกัน 

0.079 ปฏิเสธสมมตฐิาน 

3 
วัตถุประสงคการใชบริการมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใช
บริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงินแตกตางกัน 

0.887 ปฏิเสธสมมตฐิาน 

4 
คาใชจายในการใชบริการมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใช
บริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงินแตกตางกัน 

0.062 ปฏิเสธสมมตฐิาน 

5 
เหตุผลในการใชบริการมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใช
บริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงินแตกตางกัน 

0.072 ปฏิเสธสมมตฐิาน 

 
ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมในการใชบริการท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการ

รถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงินไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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2. สวนประสมทางการตลาดมีผลตอความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการรถไฟฟามหานคร
สายสีน้ำเงิน ดวยสถิติ Multiple Regression 

สวนประสมทางการตลาด B Std. Error Beta Sig 
ดานผลิตภัณฑ 0.060 0.048 0.062 0.000* 
ดานราคา 0.068 0.043 0.079 0.000* 
ดานสถานท่ีตั้งของสถานี 0.074 0.057 0.065 0.000* 
ดานการสงเสริมทางการตลาด 0.135 0.071 0.095 0.000* 
ดานบุคลากร/การใหบริการจาก
พนักงาน 

0.339 0.115 0.145 0.000* 

ดานกระบวนการใหบริการ 0.092 0.088 0.052 0.000* 
ดานลักษณะทางกายภาพ 0.615 0.100 0.294 0.000* 

 
ผลการศึกษาพบวา สวนประสมทางการตลาดมีผลตอความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการ

รถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงิน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

อภิปรายผล 
1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำ

เงินแตกตางกัน 
1.1 เพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการ

รถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงินไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมตฐิาน 
เน่ืองจาก รถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงินเปนสิ่งท่ีทันสมัย อีกท้ังผูใชบริการทุกเพศทุกวัยอาจเคยไดใชบริการรถไฟฟา 
ท้ัง BTS และ MRT สวนอ่ืนๆ มาแลว จึงมีความคุนเคยกับความมันสมัยน้ี ดังน้ันผูใชบริการไมวาจะเปนใคร เพศไหน 
อายุเทาใด เมื่อไดใชบริการแลวจึงมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน สอดคลองกับ กษิเดช เตียงตั้ง (2554) ไดศึกษา
เร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชบริการโดยสารรถไฟ ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีอายุแตกตางกันมี
ความพึงพอใจตอการใชบริการโดยรถไฟไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ โสภิตา รัตนสมโชค (2558) ไดศึกษาเร่ือง 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) 
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรในดานอาชีพ พบวา อาชีพ
ท่ีแตกตางกันไมไดมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) ของผูใชบริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

1.2 รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการรถไฟฟามหานคร
สายสีน้ำเงนิแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมตฐิาน เน่ืองจาก พ้ืนฐานรายไดของ
ผูรับบริการแตละคนแตกตางกัน ทำใหการใชชีวิตของผูรับบริการในแตละวันแตกตางกันออกไป สอดคลองกับ ดวง
ฤทัย นอยพะวงษ (2550) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูโดยสารรถไฟที่มีตอการบริหารจดัการ
ขบวนชานเมืองของการรถไฟแหงประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา รายไตตอเตือนท่ีแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจ
ตอการใหบริการของการรถไฟดานความเหมาะสมของสถานี ตานการจัดจำหนายตั๋วรถไฟ ดานความตรงตอเวลาของ
ขบวนรถไฟ ดานสภาพรถโดยสาร และดานการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่แตกตางกัน และสอดคลองกับ           
สุจิตรา รุงทอง (2554) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิของ
ผูโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา รายได ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดแตกตางกัน มีความพึง
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พอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกตางกัน ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัด
จำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการบริการ และดานกายภาพ 

2. พฤติกรรมในการใชบริการที่แตกตางกันมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการรถไฟฟามหา
นครสายสีน้ำเงินแตกตางกัน 

2.1 จำนวนการใชบริการ ชวงเวลาการใชบริการ วัตถุประสงคการใชบริการ และเหตุผลในการใช
บริการที่แตกตางกันมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงินไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน เน่ืองจาก การใชบริการรถไฟฟามหานครสายสี
น้ำเงิน ผูใชบริการมีพฤติกรรมการใชบริการท่ีไมตางกัน วัตถุประสงคสวนใหญ ผูใชบริการใชบริการเพ่ือไปทำงาน 
สอดคลองกับ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (2561) ไดศึกษาเร่ือง โครงการสำรวจภาพลักษณองคกร
ของ รฟม. และความพึงพอใจในการบริการรถไฟฟามหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการรถไฟฟามหานคร สาย
เฉลิมรัชมงคล ที่มีความถี่ในการใชบริการตางกัน มีระดับความพึงพอใจในบริการของรถไฟฟามหานคร ทั้งโดย
ภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน เชนเดียวกับความเชื่อถือก็ไมแตกตางกัน สวนความผูกพันตอการ
ใหบริการ พบวา กลุมผูท่ีใชบริการเฉลี่ย 6-7 วันตอสัปดาหมีความผูกพันตอการใหบริการในระดับสูงกวากลุมท่ีใช
บริการในความถี่อ่ืนๆ และสอดคลองกับ บุษบง พาณิชผล (2555) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในการใช
บริการของรถแอรพอทเรียวลิงค กรณีศึกษา: การรถไฟแหงประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการท่ีไดจำแนกตามลักษณะขอมูลสวนบุคคลและขอมูลพฤติกรรมสวนบุคคล ท่ีแตกตางกันมีระดับความพึง
พอใจในการใชบริการโดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และสอดคลองกับ แนวคิดของ 
Zeithaml, V. and Bitner, M. (2003) ซึ่งกลาววา การใหบริการที ่รวดเร็ว และกระบวนการใหบริการอยางมี
ประสิทธิภาพตองมาจากพนักงาน พิจารณาความพึงพอใจของที่มีพฤติกรรม แตกตางกันพบวา ผูใชบริการที่มี
เหตุผลในการใชบริการรถแอรพอทเรียวลิงคแตกตางกันมีความพึงพอใจในแตละดานไมแตกตางกัน และในสวน
ผูใชบริการท่ีมีความถี่ในการใชรถแอรพอรทเรียวลิงคตางกัน มีความพึงพอใจคนผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และดานการใหบริการของพนักงาน และดานกระบวนการใหบริการไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ในสวนดานกายภาพมีความพึงพอใจแตกตางกัน ผูใชบริการท่ีมีความถี่ในการ
ใชบริการ 2 - 6 คร้ัง และ 6 – 10 คร้ังตอเดือน มีความแตกตางจากผูใชบริการมากกวา 10 คร้ังตอเดือนท้ังน้ีอาจ
เปนเพราะผูใชบริการมากกวา 10 ครั้งตอเดือนอาจตองการความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในดานกายภาพ เชน
ตองการใชบันไดเลื่อน หรือลิฟท สำหรับเดินลงจากรถไฟฟาเน่ืองจากสถานีมีบันไดเลื่อนสำหรับทางขึ้นเทาน้ัน 

3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการรถไฟฟามหานคร
สายสีน้ำเงิน 

3.1 สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ตั้งของสถานี ดานการ
สงเสริมทางการตลาด ดานบุคลากร/การใหบริการจากพนักงาน ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทาง
กายภาพมีผลตอความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงิน อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก การใหบริการของรถไฟฟาสายสีน้ำเงิน เปนระบบขนสงท่ี
ทันสมัย สอดรับกับความตองการของประชาชน ท่ีตองการดานความสะดวกสบาย ถึงเปาหมายไดรวดเร็ว อีกท้ังมี
การโฆษณาประชาสัมพันธขอมูลตางๆ ของการใหบริการรถไฟฟาสายสีน้ำเงินเขาถึงกลุมเปาหมาย สอดคลองกับ 
พชร จิตตแจง (2553) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการตัดสินใจใชบริการรถไฟฟามหานครของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา 1) ดานบริการ ผูใชบริการรถไฟฟามหานครมีระดับการตัดสินใจใชบริการอยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.16 หมายความวาผูใชบริการใหความสำคัญกับการใหบริการ ทั้งในดานความสะดวก 
ความรวดเร็ว และความปลอดภัยในการเดินทาง 2) ดานราคา ผูใชบริการรถไฟฟามหานครมีระดับการตัดสินใจใช
บริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.64 หมายความวา ผูใชบริการใหความสำคัญกับราคาคาโดยสารไมสูงมากนัก 
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อาจเปนเพระ ระดับรคาในปจจุบันอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งเปนราคาที่เคยถูกปรับลดราคาลงมาแลว และยังมี
สวนลดจากบัตรโดยสารอีก ซึ ่งผู ใชบริการเห็นวารถไฟฟามหานครมีประโยชนสำหรับการเดินทางภายใน
กรุงเทพมหานครมากกวา 3) ดานชองทางการจัดจำหนาย ผูใชบริการรถไฟฟามหานครมีระดับการตัดสินใจใช
บริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.72 หมายความวา ผูใชบริการใหความสำคัญกับตัวสถานีไมสูงมากนัก เพราะตัว
สถานีมักจะตั้งอยูตามถนนท่ีเขาถึงไดงาย และตั้งอยูติดกับสถานท่ีสำคัญตางๆ อยูแลว แตจุดท่ีจำหนายตั๋วน้ันมีอยู
จำกัดภายในสถานีเทาน้ัน ในชวงเวลารรีบท่ีมีผูใชบริการจำนวนมากอาจใหบริการไดไมทัน จึงควรตั้งจุดบริการขาย
ตั๋วท่ีอ่ืนบางท่ีมาใชในสถานี เชน การตั้งตัวแทนจำหนายตามหางสรรพสินคาตางๆ 4) ดานกระบวนการ ผูใชบริการ
รถไฟฟามหานครมีระดับการตัดสินใจใชบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.90 หมายความวา ผูใชบริการให
ความสำคัญกับกระบวนการอยูในระดับมาก เพราะ ถึงแมผูใชบริการจะตองบริการตนเองเกือบท้ังหมด แตระบวน
การใชบริการนั้นงายๆ ไมยุ งยาก ผู ใชบริการไมดองรอรถนานๆ และชวงเวลาใหบริการ (05.00 - 24.00) ก็
ครอบคลุมผูใชบริการท้ังหมดแลว 5) ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ผูใชบริการรถไฟฟามหานครมีระดับการตัดสินใจ
ใชบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.75 หมายความวา ผูใชบริการใหความสำคัญกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ อยู
ในระดับมาก เพราะ บางคร้ังผูใชบริการตองการใชสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ เพ่ิมเติมภายในสถานี เชน หองน้ำ ตู
โทรศัพท ตู ATM และรานคาตางๆ สิ่งแวดลอมทางกายภาพนี้ยังรวมไปถึง ความสะอาดภายในสถานี หรือปาย 
สัญลักษณตางๆ ภายในสถานีดวย ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีเปนตัวชี้ใหเห็นถึงคุณภาพของการบริการดวย ผูท่ีเก่ียวของจึงควรให
ความสำคัญกับสิ่งเหลาน้ีดวย เชน การทำใหมีหองน้ำในทุกสถานี 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/เชิงปฏิบัติการ 

จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงิน พบวา ประชาชน
มีความพึงพอใจตอการใชบริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงิน ในภาพรวมอยูในระดบัมาก ซ่ึงเปนไปตามนโยบายของ
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ดังน้ัน ผูวิจัยมีขอเสนอแนวทางในการพัฒนาเชิงนโยบายดังน้ี 

1. ดานผลิตภัณฑ จากการศึกษาพบวา ความสะดวกรวดเร็ว จำนวนเท่ียวรถเพียงพอ เปนปจจัยสรางความ
พึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงิน ดังน้ัน ควรมีการปรับและจัดใหมีแผนการเดินรถท่ีมีความเร็ว
และถี่ขึ้น เพ่ือรองรับผูใชบริการบางชวงในชวงเวลาเรงดวน 

2. ดานการสงเสริมทางการตลาด ผูใชบริการสวนใหญไมรับรูขาวสารของรถไฟฟาเทาท่ีควร ดังน้ัน ควรมี
การเพิ่มชองทางในการสื่อสาร ใหความสำคัญไปยังชองทางสื่อสังคมออนไลน เชน Facebook ไลนแอฟพลเิคชั่น 
อินสตราแกรม ทวิตเตอร ซ่ึงสื่อสังคมออนไลนจะเขาถึงผูใชบริการไดตรงกลุมเปาหมายมากกวา อีกท้ังผูบริหารตอง
มีนโยบาย หรือเนนและสนับสนุนดานการประชาสัมพันธท่ีมีหลากหลายชองทาง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. ดานบุคลากร/การใหบริการจากพนักงาน มีระดับความคิดเห็นเปนลำดับสุดทาย ดังนั้น ผูบริหารควร
วางแผนปรับปรุงกระบวนการใหบริการ เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูใชบริการ รวมถึงการเพิ่มจำนวน
พนักงานบริการใหเพียงพอและสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ โดยเฉพาะเวลาเรงดวนท่ีจะมีผูใชบริการ
จำนวนมาก การที่มีจำนวนพนักงานใหบริการเพียงพอ จะทำใหผูใชบริการที ่ประสบปญหาจากการใชบริการ
สามารถไดรับการชวยเหลือไดอยางทันถวงที และมีการจัดฝกอบรมพนักงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเขาใจ และ
พัฒนาการบริการใหดียิ่งขึ้น อีกท้ังควรมีการปรับปรุงระบบการรับเร่ืองรองเร่ืองตางๆ จากผูใชบริการ โดยสามารถ
นำขอมูลจากผูใชบริการมาปรับปรุงกระบวนการการใหบริการของพนักงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 

4. ดานกระบวนการใหบริการ จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความคิดเห็นเรื่อง ขั้นตอน
การใชบริการไมยุงยาก ผูใชบริการสามารถบริการตัวเองได อยูในระดับมาก ดังนั้น ควรมีการจัดทำคูมือแนะนำ
ขั้นตอนการใชบริการ โดยใชเครือขายเทคโนโลยีในการจัดเก็บขอมูล ผูใชบริการสามารถคนหาไดทันที อีกท้ังควรมี
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การจัดทำคูมือการปฏิบัติงานของผูใหบริการขึ้น เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีดี (Good Practice) และใหมี
การฝกอบรมใหความรูในเรื่องรถไฟฟาเพื่อใหพนักงานสามารถแนะนำผูใชบริการได โดยผานเทคโนโลยีในการ
จัดเก็บ เผยแพรความรูรวมกัน ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน (Knowledge Management: KM) 

5. ดานลักษณะทางกายภาพ จากการศึกษาพบวา ผูใชบริการตองการมีสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีครบครัน 
เชน หองน้ำทุกสถานี ปายสัญลักษณ ปายบอกทาง เปนตน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังน้ัน ควรเพ่ิมสิ่ง
อำนวยความสะดวกตางๆ ใหมากยิ่งขึ้น เพ่ือรองรับการใชบริการของผูใชบริการท่ีเพ่ิมมากขึ้นทุกวัน เชน หองน้ำทุก
สถานี ปรับปรุงปายบอกทาง หรือสัญลักษณใหมีจำนวนเพียงพอและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
2. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรเจาะกลุมตัวอยางที่มีแนวโนมในการกำหนดทิศทางในประเด็นดหลักที่มุงศึกษา เชน กลุมคนวัย
ทำงาน และกลุมนักเรียน/นักศึกษา เพราะเปนกลุมหลักในการใชบริการรถไฟฟามหานครสายสีน้ำเงิน เพ่ือใหทราบ
ถึงความตองการของผูใชบริการกลุมดังกลาวซึ่งมีอิทธิพลตอการดำเนินงานขององคกร และใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงการบริหารของรถไฟฟามหานครสีน้ำเงินตอไป 

2. การศึกษาครั้งตอไป ควรมีการคนควาในประเด็นปญหาและอุปสรรคที ่สงผลตอความพึงพอใจของ
ผูใชบริการรถไฟฟามหานครสีน้ำเงิน เพื่อใหไดแนวทางการนำไปปรับปรุงการใหบริการที่กอใหเกิดประสิทธิภาพ   
อันเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีอีกดวย 
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ประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต 
 
EFFICIENCY PUBLIC SERVICE OF PHUKET PROVINCIAL ADMINISTRATION 
ORGANIZATION 
 
ผูวิจัย    บัณฑิตา  กงสะเด็น 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 
ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยเร่ืองประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผล
ตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก 
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน  

ผลการวิจัยพบวา 1. ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
ภูเก็ต โดยรวมอยู ในระดับมาก เมื ่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการใหบริการอยางเสมอภาค มีผลตอ
ประสิทธิภาพการใหบริการมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง ดานการใหบริการอยางกาวหนา 
ดานการใหบริการอยางเพียงพอ และดานการใหบริการตรงเวลา 2. ประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการพัฒนาคนสู
สังคมแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน มีระดับประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการศึกษา 
ดานสาธารณสุข ดานการกีฬา และดานการพัฒนาสังคม 3. ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพมีความสัมพันธทางบวกใน
ระดับสูงกับประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตโดยภาพรวม ดานที่มี
ความสัมพันธสูงท่ีสุด คือ ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง รองลงมาคือ ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ดานการ
ใหบริการอยางกาวหนา ดานการใหบริการตรงเวลา และดานการใหบริการอยางเพียงพอ ตามลำดับ อยางมี
นัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ.01 4. ขอเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหาร
สวนจังหวัดภูเก็ตคือ องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตควรใหความสำคัญกับการใหบริการอยางเสมอภาค               
การใหบริการตรงเวลา การใหบริการอยางเพียงพอ การใหบริการอยางตอเนื่อง และการใหบริการอยางกาวหนา   
อันจะสงผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตในภาพรวมตอไป  
 
คำสำคัญ : ประสิทธภิาพ/การใหบริการสาธารณะ/องคการบริหารสวนจงัหวัดภูเกต็ 
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to study the level of efficiency of public services 

of the Phuket Provincial Administrative Organization to study factors affecting the efficiency 
of public services of the Phuket Provincial Administrative Organization and to study 
guidelines for improving the efficiency of public services of the Phuket Provincial 
Administrative Organization. The sample group used in the research was 400 people in 
Phuket. The instrument for data collection was a rating scale questionnaire with 5 levels. The 
statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and the pearson 
correlation coefficient. 

The results of the research showed tha 1. Factors affecting the efficiency of public 
services of the Phuket Provincial Administrative Organization Overall is at a high level. 
When considering each aspect found that Providing equal service Affects the performance of 
the service the most. Next is the continuous service provision. Advanced services Sufficient 
service And on time service. 2. Efficiency of public services of the Phuket Provincial 
Administrative Organization Overall is at a high level. When considering each aspect found 
that In the development of people towards a sustainable learning society Having the highest 
level of efficiency in providing public services. Next is education, public health, sports and 
social development. 3. The factors affecting the efficiency have a high positive relationship 
with the efficiency of public services of the Phuket Provincial Administrative Organization 
as a whole. The aspect that has the highest relationship is the continuous service provision. 
Next is equal service. Advanced services On time service And adequate services, 
respectively. Statistical significance at the level of .01 4. Suggestions for improving the 
efficiency of public services of the Phuket Provincial Administrative Organization are The 
Phuket Provincial Administrative Organization should give equal importance to services. On 
time service Adequate service Continuous service And progressive service. Which will result 
in increasing the efficiency of public services of the Phuket Provincial Administrative 
Organization in the next overview. 
 
Keywords : Efficiency/Public Service/Phuket Provincial Administration Organization 

 

บทนำ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 วาดวยการปกครองสวนทองถิ่น             

ไดบัญญัติไวในมาตรา 249-254 ใหรัฐตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอำนาจหนาที่ในการ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น (ราชกิจจานุเบกษา,2560) ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พุทธศักราช 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไดกำหนดใหมีการบริหารราชการสวนกลาง 
สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น มาตรา 70 กำหนดใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นท่ีประกอบดวย องคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และทองถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกำหนด (ราชกิจจานุเบกษา,2534) ดังน้ัน 
องคกรปกครองสวนทองถิ ่น ยอมมีความเปนอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล 
การเงินและการคลัง และมีอำนาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 35 กำหนดใหคณะกรรมการจัดทำ
แผนตามมาตรา 30 และแผนปฏิบัติการตามมาตรา 32 สงผลใหมีการจัดทำแผนแมบทกระจายอำนาจ ในป
พุทธศักราช 2543 และแผนปฏิบัติการ พุทธศักราช 2545 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหรัฐบาลถายโอนภารกิจ
หนาท่ีของรัฐในการบริการสาธารณะใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูจัดทำบริการสาธารณะตางๆ เหลาน้ัน
แทนรัฐ โดยไดมีการดำเนินการถายโอนภารกิจในการใหบริการสาธารณะท่ีรัฐดำเนินการใหแกองคกรปกครองสวน
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ทองถิ่น จำนวน 6 ดาน ไดแก 1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 3. ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พณิชยกรรมและการ
ทองเที่ยว 5. ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ 6. ดานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น (สถาบันพระปกเกลา,2551)  

องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีภารกิจอำนาจหนาที่ตามกฎหมาย
กำหนด อาทิการใหบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การพัฒนาการศึกษา การจัดการสิ่งแวดลอม เปนตน และยังเปนองคกรท่ีใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและตรวจสอบ
การบริหารงานขององคกรไปดวย โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อเปน
แนวทางในการจัดบริการสาธารณะ ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานการพัฒนาสังคม ดานการกีฬา และดาน
การพัฒนาคน สูสังคมแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน ซ่ึงแตละดานมุงตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะตอง
จัดบริการตางๆ ใหท่ัวถึงและครอบคลุม ดวยความเสมอภาคและตอเน่ือง ดังน้ันจึงตองมีการติดตามประเมินผลการ
ใหบริการตอประชาชน เพ่ือใหทราบถึงระดับความคิดเห็นของประชาชน ทราบถึงปญหาอุปสรรค และขอบกพรอง
ในการปฏิบัติงานขององคกร ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ ซ่ึงความคิดเห็นของประชาชนจะเปนตัวชี้วัดสำคัญท่ีแสดง
ใหเห็นถึงความสำเร็จในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต  

โดยผูศึกษาไดใชแบบกรอบแนวคิด 2 ประเด็น คือ ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ 
และประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานการพัฒนาสังคม ดานการกีฬา และ
ดานการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน ซึ่งการจัดบริการสาธารณะจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไมน้ัน เจาหนาท่ีผูใหบริการถือเปนกลไกสำคัญท่ีจะขับเคลื่อนภารกิจและนำบริการสาธารณะสูประชาชนอยาง
ทั่วถึง เสมอภาคและตอเนื่อง รวมทั้งตองมีการติดตามประเมินผลจากประชาชนผูรับบริการเพื่อสะทอนถึงความ
ตองการ ปญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนารูปแบบวิธีการใหบริการสาธารณะใหสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนอยางแทจริง ซึ่งผูวิจัยพิจารณาแลววาจะเปนคำตอบที่จะสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนๆ ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต  
2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต 

 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ผูวิจัยไดกำหนด

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือการใหบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง ซ่ึงมีตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการ
ใหบริการสาธารณะ ประกอบดวย ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ดานการใหบริการตรงเวลา ดานการใหบริการ
อยางเพียงพอ ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง และดานการใหบริการอยางกาวหนา โดยตัวแปรตามประสิทธิภาพ
การใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ประกอบดวย ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข              
ดานการพัฒนาสังคม ดานการกีฬา และดานการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน ดังน้ี 
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 ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 
 
       
 
 
 

 
 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภเูก็ต มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. ศึกษาระดับประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต 2. ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอ
ประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต และ 3. ศึกษาแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต เปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางท่ี
ใชในการวิจัยไดแก ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎทีี่เกี่ยวของ
ดังน้ี แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพ แนวคิดทฤษฎเีก่ียวกับนโยบายสาธารณะ แนวคิดเก่ียวกับการบริการสาธารณะ 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ และบทบาทหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตในการจัดบริการ
สาธารณะ รวมท้ังผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

  

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลของผู ตอบแบบสอบถามดวยโปรแกรมสำเร็จทางสถิติรูปทางสถิติ พบวา               

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 56.00 สวนใหญอยูในชวงอายุ 18 - 29 ป คิดเปนรอยละ 33.00 
สวนใหญระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 42.00 และกลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพ เปนนักเรียน/
นักศึกษา คิดเปนรอยละ 23.30 

2. ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต 
พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื ่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการใหบริการอยางเสมอภาค มีผลตอ
ประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการใหบริการ
อยางตอเนื่อง ดานการใหบริการอยางกาวหนา ดานการใหบริการอยางเพียงพอ และดานการใหบริการตรงเวลา 
ตามลำดับ ดังน้ี 

 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. ระดบัการศึกษา 
 4. อาชีพ 

ประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะของ 
องคการบรหิารสวนจังหวดัภูเก็ต 

 1. ดานการศึกษา 
 2. ดานสาธารณสุข 
 3. ดานการพัฒนาสังคม 
 4. ดานการกีฬา 
 5. ดานการพัฒนาคนสูสงัคมแหงการเรียนรูอยางยัง่ยืน 

ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ 
การใหบรกิารสาธารณะ 

 1. ดานการใหบริการอยางเสมอภาค 
 2. ดานการใหบริการตรงเวลา 
 3. ดานการใหบริการอยางเพียงพอ 
 4. ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง 
 5. ดานการใหบริการอยางกาวหนา 
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(1) ดานการใหบริการอยางเสมอภาค พบวาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ดานการใหบริการอยางเสมอ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา ดานการใหบริการอยางเสมอภาคที่มากที่สุดคือ การใหบริการแกประชาชนโดยใชเกณฑมาตรฐานเดียวกัน 
และการใหบริการแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ การใหบริการแกประชาชนทุกคน
โดยไมเลือกปฏิบัติ อยูในระดับมาก สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ การจัดลำดับการใหบริการกอนหลังอยางยุติธรรม 
อยูในระดับมากเชนกัน 

(2) ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง พบวาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ
พบวา ดานการใหบริการอยางตอเน่ืองท่ีมากท่ีสุดคือ การใหบริการแกประชาชนอยางตอเน่ือง อยูในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ เจาหนาท่ีผูใหบริการมีความพรอมตอการใหบริการ อยูในระดับมาก สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ การ
แกไขปญหาอยางทันทวงทีเม่ือบริการหยุดชะงัก อยูในระดับมากเชนกัน 

(3) ดานการใหบริการอยางกาวหนา พบวาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ดานการใหบริการอยางกาวหนา โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ
พบวา ดานการใหบริการอยางกาวหนาที่มากที่สุดคือ การพัฒนารูปแบบและวิธีการใหบริการอยางตอเนื่อง อยูใน
ระดับมาก รองลงมาคือ การพัฒนาคุณภาพการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชน อยูในระดับมาก 
สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตำ่สุดคือ ลดขั้นตอนการใหบริการเพ่ือใหประชาชนเขาถึงบริการไดสะดวก อยูในระดับมากเชนกัน 

(4) ดานการใหบริการอยางเพียงพอ พบวาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ดานการใหบริการอยางเพียงพอ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ
พบวา ดานการใหบริการอยางเพียงพอที่มากที ่สุดคือ การใหบริการแกประชาชนอยางทั่วถึง อยูในระดับมาก 
รองลงมาคือ การใหบริการท่ีเพียงพอตอความตองการ อยูในระดับมาก สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ มีชองทางการ
ใหบริการท่ีเพียงพอและหลากหลาย อยูในระดับมากเชนกัน 

(5) ดานการใหบริการตรงเวลา พบวาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ดานการใหบริการตรงเวลา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา 
ดานการใหบริการตรงเวลาท่ีมากท่ีสุดคือ การใหบริการไดทันตอความตองการใชงาน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ 
การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว และทำงานไดสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว ในหลักเกณฑการ
ใหบริการ อยูในระดับมาก สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ สามารถชวยเหลือประชาชนหรือแกไขปญหากรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินไดอยางรวดเร็ว อยูในระดับมากเชนกัน 

3. ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต พบวา 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน         
มีระดับประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตมากที่สุด รองลงมาคือ ดาน
การศึกษา ดานสาธารณสุข ดานการกีฬา และดานการพัฒนาสังคม ตามลำดับ ดังน้ี 

(1) ดานการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูอยางยั ่งยืน พบวาประสิทธิภาพการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ดานการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน โดยรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอพบวา ดานการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูอยางยั่งยืนท่ีมากท่ีสุดคือ การ
สงเสริมการเรียนรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ การสงเสริมการเรียนรูดานอาชีพ
แกนักเรียนเพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ อยูในระดับมากที่สุดเชนเดียวกัน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ 
สงเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนอยางตอเน่ือง อยูในระดับมาก 
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(2) ดานการศึกษา พบวาประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
ภูเก็ต ดานการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา ดานการศึกษาท่ีมากท่ีสุดคือ การสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ การพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอำนวย
ความสะดวกเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน อยูในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ การจัดกิจกรรมพัฒนาดาน
การศึกษา เชน โครงการแขงขันและจัดนิทรรศการทางวิชาการ อยูในระดับมาก 

(3) ดานสาธารณสุข พบวาประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
ภูเก็ต ดานสาธารณสุข โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ดานสาธารณสุขที่มากที่สุดคือ การ
ใหบริการงาน Phuket Care “สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื ่นเตียง” อยูในระดับมาก รองลงมาคือ การ
ใหบริการดานงานสาธารณสุขและงานปองกันโรคติดตออยางตอเน่ือง อยูในระดับมาก สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ 
มีบุคลากรดานสาธารณสุขท่ีเพียงพอและมีการพัฒนาศักยภาพอยางตอเน่ือง อยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

(4) ดานการกีฬา พบวาประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
ภูเก็ต ดานการกีฬา โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา ดานการกีฬาท่ีมากท่ีสุดคือ การพัฒนาศูนย
กีฬาและนันทนาการเพื่อเปนสถานที่ออกกำลังกายและพักผอนหยอนใจ อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การ
พัฒนาสนามกีฬาใหไดมาตรฐาน อยูในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ การสงเสริมใหภูเก็ตเปนเมืองกีฬา
นานาชาติ (Sport City) อยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

(5) ดานการพัฒนาสังคม พบวาประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน
จังหวัดภูเก็ต ดานการพัฒนาสังคม โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา ดานการพัฒนาสังคมท่ีมาก
ท่ีสุดคือ สงเสริมการพัฒนาเด็กอยางเหมาะสมตามวัยอยูในระดับมาก รองลงมาคือ การพัฒนาและสงเสริมอาชีพให
คนในทองถิ่น อยูในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ การจัดสวัสดิการสำหรับผูสูงอายุ อยูในระดับมาก
เชนเดียวกัน 

4. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลกับประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดภูเก็ต พบวา ปจจัยที่มีผลมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิภาพการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลกับประสิทธภิาพ
การใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต พบวา ปจจัยท่ีมีผลมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูง
กับประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวม (Ytot) อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที ่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธเทากับ .895 เมื ่อพิจารณารายดานพบวา อยู ในระดับ
ความสัมพันธสูงทุกดาน เรียงตามลำดับดังนี้ ลำดับที่ 1 ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง (X4) มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตอยูในระดับสูง โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธเทากับ .904 ลำดับที่ 2 ดานการใหบริการอยางเสมอภาค (X1) มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ
ใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตอยูในระดับสูง โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ .777 
ลำดับที่ 3 ดานการใหบริการอยางกาวหนา (X5) มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตอยูในระดับสูง โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .775 ลำดับที่ 4 ดานการ
ใหบริการตรงเวลา (X2) มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
ภูเก็ตอยูในระดับสูง โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ .772 สวนขอท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธนอยท่ีสุดคือ 
ดานการใหบริการอยางเพียงพอ (X3) มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหาร
สวนจังหวัดภูเก็ตอยูในระดับสูง โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ .727 
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อภิปรายผล 
จากการวิจัยเร่ืองประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ทำใหทราบถึง

ระดับประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงมีประเด็นท่ีนาสนใจอันจะเปน
ขอมูลใหองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตนำไปปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน
จังหวัดภูเก็ตในอนาคต ซ่ึงสามารถอภิปรายผล ไดดังน้ี 

1. จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต 
ทั้ง 5 ดาน ประกอบดวย ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ดานการใหบริการตรงเวลา ดานการใหบริการอยาง
เพียงพอ ดานการใหบริการอยางตอเนื ่อง และดานการใหบริการอยางกาวหนา โดยรวมอยู ในระดับมาก              
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการใหบริการอยางเสมอภาค มีผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง ดานการใหบริการอยาง
กาวหนา ดานการใหบริการอยางเพียงพอ และดานการใหบริการตรงเวลา ตามลำดับ ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับ
งานวิจัยของเสาวลักษณ ดีมั่น, (2560) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา ระดับปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นในอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา            
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดดังน้ี คือ การใหบริการอยางเสมอภาค 
การใหบริการอยางตอเน่ือง และการใหบริการอยางกาวหนา เม่ือพิจารณาเปนรายดานสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

(1) ดานการใหบริการอยางเสมอภาค พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
การใหบริการแกประชาชนโดยใชเกณฑมาตรฐานเดียวกัน และการใหบริการแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน มีผล
ตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตมากท่ีสุด รองลงมาคือ การใหบริการ
แกประชาชนทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติ สวนขอที่มีผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหาร
สวนจังหวัดภูเก็ตนอยท่ีสุดคือ การจัดลำดับการใหบริการกอนหลังอยางยุติธรรม  

(2) ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
การใหบริการแกประชาชนอยางตอเนื่อง มีผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน
จังหวัดภูเก็ตมากที่สุด รองลงมาคือ เจาหนาที่ผูใหบริการมีความพรอมตอการใหบริการ และการใหบริการโดยยึด
ประโยชนของสาธารณะเปนหลักและสม่ำเสมอ ตามลำดับ สวนขอท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตนอยท่ีสุดคือ การแกไขปญหาอยางทันทวงทีเม่ือบริการหยุดชะงัก  

(3) ดานการใหบริการอยางกาวหนา พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา 
การพัฒนารูปแบบและวิธีการใหบริการอยางตอเนื่อง มีผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดภูเก็ตมากท่ีสุด รองลงมาคือ การพัฒนาคุณภาพการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน และการพัฒนาเจาหนาที ่ผู ใหบริการอยางตอเนื ่อง ตามลำดับ สวนขอที่มีผลตอประสิทธิภาพการ
ใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตนอยที่สุดคือ ลดขั้นตอนการใหบริการเพื่อใหประชาชน
เขาถึงบริการไดสะดวก  

(4) ดานการใหบริการอยางเพียงพอ พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา 
การใหบริการแกประชาชนอยางท่ัวถึง มีผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
ภูเก็ตมากท่ีสุด รองลงมาคือ การใหบริการท่ีเพียงพอตอความตองการ และมีอุปกรณเคร่ืองมือท่ีใชในการใหบริการ
อยางเพียงพอ ตามลำดับ สวนขอที่มีผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
ภูเก็ตนอยท่ีสุดคือ มีชองทางการใหบริการท่ีเพียงพอและหลากหลาย  
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(5) ดานการใหบริการตรงเวลา พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา การ
ใหบริการไดทันตอความตองการใชงาน มีผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
ภูเก็ตมากที่สุด รองลงมาคือ การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว และทำงานไดสำเร็จตามระยะเวลาท่ี
กำหนดไวในหลักเกณฑการใหบริการ สวนขอท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน
จังหวัดภูเก็ตนอยที่สุดคือ สามารถชวยเหลือประชาชนหรือแกไขปญหากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไดอยางรวดเร็ว อยูใน
ระดับมากเชนกัน 

2. จากการศึกษาประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ทั้ง 5 ดาน 
ประกอบดวย ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานการพัฒนาสังคม ดานการกีฬา และดานการพัฒนาคนสูสงัคม
แหงการเรียนรูอยางยั่งยืน ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการพัฒนาคนสูสังคมแหง
การเรียนรูอยางยั่งยืน มีระดับประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานการกีฬา และดานการพัฒนาสังคม ตามลำดับ ซึ่งผลการวิจัย
สอดคลองกับงานวิจัยของศุภเศรษฐ ตรียะอรุณศิริ, (2558) ไดศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนตำบลในเขตอำเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา 1. การใหบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนตำบลในเขตอำเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวาอยูในระดับมาก 2 ดาน และระดับปานกลาง 2 ดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลำดับ ไดแก ดาน
การศึกษา ดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตามลำดับ 2. ประสิทธิภาพ
การใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตำบลในเขตอำเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 3 ดาน และระดับปานกลาง 2 ดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย 3 ลำดับ ไดแก ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ดานการใหบริการท่ีตรงเวลา และดานการใหบริการอยาง
กาวหนา ตามลำดับ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

(1) ดานการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน พบวาโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณารายขอพบวา การสงเสริมการเรียนรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีระดับประสิทธิภาพการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตมากท่ีสุด รองลงมาคือ การสงเสริมการเรียนรูดานอาชีพแกนักเรียน
เพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนโดยใชเทคโนโลยีเปนแหลงเรียนรู 
ตามลำดับ สวนขอท่ีมีระดับประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตนอยท่ีสุดคือ 
สงเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนอยางตอเน่ือง  

(2) ดานการศึกษา พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา การสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ มีระดับประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน
จังหวัดภูเก็ตมากท่ีสุด รองลงมาคือ การพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน และ
การพัฒนาครูและบุคลากรดานการศึกษาอยางตอเนื่อง ตามลำดับ สวนขอที่มีระดับประสิทธิภาพการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตนอยที่สุดคือ การจัดกิจกรรมพัฒนาดานการศึกษา เชน โครงการ
แขงขันและจัดนิทรรศการทางวิชาการ  

(3) ดานสาธารณสุข พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา การใหบริการงาน 
Phuket Care “สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื ่นเตียง” มีระดับประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตมากท่ีสุด รองลงมาคือ การใหบริการดานงานสาธารณสุขและงานปองกันโรคติดตอ
อยางตอเนื ่อง และการพัฒนาคุณภาพการใหบริการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ตามลำดับ สวนขอที ่มีระดับ
ประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตนอยท่ีสุดคือ มีบุคลากรดานสาธารณสุขท่ี
เพียงพอและมีการพัฒนาศักยภาพอยางตอเน่ือง  
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(4) ดานการกีฬา พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา การพัฒนาศูนยกีฬา
และนันทนาการเพื่อเปนสถานที่ออกกำลังกายและพักผอนหยอนใจ มีระดับประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตมากที่สุด รองลงมาคือ การพัฒนาสนามกีฬาใหไดมาตรฐาน และการพัฒนา
สนามกีฬาใหไดมาตรฐาน ตามลำดับ สวนขอท่ีมีระดับประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน
จังหวัดภูเก็ตนอยท่ีสุดคือ การสงเสริมใหภูเก็ตเปนเมืองกีฬานานาชาติ (Sport City)  

(5) ดานการพัฒนาสังคม พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา การสงเสริม
การพัฒนาเด็กอยางเหมาะสมตามวัย มีระดับประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
ภูเก็ตมากที่สุด รองลงมาคือ การพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหคนในทองถิ่น และการพัฒนาศักยภาพคนพิการให
สามารถดำรงชีวิตรวมกับทุกคนในสังคม ตามลำดับ สวนขอที่มีระดับประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตนอยท่ีสุดคือ การจัดสวัสดิการสำหรับผูสูงอายุ  

3. จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลกับประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดภูเก็ต พบวาปจจัยที่มีผลมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิภาพการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตโดยภาพรวมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 โดยมีคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ .895 เม่ือพิจารณารายดาน พบวาอยูในระดับความสัมพันธสูงทุกดาน เรียงตามลำดบั
ดังนี้ ลำดับที่ 1 ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตอยูในระดับสูง โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .904 ลำดับที่ 2 ดานการ
ใหบริการอยางเสมอภาค มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจงัหวัด
ภูเก็ตอยูในระดับสูง โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .777 ลำดับที่ 3 ดานการใหบริการอยางกาวหนา                
มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตอยูในระดับสูง โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .775 ลำดับที่ 4 ดานการใหบริการตรงเวลา มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ
ใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตอยูในระดับสูง โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ .772 
สวนขอท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธนอยท่ีสุดคือ ดานการใหบริการอยางเพียงพอ มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ
การใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตอยูในระดับสูง โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 
.727 ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของศุภเศรษฐ ตรียะอรุณศิริ, (2558) ไดศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการ
ใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตำบลในเขตอำเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา 
ประสิทธิภาพมีความสัมพันธทางบวกกับการใหบริการสาธารณะในระดับสูง ดานที่มีความสัมพันธสูงที่สุด ไดแก 
ดานการใหบริการอยางกาวหนา รองลงมา ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง และดานการใหบริการท่ีตรงเวลา อยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 

1. ควรมีการสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาใหมีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนสามารถสื่อสารไดอยาง
นอย 2 ภาษา 

2. ควรมีการวางแผนเพ่ือเตรียมความพรอมท้ังในดานบุคลากรดานสาธารณสุขและอุปกรณทางการแพทย
ท่ีเพียงพอและมีมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรคไดอยางทันทวงทีและเปนระบบ 

3. ควรสงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและกิจกรรมดานการตลาดสินคาชุมชนใหมากขึ้น เพ่ือเกิดการ
สรางงานสรางรายไดใหคนในชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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4. ควรจัดใหมีเครื่องออกกำลังกายที่เพียงพอตอประชาชนผูมาใชบริการตามสถานที่ออกกำลังกายเพ่ือ
สงเสริมสุขภาพประชาชน และสงเสริมใหประชาชนใชจักรยานในชีวิตประจำวันเพื่อลดปญหาการจราจรและเปน
การสงเสริมสุขภาพประชาชน 

5. ควรสงเสริมใหมีกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนและหางไกลจากยาเสพติด 

6. ควรใหความสำคัญกับการใหบริการอยางเสมอภาค การใหบริการตรงเวลา การใหบริการอยางเพียงพอ 
การใหบริการอยางตอเน่ือง และการใหบริการอยางกาวหนา เพราะปจจัยดังกลาวจะสงผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตในภาพรวมตอไป 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
2. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับเร่ืองประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะควบคูไปดวย เพ่ือเจาะลึก

ถึงแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตตอไป 
3. ควรศึกษาปญหาอุปสรรรคการใหบริการสาธารณะ เพราะจะทำใหทราบถึงปญหาอุปสรรคท่ีมีผลตอการ

ใหบริการสาธารณะเพ่ือนำไปเปนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 
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การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 
The administration applying good governance of the Tambon Administrative Bangkaja 

Mueang District Chanthaburi Province 

 
ผู้วิจัย   ปิยวดี  เอียนรัมย์ 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์  สุขม 

    ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณส ารวจความคิดเห็น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี
จ านวน 360 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบ
ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญน้อยที่สุด ใช้ในการทดสอบ
สมมุติฐาน ผลการวิจัยพบว่า 

1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เน่ืองจากมีบุคลากรที่มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจด้านต่าง ๆ และมีความช านาญเฉพาะด้าน ขณะเดียวกันการถ่ายโอนภารกิจมาให้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบล ส่วนกลางได้ถ่ายโอนบุคลากรและงบประมาณมาด้วยจึงมีผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ 
อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ อย่างเต็มที่ นอกจากน้ีทางคณะผู้บริหารและพนักงาน
ขององค์การ ให้ความส าคัญกับการบริหารงานเพื่อน าองค์กรไปสู่เป้าหมายโดยยึดประชาชนเป็นหลักในการท างานจนท า
ให้องค์กรประสบความส าเร็จ 

2. ผลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
ที่ประชาชนได้รับในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เน่ืองจากการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
ด าเนินการอย่างรวดเร็วในการจัดบริการสาธารณะและพันนาชุมชน มีผลท าให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลประสบความส าเร็จ และขณะเดียวกันประชาชนมีความกระตือรือร้นในการเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ จนท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงกับความต้องการของประชาชน 
เกิดความประหยัด คุ้มค่า  

   
ค าส าคัญ : การบริหารงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธรรมาภิบาล 
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Abstract 

The purpose of this research was to study and compare the opinions of people 

towards the administration according to the good governance of Bangkaja Subdistrict 

Administrative Organization, Muang District, Chanthaburi Province, classified by gender, age, 

education level, occupation, status and income. Is a quantitative research, survey The sample 

group used in this research is 360 samples. The statistics used in data analysis are frequency, 

percentage, mean, standard deviation, and t-test. One-way Analysis of Variance And the least 

significant difference Used in hypothesis testing The results of the research showed that 

1. The Population have opinions about the administration by using good governance 

principles in the administration of Bang Kaja Subdistrict Administrative Organization, Mueang 

District, Chanthaburi Province. In overall, the level is very good. Because there are personnel 

who are ready to perform tasks in various fields and have specialized expertise At the same 

time, the transfer of the mission to the Subdistrict Administration Organization The central 

region has transferred personnel and budgets as well, resulting in the Bang Kaja Subdistrict 

Administrative Organization, Muang District, Chanthaburi Province. Able to perform the tasks 

fully. In addition, the management and staff of the organization Focusing on the administration 

to lead the organization to the goal, based on the people as the main work to make the 

organization successful. 

2. The Good administrative results of Bangkaja Subdistrict Administrative Organization, 

Mueang District, Chanthaburi Province Which the people received in the overall picture in a 

very good level Because the public service of the Subdistrict Administration Organization has 

performed rapidly in providing public services and community development. Resulting in the 

successful operation of the Subdistrict Administration Organization And at the same time, the 

people are enthusiastic about participating in the sub-district administration organization in 

carrying out various activities so that the problems can be solved correctly to meet the needs of 

the people. Creating value for money 

 

Keywords : Administration, Local governments, Governance 

 
บทน า 

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อการกระจายอ านาจการปกครองให้
ประชาชนในท้องถิ่นระดับต าบลซึ่งเป็นเขตชนบทอันเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศได้มีโอกาสเรียนรู้การแก้ไขปัญหา
และการสนองตอบความต้องการของตนเองโดยการเข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง หรือที่เรียก
กันว่าปกครองตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตยองคก์ารบริหารส่วนต าบลจึงเปน็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงกล่าวคือมีคณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งซ่ึงเป็นตัวแทนของประชาชนในต าบลมีการด าเนินงานโดยให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจก าหนดทิศทางวางแผนพันนาต าบลก ากับดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแล้วการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก็ย่อมที่จะสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนระดับต าบลได้เป็นอย่างดีอันจะส่งผลให้ประชาชนในต าบลมีความรู้สึกเชื่อม่ันและศรัทธาต่อองค์การบริหารส่วน
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ต าบลและรู้สึกตัวว่ามีความผูกพันมีส่วนได้ส่วนเสียต่อถิ่นอาศัยซ่ึงเป็นการสร้างพลเมืองที่มีความรับผิดชอบให้แก่
ประเทศชาติโดยส่วนร่วม  

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่สุดซ่ึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลและ
เป็นราชการส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามกฎหมายโดยองค์การบริหารส่วนต าบลมีความส าคัญต่อ
ชุมชนในลักษณะที่เป็นองค์กรพื้นฐานของท้องถิ่นและเป็นกลไกที่ส าคัญต่อการบริหารการพันนาระดับต าบลมีความเชื่อ
ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวโน้มว่าจะมีศักยภาพสูงในการพันนาชนบทเป็นองค์กรที่มีพลังของประชาชนใน
ท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและทรัพยากรต่าง ๆ ในชนบทจึงน่าจะรู้ถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงเม่ือองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นกลไกหน่ึงในการพันนาชนบทที่ส าคัญจึงต้องมีหลักการในการบริหารงานพันนาชนบทให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดซ่ึงหลักการบริหารที่มีกระแสส าคัญในช่วงเวลาน้ีคือหลักธรรมาภิบาลคือการมีส่วนร่วมความโปร่งใส
ตรวจสอบได้และคือการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อให้หลักประกันว่าการด าเนินนโยบายทางการเมืองสังคม
และเศรษฐกิจวางอยู่บนฉันทานุมัติอย่างกว้างขวางของสังคมและให้ความม่ันใจว่าเสียงของชาวชนบทจะเป็นที่รับฟังใน
กระบวนการก าหนดและด าเนินนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรการก่อตั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบลเองก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลได้พยายามปรับตัวเข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลเพราะเป็นการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น
เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคสิ่งที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริงดังน้ันตัวองค์การบริหารส่ วนต าบลจึงเป็นทั้งกลไก
เคร่ืองมือกระบวนการและเป้าหมายของธรรมาภิบาลในการพันนาชนบทแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 บังคับใช้ไปแล้วพบว่ามีการร้องเรียนและตรวจสอบ
การทุจริตคอร์รัปชั่นหลายรูปแบบในองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยเหตุดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาในการบริหารงานเป็น
เหตุให้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนับตั้งแต่ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 ซ่ึงมีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10  ตุลาคม 2546 โดย
เน้ือหาเป็นการก าหนดแนวทางการบริหารราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการบริหารราชการรวมถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับ
แนวทางที่ก าหนดไว้โดยยึดประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นส าคัญและมีแนวทางการด าเนินการดังน้ี 

1. การบริหารราชการที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ดีต่อการพันนาชีวิตของประชาชน 

2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐโดยยึดการบริหารแบบบูรณาการซ่ึงมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้าที่สามารถ
แสดงผลและวัดผลงานได้อย่างชัดเจน 

3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐโดยในการด าเนินภารกิจของรัฐจะต้องมีการ
เปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด าเนินงานทั้งภายในหน่วยงานตนเองและระหว่างหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรณีที่เป็นการด าเนินภารกิจในลักษณะเดียวกันเพื่อดูผลลัพธ์ที่เกิดว่ามีความคุ้มค่ากับเงินลงทุนที่เกิดจากการน าภาษี
ของประชาชนไปใช้หรือไม่อย่างไร 

4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นโดยลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงจากที่
เป็นอยู่เดิมมอบอ านาจการตัดสินใจให้กับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนจัดบริการให้ประชาชนสามารถรับบริการให้แล้ว
เสร็จในที่เดียวกันเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์โดยจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการขั้นตอนการท างานใหม่อยู่เสมอจัดล าดับความส าคัญและความจ าเป็นของงานหรือโครงการที่จะท าให้
สอดคล้องกับแผนงานงบประมาณและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบต่าง ๆ ให้เหมาะสม 

6. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการได้แก่การปฏิบัติราชการที่
มุ่งเน้นถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลักจึงต้องมีการส ารวจความต้องการของ
ประชาชนและความพึงพอใจของผู้รับบริการในหลากหลายวิธีและเป็นไปอย่างสม่ าเสมอเพื่อน ามาปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการ 

7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอโดยจะต้องสร้างระบบการควบคุมตนเองและมีการ
ตรวจสอบติดตามวัดผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอซ่ึงจะท าให้สามารถผลักดันการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังช่วยให้การพิจารณาบ าเหน็จความชอบและรางวัลเป็นไปตามผลการปฏิบัติงาน
อย่างจริงจัง 

ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาแล้วแต่ยัง
ประสบปัญหาอยู่ ซ่ึงผู้วิจัยในฐานะเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยศึกษาระดับ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีและ
มุ่งหวังให้ผู้ที่เก่ียวข้องน าผลวิจัยน้ีไปใช้ในการพันนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได้ 

 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

การศึกษาวิจัย เร่ือง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคดิ ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล ในด้านหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า (ประเวศ วะสี. 
2547 : 9-10) สามารถน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการท าวิจัยได้ดังภาพ 
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    ตัวแปรอิสระ   ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง “การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามแบบประมาณค่าใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ ประชาชนอายุ18 ปีขึ้นไป จ านวน 3,263 คน ก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรก าหนดขนาดตัวอยา่งได้จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 360 คน และท าการสุ่มตัวอย่างมาวิจัยโดย
วิธีวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ได้แก่ค่าสถิติร้อยละ
ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า t-testและOne – Way ANOVAและทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วย LSD ที่ระดับ
ความเชื่อม่ันที่ระดับ. 05  

 
ผล/สรุปผล 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชาชนต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีสถานภาพสมรสแล้ว
และมีอายุ 25 ปีขึ้นไป–35ปี มากที่สุด ส าเร็จศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ประกอบอาชีพรับจ้างและ         
มีรายได้ต่อเดือน 5,000-10,000 บาทมากที่สุด 

2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่าโดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับดี
มากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับด้านหลักนิติธรรมดีมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาคือด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักการมีส่วนร่วม และอันดับ
สุดท้ายคือด้านหลักความโปร่งใสซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจัยในแต่ละด้านดังน้ี 

คุณลักษณะทั่วไป 
ของผูต้อบแบบสอบถาม 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- สถานภาพ 
- รายได ้

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารสว่นต าบลบางกะจะ  

อ าเภอเมือง จงัหวดัจันทบุรี ในด้าน 
1. หลักนิตธิรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปรง่ใส 
4. หลักความมีส่วนร่วม 
5. หลักความรับผดิชอบ 
6. หลักความคุ้มค่า 
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2.1 ด้านหลักนิติธรรม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในด้านหลักนิติธรรมมีการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลอยู่ในระดบัดมีากที่สดุ และเม่ือแยกเป็นรายข้อตามล าดับความคิดเห็นพบว่าการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลด้านหลักนิติธรรมทีมี่ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง รองลงมาคือมีการ
ปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้ได้ถูกต้องและบังคับใช้อย่างเสมอภาค เช่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ข้อบัญญัติต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เร่ืองการก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2548 เป็นต้น และ
อันดับสุดท้ายคือมีการให้ความรู้กับประชาชนเก่ียวกับข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบล (รวมทั้งการจัดเก็บภาษี) 
เช่นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีและการก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

2.2 ด้านหลักคุณธรรม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลัก          
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในด้านหลักคุณธรรมมีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับดีมาก และเม่ือแยกเป็นรายข้อตามล าดับความคิดเห็นพบว่าการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักคุณธรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี จัดสรรงบประมาณแก่ชุมชนเป็นไปตามระเบียบ รองลงมาคือมีการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค
ถูกต้องและอันดับสุดท้ายคือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและปฏิบัติตามกฎหมาย 

2.3 ด้านหลักความโปร่งใส พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในด้านหลักความโปร่งใสมีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับดีมาก และเม่ือแยกเป็นรายข้อตามล าดับความคิดเห็นพบว่าการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความโปร่งใสที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส าคัญที่ประชาชนควรรู้เช่นข้อบังคับต าบลข้อบัญญัติและงบประมาณและ
ข้อมูลการจัดซ้ือ-จัดจ้างให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันรองลงมาคือการบริหารกิจการตา่ง ๆ  องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
กะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีการสรุปเปิดเผยและเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบไดเ้ชน่แผนงานโครงการต่าง ๆ 
เอกสารการจัดซ้ือ-จัดจ้าง ข้อมูลด้านการเงินการคลังข้อบังคับงบประมาณ วาระการประชุมมติการประชุม เป็นต้น และ
อันดับสุดท้ายคือองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีการจัดตั้งหน่วยบริการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 

2.4 ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในด้านหลักการมีส่วนร่วม มีการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับดีมาก และเม่ือแยกเป็นรายข้อตามล าดับความคิดเห็นพบว่า การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักการมีส่วนร่วมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรีมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพันนาต าบลรองลงมาคือองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซ้ือ -จัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและอันดับสุดท้ายคือองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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2.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในด้านหลักความรับผิดชอบ มีการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับดีมากที่สุด และเม่ือแยกเป็นรายข้อตามล าดับความคิดเห็นพบว่าการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความรับผิดชอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ 
อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีการน าโครงการต่าง ๆ ในแผนพันนาไปจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรองลงมาคือองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีการน าโครงการกิจกรรมที่เสนอโดยประชาชนประชาคมไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และอันดับสุดท้ายคือผู้บริหารและหน่วยปฏบิัติงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางกะจะ 
อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รับฟังและน าข้อเสนอข้อร้องเรียนของประชาชนไปด าเนินการอย่างเต็มความสามารถ 

2.6 ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลัก         
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในด้านหลักความคุ้มค่า มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับดีมาก และเม่ือแยกเป็นรายข้อตามล าดับความคิดเห็นพบว่า การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลกัความคุม้ค่าที่มีคา่เฉลี่ยสูงสดุ คือองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี มีการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายรวมทั้งประชาชนในพื้นที่มีความประหยัดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือมีการจัด
กิจกรรมบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รองลงมาคือองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี           
มีการจัดสรรงบประมาณพันนาต าบลครอบคลุมทุกด้าน และอันดับสุดท้ายคือองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ 
อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้างได้ในราคาต่ ากว่างบประมาณท่ีตั้งไว้ 

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

ในการศึกษาเร่ือง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี เป็นการน าข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างมาทดสอบหาความแตกต่างของความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงจากการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่าประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน และ
ประชาชนที่มีระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 
 
อภิปรายผล 

ในการศึกษาเร่ือง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี โดยการอภิปรายผลเป็นดังน้ี 

1. ความคิดเห็นของประชาชนตอ่การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ 
อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับดีมากเน่ืองจากประชาชนส่วนมากมี
ความเห็นชอบกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของดุจหทัย 
ครุฑเดชะ (2550) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลศึกษากรณี
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยกะปิอ าเภอเมืองจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรีทั้ง 6 หลัก ใน
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ภาพรวมประชาชนเห็นด้วยในระดับมาก ในความคิดเห็นของผู้วิจัยเห็นว่าการที่ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับดีมากน้ัน 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อให้
การบริหารงานมีคุณภาพตามที่ประชาชนต้องการมีความโปร่งใสในการตัดสินใจประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารร่วม
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน รวมทั้งการประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล มีบังคับใช้
กฎหมายที่ให้ความเสมอภาคเป็นธรรมต่อประชาชน เช่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและข้อบัญญัติต าบล
บางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เร่ืองการก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2548 เป็นต้น ซ่ึงสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยในแต่ละด้านดังน้ี 

1.1 ด้านหลักนิติธรรมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นตอ่การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในด้านหลักนิติธรรม มีการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลอยู่ในระดับดีมากที่สุด เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนต าบลมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและข้อ
กฎหมายที่เ ก่ียวข้อง รววมถึงมีการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้ได้ถูกต้องและบังคับใช้อย่างเสมอภาค             
ซ่ึงสอดคล้องกับซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของปาลสิฌาล์  ธี รัฐฌานล์ (2551)              
ได้ท าการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเทศบาล : ศึกษากรณีเทศบาลต าบลส าโรงเหนือ              
ผลการศึกษาพบว่าพนักงานเทศบาลมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับการศึกษาของ อนุรัตน์           
จักรเจริญพรชัย (2550) ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต าบลหมอนนางอ าเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีผลการศึกษา
พบว่าประชาชนมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านหลักนิติธรรมในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ดังน้ันในความคิดเห็นของ
ผู้วิจัยเห็นว่าจากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในด้านหลักนิติธรรม มีการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลอยู่ในระดับดีมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มี
การปฏิบัติงานโดยยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลโดยมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของ
ตัวบุคคลและค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ 

1.2 ด้านหลักคุณธรรม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลัก            
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในด้านหลักคุณธรรม มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับดีมาก เน่ืองจากมีการจัดสรรงบประมาณแก่ชุมชนเป็นไปตามระเบียบ และมี
การให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคถูกต้อง ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ อภิชาต โชติชัชวาลกุล (2550) ได้ศึกษา
หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกรณีศึกษาเขตอ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผลการศึกษาพบว่าพนักงานส่วนต าบลและนักการเมืองท้องถิ่นมีระดับความคิดเห็นในการใช้หลักธรรมาภิบาลตามหลัก
คุณธรรมในภาพรวมพบว่าเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับการศึกษาของ ดุจหทัย ครุฑเดชะ (2550)        
ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอ่การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลศึกษากรณีองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมืองจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลจ าแนกตามหลักคุณธรรมในภาพรวมพบว่าเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ดังน้ันในความคิดเห็นของผู้วิจัย
เห็นว่าจากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในด้านหลักคุณธรรมว่ามีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
อยู่ในระดับดีมากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีการบริหารงานที่
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ยึดม่ันในความถูกต้องดีงามมีการรณรงค์ส่งเสริมให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตบน
พื้นฐานของศีลธรรมและจริยธรรมเป็นตัวอยา่งที่ดีแก่ประชาชนและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพันนาตนเองไปพร้อม
กันเพื่อให้ประชาชนมีความซ่ือสัตย์จริงใจขยันอดทนมีระเบียบวินัยประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัย 

1.3 ด้านหลักความโปร่งใส พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในด้านหลักความโปร่งใส มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับดีมาก เน่ืองจากมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส าคัญที่ประชาชนควรรู้เช่น
ข้อบังคับต าบลข้อบัญญตัิและงบประมาณและข้อมูลการจัดซ้ือ-จัดจ้างให้ประชาชนทราบ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ
อนุรัตน์ จักรเจริญพรชัย (2550) ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต าบลหมอนนาง  อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี            
ผลการศึกษาพบว่าประชาชนมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านหลักความโปร่งใสในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ดังน้ันใน
ความคิดเห็นของผู้วิจัยเห็นว่าจากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลัก            
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในด้านหลักความโปร่งใส มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับดมีาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกลไกการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะ
จะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีความโปร่งใสประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและเข้าใจง่าย รวมทั้งมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้โดยการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์และปรับปรุงข้อมูลให้
ทันสมัยรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 

1.4 ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในด้านหลักการมีส่วนร่วม มีการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับดีมาก เน่ืองจากมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพันนาต าบล ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของวีระฤกษ์ วาณิชย์กุล (2551) ได้ศึกษาความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลของราชการส่วนภูมิภาค : ศึกษากรณีที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผล
การศึกษาพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีระดับความ
คิดเห็นหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการส่วนภูมิภาคด้านหลักการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ดังน้ันในความคิดเห็นของ
ผู้วิจัยเห็นว่าจากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในด้านหลักการมีส่วนร่วมว่ามีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับดีมากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญเช่นการจัดท าแผนพันนาต าบล
การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือการจัดซ้ือ-จัดจ้างเป็นต้น 

1.5 ด้านหลักความรับผิดชอบพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในด้านหลักความรับผิดชอบว่ามี
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับดีมากที่สุด เน่ืองจากมีการน าโครงการต่างๆในแผนพันนาไปจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณ และมีการน าโครงการกิจกรรมที่เสนอโดยประชาชนประชาคมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล (2551) ได้ศึกษาความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
ของราชการส่วนภูมิภาคศึกษากรณีที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าราชการส่วนภูมิภาคมีหลักส านึกรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของสถาบันพระปกเกล้า (2545) ที่ศึกษาเพื่อพันนาดัชนีวัดผลการพันนาระบบบริหารจัดการที่ดีพบว่าหน่วยงาน
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ราชการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก ดังน้ันในความคิดเห็นของผู้วิจัยเห็น
ว่าจากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ่การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในด้านหลักความรับผิดชอบมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
อยู่ในระดับดีมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีความ
ตระหนักความส านึกในความรับผิดชอบโดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมาอย่างมีเหตุผลมีผลงานและรับผิดชอบ
ต่อสังคมเอาใจใส่ต่อปัญหาสาธารณะและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง 

1.6 ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในด้านหลักความคุ้มค่า มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับดีมาก เน่ืองจากมีการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงกับความต้องการของ
ประชาชน เกิดความประหยัด คุ้มค่า ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของอภิชาต โชติชัชวาลกุล (2550) ได้ศึกษาหลักธรรมา 
ภิบาลกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกรณีศึกษาเขตอ าเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี            
ผลการศึกษาพบว่าพนักงานส่วนต าบลและนักการเมืองท้องถิ่นมีความคิดเห็นในการใช้หลักธรรมาภิบาลตามหลักความ
คุ้มค่าอยู่ในระดับมาก ดังน้ันในความคิดเห็นของผู้วิจัยเห็นว่าจากผลการศึกษาที่พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในด้าน
หลักความคุ้มค่าที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับดีมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพื่อให้งานส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 

 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งน้ี 

1. ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางในการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลหรือการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและติดตามเร่งรัดการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นให้ค าปรึกษาร่วมวางแผนร่วม
ปฏิบัติงานตลอดจนติดตามตรวจสอบการท างานเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอย่างกว้างขวางและทั่วถึง 

3. ควรมีการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านทุกคร้ังที่เกิดปัญหาการร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรส่งเสริมการน าธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานและติดตามตรวจสอบการท างานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมอันจะส่งผลให้ท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็งและเป็นผลดีต่อการพันนา
ประเทศในภาพรวมต่อไป 

2. ควรส่งเสริมให้มีการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลหรือการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง 

3. ควรส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนต าบลโดยการ
ประชาสัมพันธ์อ านาจหน้าที่ตลอดจนนโยบายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในรูปแบบกระบวนการ
เวทีประชาคมหรือการจัดเวทีชาวบ้านและเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และสิทธิของตนเองในการที่จะร่วม
พันนาท้องถิ่น 
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4. ควรน างานวิจัยน้ีไปศึกษาตอยอดดวยการสรางตัวชี้วัดและกระบวนการปฏิบัติในแตละดานเพื่อวัด
ความส าเร็จของธรรมาภิบาลพรอมกับการน าไปทดลองใชในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไทยใหยั่งยืน 

5. ควรศึกษาแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลจากองคกรปกครองสวนทองถิน่ที่ประสบความเสร็จอยางแท
จริงดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
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ปจจัยตอขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา สำนักงานการโยธา กรุงเทพมหานคร 
 
Factors of employee morale case of Public Work Department 
 
ผูวิจัย    พงศพัฒน  หมายชัยธัญ 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม 

    ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องปจจัยตอขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา สำนักงานการโยธา 

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยตอขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา 
สำนักงานการโยธา กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นปจจัยตอขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน กรณีศึกษา สำนักงานการโยธา กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และ
ประสบการณทำงาน เพื ่อศึกษาวิเคราะหเกี ่ยวกับปจจัยตอขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
กรณีศึกษา สำนักงานการโยธา กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้ พนักงาน จำนวน 1,869 คน 
กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรกำหนดขนาดตัวอยาง ไดจำนวนกลุมตัวอยาง 351 คน และสุม
ตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีโดยใชสูตรการคำนวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1973 : 125) เครื ่องมือที่ใช
รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
การทดสอบสมมติฐาน คา t-test คา F-Test  

ผลการศึกษาพบวา การวิเคราะหระดับความคิดเห็นปจจัยตอขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน กรณีศึกษา สำนักงานการโยธา กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.74 เม่ือจำแนกเปน
รายดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก อันดับท่ี 1 ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ อยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 3.85 อันดับที่ 2 ดานความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.76 อันดับที่ 3 ดานความสำเร็จในการ
ทำงานของบุคคล อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.73 อันดับท่ี 4 ดานความกาวหนา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.70 และ
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.64 ตามลำดับ และผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัย
ตอขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา สำนักงานการโยธา กรุงเทพมหานคร ตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ระยะเวลาการทำงาน พบวา พนักงาน ท่ีมีเพศตางกัน โดยรวม ระดับความคิดเห็น
แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในสวนพนักงาน ที่มีตามอายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน 
ระยะเวลาการทำงาน ระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
 
คำสำคัญ : ขวัญและกำลังใจ การปฏิบัติงาน พนักงาน 
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Abstract 
Research of Factors of employee morale case of Public Work Department. The 

objective is to study the motto and the Factors of employee morale case of Public Work 
Department to compare opinions about gifts and motivation in Factors of employee morale 
case of Public Work Department is classified by gender, age, education, income and 
experience to study, analyze and analyse the employee's performance. Case study Bangkok 
Civil office The population used in this research. 1,869 employees define the size of a sample 
group by using the formula. Sample size The number of samples 351 the person and the 
sample is researched by using the formula to calculate the calculation of Tateyama (Taro 
Yamane, 1973:125) A data-gathering tool is a statistical query used to analyze data, including 
average percent and standard deviation values. Test assumptions T-test Value F-Test 

The results showed that an analysis of level, opinions, and strength of the Factors of 
employee morale case of Public Work Department is a huge level. Average 3.74 when 
classified in descending order of average, the number 1 in the work of tasks is very practical. 
Average 3.85 top 2 responsibilities in a scale Average 3.76 Top 3 levels of success in people's 
work. Average 3.73 Top 4 Progress levels are very high. The average 3.70 and the recognized 
side are very high. Average 3.64 respectively, and the results of comparative analysis of the 
Factors of employee morale case of Public Work Department According to age level 
education Income per month working period found that employees with total gender are 
significantly different levels of statistics at the .05 level in the employee with the age of 
education. Per month working period the comment level is no different. 

 
Keywords : Morale, Performance, Employee 
 

บทนำ 
ขวัญกำลังใจของบุคลากรในองคการ จึงเปนสิ่งสำคัญท่ีจะเปนปจจัยสนับสนุนใหวิธีการทำงานดำเนินไป

อยางราบรื่น สงผลใหงานบรรลุผลสำเร็จ ในการปฏิบัติงานผูบังคับบัญชาตองการความซื่อสัตย ความรับผดิชอบ 
ความขยันหมั่นเพียรและความตั้งอกตั้งใจทำงานใหสำเร็จลุลวงดวยดีของผูปฏิบัติงานทุกคน (ศลิษา แหยมมั่น. 
2556 :1) ขณะเดียวกันผูใตบังคับบัญชาก็ตองมีหัวหนาท่ีมีความเขาใจ รูถึงความรูสึกและปญหาในการทำงานของตน 
ความตองการเหลานี้มีผลโดยตรงตอประสิทธิภาพของการทำงานและมีผลตอผลผลิตขององคการประกอบแหง
พฤติกรรมของผูปฏิบัติงานท่ีแสดงออกในรูปของความรูสึกตองานดังกลาว เรียกวา “ขวัญ” 

บุคลากรในขององคการ ถือวาเปนองคประกอบที่สำคัญในการที่จะทำใหการบริการ ดำเนินไปไดตาม
นโยบายของผูบริหารอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี การท่ีเจาหนาท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธ์ิผล
น้ันตองขึ้นอยูกับขวัญและกำลังใจของเจาหนาท่ีดวย เพราะการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานของพนักงาน สำนักงาน
การโยธา กรุงเทพมหานคร หากเจาหนาท่ีมีขวัญและกำลังใจท่ีดี ยอมทำใหเกิดความมุงม่ันและความรวมมือรวมใจ
ในการท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายได แตในทางกลับกันหากเจาหนาท่ีไมมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแลว 
ประสิทธิภาพของงาน จะลดต่ำลงและจะไมบรรลุวัตถุประสงคไดดังกลาวแลว ทองทิพภา วิระยะพันธุ (2549)           
ไดกลาววาการใหขวัญกำลังใจ วาการใหขวัญและกำลังใจจะทำใหผูไดรับมีความรูสึกท่ีดี ทำใหมีกำลังใจท่ีจะทำงาน
ตาง ๆ ใหประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นผูมีขวัญและกำลังใจดีจะมีความรูสึกอยากทำงาน อยากทำตนใหเปนประโยชน
แกหนวยงาน มีความมุงม่ันท่ีจะทำงานใหเกิดผลสำเร็จ และใหความรวมมือ รวมใจในการทำงานกับกลุมเปนอยางดี 
มีความเชื่อม่ันในตนเอง และมีความภาคภูมิใจในองคการ ทำใหเปนผลดีตอบุคคลและหนวยงาน 
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ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลบางรัก 
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานขององคการบรหิารสวน
ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังและมุงหวังใหผูที่เกี่ยวของนำผลวิจัยนี้ไปใชในการพัฒนาองคการบรหิาร
สวนตำบลใหมีความกาวหนายิ่งขึ้นสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง 

ผูบริหารเปนผูท่ีมีบทบาทสำคัญตอการดำเนินการของพนักงาน สำนักงานการโยธา กรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากเปนผูกำหนดนโยบายและกำกับการปฏิบัติงานของแตละฝายหรือพนักงาน ใหเปนไปตามนโยบายท่ี
กำหนดไวเหลาน้ัน ผูบริหารท่ีมีทัศนคติไมดี จะไมถือปฏิบัติตามระเบียบ 

ขอกฎหมาย มักอางถึงความเปนอิสระขององคการตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ปญหาดานบุคลากรท่ีไมคอย
ตั้งใจปฏิบัติงาน ขาดความรับผิดชอบ มีการแบงพรรคแบงพวก และในบางคร้ัง ผูบริหารไดปฏิบัติตอพนักงานไมเทา
เทียมกันโดยเฉพาะความชอบธรรมในการพิจารณาความดีความชอบจะไมคอยพิจารณา ที ่ผลการปฏิบัติงาน            
ไมคำนึงถึงหลักการที่วา” คาของคน อยูที่ผลของงาน” แตจะพิจารณาจากการที่พนักงานคนใดทำประโยชนให
ตนเองมากกวา โดยไมคำนึงถึงคนที่ทำประโยชนเพื่อสวนรวม ดังนั้น หากผูบริหารเปนผูไมมีประสิทธิภาพ หรือ
ปราศจากทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานจะกอใหเกิดผลกระทบกระเทือนตอการดำเนินงาน 

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยตอขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน สำนักงานการโยธา กรุงเทพมหานคร เพื่อนำผลการศึกษาไปเปนขอเสนอแนะใหผูที่เกี่ยวของใชเปน
แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงาน ใหบุคลากรของหนวยงานมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบตัิงาน 
อันจะสงผลใหงานมีประสิทธิภาพและมีประโยชนตอประชาชนมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยตอขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน สำนักงานการโยธา กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นปจจัยตอขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน สำนักงานการโยธา 

กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และประสบการณทำงาน 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางแกไขปญหาท่ีมีตอขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน สำนักงานการโยธา 

กรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยผูวิจัยมุงศึกษาปจจัยตอขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน สำนักงานการโยธา 
กรุงเทพมหานคร โดยประยุกตแนวคิดของเฟรดเดอริก เฮิรซเบอรก (Frederick Herzberg) ปจจัยจูงใจ มาใชใน
การศึกษาเปนกรอบแนวคิดหลักในการศึกษาโดยจำแนกเปน 5 ดาน ไดแก ดานความสำเร็จในการทำงานของบุคคล 
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา 
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   ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. รายได 
5. ประสบการณทำงาน 

 ปจจัยตอขวัญและกำลังใจ 
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

1. ดานความสำเร็จในการทำงานของบุคคล  
2. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  
3. ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  
4. ดานความรับผิดชอบ  
5. ดานความกาวหนา 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองปจจัยตอขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน สำนักงานการโยธา กรุงเทพมหานคร 

มีวัตถุประสงคเพ่ือศกึษาปญหาและอุปสรรคปจจัยตอขวัญและกำลังใจในการปฏบิัติงานของพนักงาน สำนักงานการโยธา 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นปจจัยตอขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน สำนักงาน
การโยธา กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และประสบการณทำงาน เพื่อศึกษา
วิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยตอขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน สำนักงานการโยธา กรุงเทพมหานคร 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี พนักงานของสำนักงานการโยธา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2,869 คน กำหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรกำหนดขนาดตวัอยาง ไดจำนวนกลุมตัวอยาง 351 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธี
โดยใชส ูตรการคำนวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1973 : 125) เครื ่องมือที ่ใชรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน 
คา t-test คา F-Test 

 

ผล/สรุปผล 
1. การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางพนักงาน โดยสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 55.3 

รองลงมาเปนเพศหญิง รอยละ 44.7 มีอายุ 31 – 40 ป รอยละ 39.9 รองลงมา อายุ 41 – 50 ป รอยละ 28.8 ระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี รอยละ 63.8 รองลงมาสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 25.4 รายไดตอเดือน 15,001 – 20,000 
บาท รอยละ 34.5 รองลงมารายได มากกวา 20,000 บาท รอยละ 27.6 ระยะเวลาการทำงาน ระหวาง 5 - 10 ป 
รอยละ 33.3 รองลงมาระยะเวลาระหวาง 11 - 15 ป รอยละ 27.9 ตามลำดับ 

2. การวิเคราะหระดับความคิดเห็นปจจัยตอขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน สำนักงาน
การโยธา กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.74 เม่ือจำแนกเปนรายดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอยไดแก อันดับท่ี 1 ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.85 อันดับท่ี 2 ดาน
ความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.76 อันดับท่ี 3 ดานความสำเร็จในการทำงานของบุคคล อยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 3.73 อันดับที่ 4 ดานความกาวหนา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.70 และดานการไดรับการยอมรบันับถือ 
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.64 เปนอันดับสุดทาย 

2.1 ดานความสำเร็จในการทำงานของบุคคล โดยรวมอยู ในระดับมาก คาเฉลี ่ย 3.73 โดย
เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก อันดับท่ี 1 เจาหนาท่ีมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น รวมตัดสินใจ 
และแกไขปญหาการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.96 อันดับท่ี 2 ผูบังคับบัญชามอบหมายงานใหมีความ
รับผิดชอบสูงขึ้น อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย3.89 และมีการปฏิบัติงานมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคการ อยู
ในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.47 เปนอันดับสุดทาย 
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2.2 ดานการไดรับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.64 โดยเรียงลำดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก อันดับที่ 1 ผูบังคับบัญชาใหคำปรึกษาแนะนำ และคอยชวยเหลือแกไขปญหาใน
การปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.00 รองลงมา บุคลากรในหนวยงานมีสัมพันธภาพอันดี และบุคลากรใน
หนวยงานเคารพนับถือซึ ่งกันและกันไววางใจกัน อยู ในระดับมาก คาเฉลี ่ย 3.94 และเพื ่อนรวมงานใหความ
ชวยเหลือและใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.02 เปนอันดับสุดทาย 

2.3 ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.66 โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอยไดแก อันดับที่ 1 สถานที่ปฏิบัติงานมีความกวางขวางเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.06 รองลงมา งานท่ีปฏิบัติมักจะประสบความสำเร็จเปนสวนใหญ และเปนท่ี
นาภาคภูมิใจ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.05 และการปฏิบัติงานท่ีตนเองมีความถนัด และหนวยงานมีวัสดุอุปกรณ
เพียงพอ และทันสมัยอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.69 เปนลำดับสุดทาย 

2.4 ดานความรับผิดชอบ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.76 โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอยไดแก อันดับที่ 1 เปดโอกาสใหเจาหนาที่ไดใชรถยนตของสำนักงานในการเดินทางไปติดตอ
ราชการ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.00 รองลงมา การเบิกจายคารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตรคาเชาที่พัก            
มีความเหมาะสมและรวดเร็ว อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.93 และการปฏิบัติงานนอกเวลา ไดรับเงินตอบแทน          
ท่ีเหมาะสม อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.26 เปนอันดบัสุดทาย 

2.5 ดานความกาวหนา โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.70 โดยเรียงลำดบัคาเฉลีย่จากมากไป
หานอยไดแก อันดับที่ 1 การไดรับความมั่นคงและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.11 
รองลงมา มีความเสมอภาค ในการพิจารณาแตงตั้งโอน ยาย อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.93 และสถานที่ทำงานมี
ความกวางขวางเพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.96 เปนอันดับสุดทาย 

3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยตอขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน สำนักงานการ
โยธา กรุงเทพมหานคร ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ระยะเวลาการทำงาน 

3.1 พนักงาน ที่มีเพศตางกัน โดยรวม ดวยคาสถิติ t = 8.973 และคา P = .004 จึงสรุปไดวา
ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศตางกัน ระดับความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา พนักงาน ที่มีเพศตางกัน ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ มีความ
คิดเห็นในขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และในสวนของดาน
ความสำเร็จในการทำงานของบุคคล ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความกาวหนา มีความคิดเห็นในขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน 

3.2 พนักงาน ท่ีมีอายุตางกัน โดยรวม ดวยคาสถิติ F = 1.016 และคา P = .390 จึงสรุปไดวา
ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุตางกัน ระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการไดรับ
การยอมรับนับถือมีระดับความคิดเห็นในขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และในสวนของ ดานความสำเร็จในการทำงาน ของบุคคล ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความ
รับผิดชอบ ดานความกาวหนา มีระดับความคิดเห็นในขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน 

3.3 พนักงาน ที่มีระดับการศึกษาตางกัน โดยรวม ดวยคาสถิติ F = 1.472 และคา P = .229         
จึงสรุปไดวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน ระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน 
ดานความสัมพันธในหนวยงาน มีความคิดเห็นในขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน ดานการไดรับ
การยอมรับนับถือมีระดับความคิดเห็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และในสวนของ ดานความสำเร็จในการทำงานของบุคคล ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความ
รับผิดชอบ ดานความกาวหนา มีระดับความคิดเห็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน 

159

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



3.4 พนักงาน ที่มีรายไดตอเดือนตางกัน โดยรวม ดวยคาสถิติ F = 1.665 และคา P = .181               
จึงสรุปไดวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน ระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

3.5 พนักงาน ท่ีมีประสบการณทำงานตางกัน โดยรวม ดวยคาสถิติ F = 0.632 และคา P = .641 
จึงสรุปไดวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณทำงานตางกัน ระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาเรื ่อง ปจจัยตอขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน สำนักงานการโยธา 

กรุงเทพมหานคร พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ ดาน
ความสำเร็จในการทำงานของบุคคล ดานความกาวหนา และดานการไดรับการยอมรับนับถือ ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ บุญมา อัครแสง (2551) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
โรงพยาบาลมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีโรงพยาบาล
มหาสารคาม มีจำนวน 6 ปจจัย คือ เงินเดือน สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน               
การปกครองบังคับบัญชา การยอมรับนับถือ และความรับผิดชอบ ระดับขวัญกำลังใจของเจาหนาที่โรงพยาบาล
มหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก  
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  

1) ดานความสำเร็จในการทำงานของบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก เจาหนาที่มีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น รวมตัดสินใจ และแกไขปญหาการปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชามอบหมายงานใหมีความรับผิดชอบ
สูงขึ้น และมีการปฏิบัติงานมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคการ อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของประเสริฐ สุยอด (2551) ไดศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรและครูท่ีปฏิบัตงิาน
ในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร พบวา ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.94, SD = 0.32) เมื่อพิจารณาเปนรายดานความรูสึกประสบผลสำเร็จ เปนลำดับที่ 2 
(คาเฉลี่ย = 4.04, SD = 0.43)  

2) ดานการไดรับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ผูบังคับบัญชาใหคำปรึกษา แนะนำ 
และคอยชวยเหลือแกไขปญหาในการปฏบิัตงิาน รองลงมา บุคลากรในหนวยงานมีสัมพันธภาพอันดี และบุคลากรใน
หนวยงานเคารพนับถือซึ่งกันและกันไววางใจกัน และเพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือและใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อดุลย ทองจำรูญ (2556) แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเขตพื้นที่อำเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ บุคลากรเทศบาล เขตพื้นที่อำเภอแกงครอ จังหวัด ผลจากการศึกษาพบวา
บุคลากรของเทศบาล มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง เม่ือ พิจารณารายดานพบวา ดานการไดรับ
การยอมรับนับถืออยูในระดับสูงสุด รองลงมาไดแก ดาน ความสัมพันธในการทำงาน ดานความสำเร็จในการทำงาน 
คือดานท่ีมีระดับแรงจูงใจสูงท่ีสุดสาม ลำดับแรก ตามลำดับ  

3) ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก สถานที่ปฏิบัติงานมีความกวางขวาง
เพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน รองลงมา งานที่ปฏบิัติมักจะประสบความสำเร็จเปนสวนใหญ 
และเปนท่ีนาภาคภูมิใจ และการปฏิบัติงานท่ีตนเองมีความถนัด และหนวยงานมีวัสดุอุปกรณเพียงพอ และทันสมัย 
ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของปณต สิงหสุขโรจน (2555) ศึกษาเรื่อง ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน อบต. ทาชาง จังหวัดจันทบุรี พบวา ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต. ทาชาง จังหวัด
จันทบุรี มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก อันดับแรก คือ ดานความมั่นคงในการ
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ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานโอกาสความกาวหนาในการ ปฏิบัติงาน ดานสภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงาน และอันดับสุดทาย ดานความเพียงพอของรายได ตามลำดับ 

4) ดานความรับผิดชอบ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ไดแก เปดโอกาสใหเจาหนาที่ไดใชรถยนตของ
สำนักงานในการเดินทางไปติดตอราชการ รองลงมา การเบิกจายคารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตรคาเชาที่พัก มี
ความเหมาะสมและรวดเร็ว และการปฏิบัติงานนอกเวลา ไดรับเงินตอบแทน ท่ีเหมาะสม อยูในระดับปานกลาง ซ่ึง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สมบัติ ปญญาจิรพงศ. (2556). ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพลชั้น
ประทวน พลทหาร และอาสาสมัครในพื ้นที ่ปฏิบัติงานของกองบัญชาการปองกันชายแดนจันทบุรี และตราด 
ผลการวิจัยพบวา ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพลชั้นประทวน พลทหารและอาสาสมัครในพื้นท่ี
ปฏิบัติงานของกองบัญชาการปองกันชายแดนจันทบุรี และตราดโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานความกาวหนาในอาชีพ ดานสภาพการทำงานและความรับผิดชอบในหนาท่ี ดานความสัมพันธระหวาง
ผูรวมงาน ดานการยอมรับ ในการทำงานและความมันคง และดานความรูสึกเปนสวนหนึ่งของหนวย อยูในระดับ
มาก สวนดานสวัสดิการของหนวยอยูในระดับปานกลาง 

5) ดานความกาวหนา โดยรวมอยู ในระดับมาก ไดแก การไดรับความมั ่นคงและปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน รองลงมา มีความเสมอภาค ในการพิจารณาแตงตั้งโอน ยาย และสถานที่ทำงานมีความกวางขวาง
เพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงตางจากผลงานวิจัยของ สราวุฒิ นอยพิมพ 2539) ได
ศึกษาความถึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตำรวจท่ีทำหนท่ีปองกันปราบปรามในสถานีตำรวจภูธรอำเภอ
ชานุมาน ขาราชการตำรวจมี ความคิดเห็นตอปจจัยอื่นๆ ในภาพรวมอยูปานกลาง โดยขาราชการตำรวจเหน็ดวย
มากที่สุด ในดานนโยบายและการบริหารงานมากที่สุด รองลงมาคือ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และ
ขาราชการตํารวจเห็นดวยนอยที่สุดในดานสวัสดิการและคาตอบแทน สวนความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขา
ราชการตำรวจ ในภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง โดยขาราชการตํารวจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงที่สุด
ในดานการไดรับการ ยอมรับนับถือ รองลงมาคือความสำเร็จของงาน และขาราชการตํารวจมีความพึงพอใจในการ 
ปฏิบัติงานต่ำท่ีสุดในดานความม่ันคงในอาชีพ  

3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยตอขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน สำนักงานการโยธา 
กรุงเทพมหานคร ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ระยะเวลาการทำงาน พบวา พนักงาน ที่มีเพศ
ตางกัน โดยรวม ระดับความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในสวนพนักงาน ท่ีมีตามอายุ 
ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ระยะเวลาการทำงาน ระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซ่ึงตางกับผลงานวิจัยของ 
ปยาพร สิงหนอย (2556) ศึกษาเรื่อง ขวัญและกำลังใจของพนักงาน ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนตในสวน
อุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี ระดับนัยสําคัญ 0.05 
พบวา วุฒิการศกึษา สถานภาพการสมรส ประเภทการจาง และลักษณะงานตางกันทำใหระดับขวัญและกำลังใจ
ของพนักงานใน อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนตในสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกตางกัน ส
วนปจจัยสวนบุคคลดาน เพศอายุระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายไดตางกันมีระดับขวัญและกำลังใจที่ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 

จากการศึกษาวิจัย เรื่องปจจัยตอขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน สำนักงานการโยธา 
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

1. ดานความสำเร็จในการทำงานของบุคคล ควรมีการวางแผนปฏิบัติงานมีความสอดคลองกับวิสัยทศัน
ขององคการเพราะจะชวยใหองคการมีการพัฒนาและทำใหการดำเนินงานตาง สามารถท่ีจะบรรลุเปาหมายไดตาม
นโยบายและวัตถุประสงคขององคการท่ีวางไว 

2. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ในเพื่อนรวมงานควรใหมีการจัดกิจกรรมและทำความรูจักกันมากขึ้น
เพ่ือจะไดชวยเหลือและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานจะสงผลไปถึงประสิทธิภาพของทำงานบรรลุตามเปาหมาย  

3. ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ควรใหพนักงานชางท่ีมีการปฏิบัติงานท่ีตนเองมีความถนัด และหนวยงาน
มีวัสดุอุปกรณเพียงพอ และทันสมัย  

4. ดานความรับผิดชอบ ควรมีจัดเวลาท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานนอกเวลา และไดรับเงินตอบแทนตามท่ี
ไดปฏิบัติงาน 

5. ดานความกาวหนา หนวยงานควรมีการจัดกิจกรรมใหพนักงานชางไดทัศนศึกษาดูงานเปนประจำทุกป 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากพนักงานชางในองคการอ่ืน 
เพ่ือนำมาประมวลผล และวิเคราะหขอมูลโดยรวมไดครอบคลุมยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจของพนังงาน ในบริษัทและจังหวัดอื่น วามีระดับขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติงานตางกันหรือไม 
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อิทธิพลของอินเตอรเน็ตท่ีมีผลตอการใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 
The Influence of the Internet on the Use of Personal Income Tax Filing Services  
 
ผูวิจัย    พัชราภา  หลาบเลิศบุญ 
    สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
   ผูศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาอิทธิพลของอินเตอรเน็ตที่มีผลตอการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาผานทางอินเตอรเน็ตกับปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการยื่นแบบแสดงรายการภาษเีงนิไดบุคคลธรรมดา
ทางอินเตอรเน็ต และ 3) ศึกษาระดับความสำคัญ ของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ต ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีคือผูใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครแบบไมทราบจำนวน จำนวน 400 คน สุมตัวอยางโดยใช
ความสะดวก (Convenience sampling) จากผูท่ีมาใชบริการท่ีกรมสรรพากร เขตปทุมวัน เขตดุสิต เขตพระโขนง 
เขตสายไหม และเขตดอนเมือง เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามประกอบดวย ขอมูลท่ัวไป
ของผูตอบแบบถาม พฤติกรรมการยื่นแบบและอิทธิพลที่มีผลตอการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ต สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแกคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใชในการ
ทดสอบสมมติฐานคือ t- test และ F – test และเปรียบเทียบความแตกตางของอิทธิพลท่ีมีผลตอการใชบริการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ตเปนรายคูดวยวิธี LSD  
 ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ตสวนใหญเปน
เพศชาย มีอายุระหวาง 31 – 40 ป สถานภาพสมรส การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลีย่
ตอเดือนมากกวา 20,001 – 25,000 บาท พฤติกรรมการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษเีงินไดบุคคลธรรมดาผาน
ระบบอินเตอรเน็ตสวนใหญยื่นดวยตนเอง รู จักการบริการยื ่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทาง
อินเตอรเน็ตจากเพ่ือน/คนรูจัก ยื่นแบบแสดงรายการภาษเีงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ตมาแลวมากกวา 2 ป 
ชวงเวลาท่ีทานยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ตมากท่ีสุดคือ 13.00 – 15.00 น. และ
สถานท่ีท่ีทานเลือกใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ต คือ สถานท่ีทำงาน  
 อิทธิพลของอินเตอรเน็ตท่ีมีผลตอการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดานรูปแบบ
เว็บไซต ดานราคา (คาธรรมเนียม) ดานชองทางการใหบริการและดานการสงเสริมการตลาดภาพรวมอยูในระดับ
มากผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบอิทธิพลของอินเตอรเน็ตตอการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษเีงนิไดบุคคล
ธรรมดาแตกตางกันขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีจำแนกตามเพศอายุระดับการศึกษาอาชีพและรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน พบวาภาพรวมไมตางกัน 
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Abstract 
 The purpose of this research was to1)  Study the influences that affect the filing of 
personal income tax returns online 2) To study the relationship between the behavior of using 
the online personal income tax returns and personal factors affecting the personal internet tax 
returns and 3 )  Priority study Of factors influencing the use of personal income tax filing 
services online. The population used in this study Is the person who does not submit personal 
income tax returns via the internet in the Bangkok area of 400  people.The instrument used 
for collecting data was a questionnaire consisting of general information of questionnaire 
respondents. Filing Behavior and Influence Influencing the Use of Personal Income Tax 
Filing Services Online.  The statistics used in the research are the mean, standard deviation. 
And the statistics used to test the hypotheses are the t-test and the F-test and compare the 
differences of influences that affect the use of personal income tax filing services online. In 
pairs by LSD. 
  The results show that the people who use the service are representatives Swallow 
between 31-40 years, difficult place, bachelor's degree, occupation, private company staff 
With monthly incomes of more than 20,001 - 25,000 baht.  The habit of using the service to 
display personal deposits via most telephone systems by oneself Know the personal income 
tax filing service on the internet from friends / acquaintances. Recognize internet assistance 
from people / people who know internet talent shows that have been there for over 2 years 
and where you have chosen to use the internet personal tax return service is the workplace. 
  Influence of the internet on the use of internet custody service (Fee) in terms of services 
and marketing promotion in the whole picture is at a high level. The comparison of internet's 
influence on The request for the individual registration service forms was different, morale and 
morale in the delay practice. According to gender, age, education level, occupation and average 
monthly income, it was found that the overall picture was not different. 
 
Keywords : Influence , Personal income tax 
 

บทนำ 
 ปจจุบันพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทสำคญัในการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก กระแส
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของโลกที่จะกาวไปสูสังคมสารสนเทศ รัฐบาลจึงมีการสรางบริการในรูปแบบใหม ๆ  ที่ใช
เทคโนโลยีเขามามีสวนชวยเพื ่อใหประชาชนผูรับบริการมีความสะดวกรวดเร็ว โดยหนวยงานราชการไดเปด
ใหบริการระบบอิเล็กทรอนิกส (e-service) เพ่ือบริการประชาชนใหไดรับความสะดวกสบาย เทคโนโลยีสารสนเทศ
และอินเตอรเน็ตในปจจุบันมีบทบาทสำคัญในการดำเนินกิจการของหนวยงานทั้งในภาคธุรกิจ และภาครัฐบาล 
ระบบอินเตอรเน็ตเดิมที่ถูกใชงานเปนเพียงเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร และเผยแพรขอมูลไดขยายรูปแบบไปถึง
การใหบริการทางดานอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ โดยใชสัญลักษณ e- นำหนาชื่อสินคาและบริการ เชน e-Leaning,          
e–Book, e-Banking, e-Payment และ e-Government เป นต น ด วยคุณสมบัติท ี ่โดดเดนในการเชื ่อมโยง
เครือขายไดท่ัวทุกมุมโลกอันสงผลใหการติดตอสื่อสารทำไดอยางรวดเร็วไรขอจำกัดดานเวลาและสถานท่ีของระบบ
อินเตอรเน็ต กรมสรรพากรจึงเปนอีกหนวยงานหนึ่งของภาครัฐ ที่ไดพัฒนาระบบงานใหบริการผูเสียภาษีทาง
อินเตอรเน็ตโดยผานเว็ปไซต http://www.rd.go.th. ซ่ึงไดมีการปรับปรุงพัฒนาระบบดังกลาวอยางตอเน่ือง เพ่ือให
สอดคลองรองรับกับการประกอบธุรกิจที่กาวหนาทันสมัยของผูเสียภาษีโดยเว็บไซตของกรมสรรพากรไดรับความ
สนใจจากประชาชนทั่วไปเขาเยี่ยมชมเปนจำนวนมากและไดใชบริการตาง ๆ ที่มีอยูอยางหลากหลายทั้งขอมูล
ขาวสารและความรูทางภาษีอากรรวมท้ังการใหบริการเก่ียวกับเสียภาษีอากร (กรมสรรพากร,2546 : 62) และจาก
การที่กรมสรรพากรไดวางระบบการใหบริการยื่นแบบชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเทอรเน็ตมาตั้งแตป 
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2544 จนถึงปจจุบัน จำนวนผูประกอบการท่ีลงทะเบียนในระบบและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ทางอินเทอรเน็ตมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปแตถึงกระนั้นการที่มีผูประกอบการใหความสนใจในการยื่นแบบฯ ทาง
อินเทอรเน็ตจำนวนมากก็มิไดหมายถึงความสำเร็จของกรมสรรพากรแตอยางใด เน่ืองจากยังมีผูประกอบการยังขาด
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเทอรเน็ตท้ังในดานการเขาใช
งานของระบบอินเทอรเน็ต ดานความรูเก่ียวกับการวางแผนภาษี ความรูเก่ียวกับประมวลรัษฎากรและกฎหมายอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวของ ปญหาตาง ๆ เหลานี้กอใหเกิดผลกระทบตามมาหลังจากการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาทางอินเทอรเน็ต ทำใหผูประกอบการบางรายตองมายื่นแบบฯ เพ่ิมเติม เน่ืองจากกรอกขอมูลผิดพลาดหรือ
มิไดภาษีท่ีชำระไวเกินคืน หรือไดคืนลาชาจนเกิดการกระทบกระท่ังกับเจาหนาท่ีท่ีกรมสรรพากรในท่ีสุดนอกจากการ
บริการเสียภาษีผานทางอินเตอรเน็ตแลว ทางกรมสรรพากรยังมีการใหบริการขอมูลความรูเร่ืองภาษีและการยื่นแบบ 
บริการดาวนโหลดแบบแสดงรายการภาษี แบบคำรอง/คำขอตาง ๆ  บริการประมวลรัษฎากรฉบับอิเล็กทรอนิกส 
บริการขอมีเลขประจำตวัผูเสียภาษอีากร บริการสืบคนขอมูล ปริการสอบถามปญหา/แนะนำ/รองเรียน/ใหคำปรึกษา 
และแนะนำเก่ียวกับกฎหมายตามประมวลรัษฎากร เพ่ือใหผูเสียภาษีมีความรู ความเขาใจ และสรางความสมัครใจ
ในการเสียภาษี ในอดีตผูเสียภาษีตองยื่นแบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาท่ีหนวยรับแบบภาษีซ่ึงทำใหผูเสียภาษีตอง
เสียคาใชจายในการเดินทางและเสียเวลาในการเขาแถวรอคิวในการใหบริการของเจาหนาที่ซึ่งมีอัตรากำลังไม
เพียงพอตอจำนวนของผูเสียภาษีที่มาใชบริการดังนั้นอันเปนการนอมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กรมสรรพากร, 2550) ดวยการพ่ึงพาตัวเองมาใชในการจัดเก็บภาษี 
กรมสรรพากรมีนโยบายใหทุกสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ดำเนินการใหบริการแกผูเสียภาษีสามารถยื่นแบบ
แสดงรายการและชำระภาษีเงินไดที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพื่ออำนวยความสะดวกแกผูเสียภาษีและลด
ขั้นตอนการทำงานของบุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่อันเปนการลดคาใชจายของผูเสียภาษีและบุคลากรใน
กรมสรรพากร ทั้งนี้เพื่อใหการจัดเก็บภาษีเงินไดของรัฐบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจึงไดนำระบบการยื่นแบบ
แสดงรายการทางอินเทอรเน็ตมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ และไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใหผูเสยี
ภาษีไดรับบริการที่ดีรวดเร็ว และสามารถตอบสนองความตองการของผูเสียภาษีไมวาจะเปนการคำนวณภาษีเพ่ือ
ทราบจำนวนภาษีท่ีตองชำระหรือการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษผีานอินเทอรเน็ตไดอยางครบวงจร ทำใหผู
เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไมตองพบกับความยุงยากจากการยื่นแบบแสดงรายการ ไมตองเดินทางไปชำระภาษีท่ี
เขตทองที่ ลดขั้นตอนในการยื่นเอกสารประกอบและไมตองแนบเอกสารหลักฐานใด ๆ เปนการนำเทคโนโลยี
สมัยใหมเขามาบริหารการจัดเก็บภาษีใหมีประสิทธิภาพ ทำใหองคกรท่ีมีหนาท่ีจัดเก็บภาษีไดพัฒนาการจัดเก็บภาษี
ไปสูเปาหมายระบบบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (Electronic Government Service: e – Government) เปน
ระบบท่ีสามารถเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตไดงายขึ้นประหยัดเวลามากขึ้นไดเงินภาษีคืนเร็วขึ้นการบริการยื่นภาษีผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e – Revenue) เปนระบบการยื่นแบบผานอินเตอรเน็ตท่ีผูใชบริการมีความคาดหวังสูงในดาน
ความสะดวกสบายความรวดเร็วประหยัดเวลาเดินทางลดตนทุนกระดาษ เกิดการผิดพลาดนอยในการคำนวณ 
ประสบผลสำเร็จและไดรับการยอมรับจากผูใชบริการเปนอยางมาก (ปรัชญนันท นิลสุข,2550) จากขอมูลดังกลาว
ขางตนทำใหผูศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาอิทธิพลของอินเตอรเน็ตท่ีมีผลตอการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได
บุคคลธรรมดา เพื่อเปนการประชาสัมพันธและการใหความรูแกประชาชนรวมถึงนำปญหาและอุปสรรคในการยื่น
แบบแสดงรายการภาษเีงินไดบุคคลธรรมดาเพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของนำไปปรับปรุงแกไขพัฒนาระบบใหมีความสอดคลอง
กับความตองการของผูใชงานเพ่ือสรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการและสงผลใหกลับมาใชบริการอีกในอนาคต 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของอินเตอรเน็ตท่ีมีผลตอการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ผานทางอินเตอรเน็ตกับปจจัยสวนบุคคลที ่มีผลตอการยื ่นแบบแสดงรายการภาษีเง ินไดบุคคลธรรมดาทาง
อินเตอรเน็ต 

3. เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ต 
 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง อิทธิพลท่ีมีผลตอการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ต 
สามารถสรุปไดดังน้ี 
       ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ผูใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ต 

ในเขตกรุงเทพมหานครแบบไมทราบจำนวน จำนวน 400 คน 
เครื ่องมือที ่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั ้งน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) มีลักษณะเปนการ

ตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยแบงเปน 3 สวน แบบวัดมีลักษณะเปน
มาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ ใชมาตรสวนประมาณคา Rating Scale ตามมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert’s Scale) ใน
การวัดระดับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  

เกณฑการประเมินคาวัดระดับระดับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน แบงเปน 5 ระดับ แปลความหมาย
คาเฉลี่ยโดยผูวิจัยเลือกใชวิธีของเบสท (Best, 1977 : 174 อางถึงในวันชัย คำเจริญ, 2545 : 77) ใชเกณฑการ
ประเมิน ดังน้ี 

 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

อิทธิพลของอินเตอรเน็ตที่มีผลตอการ
ใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดา 
1. ดานรูปแบบเว็บไซต 
2. ดานราคา (คาธรรมเนียม) 
3. ดานชองทางการใหบริการ 
4. ดานการสงเสริมทางการตลาด พฤติกรรมการใชบริการยื่นแบบแสดง

รายการภาษีเงินไดบคุคลธรรมดา 
ทางอินเตอรเน็ต 
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 อันตรภาคชั้น  = คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ำสุด 
        จำนวนชั้นท่ีตองการแบง 
   = (5-1)/5 = 0.8  
 4.21 – 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 
 3.41 – 4.20  หมายถึง  มาก  
 2.61 – 3.40  หมายถึง  ปานกลาง 
 1.81 – 2.60  หมายถึง  นอย 
 1.00 – 1.80  หมายถึง  นอยท่ีสุด 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. ผูวิจัยขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัยใหจัดทำหนังสอืแนะนำตัวและขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม 
 2. ดำเนินการเก็บแบบสอบถามดวยตนเองเพ่ือรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรับการกรอกขอมูลเรียบรอยแลว
กลับมาทำการวิเคราะห 
 3. นำขอมูลท่ีตรวจสอบแลวมาลงรหัส (Coding) 
 4. นำแบบสอบถามกรอกลงในแบบกรอกขอมูลแลววิเคราะหขอมูลสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ีใชการวิเคราะหดวยสถิติ ดังตอไปน้ี 
1. การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ไดแก 
 1.1 คารอยละ (Percentage) เพ่ือใชอธิบายลักษณะขอมูลลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ 
อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 1.2 คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชในการอธิบายลักษณะ
ขอมูลจากแบบสอบถามของอิทธิพลของอินเตอรเน็ตท่ีมีผลตอการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาประกอบดวย ดานรูปแบบเว็บไซต ดานราคา (คาธรรมเนียม) ดานชองทางการใหบริการและ ดานการ
สงเสริมทางการตลาด 
2. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐานดังน้ี 
 2.1 สถิติ t-test ใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมประชากร 2 กลุมท่ีเปนอิสระ
ตอกัน (Independent t-test)   
 2.2 สถิติวิเคราะหแบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Wayanalysis of Variance) เพ่ือเปรียบเทียบ 
ความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตวัอยางมากกวา 2 กลุมและทดสอบความแตกตางเปนรายคูในกรณีท่ีมีนัยสำคญั
ทางสถิติและใชวิธีการของ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดทำการศึกษา แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่อง 1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับอิทธิพล           
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริการ 3. นโยบายภาครัฐเก่ียวกับการบริการการยืน่แบบเสียภาษทีางอินเตอรเน็ต 
4. แนวคิดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเสียภาษี 6. แนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวความพึงพอใจ และศึกษาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเร่ือง อิทธิพลของอินเตอรเน็ตท่ีมีผลตอการใชบริการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา นำมาเปนกรอบแนวคิดในการทำวิจัยคร้ังน้ี 
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ผล/ สรุปผลการวิจัย 
 1. ผูใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษเีงนิไดบุคคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ตสวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 
216 คน มีอายุระหวาง 31 – 40 ป จำนวน 161 คน สถานภาพสมรส จำนวน 185 คน การศึกษาปริญญาตรี จำนวน 
210 คน อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 192 คน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 20,001 – 25,000 บาท จำนวน 
122 คน พฤติกรรมการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานระบบอินเตอรเน็ตพบวา           
สวนใหญยื่นดวยตนเอง จำนวน 255 คน รูจักการบริการยื ่นแบบแสดงรายการภาษีเง ินไดบุคคลธรรมดาทาง
อินเตอรเน็ตจากเพื่อน/คนรูจัก จำนวน 192 คน ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ต
มาแลวมากกวา 2 ป จำนวน 103 คน ชวงเวลาที ่ทานยื ่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทาง
อินเตอรเน็ตมากที่สุดคือ 13.00 – 15.00 น. จำนวน 208 คน และสถานที่ที่ทานเลือกใชบริการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ตคือ สถานท่ีทำงาน จำนวน 199 คน 
 2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลที ่มีผลตอการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาทางอินเตอรเน็ตสามารถสรุปไดดังน้ี 
   2.1 ดานรูปแบบเว็บไซตคาเฉลี่ยอยูที่ 3.94 เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอคือ
รูปแบบเว็บไซตมีความสวยงาม รูปแบบเว็บไซต งายตอการใชงาน และรูปแบบเว็บไซตมีความหลากหลายของการบริการ 
   2.2 ดานราคา (คาธรรมเนียม) คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.83 เม่ือพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ
คือลดคาใชจายในการเดินทางตนทุนการใชอินเตอรเน็ต และคาธรรมเนียมในการชำระเงินผานธนาคารหลังยื่นภาษี 
   2.3 ดานชองทางการใหบริการคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.60 เม่ือพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมากทุก
ขอคือมีชองทางการชำระเงินหลากหลาย รองลงมาคือ สามารถยื่นทางอินเตอรเน็ตไดตลอด 24 ชม. และสะดวก 
ประหยัดเวลาและคาใชจาย 
   2.4 ดานการสงเสริมการตลาดคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.78 เม่ือพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมากทุก
ขอคือการประชาสัมพันธของกรมสรรพากรมีอิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมาคือ การแนะนำบริการท่ีเหมาะสมและการ
ดาวนโหลดเอกสารตาง ๆ 
 3. เปรียบเทียบอิทธิพลตอการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ต
แตกตางกันขวัญและกำลังใจในการปฏิบตัิหนาท่ี จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ผูใชบริการท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ีแตกตางกันมีระดับความ
คิดเห็นตออิทธิพลตอการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ตไมตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว และผูใชบริการท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีแตกตางกันมี
ระดับความคิดเห็นตออิทธิพลตอการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ต
แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของอินเตอรเน็ตที่มีผลตอการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา ผูวิจัยมีขอคนพบและประเด็นท่ีนาสนใจดังน้ี 
 1. จากผลการวิจัยพบวาผูใชบริการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ตสวนใหญ
เปนเพศชายมีอายุระหวาง 31 – 40 ป สถานภาพสมรส การศึกษาปริญญาตรีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได
เฉลี่ยตอเดือนมากกวา 20,001 – 25,000 บาท สอดคลองกับผลงานวิจัยของ นิชานันท ชาวนา (2559 : บทคดัยอ)  
ไดศึกษาปญหาและอุปสรรคของการยื่นแบบและชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ต ณ สำนักงาน

169

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุชวง 31 - 40 ป สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอาชีพพนักงานเอกชน 
 2. พฤติกรรมการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานระบบอินเตอรเน็ตสวนใหญ
ยื่นดวยตนเอง รูจักการบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ตจากเพื่อน/คนรูจัก      
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ตมาแลวมากกวา 2 ป ชวงเวลาท่ีทานยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ตมากท่ีสุดคือ 13.00 – 15.00 น. และสถานท่ีท่ีทานเลือกใชบริการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ตคือ สถานที่ทำงาน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ  
บุญรัตน ศิลปะถาวรกุล (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ต พบวาสวนใหญกลุมตัวอยางยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ดวยตนเอง รูจักการใหบริการยื่นแบบฯ ผานทางอินเตอรของกรมสรรพากรจากเพื่อน/คนรูจัก โดยยื่นแบบทาง
อินเตอรเน็ตมาแลว 2 ป จะยื่นแบบฯ ในชวงเวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ท่ีทำงานเปนสวนใหญ 
 3. คิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลที่มีผลตอการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทาง
อินเตอรเน็ตประกอบดวย  
   3.1 ดานรูปแบบเว็บไซต 
   ภาพรวมอยูในระดับมาก คือรูปแบบเว็บไซตมีความสวยงาม รูปแบบเว็บไซต งายตอการใชงาน  
และรูปแบบเว็บไซตมีความหลากหลายของการบริการ สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุมิลตรา เมืองมูล (2555 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดนิติบุคคลผานทางอินเตอรเน็ตใน
สำนักงานสรรพากรพื้นที ่กรุงเทพมหานคร 9 พบวา เว็บไซดกรมสรรพากรมีรูปแบบงายตอการใชบริการ และ
สอดคลองกับแนวคิดของ มณีวรรณ ตั้นไทย (2533 : 69) กลาวคือปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี
ตอการไดรับบริการ หมายถึง ความรูสึกยินดีของประชาชนที่มีตอการไดรับบริการดานขอมูลทั่วไป หมายถึง การ
คนหาขอมูลไดรับความสะดวก ขอมูล ทันสมัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได มีชองทางการบริการขอมูลที่ทันสมัย
สะดวกรวดเร็ว 
   3.2 ดานราคา (คาธรรมเนียม) 
   ภาพรวมอยู ในระดับมาก คือลดคาใชจายในการเดินทางตนทุนการใชอินเตอรเน็ต และ
คาธรรมเนียมในการชำระเงินผานธนาคารหลังยื่นภาษีสอดคลองกับผลงานวิจัยของพบวา สมพร คำเงิน (2554 : 
บทคดัยอ) ไดศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผานอินเทอรเน็ตของผูมีหนาท่ียื่นแบบ
แสดงรายการภาษีที่อยู ในเขตพื ้นที ่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายพบวา รายการที่มีความสำคัญสูงสุดคือ การ
ประหยัดเวลาและคาใชจายในการยื่นแบบฯ และรองลงมาคือ ชวยใหรัฐลดตนทุนในการจัดพิมพแบบแสดงรายการ
ชำระภาษี นอกจากน้ียังสอดคลองกับการบริการของกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกสกรมสรรพากร,2560 
คือ ชวยประหยัดคาใชจายในการเดินทางไปยื่นแบบ และชำระภาษีท่ีสำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา 
   3.3 ดานชองทางการใหบริการ 
   ภาพรวมอยู ในระดับมาก คือมีชองทางการชำระเงินหลากหลายรองลงมาสามารถยื ่นทาง
อินเตอรเน็ตไดตลอด 24 ชม.และสะดวก ประหยัดเวลาและคาใชจายสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุมิลตราเมืองมูล 
(2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยื ่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดนิติบุคคลผานทาง
อินเตอรเน็ตในสำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 9 พบวาสามารถยื่นแบบฯ ไดตลอด 24 ชั่วโมง โดยไมมี
วันหยุด และผลงานวิจัยของ ลภัสรดา อางแกว (2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเตอรเน็ตของผูเสียภาษีในจังหวัดปราจีนบุรี พบวาปจจัยอ่ืน ๆ       
ท่ีผูเสียภาษีเห็นวามีผลตอการตัดสินใจเลือกยื่นแบบภาษีเงินไดผานอินเทอรเน็ตมากท่ีสุด ไดแกการประหยัดเวลา
และคาใชจายในการไปยื่นแบบที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการบริการของกอง
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บริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกสกรมสรรพากร,2560 คือ ทำใหประหยัดพลังงาน เวลา ซ่ึงระบบการยื่นแบบ
ผานอินเทอรเน็ตมีโปรแกรมชวยตรวจสอบขอมูลขั้นตนตามที่กรอกไวในแบบแสดงรายการภาษี หากพบขอมลูท่ี
ผิดพลาดในบางกรณีระบบจะแจงรายการเตือนใหทราบทันที พรอมท้ังยังไดรับสิทธิพิเศษใหขยายเวลายื่นแบบและ
ชาระภาษีออกไปอีก 8 วันนับตั้งแตวันสุดทายของกำหนดเวลายื่นแบบทุกประเภท 
   3.4 ดานการสงเสริมการตลาด 
   ภาพรวมอยูในระดับมากคือการประชาสัมพันธของกรมสรรพากรมีอิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
การแนะนำบริการท่ีเหมาะสมและการดาวนโหลดเอกสารตางๆ สอดคลองกับผลงานวิจัยของ จารุณี นกแกว (2557 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูเสียภาษใีนเขตเทศบาลเมืองแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม พบวา
กลุมตัวอยางประเภทบุคคลธรรมดามีความพึงพอใจในการชำระภาษีในภาพรวมอยูระดับมากโดยมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดในเรื่องของเจาหนาที่มีความรูความสามารถในการใหขอมูลเกี่ยวกับการชำระภาษีไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับการบริการของกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกสกรมสรรพากร,2560 คือ ลดขั ้นตอน
กระบวนการในการรับแบบการบันทึกขอมูล การตรวจสอบผลขอมูลของเจาหนาที่ ซึ่งกอใหเกิดภาพลักษณที่ดีใน
ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสมัยใหม ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล (e-government) และเพ่ิมคุณคาของขอมูล 
 4. ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบอิทธิพลตอการใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษเีงินไดบุคคลธรรมดา
ทางอินเตอรเน็ตแตกตางกันขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาภาพรวมไมตางกันสอดคลองกับผลงานวิจัยของ บุญรัตน ศิลปะถาวรกุล (2547 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที ่มีอิทธิพลตอการใชบริการยื ่นแบบแสดงรายการภาษีเง ินไดบุคคลธรรมดาทาง
อินเตอรเน็ต พบวาการศึกษาไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการยื่นแบบทางอินเตอรเน็ต นิศนาถ จันทร
อาภาท (2554 : บทคัดยอ) ไดการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบล
พุทไธสงอำเภอพุทไธสงจังหวัดบุรีรัมยพบวาความพึงพอใจในการใหบริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลพุทไธสง
ดานรายไดไมแตกตางกันและผลงานวิจัยของ ขวัญใจ ชางเกวียน (2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการใช
บริการและความพึงพอใจของผูเสียภาษีทีมีตอสำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีนครปฐม 2 พบวาผูเสียภาษีท่ีมีเพศและอายุ
ตางกันมีความพึงพอใจไมแตกตางกันท้ังโดยภาพรวมและรายดานและผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบอิทธิพลตอ
การใชบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเตอรเน็ตแตกตางกัน ขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติหนาท่ีจำแนกตามสถานภาพสมรสแตกตางกัน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ วัฒนา แสนจิตต (2551 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาบนระบบอินเตอรเน็ตผาน
หนวยรับแบบฯ : กรณีศึกษาหนวยบริการรับแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอกสถานที่ในจังหวัด
เชียงใหม พบวา สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับการบริการยนแบบฯ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 
ดานรูปแบบเว็บไซต 
 กรมสรรพากรควรมีการพัฒนาระบบการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีใหเกิดความม่ันใจวา แบบแสดง
รายการที่ตนไดสงไปนั้นไดเสร็จสมบูรณ และทางกรมสรรพากรไดรับขอมูลดังกลาวเรียบรอยแลวเพราะหากเกิด
ขอผิดพลาดและผลปรากฏวา ผูเสียภาษีมิไดทำรายการใหเสร็จสมบูรณ แปลวาผูเสียภาษีมิไดยื่นแบบแสดงรายการ
ในเวลาท่ีกำหนด จะตองถูกปรับและเสียเงินเพ่ิม 
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ดานราคา (คาธรรมเนียม) 
 การยื ่นแบบชำระภาษีทางอินเตอรเน็ตมีความสะดวกชวยลดคาใชจายในการเดินทางมาสำนักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขาแตยังคงเสียคาธรรมเนียมในการจายชำระเงินซึ่งบางครั้งมากกวาคาเดินทางมาสำนักงาน
สรรพากรพ้ืนท่ี กรมสรรพากรจึงควรเปนผูรับภาระในคาธรรมเนียมแทนผูเสียภาษีเพ่ือสรางความสมัครใจในการยื่น
แบบและชำระภาษีทางอินเตอรเน็ตมากขึ้น 
ดานชองทางการใหบริการ 
 ควรจัดจุดใหบริการยื่นแบบ มีเคร่ืองคอมพิวเตอรไวคอยบริการพรอมท้ังมีเจาหนาท่ีคอยใหคำแนะนำแก
ผูเสียภาษีท่ีมีปญหา โดยจัดในสถานท่ีท่ีสะดวกแกบุคคลท่ัวไป ในชวงเวลาท่ีกำหนดในการยื่นแบบ 
ดานการสงเสริมการตลาด 
 ควรมีการอบรมเจาหนาที่ใหมีความรู เกี่ยวกับระบบการใหบริการยื ่นแบบทางอินเตอรเน็ตอยู เสมอ           
เพ่ือจะไดสามารถเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธใหกับผูเสียภาษีตอไป และควรประชาสัมพันธใหผูมีหนาท่ีเสีย
ภาษีทราบเกี ่ยวกับการเอกสารหลักฐานประกอบการยื ่นแบบและชำระภาษีผานทางอินเตอรเน็ตใหมากที่สุด 
เน่ืองจากผูเสียภาษีสวนใหญไมไดเก็บหลักฐานไวจึงเกิดปญหาในการโตเถียงกับเจาหนาท่ีทำใหไมสมัครใจท่ีจะยื่น
แบบและชำระภาษีผานทางอินเตอรเน็ตตอไป 
 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผาน
อินเตอรเน็ตในพ้ืนท่ีตางจังหวัด เพ่ือใหเกิดประโยชนตอกรมสรรพากรในการนำขอมูลไปปรับปรุงแกไขตอไป 
 2. ควรศึกษาคุณภาพการใหบริการท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูเสียภาษีอากรสำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
อ่ืน ๆ เพ่ือหาแนวทางในการกำหนดนโยบายดานการใหบริการท่ีดีรวมกันตอไป 
 3. ควรศึกษาถึงปจจัยภายในและภายนอกตาง ๆ  ที่สงผลตอความพึงพอใจของผูเสียภาษีอากรเพื่อหา
แนวทางในการปองกันและพัฒนาหนวยงานตอไป 
 4. ควรมีการศึกษาถึงทัศนคติความคาดหวังการยอมรับของประชาชนผูเสียภาษตีอการยื่นแบบชำระภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาผานทางอินเทอรเน็ต หรือทำการวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติมเพื่อใหเขาใจความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริงและนำผลการศึกษาไปปรับใชในอนาคต 
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บทคัดยอ 
  การวิจัยเร่ืองคุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐาน ในการดำรงชีวิตของผูตองขังในเรือนจำ
จังหวัดหนองบัวลำภู มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับคุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพื้นฐานในการ
ดำรงชีวิตของ ผูตองขังในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้น
พ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของ ผูตองขังในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพกอนตองโทษ 
การศึกษาสูงสุด อาชีพกอนตองโทษ รายไดกอนตองโทษ ตองโทษความผิดคดี กำหนดโทษจำคุก และระดับชั้น
ผูตองขัง ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูตองขังชายและผูตองขังหญิงใน
เรือนจำ จังหวัดหนองบัวลำภู ประกอบดวยผูตองขังชาย 818 คน ผูตองขังหญิง 110 คน รวมทั้งสิ้น 928 คน           
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ผูตองขังในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู โดยใชวิธีการคำนวณ ตามสตูร
ของยามาเน (Yamane) ดังน้ัน การศึกษาคร้ังน้ี ใชกลุมตัวอยาง จำนวน 280 คน เคร่ืองมือท่ีใชรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถาม  
 ผลการศึกษา พบวา คุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขังใน
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แยกเปนรายดานพบวา ระดับคุณภาพของการ
ใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ในการใหบริการดาน
ที ่นอน อยู ในระดับมาก รองลงมาไดแก การใหบริการดานสถานพยาบาล และการใหบริการดานโรงจัดเลี้ยง
ตามลำดับ สวนคุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขังในเรือนจำจังหวัด
หนองบัวลำภูอยูในระดับต่ำสุด ซึ่งการใหบริการดานโรงสูทกรรมจัดอยูในระดับปานกลางซึ่งนับวามีคาเฉลี่ยมาก
ท่ีสุดในดานน้ี 

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของ
ผูตองขังในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพกอนตองโทษ การศึกษาสูงสุด อาชีพกอน
ตองโทษ รายไดกอนตองโทษ ตองโทษความผิดคดี กำหนดโทษจำคุก และระดับชั้น โดยรวมและรายดาน พบวา 
จำแนกตามเพศ รายไดกอนตองโทษ โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 สวนจำแนกตามอายุ 
สถานภาพกอนตองโทษ การศึกษาสูงสุด อาชีพกอนตองโทษ ตองโทษความผิดคดี กำหนดโทษจำคุก และระดับชั้น 
โดยรวมไมแตกตางกัน 

 
คำสำคัญ : คุณภาพของการใหบริการ , ส่ิงจำเปนข้ันพ้ืนฐาน 
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Abstract 
 Research on the quality of basic necessity services In the lives of inmates in the 
Nongbualamphu prison. Objective to study the quality level of basic necessity of living. 
Inmates in Nong Bua Lamphu Provincial Prison to compare the quality of basic necessities 
in the livelihood of inmates in Nong Bua Lamphu Provincial Prison, classified by gender, 
age, pre-sentencing. Maximum Education A career before the penalty. Income before penalty 
You're going to have to blame for the crime. Sentence scan and inmate class. The population 
used in this study is male inmates and female inmates in Nong Bualamphu Prison, consisting 
of 818 male inmates, 110 female inmates, a total of 928. Use a sample of 280 people who 
use data collection tools: questionnaires.  
 The results showed that most respondents are male. Accounting for 89.3 percent and 
females representing 1 0 . 1  percent by age classification Age between 2 0  -  2 5  years, 
accounting for 27.1 percent, followed by aged between 31 - 35 years, accounting for 23.6 
percent, having status before being single. Accounting for 54.6 percent, followed by marriage 
Accounting for 34.3 percent. Secondary education Accounting for 54.3 percent, followed by 
primary education Accounting for 25 . 4  percent, have general employment Accounting for 
47.1 percent, followed by trading, accounting for 19.6 percent, with incomes before being 
penalized 4,001 - 8,000 baht / month, representing 28.2 percent, followed by not over 4,000 
baht / month, representing 25.4 percent. Sentencing offenses relating to Drug Act Followed 
by 65 . 0  percent, followed by bodily cases 16 . 1  percent, with a 3 - to-6  year imprisonment 
equivalent to 48.2 percent, followed by 6 years to 10 years, representing 23.6 percent inmates. 
Excellent level Accounted for 31.1 percent, followed by middle class Accounting for 28.2 
percent.  Quality of basic necessity in the livelihood of inmates in Nong Bua Lamphu 
Provincial Prison Overall, the moderate level (x̄ == 3 . 177)  found that the quality level of 
providing basic necessities to the livelihood of inmates in Nong Bua Lamphu Provincial 
Prison. The highest level of mattress service (x̄ =3.542), secondary to nursing home services 
in a moderate level (x̄  = 3.280), catering services at a moderate level (x̄ =3.196).  And the 
quality of basic necessities for the livelihood of inmates in Nong Bua Lamphu Provincial 
Prison. Lowest in the field of moderate living suit services (x̄ = 2 . 8 3 7 ) .  The analysis 
compared the quality of basic necessities to the livelihood swell of inmates in Nong Bua 
Lamphu Provincial Prison. Classified by gender, age, pre-sentencing status Maximum 
Education A career before the penalty. Income before penalty You're going to have to blame 
for the crime. The prison stipulated in the prison and the class, as a whole and the list, was 
found to be classified by gender. Overall, the statistically significant .05 segment is classified 
by age. Pre-sentencing status Maximum Education A career before the penalty. You're going 
to have to blame for the crime. The overall prison sentence and class are no different.  
 
Key word (s) : The quality of service, basic necessities 
  

บทนำ 
ในสังคมเราน้ันมีท้ังคนดีและคนไมดีอยูรวมกันในสังคม ซ่ึงในสังคมก็มีกฎและมีระเบียบเปนขอบังคับให

เราอยูในขอตกลงของสังคม และตองปฏิบัติตามซึ่งเรียกวา กฎหมาย หากมีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นก็ตองมี
การลงโทษ ตามลำดับขั้นตอน และราชทัณฑนับเปนสถาบันลำดับสุดทายในหนวยงานกระบวนการยุติธรรม โดยมี
กรมราชทัณฑเปนศูนยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อใหเรือนจำและทัณฑสถานซึ่งทำหนาที่รับผิดชอบ
หลักในการปฏิบัติตอผูกระทำผิดตามคำพิพากษาของศาลหรือกฎหมาย (กรมราชทัณฑ. 2541 : 3) 
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กรมราชทัณฑเปนหนวยงานหน่ึงซ่ึงสังกัดกระทรวงยุตธิรรม และเปนสวนหน่ึงของกระบวนการยุติธรรมท่ี
มีบทบาทในการปฏิบัติใหเปนไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามกฎหมายโดยดำเนินการตามกฎหมายวาดวยงาน
ราชทัณฑ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยไดกำหนดเปาหมายการบริหารไวอยางชัดแจง ประกอบดวยการลงโทษ 
การควบคุม การใหการศึกษาอบรมวิชาชีพ การบำบัดรักษา การสงเคราะหและการจัดสวัสดิการแกผูกระทำผิด 
รวมท้ังการคุมครองสิทธิมนุษยชนของผูกระทำผิดในฐานะท่ีเปนพลเมืองของชาติ เพ่ือมุงประโยชนในการแกไขปรุง
แตงจิตใจ เปลี่ยนทัศนคติผูกระทำความผิดใหกลับประพฤติตนเปนพลเมืองดี ภายใตรูปแบบการลงโทษท่ีเหมาะสม
แกผูกระทำความผิดเปนรายบุคคล ประเภทอาชญากร ลักษณะความรายแรงแหงอาชญากรรมและนโยบายอาญา
ของรัฐบาลที่สอดคลองกับสภาวะแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจและระบบความเชื่อในสังคมเปนแบบวินิจฉัยการ
ปฏิบัติตอผูกระทำผิด โดยมุงสานผลประโยชนระหวางการแกไขผูกระทำผิด ใหกลับมาประพฤติตนเปนพลเมืองดีกับ
การพิทักษความปลอดภัยผาสุกแกคนในชาติซ่ึงในการสงเคราะหแกผูตองขังเพ่ือใหผูกระทำผิดกลับตนเปนพลเมือง
ที่ดีของสังคมเปนรูปแบบหนึ่งในการแกไขพฤติกรรมนิสยั ตามวิสัยทัศนของกรมราชทัณฑ ที่วาไว “กรมราชทัณฑ
เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม แกไข และพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง เพื่อคืนคนดีมีคุณคาสูสังคม” โดย
สอดคลองกับแนวทางขององคการสหประชาชาติท่ีประเทศสมาชิกไดรวมกันวางขอกำหนดกฎเกณฑมาตรฐานขั้นตำ่
สำหรับการปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจำ ( Standard Minimum Rule for the Treatment of Prisoners )จาก
การประชุมวาดวยการปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอกระทำผิดครั้งที่ 1 เมื่อป ค.ศ.1995 และมีขอบเขต
แหงการปฏิบัติท่ีสำคัญ (กรมราชทัณฑ. 2541 : 3) ดังน้ี 

1. ควบคุม กักขัง ลงโทษผูกระทำผิดตามคำพิพากษาของศาล หรือคำสั่งของเจาพนักงานผูมีอำนาจ 
2. ตรวจตรา ดูแลควบคุมผูกระทำผิดมิใหหลบหนี เพ่ือความปลอดภัยของสังคมเพ่ือรักษาความศักดิ์สิทธ์ิ

ของกฎหมาย 
3. จัดการศึกษาวิชาชีพ วิชาสามัญและอบรมศีลธรรมจรรยาแกผูกระทำผิด 
4. จัดสวัสดิการและการสงเคราะหแกผูกระทำความผิดในฐานะเปนเพ่ือนมนุษยตามควรแกกรณี 
5. รักษาระเบียบวินัย และความสงบราบรื่นในการปกครองสำหรับผูกระทำความผิดที่ถูกควบคุมอยูใน

เรือนจำและทัณฑสถาน 
6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามความจำเปน เชน การชวยเหลือกิจกรรมสังคมภายนอกหรือการจัดกิจกรรม

พิเศษสำหรับผูกระทำผิดเน่ืองในโอกาสหรือวันสำคัญตาง ๆ 
7. รักษาธรรมรงไวซึ่งประสิทธิภาพของการบริหารงานราชทัณฑ ก็เปนไปตามนโยบายกฎหมายและ

ระเบียบขอบังคับที่ไดกำหนดไว รวมทั้งมีความสอดคลองกับหลักการปองกันสังคมในหนวยงานอาญายุติธรรมท่ี
เกี่ยวของอยางใกลชิด ตลอดจนคำนึงถึงสภาวะการณของอาชญากรรมในสังคมเปนสวนประกอบในการกำหนด
นโยบายกรมราชทัณฑ 

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภูก็เปนอีกหนวยงานในสังกัดของกรมราชทัณฑกระทรวงยุติธรรมมีหนาท่ีใน
การปฏิบัติตอผูกระทำผิดใหเปนไปตามคำพิพากษาของศาลและคำสั่งลงโทษของผูท่ีมีอำนาจทางกฎหมายโดยรับตัว
และควบคุมผูตองขังชายและผูตองขังหญงิท่ีมีกำหนดโทษไมเกิน 20 ปโดยเม่ือรับตัวเขามาอยูในเรือนจำแลวก็จะให
การศึกษาอบรมพัฒนาพฤตินิสัยฝกวิชาชีพใหแกผูตองขังพรอมท้ังจัดสวัสดิการใหการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหแกผูตองขังโดยปฏิบัติตามเปาหมายของกรมราชทัณฑคือการคืนคนดีสูสังคมและปองกันมิใหผูตองขังหวน
กลับเขามากระทำผิดซ้ำภายหลังพนโทษ กรมราชทัณฑยังไดกำหนดแผนยุทธศาสตรในการดำเนินงานของเรือนจำ
และทัณฑสถานตามตัวชี้วัด เชน นักโทษเด็ดขาดท่ีไมรูหนังสือไดรับการศึกษาใหอานออกเขียนไดตองผานเกณฑการ
ทดสอบของกรมราชทัณฑ จำนวนเรือนจำและทัณฑสถานทุกแหง พัฒนาสิ่งจำเปนขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตใน
เรือนจำสำหรับผูตองขังอยางนอย 5 ดาน ไดแกมาตรฐานดานท่ีนอนมาตรฐานดานสูทกรรม มาตรฐานดานโรงเลี้ยง 
มาตรฐานดานสถานพยาบาล และมาตรฐานดานการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล (กรมราชทัณฑ 2549 : 15) จากแผน
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คุณภาพของการใหบริการดานส่ิงจำเปนข้ัน

พ้ืนฐานในการดำรงชีวติของผูตองขังใน

เรือนจำจังหวดัหนองบัวลำภ ู

ยุทธศาสตรและเปาหมายหลักท่ีกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรมกำหนดไวขางตนมีผลใหเรือนจำและทัณฑสถานใน
ทุกแหงในประเทศไทยยึดแนวปฏิบัติเหมือนกันรวมทั ้งเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภูที่ต องปฏิบัติเชนเดียวกัน
เน่ืองจากมาตรฐานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานเปนปจจัยหลักในการดำเนินชีวิต อีกท้ังยังเปนการสงเสริมสุขภาพรางกาย
ผูตองขังใหมีสภาพความเปนอยูและสภาพแวดลอมเหมาะสม รางกายไมเกิดโรคหรือความเจ็บปวยจิตใจก็จะไมเกิด
ความเครียดเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหผูตองขังมีความพรอมเพียงพอท่ีจะดำรงชีวิตปฏิบตัิงานหรือกิจกรรมตางๆ ของเรือนจำได
อยางเหมาะสม อีกท้ังยังเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตความเปนอยูของผูตองขังใหเหมาะสมตามมาตรฐานขั้นต่ำของ
องคการสหประชาชาติ และสงเสริมสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

จากเหตุผลดังกลาวผูศึกษาจึงสนใจวาผูตองขังมีความตองการอยางไรตอการใหบริการสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐาน
ในการดำรงชีวิตอยูในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภูซ่ึงผลการศกึษาคร้ังน้ีสามารถนำไปกำหนดทิศทาง การพัฒนาการ
บริหารงานในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใหบริการแกผูตองขังและบุคคลอ่ืน
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของกรมราชทัณฑและนโยบายในการบริหารงานของเรือนจำ
จังหวัดหนองบัวลำภูตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขังใน

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขังใน

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภูจำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพกอนตองโทษ การศึกษาสูงสุด อาชีพกอนตองโทษ 
รายไดกอนตองโทษ ตองโทษความผิดคดี กำหนดโทษจำคุก และระดับชั้นผูตองขัง 

 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดมุงถึงการศึกษาพฤติกรรมของผูกระทำผิดซ้ำในคดีจำหนายยาเสพติด เรือนจำ

จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ดังภาพท่ี 1 ดังน้ี 
      ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 

                            ขอมูลทั่วไป 
1. เพศ     
2. อายุ        
3. สถานภาพกอนตองโทษ    
4. การศึกษาสูงสุด     
5. อาชีพกอนตองโทษ      
6. รายไดกอนตองโทษ      
7. ตองโทษความผิดคด ี
8. กำหนดโทษจำคุก 
9. ระดับชั้นผูตองขัง 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาคร้ังน้ี เปนการศึกษาถึงคุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของ

ผูตองขังในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู โดยเปนการศึกษาเชิงสำรวจ (survey research) เปนการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากแบบสอบถาม (Descriptive Study) กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดแก ผูตองขังในเรือนจำจังหวัด
หนองบัวลำภู ประกอบดวยผูตองขังชาย 818คน ผูตองขังหญิง 110 คน รวมทั้งสิ้น 928 คนโดยใชวิธีการคำนวณ 
ตามสูตรของยามาเน (Yamane) (ธานินทร ศิลปจารุ, 2548 : 49) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมใหมีความ
คลาดเคลื่อน 0.05 ไดจำนวนกลุมตัวอยาง 280 คน ดำเนินการวิเคราะหขอมูล โดยวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถามดวยคาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) วิเคราะหระดับคุณภาพของการใหบริการ
ดานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู โดยหาคาเฉลี่ย (xˉ) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) วิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพื้นฐานในการ
ดำรงชีวิตของผู ตองขังในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกตามเพศ โดยการทดสอบที (t – test แบบ 
Independent samples) และ วิเคราะหเปรียบเทียบระดับคุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานใน
การดำรงชีวิตของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกตามอายุ สถานภาพกอนตองโทษ การศึกษาสูงสุด 
อาชีพกอนตองโทษ รายไดกอนตองโทษ ตองโทษความผิดคดี กำหนดโทษจำคุก และระดับชั้นผูตองขัง โดยการทำ
สอบความแปรปรวนทางเดียว (F – test แบบ way ANOVA) 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 89.3 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 10.7 และ
เม่ือจำแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุระหวาง 20 - 25 ป คิดเปนรอยละ 27.1 รองลงมา
ไดแกอายุระหวาง 31 – 35 ป คิดเปนรอยละ 23.6 อายุระหวาง 26 – 30 ป คิดเปนรอยละ 21.8 และอายุระหวาง 
41 – 45 ป เปนอันดับสุดทาย คิดเปนรอยละ 5.7 จำแนกตามสถานภาพกอนตองโทษ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีสถานภาพกอนตองโทษโสด คิดเปนรอยละ 54.6 รองลงมาไดแกสมรส คิดเปนรอยละ 34.3 หยาราง/
หมาย คิดเปนรอยละ 6.8 และสมรสแตแยกกันอยู เปนอันดับสุดทาย คิดเปนรอยละ 4.3 จำแนกตามการศึกษา
สูงสุด พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 54.3 รองลงมาไดแกระดับ
ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 25.4 ระดับปวช./ปวส. คิดเปนรอยละ 10.4 และระดับสูงกวาปริญญาตรี เปนอันดับ
สุดทาย คิดเปนรอยละ 0.7 จำแนกตามอาชีพกอนตองโทษ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพรับจางท่ัวไป 
คิดเปนรอยละ 47.1 รองลงมาไดแกอาชีพคาขาย คิดเปนรอยละ 19.6 เกษตรกร คิดเปนรอยละ 13.6 และอาชีพ
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เปนอันดับสุดทาย คิดเปนรอยละ 2.9 จำแนกตามรายไดกอนตองโทษ พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดกอนตองโทษ 4,001 - 8,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 28.2 รองลงมาไดแก 
ไมเกิน 4,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 25.4 8,001 - 12,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 23.9 และ 16,001 
บาท/เดือนขึ ้นไป เปนอันดับสุดทาย คิดเปนรอยละ 10.4 จำแนกตามตองโทษความผิดคดี พบวา ผู ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญตองโทษความผิดคดีเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ คิดเปนรอยละ 65.0 รองลงมาไดแกคดี
เก่ียวกับรางกาย คิดเปนรอยละ 16.1 คดีเก่ียวกับเพศ คิดเปนรอยละ 8.2 และคดี อ่ืนๆ เปนอันดับสุดทาย คิดเปน
รอยละ 2.9 จำแนกตามกำหนดโทษจำคุก พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีกำหนดโทษจำคุก 3 ป – 6 ป            
คิดเปนรอยละ 48.2 รองลงมาไดแก 6 ป – 10 ป คิดเปนรอยละ 23.6 1 ป – 3 ป คิดเปนรอยละ 20.0 และ            
1 เดือน - 6 เดือน เปนอันดับสุดทาย คิดเปนรอยละ 1.4 จำแนกตามระดับชั้นผูตองขัง พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
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สวนใหญมีระดับชั้นเยี่ยม คิดเปนรอยละ 31.1 รองลงมาไดแกชั้นกลาง คิดเปนรอยละ 28.2 ชั้นดี คิดเปนรอยละ 
15.4 และชั้นเลว เปนอันดับสุดทาย คิดเปนรอยละ 3.9 

2. คุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขังในเรือนจำจังหวัด
หนองบัวลำภู โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (xˉ = 3.177) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

  2.1 การใหบริการดานที่นอน คุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพื้นฐานในการดำรงชวิีต
ของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ในการใหบริการดานที่นอน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (xˉ = 3.509) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่ 5. แสงสวางเพียงพอ หลอดไฟสภาพดี ใชงานได อยูในระดับมาก (xˉ = 4.089) 
เปนอันดับสูงสุด รองลงมาไดแก ขอท่ี 4. คือหองนอนมีการระบายอากาศท่ีดี มีอุปกรณชวยระบายอากาศ (พัดลม
ระบายอากาศ) อยูในระดับมาก (xˉ = 3.771) รองลงมา ขอท่ี 3. คือเคร่ืองนอนมีลักษณะเดียวกัน อยูในระดับมาก 
(xˉ = 3.671) และพบวา ขอที่ 2. เครื่องนอนมีลักษณะเดียวกันครบตามจำนวนผูตองขัง อยูในระดับปานกลาง          
(xˉ = 3.114) เปนอันดับต่ำสุด 

  2.2 การใหบริการดานโรงสูทกรรม คุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพื้นฐานในการ
ดำรงชีวิตของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ในการใหบริการดานโรงสูทกรรม โดยภาพรวม อยูในระดับ
ปานกลาง (xˉ = 2.837) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ี 1. พ้ืนสะอาด เปนระเบียบทำดวยวัสดุถาวร แข็งแรง 
สภาพดี เชน กระเบื้อง อยูในระดับปานกลาง (xˉ = 3.296) เปนอันดับสูงสุด รองลงมาไดแก ขอท่ี 5. คือน้ำดื่ม ตอง
สะอาด ใสภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปด อยูในระดับปานกลาง (xˉ = 3.100) รองลงมา ขอท่ี 6. คือภาชนะอุปกรณ เชน 
จาน ชาม ชอน ทำดวยวัสดุที่ไมมีพิษภัย เชน สแตนเลส อลูมิเนียม เมลานินขาวหรือสีออน อยูในระดับปานกลาง 
(xˉ = 3.014) และพบวา ขอที่ 8. ลางภาชนะอุปกรณดวยวิธีการอยางนอย 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 ลางดวย
น้ำยาลางภาชนะ และขั้นตอนท่ี 2 ลางดวยน้ำสะอาด 2 คร้ัง อยูในระดับนอย (xˉ = 2.267) เปนอันดับต่ำสุด 

  2.3 การใหบริการดานโรงจัดเลี้ยง คุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพื้นฐานในการ
ดำรงชีวิตของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ในการใหบริการดานโรงจัดเลี้ยง โดยภาพรวม อยูในระดับ
ปานกลาง (xˉ = 3.196) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ี 4. โตะ เกาอ้ีแข็งแรงจัดเปนระเบียบเพียงพอ อยูใน
ระดับมาก (xˉ = 3.571) เปนอันดับสูงสุด รองลงมาไดแก ขอที่ 1. คือมีโรงอาหารเปนสัดสวน อยูในระดับมาก             
(xˉ = 3.535) รองลงมา ขอท่ี 5. คือมีจุดบริการน้ำดื่มเปนกอกปด-เปดหรือใสภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปดมิดชิด อยูใน
ระดับปานกลาง (xˉ = 3.150) และพบวา ขอท่ี 3. ผูตองขังทำหนาท่ีจัดเลี้ยงอาหารแตงกายสะอาด อยูในระดับปานกลาง 
(xˉ = 2.807) เปนอันดับต่ำสุด 

  2.4 การใหบริการดานสถานพยาบาล คุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานในการ
ดำรงชีวิตของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ในการใหบริการดานสถานพยาบาล โดยภาพรวม อยูในระดับ
ปานกลาง (xˉ = 3.280) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่ 7. มีการจัดทำทะเบียนประวัติ (OPD Card) ของ
ผูตองขังปวย อยูในระดับมาก (xˉ = 3.810) เปนอันดับสูงสุด รองลงมาไดแก ขอที่ 8. คือมีระบบการปองกันการ
แพรกระจายเชื้อและกำจัดขยะติดเชื้อในสถานพยาบาล อยูในระดับมาก (xˉ = 3.571) รองลงมา ขอท่ี 6. คือมีการ
ปองกันและควบคุมโรคติดตอใหกับผูตองขัง อยูในระดับมาก (xˉ = 3.485) และพบวา ขอท่ี 1. การใหบริการของ
เจาหนาท่ี สะดวก รวดเร็ว อยูในระดับปานกลาง (xˉ = 2.80) เปนอันดับต่ำสุด 

  2.5 การใหบริการดานการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล คุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้น
พื้นฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ในการใหบริการดานการจัดการขยะและสิ่ง
ปฏิกูล โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (xˉ = 3.063) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่ 1. มีที่รองรับขยะ
เพียงพอ อยูในระดับมาก (xˉ = 3.585) เปนอันดับสูงสุด รองลงมาไดแก ขอท่ี 3. คือมีปายบอกบริเวณจุดท้ิงขยะ 
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แยกขยะ อยูในระดับมาก (xˉ = 3.517) รองลงมา ขอท่ี 2. คือมีการแยกประเภทขยะ ขยะเปยก-แหง ท่ีจุดรองรับ
ขยะ เปนสัดสวน อยูในระดับมาก (xˉ = 3.428) และพบวา ขอท่ี 8. มีจำนวนสวมเพียงพอตอการใชงาน อยูในระดับ
ปานกลาง (xˉ = 2.575) เปนอันดับต่ำสุด 

3. เปรียบเทียบคุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขังในเรือนจำ
จังหวัดหนองบัวลำภู  

  3.1 เปรียบเทียบคุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขัง
ในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกตามเพศพบวา ผูตองขังที่มีเพศตางกัน มีคุณภาพของการใหบริการดาน
สิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

  3.2 เปรียบเทียบคุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขัง
ในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกตามอายุพบวา ผูตองขังที่มีอายุตางกัน มีคุณภาพของการใหบริการดาน
สิ่งจำเปนขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ไมแตกตางกัน อยางมีนยัสำคัญ
ทางสถิติระดับ .05 ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

  3.3 เปรียบเทียบคุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขัง
ในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกตามสถานภาพกอนตองโทษ พบวา ผูตองขังที่มีสถานภาพกอนตองโทษ
ตางกัน มีคุณภาพของการใหบริการดานสิ ่งจำเปนขั้นพื ้นฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขังในเรือนจำจังหวัด
หนองบัวลำภู ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

  3.4 เปรียบเทียบคุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขัง
ในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกตามการศึกษาสูงสุด พบวา ผูตองขังที่มีการศึกษาสูงสุดตางกัน มีคุณภาพ
ของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ไมแตกตาง
กัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

  3.5 เปรียบเทียบคุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขัง
ในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกตามอาชีพกอนตองโทษพบวา ผูตองขังที่มีอาชีพกอนตองโทษตางกัน มี
คุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

  3.6 เปรียบเทียบคุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขัง
ในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกตามรายไดกอนตองโทษพบวา ผูตองขังที่มีรายไดกอนตองโทษตางกัน มี
คุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 
แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

  3.7 เปรียบเทียบคุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขัง
ในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกตามตองโทษความผิดคดีพบวา ผูตองขังที่มีตองโทษความผิดคดีตางกัน มี
คุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

  3.8 เปรียบเทียบคุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขัง
ในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกตามกำหนดโทษจำคุกพบวา ผูตองขังท่ีมีกำหนดโทษจำคุกตางกัน มีคุณภาพ
ของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ไมแตกตาง
กัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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  3.7 เปรียบเทียบคุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขัง
ในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกตามระดับชั้นพบวา ผูตองขังท่ีมีระดับชั้นตางกัน มีคุณภาพของการใหบริการ
ดานสิ่งจำเปนขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของผู ตองขังในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  

อภิปรายผล 
จากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาแนวทางการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของ

ผูตองขังในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู มีประเด็นท่ีนาสนใจควรนำมาอภิปรายผล ดังตอไปน้ี 
1. คุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขังในเรือนจำจังหวัด

หนองบัวลำภู โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (xˉ = 3.177) สอดคลองกับ นภาวรรณ เปรมจิตร (2543) ไดกลาว
วา ความพึงพอใจเปนปจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ชวยทำใหงานประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนงาน
เกี่ยวกับการใหบริการ นอกจากผูบริการจะดำเนินการใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจในการทำงานแลว ยังจำเปน
จะตองดำเนินการท่ีจะทำใหผูท่ีมาใชบริการเกิดความพึงพอใจดวย เพราะความเจริญกาวหนาของงานบริการ ปจจัยท่ี
สำคัญประการหน่ึงท่ีเปนตวับงชี้ก็คือ จำนวนผูท่ีมาใชบริการ ดังน้ันผูบริการท่ีฉลาดจึงควรอยางยิ่งท่ีจะศกึษาใหลึกซ้ึง
ถึงปจจัยและองคประกอบตางๆ ท่ีจะทำใหเกิดความพึงพอใจท้ังผูปฏิบัติงานและผูท่ีมาใชบริการ เพ่ือท่ีจะไดใชเปน
แนวทางในการบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด และสามารถอภิปรายผลเปนรายดานไดดังน้ี 

 1.1 การใหบริการดานที่นอน อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากผูตองขังสวนใหญมีความพึง
พอใจกับปจจัยการใหบริการท่ีมีแสงสวางอยางเพียงพอ มีหลอดไฟอยูในสภาพใชงานไดดี ในหองนอนมีการระบาย
อากาศท่ีดี มีพัดลมระบายอากาศ เคร่ืองนอนมีลักษณะเดียวกันทำใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย สวมในเรือนนอน
สะอาดไมมีน้ำขังที่พื้น และพื้น ผนัง เพดาน ในเรือนนอนสะอาดไมชำรุด สอดคลองกับผลการศึกษาของ ทวี  
รัตนอุบล (2550) ผลการศึกษาพบวาผูตองขังมีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก เม่ือพิจารณาแต
ละรายการพบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก เคร่ืองนอนมีลักษณะเดียวกัน รองลงมาไดแก มีแสงสวางเพียงพอ 
หลอดไฟสภาพดีใชงานได พ้ืน ผนัง เพดาน แข็งแรงสภาพดีไมชำรุด สวนรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก เคร่ือง
นอนมีความสะอาด 

 1.2 การใหบริการดานโรงสูทกรรม อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก อาหารสดและ
อาหารแหงท่ีมีคุณภาพดี แยกเปนสัดสวนไมปะปนกัน อาหารท่ีปรุงสำเร็จแลว เก็บในภาชนะท่ีสะอาด ปกปดมิดชิด
และมีหองหรือสถานท่ีสำหรับเก็บอาหารท่ีปรุงเสร็จแลว ผูประกอบอาหารแตงกาย สะอาดและมีสุขนิสัย เชน เล็บ
ไมยาวและไมสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน และน้ำดื่มมีฝาปด สะอาด สอดคลองกับผลการศึกษาของ กฤษฎา เดชนะ 
(2543) ไดทำการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูตองขังวัยหนุมตอการจัดสวัสดิการของผูตองขัง ศึกษาเฉพาะกรณี
ผูตองขังทัณฑสถานวัยหนุมกลาง ผลการศึกพบวา ผูตองขังวัยหนุมสวนใหญมีความพึงพอใจในเรื่องของความ
สะอาด ของอาหาร น้ำดื่ม และคุณคาทางโภชนาการของอาหาร อยูในระดับปานกลาง 

 1.3 การใหบริการดานโรงจัดเลี้ยง อยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก มีโรงอาหารเปน
สัดสวน โรงจัดเลี้ยงสะอาดเปนระเบียบ โตะ เกาอ้ี แข็งแรง จัดเปนระเบียบ เพียงพอ สอดคลองกับผลการศึกษาของ 
กฤษฎา เดชนะ (2543) ไดทำการศึกษาความพึงพอใจของผูตองขังวัยหนุมตอการจัดสวัสดิการของผูตองขัง ศึกษา
เฉพาะกรณีผูตองขังทัณฑสถานวัยหนุมกลาง ผลการศึกพบวา ผูตองขังวัยหนุมสวนใหญมีความพึงพอใจในเร่ืองของ
ความสะอาด ของโรงอาหาร อยูในระดับปานกลาง 

 1.4 การใหบริการดานสถานพยาบาล อยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก มีการคัดกรอง
โรคแกผูตองขังแรกรับและติดตามเปนระยะๆ มีการปองกันและควบคุมโรคติดตอใหกับผูตองขัง มีพยาบาลวิชาชีพ
หรือเจาหนาที่พยาบาลประจำสถานพยาบาลเรือนจำที่มีความรูความสามารถคอยใหบริการ มีการสงตอหรือยาย
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ผูตองขังปวยหนักเกินขีดความสามารถ ออกไปรับการรักษาตอยังโรงพยาบาลภายนอก สอดคลองกับผลการศกึษา
ของ กิตติพงษ ไชยยุทธ (2550) ไดทำการศึกษาความพึงพอใจของผูตองขงัท่ีมีตอสวัสดิการในเรือนจำกลางคลองเปรม 
ผลการศึกพบวา ผูตองขังมีความพึงพอใจในดานการรักษาพยาบาล โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดบัปานกลาง 
ผูตองขังมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองเคร่ืองมือและอุปกรณในดานการรักษาพยาบาล รองลงมาคือมีความพึงพอใจ
ในเร่ืองการบริการรักษาพยาบาล และผูตองขังมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือเร่ืองความสะดวกในการไปพบแพทย 

 1.5 การใหบริการดานการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล อยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
มีที่รองรับขยะเพียงพอ มีปายบอกบริเวณจุดทิ้งขยะ แยกขยะ มีที่สำหรับลางมือ สภาพดี ภายในหรือดานหนา
บริเวณสวม มีจำนวนสวมเพียงพอตอการใชงาน สอดคลองกับผลการศึกษาของ ทนงศักดิ์ ไทยพยัคฆ (2553) ได
ทำการศึกษาความพึงพอใจของผูตองขังคดียาเสพติดตอการจัดจัดสวัสดกิาร กรณีศึกษาทัณฑสถานบำบัดพิเศษ
จังหวัดปทุมธานี ผูตองขังมีความพึงพอใจในดานการจัดสวัสดิการดานอนามัยและสุขาภิบาล โดยภาพรวมมีความพึง
พอใจอยูในระดับปานกลาง ในประเด็นการกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดใหมีน้ำชำระรางกาย และ
มีหองสุขาอยางเพียงพอ มีองคกรเอกชนมาบริจาคเคร่ืองอุปโภคบริโภคให 

2. เปรียบเทียบคุณภาพของการใหบริการดานสิ ่งจำเปนขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขังใน
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพกอนตองโทษ การศึกษาสูงสุด อาชีพกอนตองโทษ 
รายไดกอนตองโทษ ตองโทษความผิดคดี กำหนดโทษจำคุก และระดับชั้น โดยรวมและรายดาน พบวา 

 2.1 เปรียบเทียบคุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขังใน
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกตามเพศโดยภาพรวม แตกตางกัน สอดคลองกับผลการศึกษาของ พิรุณ หนอแกว 
(2541) ไดทำการศึกษา เรื ่องความพึงพอใจของผูตองขังตอการจัดการสภาพแวดลอมและสวัสดิการในเรือนจำ 
กรณีศึกษาเรือนจำกลางลำปาง พบวาผูตองขังท่ีมีเพศแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอม แตกตางกัน 

 2.2 เปรียบเทียบคุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขัง
ในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกตามอายุ โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการศึกษาของ กริช
สุวรรณ นวลวิวัฒน (2549) ไดทำการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูตองขังชายแดน 1 ท่ีมีตอการจัดสวัสดิการของ
เรือนจำ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบวาผูตองขังที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการไดรับสวัสดิการจาก
เรือนจำ อำเภอธัญบุรี ในภาพรวมไมแตกตางกัน 

 2.3 เปรียบเทียบคุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขัง
ในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกตามสถานภาพกอนตองโทษ โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน สอดคลองกับผล
การศึกษาของ ทนงศักดิ์ ไทยพยัคฆ (2553) ไดทำการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูตองขังคดียาเสพตดิตอการจัด
สวัสดิการ กรณีศึกษาทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี พบวาผูตองขังท่ีมีสถานภาพแตกตางกันจะมีความพึง
พอใจตอการจัดสวัสดิการ ไมแตกตางกัน 

 2.4 เปรียบเทียบคุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขัง
ในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกตามการศึกษาสูงสุด โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการศึกษา
ของ ทนงศักดิ์ ไทยพยัคฆ (2553) ไดทำการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูตองขังคดียาเสพติดตอการจัดสวัสดกิาร 
กรณีศึกษาทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี พบวาผูตองขังท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันจะมีความพึงพอใจ
ตอการจัดสวัสดิการ ไมแตกตางกัน 

 2.5 เปรียบเทียบคุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขัง
ในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกตามอาชีพกอนตองโทษ โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน สอดคลองกับผล
การศึกษาของ กริชสุวรรณ นวลวิวัฒน (2549) ไดทำการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูตองขังชายแดน 1 ที่มีตอ
การจัดสวัสดิการของเรือนจำ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบวาผูตองขังท่ีมีอาชีพกอนตองโทษตางกัน มีความพึง
พอใจตอการไดรับสวัสดิการจากเรือนจำ อำเภอธัญบุรี ในภาพรวมไมแตกตางกัน  
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 2.6 เปรียบเทียบคุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขัง
ในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกตามรายไดกอนตองโทษ โดยภาพรวม แตกตางกัน สอดคลองกับผล
การศึกษาของ ทนงศักดิ์ ไทยพยัคฆ (2553) ไดทำการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูตองขังคดียาเสพตดิตอการจัด
สวัสดิการ กรณีศึกษาทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี พบวาผูตองขังท่ีรายไดกอนตองโทษแตกตางกันจะมี
ความพึงพอใจตอการจัดสวัสดิการ แตกตางกัน 

 2.7 เปรียบเทียบคุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขัง
ในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกตามตองโทษความผิดคดีโดยภาพรวม ไมแตกตางกัน สอดคลองกับผล
การศึกษาของ พิรุณ หนอแกว (2541) ไดทำการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูตองขังตอการจัดการสภาพแวดลอม
และสวัสดิการในเรือนจำ กรณีศึกษาเรือนจำกลางลำปาง พบวาผูตองขังท่ีมีฐานความผิดแตกตางกันมีความพึงพอใจ
ตอการจัดสภาพแวดลอม ไมแตกตางกัน 

 2.8 เปรียบเทียบคุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขัง
ในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกตามกำหนดโทษ โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการศึกษาของ 
กริชสุวรรณ นวลวิวัฒน (2549) ไดทำการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูตองขังชายแดน 1 ท่ีมีตอการจัดสวัสดิการ
ของเรือนจำ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบวาผูตองขังท่ีมีกำหนดโทษจำคกุตางกัน มีความพึงพอใจตอการไดรับ
สวัสดิการจากเรือนจำ อำเภอธัญบุรี ในภาพรวมไมแตกตางกัน 

 2.9 เปรียบเทียบคุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขัง
ในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกตามระดับชั้น โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการศึกษาของ 
ทนงศักดิ์ ไทยพยัคฆ (2553) ไดทำการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูตองขงัคดียาเสพติดตอการจัดสวัสดกิาร กรณี
ศึกษาทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี พบวาผูตองขังท่ีมีระดับชั้นแตกตางกันจะมีความพึงพอใจตอการจัด
สวัสดิการ ไมแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 

1. ควรขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในดานเครื่องนอนเพิ่มมากขึ้น ใหเพียงพอกับจำนวนผูตองขัง และ
สำหรับเพ่ือรองรับผูตองขังเขาใหมท่ีมีแนวโนมจะเพ่ิมสูงขึ้น 

2. ควรจัดเตรียมเครื่องแตงกายที ่สะอาดและมียูนิฟอรมใหใสทุกครั้งในการประกอบอาหาร ใหแกผู
ประกอบอาหาร เพ่ือสุขนิสัยอนามัยท่ีดีและสรางความม่ันใจใหกับผูตองขัง 

3. ควรจัดเตรียมเคร่ืองแตงกายท่ีสะอาดและมียูนิฟอรมสำหรับผูตองขังท่ีทำหนาท่ีจัดเลี้ยง และมีอางลาง
ลางภาชนะอุปกรณ ชั้นหรือตะแกรงผึ่งภาชนะ ที่อยูในสภาพที่สะอาด พรอมใชงาน เพื่อสุขลักษณะที่ดีในการจัด
เลี้ยงอาหารใหกับผูตองขัง 

4. ควรมีเจาหนาที่ผูเกี่ยวของเพิ่มมากขึ้นในการบริการดูแลรักษาผูปวยใหเร็วขึ้น แพทยและเจาหนาท่ี    
ควรเอาใจใสผูปวยในการตรวจรักษาโรค การวินิจฉัยโรคและจายยาใหเพียงพอกับจำนวนผูปวย ควรมีหมอจาก
โรงพยาบาลภายนอก เขามาตรวจและมีการอบรมใหความรูเปนประจำ 

5. ควรจัดสรรหองสวมใหเพียงพอตอการใชงานของผูตองขัง และควรมีที่สำหรับลางมือ ภายในหรือ
ดานหนาบริเวณสวมท่ีมีสภาพดีพรอมใชงาน เพ่ือสุขอนามัยท่ีดีของผูตองขัง 

 
 
 
 

183

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษา คุณภาพของการใหบริการดานสิ่งจำเปนขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขังใน

เรือนจำเขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะไดกลุมประชากรท่ีแตกตางกัน ทำใหไดขอสรุปผลการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
2. ควรมีการศึกษาปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไขในการใหบริการในดานตางๆ อยางตอเนื่อง           

เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการและปรับปรุงการใหบริการ ใหมีประสิทธิ-ภาพแกผูตองขังตอไป 
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ประสิทธิภาพท่ีสงผลตอความกาวหนาในอาชีพของปลัดอำเภอ กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา 
 
The Efficiency Affecting Career Advancement of Deputy District Chief : A Case Study of 
Phayao Province 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 
ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ  
ประสิทธิภาพที่สงผลตอความกาวหนาในอาชีพของปลัดอำเภอ กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา การวิจัยครั้งนี้มี

วัตถุประสงค (1) ศึกษาระดับความกาวหนาในอาชีพของปลัดอำเภอในจังหวัดพะเยา (2) ศึกษาประสิทธิภาพท่ีสงผลตอ
ความกาวหนาในอาชีพของปลัดอำเภอในจังหวัดพะเยา และ (3) เสนอแนะแนวทางความกาวหนาในอาชีพปลัดอำเภอใน
จังหวัดพะเยา  

กลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งน้ี ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง สังกัดกรมการปกครอง ในพื้นท่ี
จังหวัดพะเยาท้ัง 10 หนวยงาน จำนวน 132 คน ในการเลือกกลุมตัวอยางใชหลักของ Taro Yamane การจำแนกกลุม
ตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) กลุมตัวอยางในหนวยงาน 10 หนวยงานในอำเภอ
ของจังหวัดพะเยา  

ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพท่ีสงผลตอความกาวหนาในอาชีพของปลัดอำเภอ ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานปจจัยสวนบุคคล รองลงมา ดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดานองคกรหรือหนวยงาน 
ดานสังคมความสัมพันธในท่ีทำงาน และดานตำแหนงหนาท่ีการงาน อยูในระดับมาก ตามลำดับ ความกาวหนาในอาชีพ 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความกาวหนาในตำแหนงหนาท่ี รองลงมา ความกาวหนาใน
การพัฒนาตนเอง และความกาวหนาในเงินเดือน ตามลำดับ  
 
คำสำคัญ : ความกาวหนาในอาชีพของปลัดอำเภอ 

 
Abstract 
 The purposes of the research seemed to 1) investigate the levels of career advancement 
of deputy district chief in Phayao Province, 2) explore the efficiency affecting career 
advancement of deputy district chief in Phayao Province, and 3) present the approaches to career 
advancement of deputy district chief in Phayao Province. 
 The samples of the research were 132 government officials, government employees, and 
workers of 10 sectors under the Department of Provincial Administration in Phayao Province. 
The samples of the research were calculated by using Taro Yamane Taro Yamane. To select a 
sampling technique, stratified random sampling was used in the research.  
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The findings of the research indicated that; on the whole, the efficiency affecting career 
advancement of deputy district chief in Phayao Province seemed to be at the high level. The 
highest average at the high level seemed to be the side of personal factors. Moreover, the average 
of the second, third and fourth at the high level seemed to be the side of operational efficiency, 
organizations or sectors, social relationships in the workplace, and positions respectively.  

In terms of the career advancement, on the whole; it was found that the career 
advancement seemed to be at the high level. The highest average at the high level seemed to be 
the side of positions. In addition, the average of the second and third at the high level seemed to 
be the side of self-development, and salary respectively. 
 
Keyword : Career Advancement of Deputy District Chief 
 

บทนำ 
องคกรภาครัฐอยางกระทรวงมหาดไทยในฐานะเปนหนวยงานหลักในการ “บำบัดทุกข บำรุงสุข” ใหแก

ประชาชน ซึ่งมีขาราชการผูปฏิบัติงานในตำแหนงปลัดอำเภอ ปลัดอำเภอมีหนาที่ความรับผิดชอบ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 กำหนดให อำเภอหน่ึงมีนายอำเภอคนหน่ึงเปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชา
บรรดาขาราชการในอำเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอำเภอ และใหมีปลัดอำเภอ ปฏิบัติหนาที่เปนผู
ชวยเหลือนายอำเภอ  

ปลัดอำเภอในฐานะผูชวยเหลือนายอำเภอ จึงตองทำหนาที่ทั้งในฐานะขาราชการกรมการปกครองและทำ
หนาที่สนับสนุนภารกิจของสวนราชการตางๆ อีก 19 กระทรวงที่ไมมีขาราชการสวนภูมิภาคระดับอำเภอ ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลครอบคลุมในทุกพื้นที่ เสมือนกับการเปนนายอำเภอนอย โดยมีภารกิจ
หนาท่ีใน 3 มิติ ประกอบดวย มิติแรกคืองานในอำนาจหนาท่ีของกรมการปกครอง (Functional Approach) ไดแก งาน
ทะเบียน งานปกครองทองท่ี งานอำนวยความเปนธรรม งานรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายใน งานอาสา
รักษาดินแดน มิติท่ีสองคืองานนโยบายของรัฐบาลและสวนราชการอ่ืนๆ ท่ีไมมีหนวยงานในพ้ืนท่ี (Agenda Approach) 
อาทิ ภารกิจดานการชวยเหลือผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูยากไร ภารกิจดานแรงงาน ภารกิจดานการยุติธรรม ภารกิจ ดาน
การแกไขปญหาหนี้นอกระบบ ภารกิจดานการเกษตร ภารกิจดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ภารกิจดานการสนับสนุนการเลือกตั้ง ภารกิจดานปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการชวยเหลือผูประสบภัย ภารกิจใน
การปองกันและปราบปราม การคามนุษย เปนตน มิติสุดทายเปนมิติเชิงพื้นที่ (Area Approach) เพื่อสนองตอบตอ
ปญหาและการพัฒนาในพ้ืนท่ี ตั้งแตระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล จนถึงระดับหมูบาน/ชุมชน รวมถึงการแกปญหาเฉพาะ
หนาเรงดวนตางๆ เชน ปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีประสบภัย ปญหาราคาพืชผลดานการเกษตรตกตำ่ 
ปญหาขอเรียกรอง และปญหาขอพิพาทตางๆ ซ่ึงเกิดขึ้นในระดับพ้ืนท่ีจึงปฏิเสธไมไดวา ปลัดอำเภอมีบทบาทและภารกิจ 
หนาที่เกี่ยวของกับประชาชนตั้งแตเกิดจนตายคำกลาวที่วา นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ทำงานวันละ 24 ชั่วโมงนั้น จึงไม
เกินจริงแตอยางใด เน่ืองจากภารกิจของกรมการปกครองเก่ียวของกับความทุกขความสุขของประชาชนอยูตลอดเวลา  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับความกาวหนาในอาชีพของปลัดอำเภอในจังหวัดพะเยา 
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพท่ีสงผลตอความกาวหนาในอาชีพของปลัดอำเภอในจังหวัดพะเยา 
3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางความกาวหนาในอาชีพปลัดอำเภอในจังหวัดพะเยา 
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กรอบแนวความคิดในการทำวิจัย 
ในการศึกษาประสิทธิภาพท่ีสงผลตอความกาวหนาในอาชีพของปลัดอำเภอ กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา เปนการวิจัย 

เชิงปริมาณ (Quantitative) ผูศึกษาไดทำการ แบงกลุมตัวแปรท่ีใชในการศึกษาดังน้ี 
   ตัวแปรตน          ตัวแปรตาม 
  
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทีใ่ชในการวจิัย 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพท่ีสงผลตอความกาวหนาในอาชพีของปลัดอำเภอ กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา การวิจัย
คร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความกาวหนาในอาชีพของปลัดอำเภอในจังหวัดพะเยา 2) ศึกษาประสิทธิภาพท่ี
สงผลตอความกาวหนาในอาชีพของปลัดอำเภอในจังหวัดพะเยา และ 3) เสนอแนะแนวทางความกาวหนาในอาชีพ
ปลัดอำเภอในจังหวัดพะเยา ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ไดแก แนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกับระบบราชการ แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความกาวหนาใน
อาชีพ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี แนวคิดเก่ียวกับ
ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความสัมพันธแบบอุปถมัภ และแนวคิดเก่ียวกับ
ขาราชการฝายปกครอง การวิจัยนี ้ เปนการวิจัยในเชิงปริมาณ ประชากรและกลุ มตัวอยางที ่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 
ประกอบดวย ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง สังกัดกรมการปกครองในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา จำนวน 132 คน ในการ
เลือกกลุมตัวอยางใชหลักของ Taro Yamane การจำแนกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นกลุมตวัอยาง (Stratified 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- พ้ืนท่ีท่ีปฏิบตัิงาน 
- ระดับเงินเดือนและคาตอบแทน 
- ระยะเวลาการรับราชการ 
- ตำแหนงงานปจจุบัน 

 
 

ความกาวหนาในอาชีพ 
- ความกาวหนาในตำแหนงหนาท่ี 
- ความกาวหนาในเงินเดือน 
- ความกาวหนาในการพัฒนาตนเอง 

ประสิทธิภาพที่สงผล 
- ปจจัยสวนบุคคล  

- ดานสังคมความสัมพันธในที่ทำงาน  

- ดานตำแหนงหนาที่การงาน  

- ดานองคกรหรือหนวยงาน  
- ดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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Random Sampling) ในหนวยงาน 10 หนวยงานในอำเภอของจังหวัดพะเยา สถิติท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที และคาเอฟ  
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
สวนที่ 1 สภาพทั่วไป 

ผลการวิเคราะหสภาพทั ่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง สังกัด
กรมการปกครอง ในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 62.1 สวนใหญมีอายุระหวาง 36 – 40 ป 
คิดเปนรอยละ 50.0 มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 59.1 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 65.2 อยูใน
พ้ืนท่ีท่ีปฏิบัติงานในท่ีทำการปกครองจังหวัด คิดเปนรอยละ 24.2 มีระดับเงินเดือนและคาตอบแทนระหวาง 25,001 – 
30,000 บาท คิดเปนรอยละ 26.5 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานระหวาง 11–15 ป คิดเปนรอยละ 43.2 มีตำแหนงงาน
ปจจุบันตำแหนงพนักงานราชการ/ลูกจาง คิดเปนรอยละ 38.6 และขาราชการเปนประเภทสายงานวิชาการในระดับ
ชำนาญการ คิดเปนรอยละ 29.4 
สวนที่ 2 ระดับประสิทธิภาพที่สงผลตอความกาวหนาในอาชีพของปลัดอำเภอ 

ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพท่ีสงผลตอความกาวหนาในอาชีพของปลัดอำเภอ ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานปจจัยสวนบุคคล รองลงมา ดานประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ดานองคกรหรือหนวยงาน ดานสังคมความสัมพันธในที ่ทำงาน และดานตำแหนงหนาที่การงาน 
ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดในแตละดาน ดังน้ี 

1. ดานปจจัยสวนบุคคล เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ระดับปจจัยที่สูงสุด คือ 
ประเด็นทาน คิดวาปลัดอำเภอที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีจะมีผลตอความกาวหนาในอาชีพ 

รองลงมา ประเด็นทานคิดวาอัตราเงินเดือนท่ีสูงขึ้นจะมีผลตอความกาวหนาในตำแหนงหนาท่ีการงาน ประเด็นทานคิด
วาเพศมีผลตอความกาวหนาในอาชีพของปลัดอำเภอ ประเด็นทานคิดวาระยะเวลาการรับราชการ มีผลตอความกาวหนา
ในอาชีพ ประเด็นทานคิดวาปลัดอำเภอที ่จบการศึกษาจากสถาบันมีชื ่อเสียง เชน จุฬา ธรรมศาสตร จะมีผลตอ
ความกาวหนาในอาชีพ ประเด็นทานคิดวาปลัดอำเภอท่ีมีอายุมากขึ้นจะมีความกาวหนาในอาชีพเพ่ิมขึ้นตามลำดับ และ
ประเด็นทานคิดวาสถานภาพการสมรส มีผลตอความกาวหนาในอาชีพของปลัดอำเภอ ตามลำดับ 

2. ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ระดับปจจัยที่สูงสุด คือ 
ประเด็นผูท่ีมีความกระตือรือรนขวนขวายหาความรู ชอบศึกษา ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

จะมีผลตอความกาวหนาในอาชีพ รองลงมา ประเด็นเมื่ออายุราชการของทานมากขึ้น ทานคาดหวังที่จะไดรับการ
พิจารณาใหเลื่อนตำแหนง ประเด็นการไดเขารับการอบรมหลักสูตรตางๆ ที่มีประโยชนตอการทำงาน จะมีผลตอ
ความกาวหนาในอาชีพ ประเด็นการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต จะมีผลตอความกาวหนาในอาชีพ 
ประเด็นความสามารถในการนำเทคโนโลยีตางๆ มาใชในการปฏิบัติงานไดดี จะมีผลตอความกาวหนาในอาชีพ ประเด็น
ทานมีความรูความเขาใจและสามารถวางแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของทานไดเปนอยางดี ประเด็นการ
ทุมเทเสียสละตอการปฏิบัติงานขององคกรจะทำใหมีความกาวหนาในอาชีพ ประเด็นการปฏิบัติงานดวยความยิ้มแยม 
เต็มใจใหบริการประชาชน จะมีผลตอความกาวหนาในอาชีพ ประเด็นการไดรับมอบหมายงานท่ีมีความยุงยาก ซับซอน 
และมีความทาทาย มีผลตอความกาวหนาในอาชีพ ประเด็นการไดรับรางวัลตาง ๆ  จากทั้งภายในและภายนอกองคกร 
เชน ปลัดอำเภอแหวนทองคำ ขาราชการ พลเรือนดีเดน มีผลตอความกาวหนาในอาชีพ และประเด็นการทำงานอยาง
สรางสรรค มีสวนรวม กลาแสดงความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการทำงาน มีผลตอความกาวหนาในอาชีพ ตามลำดับ 
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3. ดานองคกร/หนวยงาน เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ระดับปจจัยที่สูงสุด คือ 
ประเด็นการคัดเลือกตัวแทนของหนวยงานเขารับการศึกษาอบรมเปนไปดวยความเหมาะสม ยุติธรรม 

รองลงมา ประเด็นกรมการปกครองสนับสนุนเทคโนโลยีท่ีใชในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ ประเด็นกรมการปกครองให
โอกาสศึกษาตอ อบรม สัมมนา เพิ่มพูนความรูใหกับบุคลากรอยางสม่ำเสมอ ประเด็นเมื่อมีตำแหนงวางมักจะมีการ
แตงตั้งผูท่ีมีความเหมาะสมไปปฏิบัติหนาท่ีน้ัน ประเด็นหลักเกณฑ วิธีการ เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหนงของกรมการปกครอง
มีความเหมาะสม ประเด็นทานคิดวาคำวา “คาของคนอยูท่ีผลของงาน” ยังใชไดจริงในองคกรของทาน และประเด็นมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางโปรงใสและเปนธรรม ตามลำดับ 

4. ดานสังคม ความสัมพันธในที่ทำงาน เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ระดับปจจัยที่สูงสุด คือ 
ประเด็นทานคิดวาการไดรับความไววางใจ และมอบหมายงานสำคัญจากผูบังคับบัญชาบอยครั้ง มีผลตอ

ความกาวหนาในอาชีพ รองลงมา ประเด็นทานคิดวาความสัมพันธท่ีดีระหวางเพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา จะมี
ผลตอความกาวหนาในอาชีพ ประเด็นทานคิดวาการมีความใกลชิดสนิทสนมกับผูบังคับบัญชามีผลตอความกาวหนาใน
อาชีพ ประเด็นทานคิดวาความใกลชิดสนิทสนมของบุคคลในครอบครัวกับขาราชการชั้นผูใหญ หรือนักการเมือง จะมีผล
ตอความกาวหนาในอาชีพ ประเด็นทานคิดวาภูมิหลังครอบครัว เชน พอ-แม พ่ีนอง รับราชการหรือมีฐานะทางการเงนิท่ีดี 
จะสงผลตอความกาวหนาในอาชีพ และประเด็นทานคิดวาปลัดอำเภอท่ีสนิทสนมใกลชิดกับเจาหนาท่ีในสวนกลางมีผล
ตอความกาวหนาในอาชีพ ตามลำดับ 

5. ดานตำแหนงหนาที่การงาน เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ระดับปจจัยที่สูงสุด คือ  
ประเด็นการไดรับการแตงตั้งในตำแหนงที่มีความใกลชิดกับผูบังคับบัญชาจะมีผลตอความกาวหนาในอาชีพ 

รองลงมา ประเด็นปลัดอำเภอท่ีปฏิบัตงิานชายแดน /พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยจะมีผลตอความกาวหนาในอาชีพ ประเด็นปลัดอำเภอ
ท่ีรับผิดชอบงานทะเบียน/งานความม่ันคง/ งานปกครอง/งานศูนยดำรงธรรม/งานสำนักงาน มีความกาวหนาในอาชีพไม
แตกตางกัน และประเด็นปลัดอำเภอท่ีเคยปฏิบัติหนาท่ีในสวนกลางจะมีผลตอความกาวหนาในอาชีพ ตามลำดับ 
สวนที่ 3 ระดับความกาวหนาในอาชีพ 

ผลการวิเคราะหระดับความกาวหนาในอาชีพ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความกาวหนาในตำแหนงหนาที่ รองลงมา ความกาวหนาในการพัฒนาตนเอง และ
ความกาวหนาในเงินเดือน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดในแตละดาน ดังน้ี 

1. ดานความกาวหนาในตำแหนงหนาท่ี เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ระดับปจจัยท่ีสูงสุด คือ 
ประเด็นทานคิดวาทานมีความภาคภูมิใจในหนาที่การงาน และมีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน รองลงมา 

ประเด็นหากไมจำเปนทานไมคิดจะลาหยุดงาน ประเด็นในระยะสองปที่ผานมา ทานไมมีความคิดที่จะโอนยายหรือ
เปลี่ยนงานหรือลาออก ประเด็นตำแหนงหนาท่ีการงานในปจจุบันความเหมาะสม และทำใหรูวาจะมีอนาคตท่ีดีขึ้น รูสึก
ชอบและสนุกกับงาน และประเด็นเมื่อเปรียบเทียบตัวทานกับเพื่อนรวมงานในรุนเดียวกัน ทานมีความกาวหนาใน
ตำแหนงหนาท่ีในระดับใด ตามลำดับ 

2. ดานความกาวหนาในการพัฒนาตนเอง เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ระดับปจจัยท่ีสูงสุด คือ  
ประเด็นมีคูมือปฏิบัติงานและคำสั่งการปฏิบัติงานท่ีทำใหสามารถทำงานไดอยางสะดวกและงายขึ้น รองลงมา 

ประเด็นทานมีโอกาสเรียนรูระบบงานท่ีเก่ียวของอยางสม่ำเสมอและมีโอกาสในการพัฒนางานท่ีรับผิดชอบอยางเต็มท่ี 
ประเด็นทานไดรับการอบรมในหลักสูตรที่สำคัญและจำเปนอยางครบถวน เชน นปอ., ผบ.หมวด, สืบสวนสอบสวน 
ประเด็นเม่ือเปรียบเทียบตัวทานกับเพ่ือนรวมงานในรุนเดียวกัน ทานมีความกาวหนาในการพัฒนาตนเองระดับใด และ
ประเด็นทานไดรับโอกาสเขารับการอบรม สัมมนา เพ่ิมพูนความรูอยางเสมอภาคและเทาเทียม ตามลำดับ 

189

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



3. ดานความกาวหนาในเงินเดือน เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ระดับปจจัยท่ีสูงสุด คือ  
ประเด็นมีการเพ่ิมขั้นอัตราเงินเดือนประจำปอยางสม่ำเสมอ รองลงมา ประเด็นเบี้ยเลี้ยงและสิทธิประโยชนตางๆ 

มีความเหมาะสม ประเด็นทานพึงพอใจท่ีไดรับการพิจารณาความดีความชอบหรือสิทธิประโยชนตางๆ ดวยความเสมอภาค 
ประเด็นเมื่อเปรียบเทียบตัวทานกับเพื่อนรวมงานในรุนเดียวกันทานมีความกาวหนาในเงินเดือนระดับใด และประเด็น
เงินเดือนและเงินประจำตำแหนงท่ีไดรับอยูในปจจุบันเหมาะสมกับตำแหนงหนาท่ีและระยะเวลารับราชการ ตามลำดับ 

 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาพบวา ดานความกาวหนาในตำแหนงหนาท่ี ประเด็นท่ีเก่ียวของกับความภาคภูมิใจในหนาท่ีการ

งาน และมีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับสูง กระบวนการความกาวหนาไปสู
เสนทางการทำงานของขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง สังกัดกรมการปกครอง ไดถูกกำหนดไวเปนกระบวนการการ
เขาสูตำแหนงตาง ๆ อยางชัดเจน โดยการกำหนดคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติของการเขาสูตำแหนง เชน การสอบแขงขัน
เขารับราชการในตำแหนงตาง ๆ ในสังกัดกรมการปกครอง อีกทั้งเมื่อเขามาสูตำแหนงแลวยังมีหลักเกณฑในการ
พิจารณาเลื่อนตำแหนงในระดับตาง ๆ  จึงเปนการสรางขวัญและกำลังใจใหแกผูที่ตองการเขามาปฏิบัติงานในสังกัด
กรมการปกครอง ซ่ึงจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการวางแผนความกาวหนาในอาชีพ สอดคลองกับงานวิจัยของ อรรฆ
พล ยังปรางค (2550) พบวา การวางแผนความกาวหนาในอาชีพเพ่ือตองการใหมีการพัฒนาความสามารถของพนักงาน
อยางมีประสิทธิภาพ มีการประเมินโอกาสกาวหนาในอาชีพของพนักงานดวยตนเอง โดยพิจารณาตำแหนง ท้ังสาย
ความกาวหนาในอาชีพเดิมและสายความกาวหนาในอาชีพใหมท่ีตรงกับความตองการและความสามารถ ทำใหองกการ
สามารถดูแลพนักงานไดโดยตรงจากการท่ีผูบริหารตองการอภิปรายเก่ียวกับความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน การให
ขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน การวางแผนเพื่อไปสูเปาหมายในอาชีพ และสามารถตอบสนองการพฒันา
พนักงานใหเปนตามความพึงพอใจ ตามเปาหมายในอาชีพของพนักงานและรองรับสิ่งที่จำเปนขององคการในอนาคต 
นอกจากนี ้ย ังสอดคลองกับงานวิจัยของธันยา สุธาพันธ (2559) ไดศึกษาเรื ่อง ระดับความสุขในการทำงานของ
ปลัดอำเภอในจังหวัดเชียงใหม พบวาแนวทางในการพัฒนาระดับความสุขในการทำงานของปลัดอำเภอในจังหวัด
เชียงใหม สิ่งสำคัญท่ีสุด คือ การใหความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการแกผูใตบังคับบัญชาอีกท้ังควรหา
แนวทางในการบริหารอัตรากำลังพลใหเหมาะสมกับปริมาณงานรวมถึงบทบาทและภารกิจที่ไดรับมอบหมายมาจาก
กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง หรือจังหวัด นอกจากนี้ควรมีเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพที่ชัดเจน ปรับ
ฐานเงินเดือนใหมีความเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงานท่ีปลัดอำเภอรับผิดชอบหรือจัดใหมีเงินประจำตำแหนง และ
ควรใหปลัดอำเภอไดรับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตาง ๆ ท่ีครอบคลุมตอภารกิจหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
โดยหลักสูตรควรตองมีความทันสมัย เพื่อเตรียมตัวรองรับงานในอนาคต ที่มีความหลากหลายในมิติดานตาง ๆ  มาก
ยิ่งขึ้น โดยอาจขอความอนุเคราะหการสนับสนุนวิทยากรจากหนวยงานอื ่น หรือจากบริษัทเอกชนชั้นนำ สิ่งตาง ๆ 
เหลานี้หากไดรับการปรับปรุงแกไขอยางจริงจังจะสรางขวัญและกำลังใจที่ดีในการทำงานแกปลัดอำเภอซึ่งจะสงผลให
ระดับความสุขในการทำงานของปลัดอำเภอสูงขึ้นตาม 

สำหรับประเด็นปลัดอำเภอที่เคยปฏิบัติหนาที่ในสวนกลางจะมีผลตอความกาวหนาในอาชีพ ผูแบบตอบ
สอบถามใหความสำคัญประเด็นดังกลาวนอย เนื่องจากตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551           
ไดกำหนดสาระสำคัญในการใชระบบคุณธรรมเพื ่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐไวในมาตรา 42 การจัดระเบียบ
ขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติน้ี ใหคำนึงถึงระบบคุณธรรมดังตอไปน้ี 1) การรับบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับ
ราชการและแตงตั้งใหดำรงตำแหนง ตองคำนึงถึงความรูความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเปนธรรม และ
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ประโยชนของทางราชการ 2) การบริหารทรัพยากรบุคคล ตองคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกรและ
ลักษณะของงาน โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 3) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหนงและการให
ประโยชนอื่นแกขาราชการ ตองเปนไปอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพและความประพฤติและจะนำ
ความคิดเห็นทางการเมือง หรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได 4) การดำเนินการทางวินัย ตองเปนไป
ดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ และ 5) การบริหารทรัพยากรบุคคล ตองมีความเปนกลางทางการเมือง           
จึงสงผลใหผูปฏิบัติงานไมวาจะปฏิบัติงานอยูในสวนกลาง หรือสวนภูมิภาค ก็สามารถกาวหนาในอาชีพของปลัดอำเภอ
ได ภายใตมาตรฐานการปฏิบัติงานเดียวกัน ซึ่งระบบดังกลาวจะคำนึงถึงหลักความเสมอภาคในโอกาสที่เทาเทียมกัน
สำหรับผูท่ีมีคุณสมบัติตรงตามกรมการปกครองกำหนด และเนนความรูความสามารถเปนหลัก ท้ังกระบวนการสรรหา 
การคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนาบุคลากร การกำหนดตำแหนง การจะใหคุณใหโทษ การเพ่ิมประสิทธิภาพและ
เสริมสรางแรงจูงใจและสิ่งอื่นๆ จะดำเนินการโดยจะตองคำนึงถึงความรูความสามารถเปนสำคัญ แนวคิดการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี และการปรับปรุง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สงผลใหแนวความคิดในอดีตท่ีวา 
ระบบราชการไทยเปนความสัมพันธแบบระบบอุปถัมภ ดูคอนขางที ่จะถูกปรับเปลี ่ยนไปแลวในปจจุบัน สำหรับ
ขาราชการในสังกัดกรมการปกครองเอง ถูกมองวาความสัมพันธระหวาง รุนพ่ีรุนนองในมหาวิทยาลัยเดียวกัน เชน สิงห
ดำ สิงหแดง สิงหขาว ยังสงผลตอความกาวหนาในอาชีพตั้งแตอดีตเร่ือยมาดังรายงานวิจัยของจิดาภา ปอมปอง (2552: 
90) ท่ีพบวา เกณฑการพิจารณาความกาวหนาของขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยท่ีผานมาและในปจจุบันยังคงยึด
ติดอยูกับระบบอุปถัมภ โดยเฉพาะระบบสถาบัน แตอยางไรก็ตามผูวิจัยก็มีความคาดหวังวา พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551 จะสามารถชวยลดปญหาความไมยุติธรรมในการเลื่อนตำแหนง คาตอบแทน และรวมถึงปญหา
ระบบอุปถัมภในระบบราชการ (จิดาภา ปองปอง. 2552: 94)  

ภายหลังจากท่ีไดมีการนำแนวคิดการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี(Good governance) มาใชในการบริหารงาน
ภาครัฐตั้งแตป พ.ศ. 2542 ซ่ึงมีองคประกอบ 3 ประการ คือ ความโปรงใส (Transparency) การตรวจสอบได (Accountability) 
และความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ทำใหมีการปรับปรุงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
ดังเชน พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล เชน สำนักงาน 
ก.พ., อ.ก.พ.กรมการปกครอง และกองการเจาหนาท่ี(กจ.) มีการปรับตัวและปรับปรุงรูปแบบการทำงานใหสอดคลองกับ
สถานการณในโลกปจจุบัน การบริหารงานบุคคลคำนึงถึงการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น กรมการ
ปกครองไดนำหลักการ แนวคิด รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑตาง ๆ  ในดานการบริหารทรัพยากรบุคคลมาใช
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอบุคลากรในองคกร โดยอยูบนพ้ืนฐานของระบบคุณธรรม ความเสมอภาค และโปรงใส ใหเปนท่ี
เชื่อม่ันของบุคลากรกรมการปกครอง (กรมการปกครอง. 2563: คำนำ) ซ่ึงจากผลการศึกษาวิจัยทำใหทราบวาบุคลากร
ของกรมการปกครอง ไดรับทราบถึงนโยบายและทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการปกครอง ตลอดจน
แนวทาง ระเบียบกฎหมายและวิธีการปฏิบัติที ่ถ ูกตอง บุคลากรตระหนักและทราบดีวาการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น จะชวยสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความกาวหนาในอาชีพ นอกจากน้ีการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพ จะสามารถผลักดันศักยภาพของบุคลากรกรมการปกครอง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและวิสัยทัศนของ
องคกรใหบรรลุ เปาหมาย และมีกำลังกาย กำลังใจ มุงมั่น ทุมเท เสียสละ เพื่อบำบัดทุกข บำรุงสุข ใหแกประชาชน 
สอดคลองกับแนวคิดของ Ryan and Smith (1954) (อางใน ชาตรี ชราชิต (2559)) ไดกลาวถึงประสิทธิภาพบุคคล 
(human efficiency) วาเปนผลลัพธที่เกิดจากความสัมพันธในแงบวกระหวางการลงทุนและความทุมเทใหกบังานโดย
พิจารณาจากการทำงานของแตละบุคคล เชน ความพยายามในการทำงานและผลที่ไดจากงานนั้นๆ โดยพิจารณา
เปรียบเทียบกับสิ่งที่ใหกับงาน สอดคลองกับผลการศึกษาของสถิต คำลาเลี้ยง (2544) ที่พบวา ประสิทธิภาพการ
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ปฏิบัติงานขึ้นอยูกับความรู ความสามารถ ระยะเวลาการทำงาน ความพึงพอใจตางๆ ในการทำงาน ฉัตรชัย เพชรปานกัน 
(2545) พบวา การสงเสริมและสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา และหนวยงงานตนสังกัดจะชวยใหการปฏิบัติหนาท่ีดียิ่งขึ้น 
และภูวนัย เกษบุญชู (2550) พบวา รายได การบังคับบัญชา สิ่งแวดลอม สวัสดิการ ความกาวหนาตางๆ ลวนเปนปจจัย
ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดังน้ัน การท่ีกรมการปกครองมีนโยบายและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที ่เนนความโปรงใส เที ่ยงธรรม มีหลักเกณฑวิธีการประเมินผลที ่ชัดเจน และชี ้แจงใหบุคลากรเห็นถึงเสนทาง
ความกาวหนาในอาชีพอยางเปนรูปธรรม ทำใหบุคลากรสวนใหญตระหนักและยอมรับวาการเปนบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ มุงเนนผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานตามภารกิจและวิสัยทัศนขององคกรใหบรรลุเปาหมาย และมีกำลังกาย 
กำลังใจ มุงมั่น ทุมเท เสียสละ เพื่อบำบัดทุกข บำรุงสุข ใหแกประชาชน ยอมสงผลใหเกิดความกาวหนาในอาชพีท้ัง
ตำแหนงหนาท่ี เงินเดือน และการพัฒนาตนเอง ไดอยางเทาเทียมและเสมอภาคกัน โดยไมยึดติดกับความสัมพันธแบบ
อุปถัมภอยางเชนในอดีตท่ีผานมา  

 

ขอเสนอแนะ 
การศึกษาควรศึกษาทัศนคติของผูปฏิบัติงาน บทบาทในการปฏิบัติงานควบคูไปกับการศึกษาประสทิธิภาพท่ี

สงผลตอความกาวหนาในอาชีพของปลัดอำเภอ เพื่อจะไดทราบทัศนคติที่มีตอหนาที่การปฏิบัติงาน และนำขอมูล
ดังกลาวไปวางแผนในการพัฒนาความตองการท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติไดในอนาคต 
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คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย 
 
Quality of working life of civil servants of the Royal Thai Armed Forces Headquarters 

 
ผู้วิจัย    ร.ท.พัชรพล  หลาบเลิศบุญ 
    สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

รองศาสตราจารย์ ดร. พภัสสรณ์  วรภัทร์ถิระกุล 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองบัญชาการ
กองทัพไทย 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทยจ าแนกตามเพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ชั้นยศ ประสบการณ์การท างาน และ 3) เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ กับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีระเบียบวิจัย
เชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือข้าราชการกรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จ านวน
ทั้งสิ้น 220 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ
ถาม ระดับคุณภาพชีวิตการท างาน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ใน
การทดสอบสมมติฐานคือ t- test และ F – test และเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคุณภาพชีวิตเป็นรายคู่
ด้วยวิธี LSD  

ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการกรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 
จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 อายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 สถานภาพ
สมรส จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 33.65 ชั้นยศ 
จ.ส.ต.,พ.จ.ต.,พ.อ.ต – จ.ส.อ.,พ.จ.อ.,พ.อ.อ. จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 อายุราชการมากว่า 6 ปี จ านวน 137 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.3  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับชั้นยศ และอายุราชการที่ต่างกันมี
คุณภาพชีวิตการท างานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนระดับการศึกษาที่ต่างกันมี
คุณภาพชีวิตการท างานที่ไม่แตกตา่งกัน คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภยั ด้านบูร
การทางสังคม ด้านความภูมิใจในองค์กรและประโยชน์ต่อสังคม ด้านธรรมนูญในองค์กร ด้านการพัฒนาความรู้
ความสามารถ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ และด้าน
ความก้าวหน้าและม่ันคงในงาน อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิต,คุณภาพชีวิตการท างาน 
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Abstract 
 The objectives of this research were 1) To study the level of working life quality of 

the Thai Armed Forces Civil Service Officers 2) to compare the quality of working life of 

the Thai Armed Forces civil service officers classified by gender, age, marital status, 

education level, rank, work experience, and 3) to study the relationship between Factors 

related to quality of work life of civil servants of the Royal Thai Armed Forces classified by 

gender, age, marital status Education official rank and age. The population used in this 

study Is the civil servant department Royal Thai Armed Forces Headquarters Total of 220 

persons. Tools used in collecting data were questionnaires consisting of general information 

of the questionnaire respondents. Quality of working life The statistics used in the research 

are the mean, standard deviation. And the statistics used to test the hypotheses are t-test and 

F-test and compare the differences in the quality of life in pairs by LSD. 

  The results of the research showed that Civil servant of the Department of Defense 

Most of the Thai Army Headquarters are 114 female, 51.8%, aged between 31-40 years, 67 

persons, 30.5%, marital status 120 people, representing 54.5%, bachelor degree study, 74 

people think Are 33.65% of the rank of the Sergeant Major, Pol. Col., Col.-Col., Col., Col. 

Col. The number of 73 people is equal to 33.2%, more than 6 years of government service, 

137 people accounting for 62.3%  

 The results of the test showed that males, ages, places with different working 

levels and civil service years had significantly different working life qualities at the level of 

0.05 While different educational levels have different quality of working life. Quality of 

work life Environmental aspects that are characteristic and safe Social integration Pride in 

organization and benefit to society Constitution in the organization Development of 

knowledge and capability On the balance between life and work Fair and sufficient 

compensation And progress and job stability At a high level in all aspects. 

 

Keywords : Quality of life, Quality of work life 

 
บทน า 

 ทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญต่อองค์การ บุคคลคือผู้จุดประกาย ความคิด สรรค์สร้าง      
สิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้นในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลผลิต  สินค้าและบริการ การควบคุมคุณภาพ  
การวางแผนการตลาด การก าหนดทรัพยากรเงิน การวางแผนกลยุทธ์ทั้งหมด รวมถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
องค์การด้วย ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นหัวใจส าคัญที่สุดในองค์การ (Michael and Boudreau, 1991: 2) เป้าหมาย
ของผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคลแบ่งเป็น 2 เป้าหมาย คือพนักงานและ องค์การ เน่ืองจากการลงทุนด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลจะท าให้บุคลากรมี ความสามารถในการท างานและช่วยให้องค์การประสบผลส าเร็จ (Michael และ
คณะ, 2005 : 410) ในปัจจุบันความส าคัญของ คน ในองค์การเป็นทรัพยากรที่มีค่าจึงเกิดค าว่าการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขึ้น หรือในบางองค์การมองไปไกลกว่าน้ัน กล่าวคือ มองเห็นว่าคนเป็น ต้นทุน ที่ส าคัญขององค์การ 
จึงเกิดค าใหม่ขึ้นมาว่า การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นต้นทุน หรือ การบริหารทุนมนุษย์ หรือ Human Capital 
Management (สีมา สีมานันท์, 2550 : 3) สถาบันทหารเป็นหน่วยหลักที่เก่ียวข้องกับความม่ันคงของประเทศที่ให้
การสนับสนุนการพัฒนาดังกล่าวร่วมกับภารกิจเตรียมความพร้อมก าลังเพื่อปกป้องประเทศโดยมีบทบาทส าคัญใน
การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบตอ่ประเทศ ในขณะที่สิ่งคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ 
ท าให้สถาบันทหารต้องปรับตัวเพื่อรองรับกับผลกระทบดังกล่าว ทั้งในด้านความเข้มแข็งของก าลังพลและอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ ซ่ึงการพัฒนาก าลังให้เข้มแข็งต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงในการก าหนดนโยบาย
ที่ชัดเจนที่สามารถน าไปด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของก าลังให้มีคุณภาพที่ดีอันจะส่งผลดีต่อขวัญ
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ก าลังใจ และประสิทธิภาพในการท างาน ซ่ึงช่วยส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงานและของกองทัพไทยให้สามารถ
ด าเนินภารกิจได้ส าเร็จอย่างยั่งยืน (บงกช นิยมาภา,2559 : 1)  

คุณภาพชีวิตการท างาน (quality of work life) คือ ความสุขและความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรหรือหน่วยงานราชการ โดยมีความเชื่อว่าคุณภาพชีวิตการท างานจะเป็นตัวแปรที่ส าคัญ
ส่งผลต่อผลผลิตและก าไรของธุรกิจให้ความส าคัญเก่ียวกับบุคคลที่ท างาน (พะยอม วงศ์สารศรี, 2545 : 21) และเป็น
องค์ประกอบหรือเป็นมิติหน่ึงที่ส าคัญของคุณภาพชีวิตซ่ึงจะเป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับความพึงพอใจในการท างานสูงขึ้น โดยผ่านการเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนกระบวนการตดัสินใจและแก้ไขไปทาง
ที่ดีขึ้น ซ่ึงก็คือการมุ่งไปสู่คณุภาพชีวิตการท างานที่ดน่ัีนเอง (ผจญ เฉลิมสาร,2540 : 25) การพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ท างานน้ันต้องค านึงถงึปัจจัยต่าง ๆ  ที่อาจส่งผลตอ่คุณภาพชีวิตการท างานไดแ้ก่ ปัจจัยด้านพฤติกรรมของบุคคล ด้าน
การบริหารจัดการ และด้านสิ่งแวดล้อม โดยที่ปัจจัยด้านพฤติกรรมของบุคคลน้ันมีผลมาจากสภาพส่วนบุคคลและ
องค์ประกอบบุคคล เช่น อายุ ประสบการณ์ การรับรู้ ค่านิยม ทัศนคติ เป็นต้น ด้านการบริหารจัดการ เช่น ต าแหน่ง
หน้าที่ การบริหารองค์การเป็นต้น และด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สังคม เทคโนโลยี ภาวะการเมือง (เทพนม เมืองแมน 
และสวิง สุวรรณ,2539 : 2 - 5) รวมถึงปัจจัยด้านการท างาน ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบในเร่ืองตา่ง ๆ ที่เก่ียวกับการท างาน
อันได้แก่ การก าหนดนโยบายและความรับผิดชอบ กฎระเบียบ ความมีอิสระในการตดัสินใจ การสับเปลี่ยนหมุนเวียน
งาน บรรยากาศในองค์การ รวมไปถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ (ภัทรจิตร ทอง
สิงห์,2546 : 5) ซ่ึงทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพชีวิตในการท างานของคนในองค์การมากขึ้น 
เช่นเดียวกัน สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดท ามาตรฐานระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท างานในองค์การ (Management System of Quality of Work Life หรือ          
MS-QWL) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์การต่าง ๆ ต่อไป  

ดังน้ันข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทยจึงควรเป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีเพื่อให้ข้าราชการ
สามารถที่จะรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถปกป้องสนับสนุนผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ให้ได้มากที่สุด กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับการสารบรรณ การ
ธุรการก าลังพล พิธีการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการฝึกศึกษาในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณของ
กองบัญชาการกองทัพไทย ทั้งน้ีในการปฏิบัติงานจะประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดีน้ันจะต้องสนับสนุนก าลังพลให้มี
ประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การส่งเสริมการเรียนรู้ให้ก าลังพลสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีทางการทหาร เน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่มีภาระงานค่อนข้างมาก จ าเป็นต้องมีการพัฒนาและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความพรอมและสามารถบริการข้าราชการทุกคนได
อย่างรวดเร็ว ทันใจ ด้วยภาระงานส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการเก่ียวข้องกับสิทธิประโยชนของก าลังพล แต่ที่ผ่านมา 
กรมสารบรรณทหารไดมีการปรับปรุงโครงสร้าง และมีการปรับโอนอัตราของข้าราชการกรมสารบรรณทหาร บาง
อัตราไปให้กับหน่วยที่ไดจัดตั้งขึ้นใหม่ รวมทั้งก าลังพลบางส่วนไดไปช่วยราชการนอกหน่วยงาน ท าให้ข้าราชการที่
ปฏิบัติงานมีแนวโนมลดลง การปฏิบัติงานจึงเกิดความล่าช้าและไมมีการหมุนเวียน ขาราชการมาปฏิบัติงานทดแทน 
นอกจากน้ีการปฏิบัติงานเดิมมาเป็นระยะเวลาหลายปี ท าให้ข้าราชการเกิดความเบื่อหน่าย ผลที่ตามมา คือการ
หยุดงานบ่อย การสมัครไปปฏิบัติราชการยังหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอกกระทรวงกลาโหม ซ่ึงมีสิ่งตอบ
แทนที่ดึงดูดใจ มากกว่า ท าให้ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ขาราชการที่เหลือต้องปฏิบัติงานมากขึ้น 
ท างานหลายหน้าที่ บางคนถูกปรับเปลี่ยนให้ไปปฏิบัติงานที่ไม ถนัด ผลงานที่ออกมาจึงไม มีประสิทธิภาพ                   
จึงก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ความส าเร็จในการท างาน ความก้าวหน้าในการท างาน ผลตอบแทนและ
สวัสดิการ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าก าลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องให้การ
สนับสนุน เพราะก าลังพลจะช่วยในการด าเนินงานของกองทัพ ดังน้ันกองทัพจึงควรให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิต
การท างานของก าลังพล 
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จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของ ข้าราชการ
กองบัญชาการกองทัพไทย ซ่ึงจะส่งผลให้ข้าราชการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะ
ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทยซ่ึงข้อมูลที่ได้จะเป็นพื้นฐานส าคัญอันจะ
น าไปสู่การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในก ารท างานของ
ข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทยต่อไป 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย 
 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทยจ าแนกตามเพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ชั้นยศ ประสบการณ์การท างาน 
 3. เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ กับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
กองบัญชาการกองทัพไทย 
 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ใช้แนวคิดคุณภาพชีวิตการ
ท างานของฮิวส์และคัมมิงส์ สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดส าหรับการวิจัย ได้ดังน้ี 
       ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 
วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ข้าราชการกรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย จ านวนทั้งสิ้น 220 คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) มีลักษณะเป็นการ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน แบบวัดมี
ลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้มาตรส่วนประมาณค่า Rating Scale ตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท 
(Likert’s Scale) ในการวัดระดับคุณภาพชีวิต  

ปัจจัยส่วนบคุคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. ระดับชั้นยศ 
6. อายุราชกากร 

คุณภาพชีวิตการท างาน 
1. ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพยีงพอ 
2. สิง่แวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภยั 
3. การพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร 
4. ความก้าวหน้าและม่ันคงในงาน 
5. การบูรณาการทางสงัคม 
6. ธรรมนูญในองค์กรหรือระเบียบข้อบังคับ 
7. ความสมดุลระหวา่งชีวิตและการท างาน 
8. ความภูมิใจในองค์กรและประโยชน์ต่อสังคม 
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 เกณฑ์การประเมินค่าวัดระดับระดับคุณภาพชีวิต แบ่งเป็น 5 ระดับ แปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยผู้วิจัย
เลือกใช้วิธีของเบสท์ (Best, 1977 : 174 อ้างถึงในวันชัย ค าเจริญ, 2545 : 77) ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังน้ี 
 อันตรภาคชั้น  = คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด 
        จ านวนชั้นที่ต้องการแบ่ง 
   = (5-1)/5 = 0.8  
 4.21 – 5.00  หมายถึง   มากที่สุด 
 3.41 – 4.20  หมายถึง   มาก  
 2.61 – 3.40  หมายถึง   ปานกลาง 
 1.81 – 2.60  หมายถึง   น้อย 
 1.00 – 1.80  หมายถึง   น้อยที่สุด 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัยให้จัดท าหนังสือแนะน าตัวและขอความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม 
 2. ด าเนินการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองเพื่อรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับการกรอกข้อมูลเรียบร้อย
แล้วกลับมาท าการวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วมาลงรหัส (Coding) 
 4. น าแบบสอบถามกรอกลงในแบบกรอกข้อมูลแล้ววิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ ดังต่อไปน้ี 
1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ได้แก่ 
 1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้อธิบายลักษณะข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 1 ลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ และอายุราชการ 
 1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้ในการอธิบายลักษณะ
ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างาน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็น
ธรรมและเพียงพอ สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 
ความก้าวหน้าและม่ันคงในงาน การบูรณาการทางสังคม ธรรมนูญในองค์กร ความสมดุลระหว่างชีวิตและการ
ท างาน และความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐานดังน้ี 
 2.1 สถิติ t-test ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากร 2 กลุ่ม ที่เป็น
อิสระต่อกัน (Independent t-test)   
 2.2 สถิติวิเคราะห์แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way analysis of Variance)          
เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
ในกรณีที่มีนัยส าคัญทางสถิติและใช้วิธีการของ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
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ผล/ สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้าราชการกรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 114 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.8 อายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 สถานภาพสมรส จ านวน 120 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.5 การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 33.65 ชั้นยศ จ.ส.ต.,พ.จ.ต.,พ.อ.ต – จ.ส.อ.
,พ.จ.อ.,พ.อ.อ. จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 อายุราชการมากว่า 6 ปี จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 
 2. คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.91 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานระดับมากทุกด้าน 
คือ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย  ̅ = 3.97 ด้านบูรการทางสังคม  ̅ = 3.97 ด้านความภูมิใจใน
องค์กรและประโยชน์ต่อสังคม  ̅ = 3.92 ด้านธรรมนูญในองค์กร  ̅ = 3.90 ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
 ̅ = 3.89 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน  ̅ = 3.88 ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ  ̅ = 3.87 
และด้านความก้าวหน้าและม่ันคงในงาน  ̅ = 3.85  
 3. ข้าราชการกรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ชั้นยศ และ
อายุราชการ ที่ต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน 
ข้าราชการกรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   
อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ผู้วิจัยมีข้อค้นพบและ
ประเด็นที่น่าสนใจดังน้ี 
 1. จากผลการวิจัย พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับชั้นยศ และอายุราชการที่ต่างกันมีคุณภาพชีวิต
การท างานที่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เจษฎา เหมหาชาติ (บทคัดย่อ : 2550) ได้ศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการท างานของนายทหารระดับชัน้ประทวน กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ พบว่านายทหารระดับชั้นประทวนที่
มีระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ อายุราชการ ระดับชั้นยศ และต าแหน่งหน้าที่ต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิต
การท างาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สรตนัย หมวก
แก้ว (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหาร กรณีศึกษาส านักงานปลัด
บัญชีกองทัพบก พบว่า เพศ สถานภาพสมรส ชั้นยศ ระดับการศึกษา เหตุผลในการเลือกประกอบอาชีพ และ
จ าแนกตามกลุ่ม ภารกิจงาน พบว่ามีคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการทหารสังกัดส านักงานปลัด  บัญชี
กองทัพบกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนระดับการศึกษาที่ต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างาน
ที่ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมเกียรติ อินท า (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการนายทหารชั้นประทวน โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก พบว่า 
ระดับการศึกษา มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนโรงเรียนทหารขนส่ง 
กรมการขนส่งทหารบก ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 2. คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย ด้านบูรการทางสังคม ด้านความ
ภูมิใจในองค์กรและประโยชน์ต่อสังคม ด้านธรรมนูญในองค์กร ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้านความ
สมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ และด้านความก้าวหน้าและม่ันคงใน
งาน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังน้ี 
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 ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุขุม ทับทวี 
(2554) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของนายทหารชั้นประทวน : กรณีศึกษากองพันทหารช่างที่ 402 พบว่า
คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืน ๆ ในระดับดีมาก และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล (2540) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) คือ การรับรู้เก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง มีความปลอดภัยและ
ม่ันคงในชีวิต การรับรู้ว่าได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษต่างๆ การคมนาคมสะดวก 
 ด้านบูรการทางสังคม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เจษฎา เหมหาชาติ (บทคัดย่อ : 
2550) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของนายทหารระดับชั้นประทวน กรมทหาร  ขนส่งรักษาพระองค์ พบว่า 
ระดับคุณภาพชีวิตการท างานด้านการบูรณาการทางสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และสอดคล้องกับแนวคิดของเฮาส์ และ 
คัมม่ิง (House & Cumming, 1985c, pp. 235-238, อ้างถึงในวรเทพ เวียงแก 2558) ด้านบูรณาการทางสังคม 
(Social Integration) การที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญและเห็นว่าตนเองมีคุณค่า อันจะมีผลท าให้
บุคคลน้ันมีความเป็นอิสระในความรู้สึกว่าชุมชนหรือสังคมมีความส าคัญต่อตน  กล้าเปิดเผยตนเองกับผู้อ่ืน                
มีความรู้สึกว่า ไม่มีการแข่งขันในองค์การ และมีความรู้สึกว่าองค์การมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม 
 ด้านความภูมิใจในองค์กรและประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ทักษิณา 
ด ารงพันธ์ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กร ข้าราชการกรมการ
สื่อสารทหาร คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านความภูมิใจในองค์กร อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
เนตรพัณณา ยาวิราช (2549 : 122) ด้านความสัมพันธ์กันในสังคม เช่น การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้
ความช่วยเหลือสังคมด้อยโอกาส การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการรณรงค์จัดกิจกรรมสังคมจะท าให้
พนักงานรู้สึกดีและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคมและตัวพนักงานเอง รวมทั้งหน่วยงาน 
 ด้านธรรมนูญในองค์กร อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ผลงานวิจัยของ สุพรรณี สุขสวัสดิ์ (2559 
: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการทหารชั้นประทวนกรมยุทธบริการทหาร 
กระทรวงกลาโหม พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการทหารชั้นประทวน กรมยุทธบริการทหาร 
กระทรวงกลาโหม ด้านประชาธิปไตยในองค์กร อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของ นฤดล มีเพียร 
(2541 : 22, 35, 40 - 41) ด้านระบบประชาธิปไตยในการท างาน (Democracy in the Workplace) แนวโน้มของ
ความต้องการของพนักงานในการน าระบบประชาธิปไตยเข้ามาใช้ในสถานที่ท างานมีสูงขึ้น Jerome เสนอแนะให้ผู้
นาในแต่ละองค์การจะต้องรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในองค์การ ผู้นพท่ีมีลักษณะเป็นผู้นาแบบประชาธิปไตย
จะมีผลต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างานทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
 ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุพรรณี สุขสวัสดิ์ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของ
ข้าราชการทหารชั้นประทวนกรมยุทธบริการทหาร กระทรวงกลาโหม พบว่า ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ 
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของ เนตรพัณณา ยาวิราช (2549 : 122) ด้านการพัฒนาความสามารถ
ของพนักงานอันจะท าให้พนักงานได้รับรู้เก็บเก่ียวประสบการณ์ ได้เรียนรู้จากการท างาน 
 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมเกียรติ อินท า 
(2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการนายทหารชั้นประทวน โรงเรียน
ทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการนายทหารชั้นประทวน โรงเรียน
ทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก ด้านความสมดุลของชีวิตในการท างาน อยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ เฮาส์ และ คัมม่ิง (House & Cumming, 1985c, pp. 235-238, อ้างถึงใน วรเทพ เวียงแก, 2558 : 19) 
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Total Life Space) งานของบุคคลหน่ึงควรจะได้มีความสมดุลกับ
บทบาทของชีวิตของบุคคลน้ัน บทบาทน้ีเก่ียวข้องกับการแบ่งเวลาความต้องการทางด้านอาชีพ การเดินทางซ่ึงควร
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มีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างการใช้เวลาวา่งของบคุคลและเวลาของครอบครัว ตลอดทั้งความก้าวหน้าและการได้รับ
ความดีความชอบ 
 ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุพรรณี สุขสวัสดิ์ 
(2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการทหารชั้นประทวนกรมยุทธบริการทหาร 
กระทรวงกลาโหม พบว่า ด้านรายได้และสวัสดิการ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของ วอตัน (Walton 
1973 : 12 – 16 อ้างอิงใน สุรชัย แก้วพิกุล 2552 : 21) ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and 
Fair Compensation) คือ ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน จะต้องมีความเพียงพอในการด ารงชีวิตตาม
มาตรฐานการครองชีพท่ีสมเหตสุมผลในสังคมน้ัน ๆ  ส าหรับค่าตอบแทนที่มีความยตุิธรรมก็เกิดจากการเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนจากการท างานในต าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบที่คล้ายคลึงกัน  หรือเปรียบเทียบจากผลการ
ปฏิบัติงานที่เท่าเทียมกัน 
 ดา้นความก้าวหน้าและม่ันคงในงาน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุพรรณี สุขสวัสดิ์ (2559 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการทหารชั้นประทวนกรมยุทธบริการทหาร 
กระทรวงกลาโหม พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการทหารชั้นประทวน กรมยุทธบ ริการทหาร 
กระทรวงกลาโหม ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของ วอตัน 
(Walton 1973 : 12 – 16 อ้างอิงใน สุรชัย แก้วพิกุล 2552 : 21) ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน 
(Growth and Security) ควรให้ผู้ปฏิบัติงานได้รักษาหรือเพิ่มความสามารถในการท างานของเขามากกว่าที่จะคอย
เป็นผู้น าให้เขาท าตาม จะต้องมีการมอบหมายงานใหม่ หรืองานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต 
และจะต้องเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาภายในองค์กรและในสายงานของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นที่ยอมรับของสมาชิก
ครอบครัวด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งน้ี 
 1. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย ควรตรวจสอบ และปรับปรุงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้มีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
 2. ด้านบูรการทางสังคม ควรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในหมู่ข้าราชการทหาร ทั้งใน
หน่วยงานเดียวกันและต่างหน่วยงานมากยิ่งขึ้น 
 3. ด้านความภูมิใจในองค์กรและประโยชน์ต่อสังคม งานที่ปฏิบัติเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยปฏิบตัิในระดับ
มากมาโดยตลอด แต่ควรเพิ่มความต่อเน่ือง 
 4. ด้านธรรมนูญในองค์กร ควรหาแนวทางเพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการมีการส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในการท างานในหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ใช้ในการท างาน 
 5. ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ อาจจัดตั้งเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการ  
ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาดูงานที่สามารถน ามาประยุกต์เพื่อปรับใช้กับงานของตนเองหรือหน่วยงาน
ได้ เช่น การพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ 
 6. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน ควรที่จะพิจารณาบุคลากรเพิ่มมากขึ้นหรือพิจารณาจัดสรร
บุคลากรในหน่วยงานที่มีปริมาณงานไม่มากไปยังหน่วยงานที่มีปริมาณงานมาก  เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง
บุคลากรกับปริมาณงาน ควรมีการวางแผน ก าหนดภาระหน้าที่และจัดตารางงานให้เหมาะสมชัดเจนเพื่อป้องกันไม่
เกิดการท างานซ้ าซ้อน นอกจากน้ีควรมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะใช้
งานอยู่เสมอ 
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 7. ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ควรจัดให้มีการการส่งเสริมรายได้ให้กับก าลังพลในด้านอ่ืนๆ 
เช่น จัดร้านค้าสวัสดิการของหน่วยงาน โดยมีการจ าหน่ายสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาด การหารายได้เสริมของกลุ่ม
แม่บ้าน หรือการรับงานไปท างานที่บ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริม จัดสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงาน โดยมีการปันผล
ก าไรให้แก่ก าลังพล หรือการจัดกองทุนให้กู้ยืมอัตราดอกเบี้ยต่ าเพื่อให้ข้าราชการทหารได้น าไปใช้ในกรณีมีความ
จ าเป็น 
 8. ด้านความก้าวหน้าและม่ันคงในงาน ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาและประเมินผลงานอย่างโปร่งใส และ
ใช้ระบบคุณธรรมเป็นเกณฑ์ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการปกครองบังคับบัญชาและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้มีโอกาสปรับเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรอิสระด้านอ่ืนๆ ที่คาดว่าจะสามารถอธิบายถึงระดับความพึงพอใจในการ
ท างานของข้าราชการทหารได้ เช่น ความรู้ความเข้าใจในงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเร่ืองสภาพบรรยากาศขององค์กรที่มีผลต่อการท างาน เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุน
การท างาน 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเร่ืองการน าเอานวัตกรรมทางการบริหารเข้ามาปรับใช้ในการท างาน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น 
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ประสิทธิผลบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดม : กรณีศึกษาลุมแมน้ำลำโดมใหญในเขตอำเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 
Effectiveness of Lamdom River Basin Management : A case study of he Lam Dom Yai 
River Basin In the Det Udom district Ubon Ratchathani province 
 
ผูวิจัย    รัชพล  จิตเจริญ  

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
รองศาสตราจารย ดร. สืบพงค สุขสม 

   ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา ประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดม : กรณีศึกษาลุม
แมน้ำลำโดมใหญในเขตอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยจำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพระดับการศึกษา 
สถานภาพ และรายได/เดือน ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกประชาชน 6 ตำบลในอำเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานีที่แมน้ำลำโดมไหลผาน จำนวน 68,609 คน กลุมตัวอยาง 398 คน โดยสูตรการคำนวณขนาดกลุม
ตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) เคร่ืองมือเปนแบบสอบถามมี 3 ตอน โดยคาความเชือ่ม่ัน (Reliability) 
ของการทดสอบแบบสอบถามท้ังชุดเปนคาแอลฟา 0.94 การวิเคราะหขอมูลประมวลผลดวยคอมพิวเตอร หาคาความถี่ 
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t - test และคา F – test  
 สรุปผลการวิจัยพบวา 
 1. ความคิดเห็นของประชาชน ในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ดานการบริหารจัดการบุคคล รองลงมาคือดานการประสานความรวมมือ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
คือ ดานการบริหารจัดการเกษตรนอกเขตชลประทาน  
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
คำสำคัญ : ประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดม 
 
Abstract 
 This research aims to study. Effectiveness of Lamdom River Basin Management : 
A Case Study of the Lam Dome Yai River Basin in Det Udom District Ubon Ratchathani. 
Classified by gender, age, occupation, education level, status and income / month. Population 
in this study Including 6 sub-districts in Det Udom district Ubon Ratchathani province, where 
the Lam Dome River flows through a total of 68,609 people, 398 people in the sample. The 
formula for calculating the size of the sample of Taro Yamane, the tool is a questionnaire 
with 3 parts by the confidence value. (Reliability) of the questionnaire for the whole set of 
tests were alpha 0.94, data analysis, computer processing, frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t - test and F - test. 
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The findings showed that 
 1. opinion The public as a whole at a high level. When considering each aspect, it is 
found that the aspect with the highest mean is human resource management. Followed by the 
cooperation. The least mean aspect is the management of agriculture outside irrigated areas. 
 2. Comparison of public opinion In which the overall picture and each aspect are not 
different With statistical significance at the level of 0.05 
 
Keywords : Effectiveness of Lamdom River Basin Management 
 

บทนำ 
 ปญหาทรัพยากรน้ำในประเทศไทย สภาพปญหาเก่ียวกับทรัพยากรน้ำ ท่ีสำคัญไดแก 1 การขาดแคลนน้ำ
ใชในกิจกรรมตาง ๆ 2 การเกิดน้ำทวมทำความเสียหายแกพ้ืนท่ีชุมชนและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม…อุทกภัย 3 ปญหาน้ำเสีย 
โดยสรุปกลาวไดวาทุกภาคในประเทศไทยมีปญหาเก่ียวกับน้ำคอนขางใกลเคียงกัน คือ ภาคเหนือ มีปญหาการขาด
แคลนน้ำบางพ้ืนท่ีและตามฤดูกาล หลายพ้ืนท่ีมีปญหามากเน่ืองจากอุทกภัย อันมีสาเหตุมาจากปาไมบริเวณตนน้ำ
ลำธารถูกทำลายไปมาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักเกิดการขาดแคลนน้ำอยางรุนแรง เม่ือฝนไมตกและในฤดูแลง 
เพราะดินเปนทรายจึงมีการระเหยและการซึมของน้ำลงในดินมากกวาภาคอื่น สวนหนาฝนก็มักเกิดอุทกภัยตาม
บริเวณพ้ืนท่ีลุมสองฝงลำน้ำในลุมน้ำตาง ๆ  หลายลุมน้ำ ซ่ึงนับเปนปญหาของภูมิภาคน้ีท่ีทำใหประชาชนจำนวนมาก
ไดรับความเดือดรอน ภาคกลาง ตองการน้ำใชทำการเกษตรจำนวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูแลง ในหนาฝนมัก
เกิดอุทกภัยตามบริเวณที ่ลุ มของลุ มน้ำเจาพระยาในเขตหลายจังหวัด รวมทั ้งกรุงเทพมหานคร อีกทั ้งแมน้ำ
เจาพระยาตอนลาง แมน้ำทาจีน แมน้ำแมกลอง มีปญหาดานคุณภาพน้ำเปนน้ำเสียซ่ึงนับวามีความรุนแรงมากขึ้น
ทุกป ภาคตะวันออก ปญหาหลักคือการขาดแคลนน้ำในแหลงชุมชนริมฝงทะเลท่ีขยายตัวอยางรวดเร็วและยานนิคม
อุตสาหกรรมตาง ๆ ภาคใต มีปญหาขาดแคลนน้ำบางทองท่ี ปญหาคุณภาพน้ำจากดินเปร้ียวและน้ำเค็มปญหาเร่ือง
น้ำท่ีสำคัญของภาคน้ี คือการเกิดน้ำทวมฉับพลันท่ีอาจเกิดขึ้นตามจังหวัดตาง ๆ เน่ืองจากฝนท่ีตกชุกและปาไมตน
น้ำลำธารถูกบุกเบิกทำลายไปมากน่ันเองสภาพปญหาและสาเหตุท่ีทำใหเกิดปญหาดังกลาว กลาวไดวามีสาเหตุใหญอยู 
2 ประการคือ เกิดขึ้นเน่ืองมาจากการกระทำของมนุษยซ่ึงเปนผูกอมีหลายรูปแบบ อีกสาเหตุหน่ึงเน่ืองมาจากสภาพ
ตามธรรมชาติของแตละทองท่ีและความวิปริตผันแปรของฝนท่ีตกในฤดูตาง ๆ ซ่ึงเปนปรากฎการณตามธรรมชาติท่ี
อยูเหนือการควบคุม (ปราโมทย ไมกลัด. เว็บไซต “สิทธิชุมชน” 2550) 
 แมน้ำลำโดมใหญเปนอีกแมน้ำสายหน่ึงท่ีไหลผานในเขตพ้ืนท่ีหลายอำเภอในเขตจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี
ตนกำเนิดมาจากเทือกเขาพนมดงรักษ จังหวัดสุรินทร และศรีสะเกษ เขาเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่อำเภอน้ำยืน 
อำเภอนาจะหลวย อำเภอเดชอุดม อำเภอนาเยีย และไหลลงสูแมน้ำมูลที่วัดปากมูลอำเภอพิบูลมังสาหาร สำหรับ
การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยขอศึกษาเฉพาะประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดมใหญ ท่ีไหลผานเฉพาะในเขต 6 
ตำบลของอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบดวยตำบลกลาง ตำบลตบหู ตำบลทาโพธ์ิศรี ตำบลเมืองเดช 
ตำบลโพนงาม ตำบลกุดประทาย จากการศึกษาภูมิหลังและสภาพการบริหารจัดการน้ำในลุมแมน้ำลำโดมใหญในเขต
อำเภอเดชอุดมของหลายหนวยงานไมวา จะเปนโครงการชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สนทช.) 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังระดับพ้ืนท่ี อำเภอ และจังหวัด ท่ีกลาวมาแลวน้ัน ไมทราบวาไดผลมากนอยขนาดไหน 
จึงทำใหผูวิจัยใครศึกษาประสิทธิผลของการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดมใหญ วาแตละดานไดผลหรือไมและแต
ละดวนไดผลในระดับใด เพื่อที่จะไดนำผลการวิจัยไปปรับปรุงและแกไขการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดมใหญ 
ตอไป 
 
 

204

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดม : กรณีศึกษา
ลุมแมน้ำลำโดมใหญในเขตอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 2. เพ่ือเปรียบเทาระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดม : กรณีศึกษาลุมแมน้ำลำโดมใหญ
ในเขตอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี แตละดานโดยจำแนกตามขอมูลสวนบุคคล 
 3. เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการ น้ำลุมแมน้ำลำโดม : กรณีศึกษาลุมแมน้ำ
ลำโดมใหญในเขตอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1. ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ำลุมแมนำ้ลำโดม 
แตกตางกัน 
 2. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดม 
แตกตางกัน 
 3. ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ำลุม
แมน้ำลำโดม แตกตางกัน 
 4. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพตางกันมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดม 
แตกตางกัน 
 5. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดม 
แตกตางกัน 
 6. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตางกันมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดม 
แตกตางกัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 ในการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดม : กรณีศึกษาลุมแมน้ำลำโดมใหญ         
ในเขตอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฏี พระราชบัญญัติน้ำ พ.ศ.2561 และ
แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) มาเปนตัวกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 
         ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

ความคดิเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลการบริหาร
จัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดม : กรณีศึกษาลุมแมน้ำลำโดมใหญ 

ในเขตอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 4 ดาน 
 1. ดานระบบบริหารจัดการน้ำ 

 2. ดานการประสานความรวมมือ 

 3. ดานการบริหารจัดการเกษตรนอกเขตชลประทาน  

 4. ดานการบริหารจัดการบุคคล 

 

 

 

 

ขอมูลสวนบุคคล 

 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. อาชีพ 
 4. ระดบัการศึกษา 
 5. สถานภาพ 
 6. รายได/เดือน 
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ขอบเขตการวิจัย 
 1. ดานเนื้อหาประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดม : กรณีศึกษาลุมแมน้ำลำโดมใหญในเขต
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 4 ดานคือ 1. ดานระบบบริหารจัดการน้ำ 2. ดานการประสานความรวมมือ         
3. ดานการบริหารจัดการเกษตรนอกเขตชลประทาน 4.ดานการบริหารจัดการบุคคล  
 2. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ประชาชนที่มีทะเบียนบานอยูในเขตพื้นตำบลที่แมน้ำลำโดม
ใหญไหลผาน 6 ตำบล ประกอบดวยตำบลกลาง ตำบลตบหู ตำบลทาโพธ์ิศรี ตำบลเมืองเดช ตำบลโพนงาม ตำบล
กุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 68,609 คน กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 398 คน 
โดยสูตรการคำนวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)  
 3. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
   3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อาย ุอาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได/เดือน 
   3.2 ตัวแปรตาม ไดแกประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดม : กรณีศึกษาลุมแมน้ำ          
ลำโดมใหญในเขตอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 4 ดาน ประกอบดวย 1. ดานระบบบริหารจัดการน้ำ 2. ดาน
การประสานความรวมมือ 3. ดานการบริหารจัดการเกษตรนอกเขตชลประทาน 4. ดานการบริหารจัดการบุคคล  
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ทราบถึงประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดม : กรณีศึกษาลุมแมน้ำลำโดมใหญในเขต
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 4 ดาน ประกอบดวย 1. ดานระบบบริหารจัดการน้ำ 2. ดานการประสานความ
รวมมือ 3. ดานการบริหารจัดการเกษตรนอกเขตชลประทาน 4.ดานการบริหารจัดการบุคคล  
 2. ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงแกไขการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดม : กรณีศึกษาลุมแมน้ำ
ลำโดมใหญในเขตอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในแตละดาน 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดม : กรณีศึกษาลุมแมน้ำลำโดมใหญในเขต
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก ประชาชนท่ีมีทะเบียนบานอยูในเขตพ้ืนตำบลท่ีแมน้ำลำโดมใหญ
ไหลผาน 6 ตำบล ประกอบดวยตำบลกลาง ตำบลตบหู ตำบลทาโพธิ์ศรี ตำบลเมืองเดช ตำบลโพนงาม ตำบลกุด
ประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 68,609 คน  
   กลุมตัวอยางผูตอบสอบถามจำนวน 398 คน จากการสุมตัวอยางจากประชากร โดยกำหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางตามการคำนวณจากสูตร Taro Yamane ตามสัดสวนการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  
ตารางแสดงจำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

ลำดับ  ประชากร กลุมตวัอยาง 
1 ตำบลกลาง  12,464 72 
2 ตำบลตบหู 12,284 71 
3 ตำบลทาโพธ์ิศรี 6,620 39 
4 เทศบาลตำบลเมืองเดช 18,405 107 
5 เทศบาลตำบลโพนงาม 5,495 32 
6 เทศบาลตำบลกุดประทาย 13,341 77 

รวมประชากรและกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 68,609 398 
(แหลงขอมูล : ฝายทะเบียนราษฏรอำเภอเดชอุดม 20 ธันวาคม 2562) 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามแบบประมาณคา (Rating Seale Questionnaires) 
ประกอบดวย 3 ตอน ดังตอไปน้ี 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คือ ประชาชนที่ชื่อและที่อยูใน
สำเนาทะเบียนบานในเขตพื้นตำบลที่แมน้ำลำโดมใหญไหลผาน 6 ตำบล ประกอบดวยตำบลกลาง ตำบลตบหู 
ตำบลทาโพธ์ิศรี ตำบลเมืองเดช ตำบลโพนงาม ตำบลกุดประทาย มีลักษณะเปนแบบสำรวจรายการ (Check-List) 
เพ่ือทราบสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถามตอประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ำ
ลุมแมน้ำลำโดม : กรณีศึกษาลุมแมน้ำลำโดมใหญในเขตอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale ) 5 ระดับ คือระดับความคิดเห็นมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จำแนก
ออกเปน 4 ดาน คือ 1. ดานระบบบริหารจัดการน้ำ 2. ดานการประสานความรวมมือ 3. ดานการบริหารจัดการเกษตร
นอกเขตชลประทาน 4.ดานการบริหารจัดการบุคคล  

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามลักษณะปลายเปด (Open ended) 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยนี ้ไดดำเนินการโดยนำขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางการวิจัยสังคมศาสตร มาประมวลผลขอมูลวิเคราะหโดยใช สถิติเชิงพรรณนา (Descriptve 
Statics) ไดแก คาสถิติความถี่ (Freguency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) คา t – test, F-test เพ่ือนำไปวิเคราะหกับแบบสอบถาม มีลำดับขั้นตอนดังน้ี  

ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถามโดยหาคาความถี่ (Freguency) คารอยละ 
(Percentage) แลวนำมาเสนอเปนความเรียง 
 ตอนที่ 2 วิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำ
ลำโดม : กรณีศึกษาลุมแมน้ำลำโดมใหญในเขตอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ท้ังรายดานและรายขอ โดยหา
คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) แลวนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ 5 ระดับ และใชเกณฑในการแปล
ผลของเบส (Best, 1970) 

4.50-5.00    หมายความวา เกิดประสิทธิผลอยูในระดับมากท่ีสุด 
3.50-4.49    หมายความวา เกิดประสิทธิผลอยูในระดับมาก 
2.50-3.49    หมายความวา เกิดประสิทธิผลอยูในระดับปานกลาง 
1.50-2.49    หมายความวา เกิดประสิทธิผลอยูในระดับนอย 
1.00-1.49 หมายความวา  เกิดประสิทธิผลอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 ตอนที่ 3 ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดานประสิทธิผลการบริหาร
จัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดม : กรณีศึกษาลุมแมน้ำลำโดมใหญในเขตอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
กับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามของประชากรดานสถานภาพ โดยใชการทดสอบคาที (t – test)  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยเร่ืองน้ีมีสถิติท่ีใชในการทำวิจัย 2 ประเภท ไดแก 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถี ่ (Freguency) รอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) เพ่ือบรรยายขอมูลท่ัวไป 
 2. สถิติอนุมานหรืออางอิง (Inferencial Statistics) ไดแก การทดสอบคา (t – test) และการทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA or F – test) ถาพบความแตกตางอยางมนัียสำคัญทางสถิต ิ
จะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
  1. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีทะเบียนบานอยูในเขตพื้นตำบลที่แมน้ำลำโดมใหญไหลผาน เกี่ยวกับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดม : กรณีศึกษาลุมแมน้ำลำโดมใหญในเขตอำเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี ในภาพรวม ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.07) เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสดุ 
คือ ดานการบริหารจัดการบุคคล ( X  = 4.07) รองลงมาคือดานการประสานความรวมมือ ( X = 4.05) สวนดานท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการบริหารจัดการเกษตรนอกเขตชลประทาน ( X = 3.99)  
  1.1 ในดานระบบบริหารจัดการน้ำ โดยภาพรวมและรายขออยู ในระดับมาก ( X = 4.00)           
เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การกอสรางระบบสงน้ำและกอสรางฝาย/ประตูระบายน้ำ พรอม
ระบบคลองสงน้ำ/ระบบสูบน้ำและสงน้ำดวยทอ ( X  = 4.11) รองลงมาคือการนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการน้ำ ( X = 4.09) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การปรับปรุงฝาย ประตู
ระบายน้ำ สะพาน ทอลอดถนน และอาคารควบคุมการสงน้ำอ่ืน ๆ ( X = 3.78)  
   1.2 ในดานการประสานความรวมมือ โดยภาพรวมและรายขออยู ในระดับมาก ( X = 4.05)          
เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเปดพ้ืนท่ีใหประชาชนในพ้ืนท่ีลุมน้ำเขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ ( X  = 4.13) รองลงมาคือการสรางการมีสวนรวมของหนวยงานราชการและประชาชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำในเขตลุมน้ำมูล ( X = 4.10) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ สงเสริมใหทุกหนวยงานในองคกรบริหาร
จัดการการใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพ มีการประเมินความเสี่ยงดานน้ำและดำเนินการตามแนวปฏิบัติดานการ
อนุรักษท่ีดีท่ีสุด ( X = 3.98)  
   1.3 ในดานการบริหารจัดการเกษตรนอกเขตชลประทาน โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก   
( X = 3.99) เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สงเสริมการขุดสระกักเก็บน้ำขนาดเล็ก ขนาดกลาง
ในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร ในพื้นที่นอกเขตชลประทานไปถึง ( X  = 4.09) รองลงมาคือแนะนำใหเกษตรกร
นำเทคนิคการจัดการน้ำอยางประหยัดแบบเปยกสลับแหงมาใชในการเพราะปลูก ( X = 4.09) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด คือ มีตารางเวลาการเปด – ปด การปลอยน้ำ ของแตละพ้ืนท่ีอยางชัดแจน ( X = 3.82)  
   1.4 ในดานการบริหารจัดการบุคคล โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก ( X = 4.07) เม่ือ
พิจารณารายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การกำหนดหนาท่ีรับผิดชอบของแตละฝายของคณะกรรมการผูใชน้ำ
ในพ้ืนท่ีใชน้ำ ( X  = 4.17) รองลงมาคือจัดตั้งสมาชิกกลุมผูใชน้ำและแตงตั้งคณะกรรมการผูใชน้ำ ( X = 4.16) สวน
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การเสริมสรางความเขมแข็งองคกรผูใชน้ำ เชนใหความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ี
ของแตละฝาย การจัดหางบประมาณ สถานท่ีสำนักงาน วัสดุอุปกรณ และอ่ืน แกคณะกรรมการ( X = 3.93)  
 2. แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีทะเบียนบานอยูในเขตพ้ืนตำบลท่ีแมน้ำลำโดม
ใหญไหลผาน 6 ตำบล ประกอบดวยตำบลกลาง ตำบลตบหู ตำบลทาโพธ์ิศรี ตำบลเมืองเดช ตำบลโพนงาม ตำบล
กุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดม : 
กรณีศึกษาลุมแมน้ำลำโดมใหญในเขตอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
     2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอประสิทธิผลการ
บริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดม : กรณีศึกษาลุมแมน้ำลำโดมใหญในเขตอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
จำแนกตามเพศ พบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
     2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอประสิทธิผลการ
บริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดม : กรณีศึกษาลุมแมน้ำลำโดมใหญในเขตอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
จำแนกตามอายุ พบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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     2.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอประสิทธิผลการ
บริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดม : กรณีศึกษาลุมแมน้ำลำโดมใหญในเขตอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
จำแนกตามระดับการศึกษา พบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
     2.4 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอประสิทธิผลการ
บริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดม : กรณีศึกษาลุมแมน้ำลำโดมใหญในเขตอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำแนก
ตามอาชีพ พบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
     2.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอประสิทธิผลการ
บริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดม : กรณีศึกษาลุมแมน้ำลำโดมใหญในเขตอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำแนก
ตามสถานภาพ พบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
    2.6 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอประสิทธิผลการ
บริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดม : กรณีศึกษาลุมแมน้ำลำโดมใหญในเขตอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
จำแนกตามรายได/เดือน พบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
 

อภิปรายผล 
 1. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีทะเบียนบานอยูในเขตพื้นตำบลที่แมน้ำลำโดมใหญไหลผาน เกี่ยวกับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดม : กรณีศึกษาลุมแมน้ำลำโดมใหญในเขตอำเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี ในภาพรวม ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดาน
การบริหารจัดการบุคคล สอดคลองกับงานวิจัยของสัจจา บรรจงศิริ และคณะ (2561) แนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำแบบมีสวนรวม : กรณีศึกษาพ้ืนท่ีลุมน้ำยม การวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบผสม มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษา
กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีสวนรวมในระดับพื้นที่ขององคกร สถาบันระดับทองถิ่น และภาค
ประชาชน 2) วิเคราะหการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีสวนรวม 3) กำหนดปจจัยความสำเร็จของการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุมนาของพ้ืนท่ีลุมน้ำยมและกลไกลสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีสวน
รวม และ 4) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรนาในระดับทองถิ่นสูระดับสูงขึน้
ไป ในขอท่ี 4 แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับทองถิ่นสูระดับสูงขึ้นไป 
พบวามี 2 แนวทางคือ (1) การสรางความตระหนัก รวมกันจัดทำแผน มีคณะทำงานรวม จัดกิจกรรมรวม 
แลกเปลี่ยนผูรูและทรัพยากร การใหกำลังใจซ่ึงกันละกัน และการเชื่อมโยงกิจกรรมกับกลุมกิจกรรมอ่ืนๆในชุมชน 
(2) มีการกำหนดเปาหมาย ทิศทาง แผนงาน จัดตั้งกลไกคณะทำงานรวมมีความชัดเจนในบทบาทภารกิจ  
 ในดานระบบบริหารจัดการน้ำ โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การกอสรางระบบสงน้ำและกอสรางฝาย/ประตูระบายน้ำ พรอมระบบคลองสงน้ำ/ระบบสูบน้ำ
และสงน้ำดวยทอสอดคลองกับงานวิจัยของทองคำ ชัยชาญ (2560) การบริหารจัดการน้ำทำนาปรังเพื่อการ
พ่ึงตนเองของสหกรณผูใชน้ำ สถานีสูบน้ำดวยไฟฟาบานเวาะ จำกัด ผลการวิจัยพบวาประวัติการพ่ึงตนเองในการ
จัดการน้ำทำนาปรังของสหกรณผูใชน้ำ สถานีสูบน้ำดวยไฟฟาบานเวาะเกิดจากสภาพแวดลอมและภัยธรรมชาติ กุด
เตอะลำน้ำสาขาแมน้ำมูลเกิดภัยน้ำทวมหรือฝนแลง ผลผลิตขาวเสียหายราคาตกต่ำ ชาวบานยากจน ชาวบานจึงไป
ทำนาปรังท่ีกุดเตอะแกนนำไดรับสนับสนุนแนวคิด งบประมาณจากนักการเมือง สรางทำนบก้ันน้ำกุดเตอะไมใหไหล
ลงแมน้ำมูล ขุดคลองสงน้ำ แบงปนพ้ืนท่ีทำนาใหชาวบาน 
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 ในดานการประสานความรวมมือ โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอท่ี
มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเปดพื้นที่ใหประชาชนในพื้นที่ลุมน้ำเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการสอดคลองกับ
งานวิจัยของสัจจา บรรจงศิริ และคณะ (2561) แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีสวนรวม : กรณีศึกษา
พื้นที่ลุมน้ำยม การวิจัยครั้งนี้เปนแบบผสม มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรนา
แบบมีสวนรวมในระดับพื้นที่ขององคกร สถาบันระดับทองถิ่น และภาคประชาชน 2) วิเคราะหการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนาแบบมีสวนรวม 3) กำหนดปจจัยความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรนาในระดับลุมนาของ
พ้ืนที่ลุมนายมและกลไกลสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรนาแบบมีสวนรวม และ 4) ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรนาในระดับทองถิ่นสูระดับสูงขึ้นไป ศึกษาจากผูเกี่ยวของใน
พ้ืนท่ีลุมน้ำยม โดยเฉพาะปจจัยความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีสวนรวม มี 2 ปจจัย คือ ปจจัย
ภายใน ไดแก ปจจัยดานสมาชิกกลุม/องคกร ดานแกนนำ ดานกิจกรรมของกลุม และดานกฎระเบียบของกลุม 
ปจจัยภายนอก ไดแก การสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการนาแบบมีสวนรวมการ
ปรับปรุง/ปฏิรูปองคกรและระเบียบขององคกรตางๆ การเสริมสรางและพัฒนาสมรรถนะองคกรและความรู
ความสามารถของกลุม การบริหารระบบการจัดการสารสนเทศ และการแลกเปลี่ยนแบงปนขอมูลขาวสารความรู 
และการแกไขปญหาความขัดแยง 
 ในดานการบริหารจัดการเกษตรนอกเขตชลประทาน โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สงเสริมการขุดสระกักเก็บน้ำขนาดเล็ก ขนาดกลางในพ้ืนท่ีการเกษตร
ของเกษตรกร ในพื้นที่นอกเขตชลประทานไปถึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Mc Cartney, Lankford and Mahoo 
(2007) ศึกษาเร่ือง Agricultural Water Management in a Water Stressed Catchment  : Lessons from the 
RIPARWIN สรุปไดวา การจัดสรร และการจัดการน้ำ โดยเนนการกักเก็บน้ำในแทนซาเนีย พบวา 1) ประสิทธิภาพการ
ชลประทาน มีความสำคัญในการพัฒนาทองถิน่ เน่ืองจากตองดำเนินการเพ่ือใหชุมชนไดรับประโยชนจากน้ำมากท่ีสุด 
โดยลดการสูญเสียน้ำ และมีระบบการสงน้ำท่ีเหมาะสม สามารถบูรณาการกับภาคสวนการใชน้ำตางๆได 2) การดูแล
บำรุงรักษา เปนสิ่งจำเปนในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของชลประทาน 3) ประสิทธิภาพทางดานเศรษฐกิจ เปนสิ่ง
จาเปนเชนกัน แตก็ไมใชหลักเกณฑ สำคัญ ท่ีใชในการพิจารณาการจัดสรรน้ำ 4) การวางแผนท่ีเหมาะสม และไดผล
นั้น ตองใหความสำคัญกับวิถีชีวิตชุมชนกอน ซึ่งมีวัตถุประสงค เพื่อบรรเทาความยากจน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดลอม 
และระบบนิเวศ 5) การประยุกตการจัดการน้ำของภาครัฐ รวมกับภูมิปญญาทองถิน่ ทำใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
เหมาะสมกับการดาเนินชีวิต และความเปนอยูในสังคมของชุมชน 6) การนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เขามาใชใน
การจัดการน้ำ ทาใหมีความเขาใจในพลวัตของระบบตางๆ และอานวยความสะดวกได นอกจากน้ี ยังสงเสริมการ
เรียนรูทางสังคม และการรวมแสดงความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งสามารถนาไปสูการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถนาไปใชเปนแนวทางใหกับประเทศกาลังพัฒนา ท่ีมีการแยงชิงนาเพ่ือการชลประทานได เปนอยางดี 
 ในดานการบริหารจดัการบุคคล โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การกำหนดหนาท่ีรับผิดชอบของแตละฝายของคณะกรรมการผูใชน้ำในพ้ืนท่ีใชน้ำ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ Ward, Darghouth, Minasyan and Bambarelli (2006) ศึกษาเร่ือง Water Resources Management 
สรุปไดวา การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร รัฐบาล และหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตองให
ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายเชิงกลยุทธ มีวัตถุประสงคหลัก คือ การกำหนดบริบทของการเปลี่ยนแปลงของ
อุปสงค อุปทาน ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร การกำหนดนโยบาย ตองมีสวนที่สรางแรงจูงใจใหหนวยงานเอกชน 
หรือประชาชนรวมมือในการ ปฏิรูปทางเลือก ที่จะเรงปรับปรุงการผลิตใหเพิ่มขึ้น เพื่อแกปญหาความยากจนของ
เกษตรกร นอกจากน้ี ยังตองกำหนดความสำคัญ พรอมกับการกำหนดแนวทางที่ชัดเจน สาหรับการลงทุนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือการเกษตร ตั้งแตการกำหนด บทบาทหนาท่ีของภาครัฐ และผูมีสวนไดเสียสวนเสีย
อื่นๆ การกำหนดนโยบายเชิงกลยุทธ ในการบริหารการจัดการทรัพยากรนาเพื่อการเกษตร สามารถบูรณาการได
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ตั้งแต ตนนา กลางนา จนถึงปลายน้ำ และ มีการเก็บรวบรวมขอมูลเขาสูระบบเศรษฐกิจภาคการเกษตร โดยดูจาก
สวนท่ีไดรับประโยชน ท่ีอยูปลายน้ำเปนสำคัญ 
 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
 จากผลการวิจัยเร่ือง ประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดม : กรณีศึกษาลุมแมน้ำลำโดมใหญใน
เขตอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ โดยมีสาระสำคัญการบริหารจัดการทุกดานตองมี
ความชัดเจน ใหประชาชน ภาครัฐ หรือผูเกี่ยวของสมารถตีความสำคัญในแตละดานไดอยางชัดเจนและสามารถ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม  
 1. ในดานระบบบริหารจัดการน้ำ ตองมีหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ในการท่ีแนนอน 
 2. ในดานการประสานความรวมมือ ตองเนนกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
 3. ในดานการบริหารจัดการเกษตรนอกเขตชลประทาน ตองมีกรอบและขอบเขตในการบริหารจัดการน้ำท่ี
ชัดเจน เชน กฎ ระเบียบ การใชน้ำ 
 4. ในดานการบริหารจัดการบุคคล การตั้งคณะกรรมการตางๆในการบริหารจัดการน้ำ ตองมีตัวแทนทุก
ภาคสวนเขาเปนคณะกรรมการ รวมถึงสัดสวนของกรรมการอยางเหมาะสม  
 

ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาปญหาที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำลำโดมที่ไหลผานจังหวัดและ
อำเภออ่ืนๆ ดวย 
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การบริหารงานภาครัฐแนวใหมตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบลหวยโปง 
อำเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน 
 
The New Public Management In Accordance With Local Development Strategy Huai Pong 
Subdistrict Administration Organization Mueang Mae Hong Son District Mae Hong Son province 
 
ผูวิจัย    วณิชชยา  สุขเจริญ 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ วรภัทรถิระกุล 
ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่อง การบริหารงานภาครัฐแนวใหมตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวน

ตำบลหวยโปง อำเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารงานภาครัฐแนว
ใหมตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ ่นองคการบริหารสวนตำบลหวยโปง อำเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัด
แมฮองสอน 2) เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคในการบริหารงานภาครัฐแนวใหมตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ ่นองคการบริหารสวนตำบลหวยโปง อำเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
ประชากรที ่ใชในการศึกษา ไดแก ประชาชนที ่อาศัยอยู ในพื้นที ่องคการบริหารสวนตำบลหวยโปง อำเภอเมือง
แมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน จำนวน 6,623 ทำการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคำนวณของ ทาโร ยามาเน 
ไดกลุมตัวอยางจำนวน 365 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมลูดวย
สถิติรอยละ คาเฉลี่ยและสวน เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 

ระดับการบริหารงานภาครัฐแนวใหมตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบลหวย
โปง อำเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมี
การจัดการภาครัฐแนวใหมสูงสุดไดแก เนนการใหความสำคัญตอบริการประชาชน รองลงมา การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศท่ีดี การมีธรรมาภิบาล มีแนวทางการใหบริการท่ีชัดเจน การมีสวนรวมของประชาชน และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
คำสำคัญ : การจัดการภาครัฐแนวใหม การบริหารงาน แผนยุทธศาสตร 
 
Abstract 

The Research is The New Public Management In Accordance With Local Development 
Strategy Huai Pong Subdistrict Administration Organization Mueang Mae Hong Son District 
Mae Hong Son province The objectives was 1) to study the new public administration in 
accordance with the local development strategy of Huai Pong Subdistrict Administration 
Organization. Mueang Mae Hong Son District 2) to find solutions to problems and obstacles in 
the new public administration according to the local development strategy of Huai Pong 
Subdistrict Administration Organization Mueang Mae Hong Son District Mae Hong Son 
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province Is a quantitative research The population used in the study is people living in the area 
of Huai Pong Subdistrict Administration Organization. Mueang Mae Hong Son District Mae Hong 
Son province, number 6,623, specifying the sample size by using the formula of Taro Yamane. 
The samples were 365 people by using questionnaire as a tool for data collection. And analyze the 
data with percentage statistics Mean and division Standard deviation. it was found that 

The level of public administration in accordance with the local development strategy of 
Huai Pong Subdistrict Administration Organization Mueang Mae Hong Son District Mae Hong Son 
province In overall, at a high level When considering in each aspect, it was found that the aspect that 
has the most new management style of government are Emphasizing the importance of public 
service, followed by the reduction of procedures. Good information system Good governance Have 
clear service guidelines Public participation And the use of information technology 

 
Keywords : New Public Management, Administration, Strategic Plan 
 

บทนำ 
การพัฒนาทองถิ่นในปจจุบันเปนการสรางใหเกิดกระบวนการ “ฟนพลังชุมชนทองถิ่นสูการพัฒนาประเทศ” 

ใหควบคูไปกับการพัฒนาคนและความรูใหคูขนานไปกับการปฏิรูปโครงสรางและระบบท่ีเอ้ือตอการกระจายอำนาจและ
ความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นบนพ้ืนฐานท่ีคนในชุมชน ทองถิ่น และหนวยงานภาคีทุกภาคสวนไดเขามาทำงานรวมกัน 
รวมคิด รวมทำ รวมบริหารจัดการทุนในทองถิ่นท่ีเนนการอภิวัฒนสังคมใหสอดคลองกับวัฒนธรรมอันหลากหลายของ
ทองถิ่นแตละแหง ดวยการกำหนดใหมีเปาหมายรวมท่ีการอยูรวมกันอยางสมดุลในพ้ืนท่ีท้ังระหวาง คนกับคน และคน
กับธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวมถึงการพัฒนาทุกอยางท่ีตองเอาชีวิตและการอยูรวมกันเปนตัวตั้ง ท่ีทำงานเชื่อมโยงกันเปน 
“สามเหลี่ยมเขยื้อนการปรับเปลี่ยนและสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น” 

การบริหารทองถิ่นไดมีการนำหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม (New Public Management : NPM) มาใช
กันอยางกวางขวาง ซ่ึงไดเนนถึงผลสัมฤทธ์ิของงานและการมีสวนรวม ของประชาชน และหนวยงานภาคีท่ีเก่ียวของทุก
ภาคสวน โดยมีเปาหมายท่ีประโยชนสูงสุดของ ประชาชนเปนสำคัญ รวมถึงการบริหารทองถิ่นใหขับเคลื่อนไปขางหนา 
พัฒนาบทบาทของผูนำและคนในองคกรท่ีเปนทรัพยากรมนุษยใหทำงานอยางมีเปาหมายและเกิดเปนผลสัมฤทธ์ิท่ีวัดได
และมีความสุขภายใตมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีจะสงผลตอการสรางคานิยมหลกัของการบริหารทองถิ่นใหมี
ความชัดเจนขึ้น อันจะนำไปสูรูปแบบการบริการจัดการภาครัฐแนวใหมท่ีจะเนนการทำงานท่ีมีความยืดหยุนของงานท่ี
สูงขึ้น สำหรับการบริหารทองถิ่นเองซ่ึงมีการกระจายอำนาจการบริหารลงไปสูทองถิ่นท่ีมีทรัพยากรมนุษยเปนทุนมนุษย
ที่สำคัญคือผูนำทองถิ่น ไดแก นายยกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กำนัน ผูใหญบาน ตลอดจนผูนำหรือแกนนำ กลุม
ชุมชน ซ่ึงเปนผูท่ีมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและ
เปนเจาของชุมชนเอง  

การจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management : NPM) เปนการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน
ภาครัฐไปสูการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์ เปนเปาหมายหลักเพื่อผลประโยชนสาธารณะของประชาชนเปนจุดมุงหมาย
สูงสุด โดยใชวิธีการบริหารจัดการองคกร เชน ปรับบทบาท ภารกิจ การมุงเนนผลงาน เพื่อความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงานขององคกร จากน้ันจะใชหลักการบริหารแบบเอกชนท่ีมุงเนนลูกคา คุณภาพการบริการ และเพ่ิมผลผลิต เพ่ือ
ยกระดับผลการปฏิบัติงานขององคกรใหสูงขึ้นและสุดทายใชหลักการแขงขัน เพ่ือไมใหองคกรอยูกับท่ี มีการพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองโดยมีเปาหมายพัฒนาองคกรใหเปน “องคกรท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง” 
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การนำหลักการจัดการภาครัฐแนวใหมมาปรับใชกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นเปนการมุงสูทิศทางท่ีจะ
ปรับปรุงการจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานโดยยึดหลักการเนนผูรับบริการจากรัฐ เนนการปรับลด
บทบาทภารกิจ การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของภาครัฐ และปรับวิธีการบริหารกำลังคนใหสามารถเทียบเคียงไดกับ
เอกชน ความสำเร็จของการปรับใชหลักการจัดการภาครัฐแนวใหมขึ้นอยูกับความรวมมือของทุกฝายในภาคราชการท่ี
จะตองทำความเขาใจและปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดและวิธีการทำงานใหไปสูเปาประสงครวมกัน  

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท่ีกำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน 
พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และนโยบายในการพัฒนาทองถิ่นในระดับการปกครองทองถิ่นนั้น แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถิ่นถือวาเปนแผนท่ีสำคัญแผนหน่ึง เพราะในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาน้ันจะมีการพัฒนาในหลายมิติ ไมวา
จะเปนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ ความเขมแข็งชุมชน คุณภาพชีวิต 
สังคม และมิติการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น ซ่ึงท้ังหมดน้ีมีผลตอความเปนอยูของ
ประชาชนมาก ซ่ึงแตละมิติน้ันจะชวยพัฒนา แกไขปญหาใหกับประชานในทองถิ่น ทำใหมีการกำหนดแผนยุทธศาสตร 
และนำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติ เพ่ือประโยชนสูงสุดของประชาชน 

ผู วิจัยในฐานะเปนผู ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตำบลหวยโปง อำเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัด
แมฮองสอน จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการบริหารงานภาครัฐแนวใหมตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นองคการ
บริหารสวนตำบลหวยโปง อำเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน โดยทำการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการ
ดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลหวยโปง และแนวทางในการแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหมตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติ เพ่ือนำไปเปนแนวทางในการวางนโยบายในการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร พัฒนาทองถิ่น ในการพัฒนาการบริการประชาชนในพ้ืนท่ีตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานภาครัฐแนวใหมตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบล
หวยโปง อำเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน 

2. เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคในการบริหารงานภาครัฐแนวใหมตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบลหวยโปง อำเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน 

 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในการศึกษาการบริหารงานภาครัฐแนวใหมตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบลหวยโปง อำเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน ครั้งน้ี 
ผูวิจัยไดศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ครั้งนี้ใน 7 ดาน คือ 1) การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) การใหความสำคัญตอบริการประชาชน 3) มีแนวทางการใหบริการท่ีชัดเจน 4) ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 5) มีระบบสารสนเทศท่ีดี 6) มีธรรมาภิบาล และ 7) การมีสวนรวมของประชาชน 
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ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
เพศ 
อายุ 
ระดับการศึกษา 

 การจัดการภาครัฐแนวใหมตามแผนยทุธศาสตร 
การพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบลหวยโปง 
อำเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน ในดาน 

1) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2) การใหความสำคัญตอบริการประชาชน  
3) มีแนวทางการใหบริการท่ีชดัเจน  
4) ลดขั้นตอนการปฏิบตัิงาน  
5) มีระบบสารสนเทศท่ีดี  
6) มีธรรมาภิบาล 
7) การมีสวนรวมของประชาชน 

  

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง การบริหารงานภาครัฐแนวใหมตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบล

หวยโปง อำเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานภาครัฐแนวใหม
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิน่องคการบริหารสวนตำบลหวยโปง อำเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน 2) 
เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคในการบริหารงานภาครัฐแนวใหมตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นองคการ
บริหารสวนตำบลหวยโปง อำเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน ทำการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกบัเรื่อง 
แนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม แนวคิดและทฤษฎีการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ แนวคิดการนำนโยบายไปปฏบิตัิ 
แนวคิดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น และศึกษาคนควาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของการเร่ืองท่ีศึกษา เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก ประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลหวยโปง อำเภอเมือง
แมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน จำนวน 6,623 คน (กรมการปกครอง. 2563 : ที่มาhttp://stat.bora.dopa.go.th/ 
stat/statnew /statTDD/) จากนั้นผูวิจัยไดทำการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคำนวณของ ทาโร ยามาเน            
ไดกลุมตัวอยางจำนวน 365 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมลูดวย
สถิติรอยละ คาเฉลี่ยและสวน เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 

ผล/สรุปผล 
ระดับการบริหารงานภาครัฐแนวใหมตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบลหวยโปง 

อำเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีการ
จัดการภาครัฐแนวใหมสูงสุดไดแก เนนการใหความสำคัญตอบริการประชาชน รองลงมา การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระบบสารสนเทศที่ดี การมีธรรมาภิบาล มีแนวทางการใหบริการที่ชัดเจน การมีสวนรวมของประชาชน และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศโดย ดานเนนการใหความสำคัญตอบริการประชาชนในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวา ขอท่ีมีระดับการจัดการภาครัฐแนวใหมสูงสุดไดแก มีความพึงพอใจทุกคร้ังท่ีเขารับบริการ รองลงมา ไดรับ
บริการที่มีคุณภาพทุกครั้งมีการอำนวยความสะดวกและใหบริการไดอยางรวดเร็ว ใหบริการดวยความนาเชื่อถือและมี
ความนาไววางใจ ใหบริการดวยความเสมอภาคกันโดยจัดใหมีการเรียงตามลำดับ กอน-หลัง ใหบริการอยางเทาเทียมกัน 
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และใหความสำคัญกับประชาชนทุกคนท่ีเขารับบริการโดยท่ีไมเลือกปฏิบัต ิดานการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาพรวม
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีระดับการจัดการภาครัฐแนวใหมสูงสุดไดแก บริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ ทำใหมีความสะดวกขึ้น รองลงมามีขั้นตอนในการใหบริการที่ไมเยอะและไมยุงยาก ใหบริการโดยใชเวลา
เหมาะสมกับประเภทงาน มีจำนวนบุคลากรท่ีเพียงพอและไมมากเกินไป ใหบริการดวยความรวดเร็ว และมีการตัดขอมูล 
เอกสารบางอยางท่ีไมจำเปนออกเพ่ือความรวดเร็วในการใหบริการ ดานระบบสารสนเทศท่ีดีในภาพรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีระดับการจัดการภาครัฐแนวใหมสูงสุดไดแก มีขอมูลที่เปนประโยชนในการ
ใหบริการ รองลงมา สามารถใหขอมูลตาง ๆ  ไดอยางรวดเร็ว มีขอมูลที่ทันสมัยและทันตอเวลาและสถานการณ มีการ
จัดเก็บขอมูลที่เปนระบบงายแกการนำมาใชประโยชน มีระบบขอมูลที่ถูกตองและไมเกิดความผิดพลาด และมีขอมูลท่ี
เพียงพอแกความตองการ ดานการมีธรรมาภิบาลในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีระดับ
การจัดการภาครัฐแนวใหมสูงสุดไดแก เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการรับฟงความคิดเห็น ปญหา และขอ
เรียกรองตาง ๆ  รองลงมา มีความรับผิดชอบตอสังคมและกลาท่ีจะยอมรับในสิ่งท่ีเกิดขึ้นจากการกระทำ ปฏิบัติงานโดยยดึ
ความถูกตองดีงาม มีคุณธรรมและจริยธรรม ใชทรัพยากร งบประมาณของชุมชนอยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุดมี
ความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต และปฏิบัติงานตามกฎระเบียบตาง ๆ อยางถูกตองและเสมอภาค ดานมีแนวทางการ
ใหบริการท่ีชัดเจนในภาพรวมอยูในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีระดับการจัดการภาครัฐแนวใหมสงูสดุ
ไดแก ใหบริการอยางเปนกันเองโดยไมทำใหรูสึกเกรงกลวั รองลงมา อำนวยความสะดวกและเปนธุระให การกลาวตอนรับ
และสอบถามความตองการทุกคร้ังท่ีเขารับบริการ มีแบบฟอรมคำรองตาง ๆ  และมีตัวอยางแบบฟอรม มีปายบอกประเภท
งานและสถานที่และชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ และมีการอธิบายขั้นตอนในการเขารับบริการ ดานการมีสวนรวมของ
ประชาชนในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีระดับการจัดการภาครัฐแนวใหมสูงสุดไดแก 
ใหบริการประชาชนไดรับรูขาวสารตาง ๆ  ท่ีควรทราบโดยไมถูกปดก้ัน รองลงมา สามารถซักถามขอสงสยัตาง ๆ  ไดทุกเร่ือง 
ไดรับผลประโยชนจากการเขารับบริการ มีการนำคำติชมจากผูเขารับบริการไปพัฒนาและปรับปรุงแกไข และสามารถ
แสดงความคิดเห็นไดในการเขารับบริการ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา ขอท่ีมีระดับการจัดการภาครัฐแนวใหมสูงสุดไดแกการใชคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองชวยในการปฏิบัติงาน 
รองลงมา การไดรับคำตอบท่ีดีทุกคร้ัง มีการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารตาง ๆ  ผานทางเว็บไซต สามารถรองเรียนผาน
ทางเว็บไซตไดโดยไมตองไปท่ีทำการมีเทคโนโลยีท่ีใชในการใหบริการตาง ๆ ท่ีทันสมัย และ มีบริการอินเทอรเน็ตฟรี 

แนวทางในการแกไขปญหาการบริหารงานภาครัฐแนวใหมตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นองคการบริหาร
สวนตำบลหวยโปง อำเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอนแยกเปนรายดานโดย ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ควร
ติดตั้งบริการฟรี Wifi ใหกับคนท่ีเขามารับบริการเพ่ืออำนวยความสะดวกกับประชาชาชนท่ีเขามารับบริการ ดานเนนการให
ความสำคัญตอบริการประชาชน จึงควรปรับปรุงในเรื่องของการบริการแกประชาชนที่เขามารับบริการไมวาในฐานะใด           
ตางก็ตองไดรับบริการท่ีมีคุณภาพและเทาเทียมกัน ดานมีแนวทางการใหบริการท่ีชัดเจน ควรจะมีการพัฒนาในเร่ืองของการ
เขียนปายบอกรายละเอียด ขั้นตอนการเขาใชบริการ หรือการมีบุคลากรที่จัดไวสำหรับตอนรับ แนะนำผูเขามาใชบรกิาร 
เปนตน ดานการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ควรจะหาวิธีการใหมท่ีชวยลดปญหาในเร่ืองของการลดเอกสารท่ีไมจำเปนออก
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ ดานระบบสารสนเทศที่ด ี ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการเก็บและ
วิเคราะหขอมูล ใหมีความทันสมัยมากขึ้นเพ่ือลดความผิดพลาดของขอมูลใหนอยลง ดานการมีธรรมาภิบาล ควรสงเสริมให
มีการอบรมบุคลากรอยางสม่ำเสมอเพื่อใหเกิดความเครงครัดในกฎ ระเบียบตางๆ ขององคการ ดานการมีสวนรวมของ
ประชาชน ควรจะมีการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีการเขียนแสดงความคิดเห็นลงกลอง หรือมีชองบริการท่ีนำความคิดเห็น
ของประชาชนท่ีมีตอองคกรแลวนำความคิดเห็นเหลาน้ันไปปรับปรุง แกไข และพัฒนาองคการใหดีขึ้น 
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อภิปรายผล 
ระดับการบริหารงานภาครัฐแนวใหมตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบลหวยโปง 

อำเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีการ
จัดการภาครัฐแนวใหมสูงสุดไดแก เนนการใหความสำคัญตอบริการประชาชน รองลงมา การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระบบสารสนเทศที่ดี การมีธรรมาภิบาล มีแนวทางการใหบริการที่ชัดเจน การมีสวนรวมของประชาชน และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศโดย ดานเนนการใหความสำคัญตอบริการประชาชนในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวา ขอท่ีมีระดับการจัดการภาครัฐแนวใหมสูงสุดไดแก มีความพึงพอใจทุกคร้ังท่ีเขารับบริการ รองลงมา ไดรับ
บริการที่มีคุณภาพทุกครั้งมีการอำนวยความสะดวกและใหบริการไดอยางรวดเร็ว ใหบริการดวยความนาเชื่อถือและมี
ความนาไววางใจ ใหบริการดวยความเสมอภาคกันโดยจัดใหมีการเรียงตามลำดบั กอน-หลัง ใหบริการอยางเทาเทียมกัน 
และใหความสำคัญกับประชาชนทุกคนท่ีเขารับบริการโดยท่ีไมเลือกปฏบิัติ ดานการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาพรวม
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีระดับการจัดการภาครัฐแนวใหมสูงสุดไดแก บริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ ทำใหมีความสะดวกขึ้น รองลงมามีขั้นตอนในการใหบริการที่ไมเยอะและไมยุงยาก ใหบริการโดยใชเวลา
เหมาะสมกับประเภทงาน มีจำนวนบุคลากรท่ีเพียงพอและไมมากเกินไป ใหบริการดวยความรวดเร็ว และมีการตัดขอมูล 
เอกสารบางอยางท่ีไมจำเปนออกเพ่ือความรวดเร็วในการใหบริการ ดานระบบสารสนเทศท่ีดีในภาพรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีระดับการจัดการภาครัฐแนวใหมสูงสุดไดแก มีขอมูลที่เปนประโยชนในการ
ใหบริการ รองลงมา สามารถใหขอมูลตาง ๆ  ไดอยางรวดเร็ว มีขอมูลที่ทันสมัยและทันตอเวลาและสถานการณ มีการ
จัดเก็บขอมูลท่ีเปนระบบงายแกการนำมาใชประโยชน มีระบบขอมูลท่ีถูกตองและไมเกิดความผิดพลาด และมีขอมูลท่ี
เพียงพอแกความตองการ ดานการมีธรรมาภิบาลในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีระดับ
การจัดการภาครัฐแนวใหมสูงสุดไดแก เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการรับฟงความคิดเห็น ปญหา และขอ
เรียกรองตาง ๆ รองลงมา มีความรับผิดชอบตอสังคมและกลาท่ีจะยอมรับในสิ่งท่ีเกิดขึ้นจากการกระทำ ปฏิบัติงานโดย
ยึดความถูกตองดีงาม มีคุณธรรมและจริยธรรม ใชทรัพยากร งบประมาณของชุมชนอยางประหยัดและเกิดประโยชน
สูงสุดมีความโปรงใส ซ่ือสัตย สุจริต และปฏิบัติงานตามกฎระเบียบตาง ๆ  อยางถูกตองและเสมอภาค ดานมีแนวทางการ
ใหบริการที่ชัดเจนในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีระดับการจัดการภาครัฐแนวใหม
สูงสุดไดแก ใหบริการอยางเปนกันเองโดยไมทำใหรูสึกเกรงกลัว รองลงมา อำนวยความสะดวกและเปนธุระให การกลาว
ตอนรับและสอบถามความตองการทุกครั้งที่เขารับบริการ มีแบบฟอรมคำรองตาง ๆ  และมีตัวอยางแบบฟอรม มีปาย
บอกประเภทงานและสถานท่ีและชื่อเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ และมีการอธิบายขั้นตอนในการเขารับบริการ ดานการมีสวน
รวมของประชาชนในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีระดับการจัดการภาครัฐแนวใหม
สูงสุดไดแก ใหบริการประชาชนไดรับรูขาวสารตาง ๆ  ที่ควรทราบโดยไมถูกปดกั้น รองลงมา สามารถซักถามขอสงสัย
ตาง ๆ  ไดทุกเรื่อง ไดรับผลประโยชนจากการเขารับบริการ มีการนำคำติชมจากผูเขารับบริการไปพัฒนาและปรับปรุง
แกไข และสามารถแสดงความคิดเห็นไดในการเขารับบริการ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง เมื ่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที ่มีระดับการจัดการภาครัฐแนวใหมสูงสุดไดแกการใชคอมพิวเตอรเปน
เคร่ืองชวยในการปฏิบัติงาน รองลงมา การไดรับคำตอบท่ีดีทุกคร้ัง มีการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารตาง ๆ ผานทาง
เว็บไซต สามารถรองเรียนผานทางเว็บไซตไดโดยไมตองไปท่ีทำการ มีเทคโนโลยีท่ีใชในการใหบริการตาง ๆ ท่ีทันสมัย 
และ มีบริการอินเทอรเน็ตฟรี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เพชรรัตน เอี่ยมสะอาด (2559) ศึกษาเรื่อง การจัดการ
ภาครัฐแนวใหมขององคการบริหารสวนตำบลในจังหวัดนครสวรรค การคนควาอิสระน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตาม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคผล
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การศึกษาพบวา 1) ระดับการจัดการภาครัฐแนวใหมขององคการบริหารสวนตำบลในจังหวัดนครสวรรคในภาพรวม อยู
ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีระดับของการจัดการสูงท่ีสุด ไดแก การสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากร รองลงมา การใหความสำคัญกับผลการปฏิบัติงาน การสรางการบริการที่มีคุณภาพแกประชาชน การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงาน และการเสริมสรางวินัยการใชจายงบประมาณ 2) การเปรียบเทียบการ
จัดการภาครัฐแนวใหมขององคการบริหารสวนตาบลในจังหวัดนครสวรรค แนกตามคุณลักษณะขององคการบริหารสวน
ตำบล พบวา องคการบริหารสวนตำบลท่ีมีขนาดขององคการบริหารสวนตำบล จำนวนบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตำบล จำนวนประชาชนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ี และจำนวนครัวเรือนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีแตกตางกันมีการจัดการภาครัฐแนวใหมท่ี
แตกตางกัน สรรักษ เรืองวังสัน (2533) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนา
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบล ในจังหวัดตาก ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาของการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลในจังหวัดตาก ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนขั้นตอนพบวาทุกขั้นตอนอยูในระดับมาก โดยขั้นติดตามความกาวหนา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขั้นประเมินผล 
ขั้นวางแผน และขั้นปฏิบัติตามแผนตามลำดับ ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้ไดมีขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่น หลายประการโดยประการสำคัญคือตองมีการจัดเจาหนาที่เฉพาะ
เพื่อลงพื้นที่ใหความรูในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นกับประชาชน ตองนำกิจกรรมอื่น ๆ  พวงเขาไปดวยเวลาประชาคม 
ตองรายงานสถานะทางการเงิน และจัดทำสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผล ใหทางผูบริหารทราบเปนประจำ 
การวางแผนพัฒนาที่ดีจะตองเปนการวางแผนพัฒนาแบบตอเนื่องโดยเนนความเปนตัวตนที่แทจริงของพื้นที่นั้น ๆ             
กริช เทียมสุวรรณ (2560) ศึกษาเรื่องการจัดการภาครัฐแนวใหมขององคการบริหารสวนตำบลหนองนมวัว อำเภอ
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค ตามการรับรูของประชาชน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม เปนวิธีการท่ีมาสามารถปรับใชกับองคกรภาครัฐเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
การจัดการในยุคปจจุบัน โดยเนนการใหความสำคัญตอบริการประชาชน การลดขั ้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบ
สารสนเทศท่ีดี การมีธรรมาภิบาล มีแนวทางการใหบริการท่ีชัดเจน การมีสวนรวมของประชาชน และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือเปาหมายสูงสุดคือ การมีระบบราชการท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใหไดมาตรฐานขององคกรท่ีได
ตั้งไว เพ่ือสนองความตองการของประชาชนไดอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน วรเดช จันทรศร และลิขิต ธีรเวคิน (2530) 
ศึกษาเรื่อง การนำนโยบายไปปฏิบัติในระบบราชการไทย ซึ่งไดศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติของกรมประมง มองวา
กุญแจสำคัญของความสำเร็จการนำนโยบายไปปฏิบัติของกรมประมง คือ 1) หนวยงาน องคการ กลุมบุคคลที่นำ
นโยบายไปปฏิบัติในสวนภูมิภาค และทองถิ ่นขาดความเขาใจในนโยบายของสวนกลาง หรือนโยบายของกรม 2) 
หนวยงานระดับปฏิบัติขาดศักยภาพในดานบุคคล เคร่ืองมือ อุปกรณ และงบประมาณ 3) ขาดการติดตามประเมินผลใน
การปฏิบัติงานระดับภูมิภาค และทองถิ่นอยางเปนระบบ และ 4) ขาดการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานของ
กรมระดับจังหวัด เชน ขาดความรวมใชทรัพยากร เปนตน วรสิทธ์ิ ตันศรีสกุล (2535) ศึกษาเร่ือง การนำนโยบายพัฒนา
สถานีตำรวจชุมชนไปปฏิบัติไดศึกษาถึงปจจัยดานองคกรท่ีมีผลตอการนำโยบายพัฒนาสถานีตำรวจชุมชนสยามสแควร
ไปปฏิบัติซึ่งรวมถึงงบประมาณและบุคลากร พบวา งบประมาณไมมีผลตอการนำนโยบายไปปฏิบัติ การกอตั้งสถานี
ตำรวจชุมชนสยามสแควรไมไดรับงบประมาณ เพ่ือการน้ีโดยเฉพาะ แตใชงบประมาณจากสถานีตำรวจปทุมวัน และการ
ไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ประกอบกับเจาหนาที ตำรวจแตละนายไดจัดหาวัสดุอุปกรณที จำเปน ตองมีใชดวย
ตนเองอยูแลว โดยความพอเพียงและความรูความสามารถของเจาหนาทำตำรวจมีผลตอการนำนโยบายไปปฏิบ ัติ 
กลาวคือนโยบายพัฒนาสถานีตำรวจประสบผลสำเร็จ เน่ืองจากมีจำนวนเจาหนาท่ีเพียงพอท่ีจะทำงานใหบรรลุผลสำเร็จ
ได และไดใหขอเสนอแนะเพ่ือผลสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติวา ควรมีการจัดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค
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ใหชัดเจน มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การไดรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือรวมท้ังการจัดสรรงบประมาณใหกับ
สถานีตำรวจชุมชนโดยเฉพาะ การสนับสนุนและการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี ทองใบ สุดชารี (2535) ศึกษาเร่ือง 
การนำนโยบายของวิทยาลยัครูสหาวิทยาลัยอีสานใตไปปฏิบัต ิซ่ึงศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการนำนโยบายของวิทยาลัยครูไป
ปฏิบัติ พบวา ตัวแปรดานโครงสรางนโยบายทรัพยากร การใหความรวมมือในการปฏิบัติงานการสนับสนุนทางการเมือง
การติดตอสื่อสาร และภาวะผูนำมีความสัมพันธกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติงาน กลาวคือหากอาจารยวิทยาลัยครูตาง ๆ ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานสูง และผูบริหารมีความสามารถใน
การใชภาวะผูนาท่ีดี จะมีผลใหการนำนโยบายไปปฏิบัติงานสูง และผูบริหารมีความสามารถในการใชภาวะผูนำท่ีดีจะมี
ผลใหการนำนโยบายไปปฏิบัติงานสูง และผูบริหารมีความสามารถในการใชภาวะผูนำท่ีดี จะมีผลใหการนำนโยบายไป
ปฏิบัติประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น และไดใหขอเสนอแนะวา หากมีการปรับปรุงโครงสราง ลดความซ้ำซอนในการทำงาน 
รวมท้ังการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยใหแกอาจารย การสงเสริมการมีสวนรวมของอาจารย และการสรางภาวะผูนำจะมี
ผลใหการนำนโยบายของวิทยาลัยครูไปปฏิบัติมีผลสำเร็จมากขึ้น อาคม ใจแกว (2533) ศึกษาเรื่อง การนำนโยบายไป
ปฏิบัติในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต : ศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความสำเร็จ โดยปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความสำเร็จ
ของการนำนโยบายไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตเนนในสวนของนโยบายสงเสริมการศึกษาใหกับชาวมุสลิมตวั
แบบหรือกรอบการศึกษาแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ แบบท่ี 1 เปนการศึกษากับกลุมเยาวชนไทยมุสลิม ตัวแปรอิสระ 
คือ ปจจัยประชาชนที่เนนเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความตองการสนับสนุนจากผูนำทองถิ่น และทาทีของประชาชนตอ
ขาราชการ และปจจัยดานชุมชน ท่ีเนนเฉพาะเจาะจงดานความยึดม่ันในวัฒนธรรม ตัวแปรตาม คือ ความสำเร็จของการ
นำนโยบายไปปฏิบัติ แยกเปน 3 มิติ คือ มิติแรกเปนความสำเร็จเชิงทัศนคติ มิติที ่สอง และสามพิจารณาในเชิง
พฤติกรรมการเรียนภาษาไทย และการเรียนภาษาอิสลามตามลำดับ สวนตัวแบบท่ี 2 เปนการศึกษากับกลุมตัวอยางท่ี
เปนขาราชการระดับลาง ตัวแบบน้ีตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยดานนโยบาย ปจจัยดานองคการ ปจจัยดานขาราชการปจจัย
ดานทรัพยากร และปจจัยดานการใชขอมูล และกระบวนการติดตอ ตัวแปรตามมีลักษณะทำนองเดียวกันกับ แบบแรก 
ผลการศึกษาพบวา การนำนโยบายไปปฏิบัติในพ้ืนที จังหวัดชายแดนภาคใตใหสำเร็จน้ันจะตองใหความสำคัญตอปจจัย 
3 ประการ คือ ปจจัยดานชุมชนท่ียึดม่ันในดานวัฒนธรรม ปจจัยดานนโยบาย และปจจัยดานขาราชการระดับลาง หาก
ขาราชการขาดความตั้งใจจริง ไมมีความสามารถดานวิชาชีพหรือไมอาจปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่แลว ถึงแม
นโยบายจะมีความชัดเจนสอดคลองกับสภาพปญหา และวัฒนธรรมของพ้ืนที เพียงใดก็อาจจะทำใหนโยบายลมเหลวได 
และเก้ือ วงศบุญสิน (2540) กลาววา นโยบายและแผนการปฏิบัติควรจะสะทอนคานิยมของสังคมไทยโดยท่ัว ๆ ไป ท้ัง
ระดับพ้ืนท่ีเปาหมายอันสูงสุดของการวางแผนพัฒนา คือ การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรท้ังหมด ในการจัดทำ
แผนพัฒนาท่ีทำออกมาจะตองครอบคลุมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และประชากร 

สำหรับแนวทางในการแกไขปญหาการบริหารงานภาครัฐแนวใหมตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
องคการบริหารสวนตำบลหวยโปง อำเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอนควรติดตั้งบริการฟรี Wifi ใหกับคนท่ีเขา
มารับบริการเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชาชนที่เขามารับบริการ ปรับปรุงการบริการแกประชาชนที่เขามารับ
บริการใหเทาเทียมกัน มีการพัฒนาในเรื่องของการเขียนปายบอกรายละเอียด ขั้นตอนการเขาใชบริการ หรือการมี
บุคลากรท่ีจัดไวสำหรับตอนรับ จะหาวิธีการใหม ๆ ท่ีชวยลดปญหาในเร่ืองของการลดเอกสารท่ีไมจำเปนออกเพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วในการใหบริการ ดานระบบสารสนเทศที่ดี ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการเก็บและวิเคราะห
ขอมูล ใหมีความทันสมัยมากขึ ้นเพื่อลดความผิดพลาดของขอมูลใหนอยลง สงเสริมใหมีการอบรมบุคลากรอยาง
สม่ำเสมอเพ่ือใหเกิดความเครงครัดในกฎ ระเบียบตาง ๆ ขององคการ และเปดโอกาสใหประชาชนไดมีการเขียนแสดง
ความคิดเห็นลงกลอง หรือมีชองบริการท่ีนำความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอองคกร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวรเดช 
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จันทรศร และลิขิต ธีรเวคิน (2530) ศึกษาเรื่อง การนำนโยบายไปปฏิบัติในระบบราชการไทย ซึ่งไดศึกษาการนำ
นโยบายไปปฏิบัติของกรมประมง มองวากุญแจสำคัญของความสำเร็จการนำนโยบายไปปฏิบัติของกรมประมง คือ 1) 
หนวยงาน องคการ กลุมบุคคลที่นำนโยบายไปปฏิบัติในสวนภูมิภาค และทองถิ่นขาดความเขาใจในนโยบายของ
สวนกลาง หรือนโยบายของกรม 2) หนวยงานระดับปฏิบัติขาดศักยภาพในดานบุคคล เครื ่องมือ อุปกรณ และ
งบประมาณ 3) ขาดการติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงานระดับภูมิภาค และทองถิ่นอยางเปนระบบ และ 4) ขาดการ
ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานของกรมระดับจังหวัด เชน ขาดความรวมใชทรัพยากร และวรสิทธ์ิ ตันศรีสกุล 
(2535) ศึกษาเร่ือง การนำนโยบายพัฒนาสถานีตำรวจชุมชนไปปฏิบัติไดศึกษาถึงปจจัยดานองคกรท่ีมีผลตอการนำโย
บายพัฒนาสถานีตำรวจชุมชนสยามสแควรไปปฏิบัติซึ่งรวมถึงงบประมาณและบุคลากร พบวา งบประมาณไมมผีลตอ
การนำนโยบายไปปฏิบัติ การกอตั้งสถานีตำรวจชุมชนสยามสแควรไมไดรับงบประมาณ เพื่อการนี้โดยเฉพาะ แตใช
งบประมาณจากสถานีตำรวจปทุมวัน และการไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ประกอบกับเจาหนาที ตำรวจแตละ
นายไดจัดหาวัสดุอุปกรณที จำเปน ตองมีใชดวยตนเองอยูแลว โดยความพอเพียงและความรูความสามารถของเจาหนา
ทำตำรวจมีผลตอการนำนโยบายไปปฏิบัติ กลาวคือนโยบายพัฒนาสถานีตำรวจประสบผลสำเร็จ เนื่องจากมีจำนวน
เจาหนาท่ีเพียงพอท่ีจะทำงานใหบรรลุผลสำเร็จได และไดใหขอเสนอแนะเพ่ือผลสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติวา 
ควรมีการจัดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงคใหชัดเจน มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยเหนือรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณใหกับสถานีตำรวจชุมชนโดยเฉพาะ การสนับสนุนและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 

1. ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรติดตั้งบริการฟรี Wifi ใหกับคนที่เขามารับบริการเพื่ออำนวยความ
สะดวกกับประชาชาชนท่ีเขามารับบริการ 

2. ดานเนนการใหความสำคัญตอบริการประชาชน ควรปรับปรุงในเร่ืองของการบริการแกประชาชนท่ีเขามา
รับบริการไมวาในฐานะใด ตางก็ตองไดรับบริการท่ีมีคุณภาพและเทาเทียมกัน 

3. ดานมีแนวทางการใหบริการที ่ชัดเจน ควรจะมีการพัฒนาในเรื ่องของการเขียนปายบอกรายละเอียด 
ขั้นตอนการเขาใชบริการ หรือการมีบุคลากรท่ีจัดไวสำหรับตอนรับ แนะนำผูเขามาใชบริการ เปนตน 

4. ดานการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ควรหาวิธีการใหมท่ีชวยลดปญหาในเร่ืองของการลดเอกสารท่ีไมจำเปน
ออกเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ 

5. ดานระบบสารสนเทศที่ดี ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการเก็บและวิเคราะหขอมูล ใหมีความ
ทันสมัยมากขึ้นเพ่ือลดความผิดพลาดของขอมูลใหนอยลง 

6. ดานการมีธรรมาภิบาล ควรสงเสริมใหมีการอบรมบุคลากรอยางสม่ำเสมอเพ่ือใหเกิดความเครงครัดในกฎ 
ระเบียบตาง ๆ ขององคการ 

7. ดานการมีสวนรวมของประชาชน ควรจะมีการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีการเขียนแสดงความคิดเห็นลง
กลอง หรือมีชองบริการท่ีนำความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมีตอองคกรแลวนำความคดิเหน็เหลาน้ันไปปรับปรุง แกไข และ
พัฒนาองคการใหดีขึ้น 
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ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาการจัดการภาครัฐแนวใหมขององคการบริหารสวนตำบลทั้งจังหวัดแมฮองสอน เพื่อเปน

ตัวชี้วัดวาองคการบริหารสวนตำบลแตละตำบลภายในจังหวัดวามีการจัดการภาครัฐแนวใหมอยูในระดับใด 
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความรูความเขาใจการจัดการาภครัฐแนวใหมของบุคลากรใน

หนวยงานอ่ืน ๆ 
3. ควรมีการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการนาการจัดการภาครัฐแนวใหมมาใชกับองคการบริหารสวนตำบล 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพของชุมชนหมูท่ี 1 ตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย จังหวัด
อางทอง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการสงเสริมสุขภาพโดยกระบวนการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพของชุมชนหมูท่ี 1 
ตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง และเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพ
ของชุมชนหมูที่ 1 ตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง ตามแนวคิดในพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติใน
รัฐธรรมนูญไทยพุทธศักราช 2540 ไดกำหนดสิทธิและหนาที ่ดานสุขภาพของประชาชนคนไทย มีสาระสำคัญ               
3 ประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่ง หลักการพื้นฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือสุขภาวะ ประเด็นที่สอง เรื่อง
สิทธิในสุขภาพ และประเด็นที่สาม ธรรมนูญแหงสิทธิ์และหนาที่ที่เกี่ยวกับสุขภาพ จากสาระสำคัญในประเด็น
ดังกลาวเปนเหตุผลใหเกิดการปฏิรูประบบสุขภาพ ปจจุบันปญหาของระบบสุขภาพ คือ มีการลงทุนไปมาก แตไดรับ
ผลตอบแทนทางสุขภาพนอย ทั้งนี้เนื่องจากระบบบริการสาธารณสุขเปนระบบรอตั ้งรับ วัตถุประสงคเพื่อการ
ซอมแซมสุขภาพ แตการสรางสุขภาพตองอาศัยการมีสวนรวมของคนท้ังหมดและสังคมท้ังหมดรวมกันสรางกลยุทธ
ศาสตร สรางสุขภาพตองใหความสำคัญกับการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เพื่อนำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
ชุมชนตอไป  
 การศึกษานี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนในชุมชนหมูที่ 1 ตำบล
จรเขรอง อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง จำนวน 315 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐาน จากการศึกษาพบวา 
 1. กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิงมากที่สุด (รอยละ 63.5) มีอายุมากกวา 40 ป (รอยละ 31.4)            
มีสถานภาพโสด (รอยละ 46.4) มีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี (รอยละ 59.6) มีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
(รอยละ 29.2) และสวนใหญมีรายได 10,000 – 20,000 บาท (รอยละ 45.1) 
 2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพของชุมชนหมูท่ี 1 ตำบลจรเขรอง 
อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน ยกเวนสถานภาพท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการสงเสริม
สุขภาพของชุมชนหมูท่ี 1 ตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย จังหวัดอางทองไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิต ิ0.05 
ปจจัยการมีสวนรวม ไดแก ดานการวางแผน มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพของชุมชนหมูท่ี 
1 ตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง (sig = 0.000), ดานการทำใหบังเกิดผล มีความความสัมพันธกับการ
มีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพของชุมชนหมูที่ 1 ตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง (sig = 0.000),              
ดานการใชประโยชน ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพของชุมชนหมูท่ี 1 ตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย 
จังหวัดอางทอง (sig = 0.000) และดานการไดรับผลประโยชน มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการสงเสริม
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สุขภาพของชุมชนหมูที่ 1 ตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง (sig = 0.000), ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
คำสำคัญ : การสงเสริมสุขภาพ, การมีสวนรวม, การรวมกิจกรรม 
 
Abstarct 
 The study on “Participating in Promoting Health of Community of Village No.1 , 
Chorakhe Rong Sub-District, Chaiyo District, Angthong Province” is aimed to studying on 
promoting health by Participating in Promoting Health in Community of Village No.1 , 
Chorakhe Rong Sub-District, Chaiyo District, Angthong Province and to searching factors 
that influence to Participating in Promoting Health in Community of Village No.1, Chorakhe 
Rong Sub-District, Chaiyo District, Angthong Province which based on the idea in National 
Health Security Act. In Constitution of The Kingdom of Thailand, B.E. 2540  had specified 
the rights and duties to healthcare of the Thai People in 3 points; the first is the fundamental-
legal principal of health and Well-being, the second is the right to access the good health and 
the last is the charter of rights and duties about health. The three points lead to reforming the 
healthcare system. In the present, the problem of healthcare system is high budget for 
investment but get low interest because the healthcare service is a defensive system and aimed 
to restore health. In the other hands, reinforcing the good health needs all the individual and 
social participation to establish the strategic. The supporting health need to give an 
importance to both reinforcing the good health and prevent disease for the durable 
development in the community. 
 This study is a quantitative research. The sample in this research are 315  persons in 
Village No.1, Chorakhe Rong Sub-District, Chaiyo District, Angthong Province. The tool for 
this research is questionnaires and the statistics for analyzing are percentage, average, S.D., 
One-way ANOVA and hypothesis testing. This study had shown that: 
 1 .  most of samples are women (65% ) , more than 40  years old (31 . 4% ) , single 
(46.4%), graduated degree (59.6%), government officer (29.2) and have a salary in 10,000 – 
20,000 Bath (45.1%) 
 2 .  the hypothesis testing had shown that “Participating in Promoting Health of 
Community of Village No.1 , Chorakhe Rong Sub-District, Chaiyo District, Angthong 
Province” depends on various individual factors except marriage status which influences to 
the Participating in Promoting Health of Community of Village No.1 , Chorakhe Rong Sub-
District, Chaiyo District, Angthong Province at the statistically significant level 0 . 0 5 . 
Participating-factors are the planning relating to Participating in Promoting Health of 
Community of Village No.1 , Chorakhe Rong Sub-District, Chaiyo District, Angthong 
Province. (sig = 0.000), the productiveness relating to Participating in Promoting Health of 
Community of Village No.1 , Chorakhe Rong Sub-District, Chaiyo District, Angthong 
Province. (sig = 0.000), the usage relating to Participating in Promoting Health of Community 
of Village No.1 , Chorakhe Rong Sub-District, Chaiyo District, Angthong Province. (sig = 
0.000) and the utility relating to Participating in Promoting Health of Community of Village 
No.1, Chorakhe Rong Sub-District, Chaiyo District, Angthong Province. (sig = 0.000), The 
result of the hypothesis testing is at the statistically significant level 0.01. 
  
Key word (s) : Supporting health, participation, participating in an activity 
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บทนำ 
 ตามแนวคิดในรางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติในรัฐธรรมนูญไทยพุทธศักราช 2540 ไดกำหนดสิทธิ
และหนาท่ีดานสุขภาพของประชาชนคนไทย ซ่ึงมีสาระสำคัญ 3 ประเด็น คือ ประเด็นท่ีหน่ึง หลักการพ้ืนฐานทาง
กฎหมายท่ีเก่ียวกับสุขภาพหรือสุขภาวะ ประเด็นท่ีสอง เร่ืองสิทธิในสุขภาพ และประเด็นท่ีสาม ธรรมนูญแหงสิทธ์ิ
และหนาที่ที่เกี่ยวกับสุขภาพ จากสาระสำคัญในประเด็นดังกลาวเปนเหตุผลใหเกิดการปฏิรูประบบสุขภาพ โดย
องคการอนามัยโลกไดใหคำจำกัดความไววา สุขภาพ คือ สุขภาวะที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคม อยูใน
สังคมท่ีมีศานติสุข ไมเฉพาะการไมพิการหรือไมมีโรคเพียงเทาน้ัน (WHO Geneva, 1986 อางถึงในพิสมัย จันทวิมล 
2541: 3) “สุขภาพดีเปนสิทธ์ิของทุกคน ทุกคนควรมีโอกาสท่ีจะเขาถึงการมีสุขภาพท่ีดี ไดอยางแทจริง โดยทุกคน
ทุกสวนของสังคมจะตองรวมสรางสุขภาพดี ” ซ่ึงจากคำนิยามความหมายของสุขภาพแสดงใหเห็นชัดวา สุขภาวะท่ี
สมบูรณทั้งทางกาย ทางใจ และทางสังคมเปนจุดมุงหมายของบุคคลและสังคม เปนอุดมการณแหงการปฏิรูป
สุขภาพ เปนสวนหน่ึงแหงความมีศักดิ์ศรีของความ เปนมนุษยและสิทธิดังกลาวจะเกิดขึ้นไมได ถาบุคคลไมมีหนาท่ี
ไมมีสวนรวมในการสรางสุขภาพที่ดี ใหเกิดขึ้นแกตนเอง คนอื่นและสังคม ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานของการสราง
สุขภาพ ดังน้ัน หลักการสำคัญของการปฏิรูประบบสุขภาพและกฎหมายสุขภาพแหงชาติ จึงกำหนดอยูบนหลักการ
พ้ืนฐาน 2 ประการ คือ 1) หลักการรวมแรงรวมใจกันทางสังคมท่ีมนุษยในสังคมตองรวมกันสรางสุขภาวะใหเกิดขึ้น
ท้ังกับตนเองและผูอ่ืนๆ เปนศีลธรรมของคนในสังคมและเปนศีลธรรมของสังคมท่ีจะตองอุมชูคน หลักการท่ีวาน้ีเปน
หลักการสากลที่ปรากฎมาตั้งแตพุทธกาลและก็มาสะทอนอยูในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 2) หลักการ
พ้ืนฐานในเร่ืองสุขภาวะ คือ นอกจากบุคคลมีหนาท่ีตองสรางใหสุขภาวะเกิดขึ้นแลว บุคคลในฐานะมนุษยยังมีสิทธิ
ในการมีสุขภาพที่ดี สิทธิในการมีสุขภาพที่ดีนั้นเปนสิทธิสำคัญในชีวิต รางกาย และความเปนมนุษย (บวรศักดิ์ 
อุวรรณโณ 2543 : 6-9) 
 ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย สาระในสวนที่เกี่ยวของกับสุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคม          
ไดกำหนดสิทธิในสุขภาพของบุคคลที่พึงไดรับอยางนอย 6 สิทธิ คือ 1) สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารที่กระทบกับ
สุขภาพ คุณภาพชีวิตของตน 2) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในเรื ่องที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต 
สิ่งแวดลอม 3) สิทธิในการมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ 4) สิทธิในการเขาชื่อเสนอกฎหมายท่ีคุมครองสุขภาพของคนไทย 
5) สิทธิในการรวมรับบริการดานสุขภาพที่มีประสิทธิภาพไดมาตรฐานอยางเทาเทียมและเสมอภาพโดยถวนหนา           
6) สิทธิท่ีจะรวมตรวจสอบกระบวนการในบริการดานสุขภาพท้ังของรัฐและเอกชน เพ่ือใหประชาชนคนไทยทุกคน
ไดรับสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540 (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2543 : 12-17) 
 ปญหาของระบบสุขภาพในปจจุบัน คือ การมีลงทุนไปมาก แตไดรับผลตอบแทนทางสุขภาพนอยตัวเลข
คาใชจายดานสุขภาพมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นมาก แตผลตอบแทนทางสุขภาพยังไมคุมคาดูไดจาก 2 เรื่องใหญ ๆ คือ            
1) ประชาชนยังเจ็บปวยลมตายโดยไมจำเปนจำนวนมากดวย 3 สาเหตุ คือ อุบัติเหตุ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง 2) ผูเจ็บปวย
แลวยังไดรับบริการไมเพียงพอ ทั้งนี้เนื่องจากระบบบริการสาธารณสุขเปนระบบรอตั้งรับ วัตถุประสงคเพื่อการซอม
สุขภาพ แตการสรางสุขภาพตองอาศัยการมีสวนรวมของคนทั้งหมดและสังคมทั้งหมดรวมกันสรางยุทธศาสตรสราง
สุขภาพตองใหความสำคัญกับการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคกับความเปนประชาค (ประเวศ วะสี 2541:10-13) 
 การสงเสริมสุขภาพ คือ กระบวนการเพิ่มความสามารถของคนในการควบคุมดูแลและพัฒนาสุขภาพ
ตนเองใหดีขึ้นในการท่ีจะบรรลุสุขภาวะท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ และสังคม ปจเจกบุคคลหรือกลุมบุคคลจะตองมี
ความสามารถท่ีจะบงบอกและตระหนักถึงความมุงมาดปรารถนาของตนเองท่ีจะตอบสนองความตองการของตนเอง 
และสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับตนใหเขากับสิ่งแวดลอม (พิสมัย จันทวิมล 2541:57) และจากการประชุม
นานาชาติเรื่องการ สงเสริมสุขภาพครั้งที่ 1 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดาที่ประชุมไดประกาศ “กฎบัตร
ออตตาวา” เพ่ือเสนอกลยุทธ ในการสงเสริมสุขภาพ 3 ประการ คือ 1) การชี้นำดานสุขภาพ (Advocacy) 2) การ
เพ่ิมความสามารถ (Enabling) ใหทุกคนบรรลุถึงศักยภาพสูงสุดดานสุขภาพ 3) การไกลเกลี่ย (Mediating) ระหวาง
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กลุมผลประโยชนท่ีแตกตางกันในสังคมเพ่ือจุดมุงหมายดานสุขภาพ ท้ังน้ีเพ่ือเสริมสรางความเขมแขง็ใหชมุชนในการ
คิดวิเคราะห ตัดสินใจเลือกและกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพในชุมชน 5 ประการ คือ 
 1. สรางนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ (Build Public Policy) 
 2. สรางสรรคสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ (Create Supportive Environment) 
 3. เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง(Strength Community Action) 
 4. พัฒนาทักษะสวนบุคคลใหเขมแข็ง (Develop Person Skill) 
 5. การปรับเปลี่ยนบริการสาธารณสุข (Reorient Skills) 
 ทั้งน้ี เพ่ือนำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development) ในชุมชนตอไป ซึ่งทั้งกลยุทธและ
กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพน้ี ถือวาเปนการสงเสริมสุขภาพแนวใหมท่ีสอดคลองกับสิทธิและหนาท่ีของคนไทยตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540 และเปนดัชนีชี้วัดการสงเสริมสุขภาพในการมีสวนรวมในการสงเสริม
สุขภาพองชุมชน ซ่ึงจะบรรลุความสำเร็จอยางยั่งยืน ประชาชนคนไทยทุกคนจะตองอาศัยความรวมแรงรวมใจ 
 ผูวิจัยจึงศึกษาการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพของชุมชนหมูท่ี 1 ตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย จังหวัด
อางทอง ผลการวิจัยสามารถนำไปใชเปนแนวทางเพ่ือการพัฒนาหรือขอเสนอแนะตาง ๆ  เก่ียวกับการมีสวนรวมของ
ชุมชนภายใตนโยบายสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา หมูท่ี 1 ตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง  
  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับปจจัยการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพของชุมชนหมูท่ี 1 ตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย 
จังหวัดอางทอง 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพของชุมชนหมูที่ 1 ตำบลจรเขรอง 
อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ   ตัวแปรตาม 

 
 

ปจจัยการมีสวนรวม 
1. ดานการวางแผน 
2. ดานการทำใหบงัเกิดผล 
3. ดานการใชประโยชน 
4. ดานการไดรับผลประโยชน 
 

การมีสวนรวมในการสงเสริม
สุขภาพของชุมชนหมูที่ 1  

ตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย 
 จังหวัดอางทอง 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดตอเดือน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตดานเน้ือหา 
 การวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพของชุมชนหมูท่ี 1 ตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย จังหวัด
อางทอง กำหนดขอบเขตจากการศึกษาตามแนวคิด ทฤษฎี หลักการและเอกสารงานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของ ปจจัย
การมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพของชุมชนหมูที่ 1 ตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย จังหวัดอางทองประกอบดวย             
4 ปจจัย คือ ปจจัยดานการวางแผน ปจจัยดานการทำใหบังเกิดผล ปจจัยดานการใชประโยชน และปจจัยดานการ
ไดรับผลประโยชน สงผลตอการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพของชุมชนหมูที่ 1 ตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย 
จังหวัดอางทอง  
2. ขอบเขตดานประชากร 
 ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนหมูที่ 1 ตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง จำนวน 1,480 คน 
(ขอมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2562) 
3. ขอบเขตดานระยะเวลาดำเนินการ 
 การดำเนินการวิจัยระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 – เดือนมกราคม พ.ศ.2563 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ในการวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพของชุมชนหมูท่ี 1 ตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย จังหวัด
อางทอง ในคร้ังน้ีเพ่ือ 
 1. เพ่ือใหทราบการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพของชุมชนหมูท่ี 1 ตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย จังหวัด
อางทอง  
 2. เพื่อใหทราบปจจัยมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพของชุมชนหมูที่ 1 ตำบลจรเขรอง 
อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง 
 3. ผลการวิจัยสามารถนำไปใชเปนแนวทางเพ่ือการพัฒนาหรือขอเสนอแนะตาง ๆ เก่ียวกับการมีสวนรวม
ของชุมชนหมูท่ี 1 ตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง 
 

วิธีวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง“การมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพของชุมชนหมูท่ี 1 ตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย จังหวัด
อางทอง” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพของชุมชนหมูท่ี 1 ตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย 
จังหวัดอางทอง เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. วิธีการสุมตัวอยาง 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใช 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือเปนเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยศึกษาจากเอกสารรายงานวิจัยตาง ๆ ประกอบดวยขั้นตอน ดังน้ี 
 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนแบบปลายปด (Close end question) 
ใหเลือกตอบในชองท่ีกำหนด 
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 สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการมีสวนรวม สวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย นอยท่ีสุด โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนนในแตละระดับลักษณะของขอคำถามประกอบดวยขอความท่ี
เปนใหความสำคัญในแตละดาน แตละคำถามมีคำตอบใหเลือกตอบเปนมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยในแตละ
คำถามจะแบงระดับความสำคัญ ออกเปน 5 ระดับ ซ่ึงเปนระดับการวัดขอมูลแบบ อันตรภาคชั้น (Interval Scale)  
 สวนท่ี 3 แบบสอบถามการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพของชุมชนหมูท่ี 1 ตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย 
จังหวัดอางทอง สวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มีสวนรวมมากท่ีสุด มีสวนรวมมาก มีสวนรวมปานกลาง มีสวนรวม
นอย มีสวนรวมนอยที่สุด โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนนในแตละระดับลักษณะของขอคำถามประกอบดวย
ขอความที่เปนใหความสำคญัในแตละดาน แตละคำถามมีคำตอบใหเลือกตอบเปนมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ 
แตละคำถามมีคำตอบใหเลือกตอบเปนมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยในแตละคำถามจะแบงระดับความสำคญั 
ออกเปน 5 ระดับ ซ่ึงเปนระดับการวัดขอมูลแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 
 

อภิปรายผล 
 1. ระดับปจจัยการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพของชุมชนหมูท่ี 1 ตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย จังหวัด
อางทอง ผลการศึกษา พบวา ปจจัยการมีสวนรวม โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเปนรายดานโดย
เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผนอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือดานการไดรับ
ผลประโยชนอยูในระดับมากท่ีสุด ดานการทำใหบังเกิดผลอยูในระดับมากท่ีสดุ ดานการใชประโยชนอยูในระดับมาก
ท่ีสุดซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1986) ไดจำแนกขั้นตอนการมีสวนรวม ดังน้ี  
 ขั้นที่ 1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้น ประการ
แรกสุดที่ตองกระทำคือ การกำหนดความตองการ และการจัดลำดับความสำคัญ ตอจากนั้นก็เลือกนโยบายและ
ประชาชนท่ีเก่ียวของ การตัดสินใจน้ีเปนกระบวนการตอเน่ืองท่ีตองดำเนินการไปเร่ือยๆ ตั้งแตการตัดสินใจในชวง
เร่ิมตน การตัดสินใจในชวงดำเนินการวางแผน และการตัดสินใจในชวงการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว  
 ขั ้นที ่ 2 การมีสวนรวมในการดำเนินงาน (Implementation) ในสวนที ่เปนองคประกอบของการ
ดำเนินงานโครงการน้ันไดมาจากคำถามวาใครจะทำประโยชนใหแกโครงการไดบางและจะทำประโยชนไดโดยวิธีใด 
เชน การชวยเหลือดานทรัพยากร การบริหารงาน และการประสานงาน และการขอความชวยเหลือ เปนตน  
 ขั ้นที ่ 3 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefits) ในสวนที ่เกี ่ยวกับผลประโยชนนอกจาก
ความสำคัญของผลประโยชนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว ยังจะตองพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน
ภายในกลุมดวย ผลประโยชนของโครงการนี้รวมทั้งผลที่เปนประโยชนทางบวก และผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เปน
ผลเสียของโครงการ ซ่ึงจะเปนประโยชนและเปนโทษตอบุคคลและสังคมดวย  
 ขั้นที่ 4 การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) การมีสวนรวมในการประเมินผลนั้นสิ่งสำคัญ
จะตองสังเกต คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง(Expectation) ซึ่งมีอิทธิพล
สามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตางๆ ไดความสำคัญและประโยชนของการมีสวนรวม  
 2. ปจจัยการมีสวนรวมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพของชุมชนหมูที่ 1 ตำบล
จรเขรอง อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ มีสวนรวมในการสงเสริม
สุขภาพของชุมชนหมูที่ 1 ตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบคุคลไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ีแตกตางกัน สงผลตอการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพของชุมชน
หมูท่ี 1 ตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย จังหวัดอางทองแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยวชิราวรรณ นิลเกตุ (2553) 
การศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตำบลบานเดื่อ 
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย กลุมตัวอยาง 373 คน จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
ผลการศึกษาพบวาโดยภาพรวมประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในระดับปานกลาง โดยแยกเปนรายดาน
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ระดับมาก 1 ดาน ไดแกดานการวางแผนและการตัดสินใจ ระดับปลานกลาง 1 ดาน ไดแกดานการดาเนินการ และ
ในระดับนอย 2 ดาน ไดแก ดานการรับผลประโยชนและดานการประเมินผล สวนการจำแนกตาม เพศ ประชาชนท่ี
มีเพศตางกัน พบวาระดับการมีสวนรวมโดยรวมในทุกดานไมแตกตางกัน สวนประชาชนท่ีมีอายุ อาชีพ และระดับ
การศึกษาตางกัน พบวาการมีสวนรวมในการพัฒนาโดยรวมรายดานแตกตางกัน ซึ่งโอกาสนี้ สามารถใชเปน
ประโยชนและหาแนวทางใหประชาชานสามารถเขามามีสวนรวมในการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลบาน
เดื่อมากยิ่งขึ้นไป 
 3. ปจจัยการมีสวนรวม ไดแก ดานการวางแผน ดานการทำใหบังเกิดผล ดานการใชประโยชน และดาน
การไดรับผลประโยชน มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพของชุมชนหมูที่ 1 ตำบลจระเขรอง 
อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภิรดี ลี้ภากรณ (2554)   
ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอมในเขตควบคุมมลพิษ : กรณีศึกษาชุมชน
มาบชะลูด อ.เมือง จ.ระยอง ผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมในระดับการใหขอมูลขาวสารเปนระดับที่มี
คาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 2.95 รองลงมาการมีสวนรวมในระดับสรางความรวมมือ มีคาเฉลี่ย 2.59 และ ระดับการมีสวน
รวมท่ีมีคาเฉลี่ยท่ีต่ำท่ีสุดคือ การมีสวนรวมในระดับการหารือและการมีสวนรวมเขามามีบทบาท มีคาเฉลี่ยเทากันคอื 
2.53 แตอยางไรก็ตามทุกระดับการมีสวนรวมอยูในระดับการแปลความหมายวาอยู ในระดับที ่ดีทุกรายการ              
สวนผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมสูงที่สุด รองลงมาคือการไดรับขอมูลขาสาร      
ความไววางใจระหวางประชาชนท่ีมีสวนรวม 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. การสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพควรใหความสำคัญกับกลุ มเปาหมาย          
เพ่ือสงเสริมใหมีสวนรวมใหมากท่ีสุด และใหความยอมรับในศักยภาพของทุกคนอยางเสมอภาค  
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษาการสรางเสริมสุขภาพโดยการมีสวนรวมของชุมชนในทุกกลุ มชวงวัยของประชาชนใน            
พื้นที่ โดยคนหาสภาพปญหา ความตองการและสรางแนวทางในการสรางเสริมสุขภาพ และวางแผนดําเนินงาน          
ดานสุขภาพใหชุมชนเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 2. ควรศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพดวยการบูรณาการระบบ สุขภาพระดับ
อําเภอและจังหวัดเพ่ือสรางเครือขาย และความเขมแข็งของชุมชนในพัฒนารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพท่ียั่งยืน 
 3. ควรทำการวิจัยหัวขอในการวิจัยท่ีมีความนาสนใจเพ่ิมเติม เชน บทบาทของผูนำทองถิ่นท่ีสงผลตอการมี
สวนรวมในการสงเสริมสุขภาพในสวนองคการบริหารสวนตำบล เทศบาล หรือ องคการบริหารสวนจังหวัดหรือเขต
ปกครองพิเศษ เปนตน 
 4. ควรทำการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพ่ือพัฒนาการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพของชุมชนระบบเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศของของชุมชน เพื่อเปนการเชื่อมโยงการใหบริการการรับรูขาวสารระหวางชุมชนและการมี
สวนรวมกับประชาชน เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนอยางแทจริงในระดับทองถิ่นและระดับชาติตอไป  
 
กิตติกรรมประกาศ  
 บทความวิจัยฉบับนี้สำเร็จสมบูรณได ดวยความกรุณา และความชวยเหลือเปนอยางดียิ ่ง จากผูชวย
ศาสตราจารย ดร.สืบพงศ สุขสม อาจารยที่ปรึกษา ที่กรุณาใหความอนุเคราะหขอเสนอแนะ และตรวจแกไข
ขอบกพรองดวยความเอาใจใสตลอดมาตั้งแตตนจนเสร็จเรียบรอย ผูเขียนขอขอบพระคุณไวเปนอยางสูงและ
ขอขอบพระคุณคณาจารยประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตทุกทานท่ีใหความชวยเหลือดวยดี  
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ขอขอบพระคุณ ผูทรงคุณวุฒิท่ีไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญพิจารณาความถูกตอง ความแมนยำ และ ความเท่ียงตรง 
ในดานเน้ือหาของบทความวิจัยน้ี  

ขอขอบคุณองคกร หนวยงานภาครัฐ เจาหนาที่ ผูบังคับบัญชาในตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย จังหวัด
อางทอง ทุกทาน ท่ีใหขอมูลในเชิงลึกท่ีสะทอนความเปนจริงในการนำเสนอการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพของ
ชุมชนฯ และขอเสนอแนะดีๆ ไดกรุณาใหความสะดวก ความรวมมือและอ่ืนๆ ในการทำบทความคร้ังน้ี 
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การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลรอนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 
Administration with Good Governance of Ronthong Municipality, Prachaup Khiri Khan 
Province 
 
ผูวิจัย    ศิวะ  ฤทธ์ิเลิศ 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวัฒน  สิริพรวุฒิ 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลรอนทอง อำเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีวัตถุประสงคเพื ่อเพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เปรียบเทียบการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลรอนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

การศึกษานี้ เปนการวิจัยเชิงสำรวจ โดยประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรของเทศบาลตำบล
รอนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ท้ังหมด ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีภายในหนวยงานตาง ๆ ของเทศบาล 
ดังนี้ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองชาง กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดลอม กองการศึกษา กองวิชาการและ
แผนงาน โดยปฏิบัติหนาท่ีในป พ.ศ.2562 จำนวน 110 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช
ในการ วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความ แปรปรวนทางเดียว 
และการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบวา 

 บุคลากรสวนใหญของเทศบาลตำบลรอนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีอายุ 31-40 ป 
และ อายุ 41-50 ป (รอยละ 30.9) มีระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี (รอยละ 58.2) มีตำแหนงเปนพนักงาน/
ลูกจาง (รอยละ 60) มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 6-10 ป (รอยละ 58.2) และมีรายไดสวนใหญอยูที่ 10,000- 20,000 
บาท (รอยละ 72.7) กลุมตัวอยางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลรอนทอง แตละดานพบวา 
ดานหลักนิติธรรม อยูในระดับดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.49) ดานหลักคุณธรรม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.49)             
ดานหลักความโปรงใส อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.55) ดานหลักความมีสวนรวม อยูในระดับมากท่ีสุด 
(คาเฉลี่ย = 4.52) ดานหลักความรับผิดชอบ อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.57) และดานหลักความคุมคา อยู
ในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.55)  

 
คำสำคัญ : การบริหาร, หลักธรรมาภิบาล 
 
Abstarct 

Study of the administration in accordance with the principles of good governance of 
Ron Thong Sub-district Municipality, Bang Saphan District, Prachuap Khiri Khan Province. 
The objective is to study the administration in accordance with the principles of good 
governance. Compare the administration according to the principles of good governance of 
RonThong Subdistrict Municipality, Bang Saphan District, Prachuap Khiri Khan Province. 
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This study is a survey research. The population used in this research the personnel 
with Ronthong Sub-district Municipality, Bang Saphan District, Prachuap Khiri Khan 
Province. They perform their duties within the various departments of the municipality as 
follows: Office of the Municipal Clerk, Division of Finance Division, Division of technician, 
Division of Public Health and Environment, Education Division, Academic Division and 
Planning; a total of 110 people. The instrument used in the study was a questionnaire. 
Statistics used in data analysis includes percentage, mean, standard deviation , one-way 
ANOVA and hypothesis testing. The results of the research showed that:  

 Most personnel with Ronthong Sub-district Municipality Bang Saphan District, 
Prachuap Khiri Khan province is 31-40 years old and 41-50 years old, with the same average 
of 30.9%. Those with Lower than bachelor's degree averaged 58.2%. Have a position as an 
employer / employee averaged 60%. They had a period of performing their duties for 6-10 
years averaged 58.2% and those with incomes between 10,000-20,000 baht averaged 72.7 %  
The sample of the administration according to the good governance principles with Ronthong 
Subdistrict Municipality; found that in terms of "Rule of law" was at very good level (mean 
= 4.49), in terms of "Morality" was at a good level (mean = 4.49), in terms of "Transparency" 
was at the very good level (mean = 4.45), in terms of "Participation" was at very good level 
(mean = 4.52), in terms of "Accountability" was at very good level (mean = 4.57)and in terms 
of "Value for money" was at very good level (mean = 4.55).  

 
Key word (s) : Administration, Good Governance 
 

บทนำ 
การบริหารจัดการภาครัฐไทยในอดีตท่ีใหความสำคญักับการกำกับควบคุม สายการบังคับบัญชา ประชาชน

มีสวนรวมทั้งในการกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลในขอบเขตที่จำกัด การ
บริหารจัดการภาครัฐไทยใหความสำคัญกับการจัดบริการสาธารณะโดยผานกลไกของหนวยงานของรฐัเพียงอยาง
เดียว บทบาทของนักบริหารรัฐกิจเองก็ทำหนาที่เพียงวางแผน จัดองคการ จัดหาบุคลากร สั่งการ ประสานงาน 
จัดทำงบประมาณ รายงานผลการทำงาน รูปแบบการดำเนินงานท่ีองคการภาครัฐตางดำเนินการกันอยูเปนปกติไม
สามารถแกไขปญหาท่ีเขามาทาทาย และตอบสนองความตองการของประชาชน (ถวิลวดี บุรีกุล, 2546: 1) หรือไม
สามารถอำนวยประโยชนใหกับประชาชนไดอยางเต็มท่ีตามวัตถุประสงคขององคการภาครัฐท่ีไดวางไว แมวาตลอด 
2 ทศวรรษที่ผานมานับจากประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ประเทศไทยจะมี
การปฏิรูประบบราชการมาอยางตอเน่ืองโดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการโดยนำแนวคิดการบริหารแบบ
มุงเนนผลสัมฤทธิ์ การบริการภาครัฐแนวใหม มีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการจากสวนกลางไปยังสวน
ทองถิ่น มีการนำนวัตกรรมการบริหารจัดการใหม ๆ เชน การจัดจางคนนอกเขาดำเนินการแทนรัฐ การแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ การจัดตั้งองคการในรูปแบบใหม ๆ  

"การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี" เปนแนวคิดที่เกิดขึ้นในสังคมไทยชวงวิกฤตเศรษฐกิจในป             
พ.ศ. 2540 ซึ่งเชื่อวาสาเหตุสำคัญมาจากความบกพรอง ออนแอ หยอนประสิทธิภาพของกลไกดานการบริหาร
จัดการทั ้งภาครัฐและเอกชน จึงตองการวางรากฐานในการบริหารราชการแนวใหม ไปพรอมกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของภาคเอกชน เปนการบริหารงานโดยประชารัฐท่ีมีการสงเสริมใหมีการเชื่อมโยง
เปนพหุภาคี และประสานการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ระหวางองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการ
จัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความตอการและปญหาของประชาน ดวยการมีสวนรวมของ
ประชาชน และความรับผิดชอบของหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน ที ่มีตอประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โปรงใส เสมอภาค(กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น,2555:1) 
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จากปญหาและสาเหตุดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของเทศบาลตำบลรอนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธในฐานะท่ีผูวิจัยเปนบุคลากรในสังกัดเทศบาล
ตำบลรอนทองซึ่งเปนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงเห็นความสำคัญในประเด็นการนำหลักธรรมาภิบาลมา
เปนแนวทางปฏิบัติ ซ่ึงขอมูลท่ีไดสามารถนำไปปรับปรุงการดำเนินงานการพัฒนาและแกไขปญหาตาง ๆ ในองคกร
นำมาซ่ึงประโยชนสุขของประชาชนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลรอนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลรอนทอง อำเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
งานวิจัยเร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลรอนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ผูวิจัยกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 
ตัวแปรตน           ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลรอนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลรอนทอง 
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 2)เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบล
รอนทองอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 
บุคลากรของเทศบาลเทศบาลตำบลรอนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ทั้งหมดจำนวน 110 คน 
สถิติท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงแบนมาตรฐาน คา t-test และคา F-test 

 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. อาย ุ
2. ระดับการศึกษา 
3. ตำแหนงหนาท่ี 
4. ระยะเวลาการปฏิบตังิาน 
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตำบลรอนทอง อำเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
1. หลักนิตธิรรม  
2. หลักคุณธรรม  
3. หลักความโปรงใส  
4. หลักการมีสวนรวม  
5. หลักความรับผดิชอบ  
6. หลักความคุมคา 
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ผล/สรุปผล 
1. ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญอยูในชวงอายุ 31-40 ป และ 41-50 ป ซึ่งมีจำนวนประชากร 34 คน 

เทากันและคิดเปนรอยละ 30.9 เทากัน รองลงมาอยูในชวงอายุ 20-30 ป มีประชากรจำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 
24.5 และอายุ 51 ปขึ้นไป จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 13.6  

2. ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีการศึกษาที่ต่ำกวาระดับปริญญาตรี จำนวน 64 คน คิดเปน รอยละ 
58.2 รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 30.9 และสูงกวาปริญาตรีจำนวน 12 คน             
คิดเปนรอยละ 10.9 

3. ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญอยูในตำแหนงพนักงาน/ลูกจาง จำนวน 66 คน คิดเปนรอยละ 60 รองลงมา
เปนขาราชการ จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 24.5 และตำแหนงผูบริหาร จำนวน 17 คน คิดเปน รอยละ 15.5 

4. ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 6-10 ป จำนวน 64 คน คิดเปนรอยละ 58.20 
รองลงมามีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-5 ป จำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 32.70 ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน 
11-15 ป จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 4.5 และ 16 ปขึ้นไปจำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 4.5  

 5. ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีรายไดตอเดือน 10,000-20,000 บาท จำนวน 80 คน คิดเปนรอยละ 
72.7 รองลงมามีรายไดตอเดอืน 20,001-30,000 บาท จำนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 16.4 รายไดตอเดือน 30,001-
40,000 บาท จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 6.4 และ 40,001 บาทขึ้นไป จำนวน 5 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 4.5 

6. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลรอนทอง ดานหลักนิติธรรมอยูในระดับมาก             
( X  = 4.49 ,SD=0.56) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา เทศบาลมีการปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ ใหเหมาะสม
กับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง อยูเสมอ มีคาเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.57 ,SD=0.71) รองลงมา คือ เปดโอกาสใหประชาชน
ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับตาง ๆ  ท่ีจะมีผลบังคับใชกับชุมชน/หมูบาน ( X  = 4.49 ,SD=0.71) 
ผูบริหารปฏิบัติตอประชาชนดวยความเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ ( X  = 4.45 ,SD=0.77) และการบริหารงานของ
เทศบาล มีความชัดเจนปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคบั ของทางราชการ (X =4.44,SD=0.70) ตามลำดับ 

7. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลรอนทอง ดานหลักคุณธรรม อยูในระดับมาก          
( X  = 4.49 ,SD=0.55) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา บุคลากรของเทศบาลซื่อสัตยสุจริต ตรงตอเวลา และ
บริการประชาชนดวยความเสมอภาค มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.53 ,SD=0.63) รองลงมาคือ บุคลากรของเทศบาล
ปฏิบัติหนาที ่ โดยยึดหลักคุณธรรมมีภาวะความเปนผูนำ ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกประชาชน ( X  = 4.51 
,SD=0.70) บุคลากรของเทศบาลมีมนุษยสัมพันธ มีความสุภาพออนโยนและมีไมตรีจิตพรอมใหบริการกับประชาชน 
(X  = 4.47 ,SD=0.74) และบุคลากรของเทศบาลมีความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันในความถูกตอง เปนธรรม และเสมอ
ภาคตอการบริหารงาน (X  = 4.46 ,SD=0.71) ตามลำดับ 

 8. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลรอนทอง ดานหลักความโปรงใส อยูในระดับ
มากท่ีสุด (X  = 4.55 ,SD=0.49) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา การเปดโอกาสใหประชาชนติดตามตรวจสอบ 
การบริหารงานของเทศบาล มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.64 ,SD=0.54) รองลงมา กระบวนการทำงานของเทศบาล
เปดเผย ตรงไปตรงมา พรอมท่ีจะไดรับการตรวจสอบอยูตลอดเวลา (X  = 4.58 ,SD=0.58) ขอมูลขาวสารท่ีเผยแพร
ตอสาธารณชนมีความถูกตองตรงกับความเปนจริง ( X  = 4.53 ,SD=0.66) และการบริหารงานภายใน เทศบาล             
มีการเปดเผยตอสาธารณชน เชน ประชาสัมพันธ/ปดประกาศ ใหประชาชนรับทราบ ( X  = 4.45 ,SD=0.61) 
ตามลำดับ 

9. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลรอนทอง ดานหลักความมีสวนรวม อยูในระดับ
มากที่สุด ( X  = 4.52 ,SD=0.61) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล เชน การแขงขันกีฬา การรดน้ำดำหัวผูสูงอายุ และงานประเพณีตาง ๆ 
เปนตน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.54 ,SD=0.73) รองลงมา เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี สวนรวมในการ
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ประเมินผลงาน (X  = 4.53 ,SD=0.77) เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี สวนรวมในการติดสินใจเร่ืองสำคัญ
ที่มีผลกระทบตอชุมชน ( X  = 4.51 ,SD=0.63) และเปดโอกาสใหประชาชนเขารับฟงการประชุมสภา เพื่อกำหนด
นโยบาย และออกระเบียบขอบังคับของเทศบาล (X = 4.49 ,SD=0.78) ตามลำดับ 

 10. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบล ดานหลักความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก
ที่สุด ( X  = 4.57 ,SD=0.50) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา บุคลากรของเทศบาลมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.65 ,SD=0.57) รองลงมา มีการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
และเปาหมายขององคกรไวอยางชัดเจน (X  = 4.64 ,SD=0.60) การปฏิบัติงานของเทศบาลคำนึงถึงความรับผิดชอบ
ตอชุมชน ( X  = 4.56 ,SD=0.63) และเทศบาลมีความสนใจและเอาใจใสตอปญหาของประชาชนและเรงแกไขเพ่ือ
บรรเทาความเดือดรอน (X  = 4.45 ,SD=0.63) ตามลำดับ  

11. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลรอนทอง ดานหลักความคุมคา อยูในระดับ
มากท่ีสุด (X  = 4.55 ,SD=0.57) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา การปฏิบัติงานของเทศบาลมีความรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.64 ,SD=0.59) รองลงมา มีการรณรงคใหประชาชนประหยัดทรัพยากร 
ธรรมชาติและยึดแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ( X  = 4.61 ,SD=0.64)การใชงบประมาณมีความคุมคา เม่ือ
เปรียบเทียบกับผลประโยชนที ่ชุมชน/หมู บานจะไดรับ ( X  = 4.53 ,SD=0.73) และบุคลากรของเทศบาลใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางประหยัดใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม (X  = 4.43 ,SD=0.71) ตามลำดับ 

12. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลรอนทอง อยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.53 
,SD=0.45) และเมื ่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ดานความรับผิดชอบมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.64 ,SD=0.59) 
รองลงมา มีดานความโปรงใส ( X  = 4.55 ,SD=0.49) ดานความคุมคา ( X  = 4.55,SD=0.57) ดานการมีสวนรวม    
(X  = 4.52 ,SD=0.61) ดานนิติธรรม (X  = 4.49 ,SD=0.56) และดานคุณธรรม ( X  = 4.49 ,SD=0.55) ตามลำดับ 

13. พบวาผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นรวมไมแตกตางกัน (sig = 0.491) จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

14. พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นรวมไมแตกตางกัน (sig = 0.459) 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

15. พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ที่มีตำแหนงหนาที่ตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน (sig = 0.232)         
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

16. พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน (sig = 0.230) 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

17. พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน (sig = 0.136)            
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล  
  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลรอนทอง จำแนกตามปจจัยสวนบุคลลผูตอบ
แบบสอบถาม สวนใหญอยูในชวงอายุ 31-40 ป และ 41-50 ป ซึ่งมีจำนวนประชากร 34 คน เทากันและคิดเปน
รอยละ 30.9 เทากัน มีการศึกษาที่ต่ำกวาระดับปริญญาตรี จำนวน 64 คน คิดเปนรอยละ 58.2 สวนใหญอยูใน
ตำแหนงพนักงาน/ลูกจาง จำนวน 66 คน คิดเปนรอยละ 60 สวนใหญมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 6-10 ป จำนวน 
64 คน คิดเปนรอยละ 58.20 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกับงานวิจัยของ ทรงชัย นกขมิ้น (2552:64) ซึ่งได
ทำการศึกษาการพัฒนาทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบล กรณีศึกษา : องคการบริหาร
สวนตำบลในจังหวัดสมุทรปราการ พบวา ประชาชนสวนใหญโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้ผลจากการ
วิจัยเมื่อ พิจารณาเปนรายขอ แสดงใหเห็นวา เพราะปจจัยหลายอยางที่เกี่ยวของ เชน ขาดการปฏิบัติที่ชัดเจน             
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การทำงานในหนวยงานยังไมเปนระบบ ผูปฏิบัติยังยึดติดกับการทำงานในระบบเดิม จากสาเหตุดังกลาวจึงเปน
เหตุผลทำใหผูบริหาร ขาราชการ พนักงานของเทศบาลมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยภาพรวมในแตละดานไมมากเทาท่ีควร จึงทำใหไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  

ดานหลักนิติธรรม อยู ในระดับมาก เมื ่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา เทศบาลมีการปรับปรุงระเบียบ 
ขอบังคับ ใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง อยูเสมอ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
เปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับระเบียบขอบังคับตาง ๆ ท่ีจะมีผลบังคับใชกับชุมชน/หมูบาน 
อยู ในระดับมาก ผู บริหารปฏิบัติตอประชาชนดวยความเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ อยู ในระดับมาก และการ
บริหารงานของเทศบาล มีความชัดเจนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ของทางราชการ อยูในระดับ
มาก ตามลำดับซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ วันดีศรี (2556) ไดศึกษาความเปนธรรมาภิบาลของนายก
องคการบริหารสวนตำบลในจังหวัดรอยเอ็ด ผลการวิจัยพบวานายกองคการบริหารสวนตำบลในจังหวัดรอยเอด็มี
ธรรมมาภิบาลในภาพรวมอยูในระดับสูง เมื ่อพิจารณาตามรายดานแลว พบวา ดานนิติธรรม ดานคุณธรรม            
ดานประสิทธิภาพ ดานความรับผิดชอบ มีธรรมาภิบาลอยูในระดับสูง มีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและความรูใน
การปกครองดวยหลักธรรมาภิบาล  

 ดานหลักคุณธรรม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา บุคลากรของเทศบาลซื่อสัตยสุจริต 
ตรงตอเวลา และบริการประชาชนดวยความเสมอภาค อยูเสมออยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ บุคลากรของ
เทศบาลปฏิบัติหนาท่ี โดยยึดหลักคุณธรรมมีภาวะความเปนผูนำ ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดแีกประชาชน อยูเสมออยู
ในระดับมากที่สุด บุคลากรของเทศบาลมีมนุษยสัมพันธ มีความสุภาพออนโยนและมีไมตรีจิตพรอมใหบริการกับ
ประชาชน อยูเสมออยูในระดับมาก และบุคลากรของเทศบาลมีความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันในความถูกตอง เปนธรรม 
และเสมอภาคตอการบริหารงาน อยูเสมออยูในระดับมาก ตามลำดับซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วศิน ซ่ือสุทธจิต 
(2559) ไดศึกษา การใชธรรมาภิบาลในธนาคารพาณิชยไทย พบวา มีการปฏิบัติตามธรรมาภิบาลอยูในระดับมาก 
โดยเฉพาะหลักคุณธรรม ไดถือนำไปปฏิบัติอยางเครงครัด และเมื่อวิเคราะหถึงความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง
กลุ มธนาคาร พาณิชยที ่มีขนาดเล็ก กลาง และใหญ พบวา กลุ มธนาคารพาณิชยขนาดใหญจะมีระดับการนำ          
ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติแตกตางจากกลุมธนาคารพาณิชยขนาดกลาง และเล็ก  

ดานหลักความโปรงใส อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การเปดโอกาสใหประชาชน
ติดตามตรวจสอบ การบริหารงานของเทศบาล อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา กระบวนการทำงานของเทศบาล
เปดเผย ตรงไปตรงมา พรอมท่ีจะไดรับการตรวจสอบอยูตลอดเวลาอยูในระดับมากท่ีสุด ขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรตอ
สาธารณชนมีความถูกตองตรงกับความเปน อยูในระดับมากท่ีสุด และการบริหารงานภายใน เทศบาล มีการเปดเผย
ตอสาธารณชน เชน ประชาสัมพันธ/ปดประกาศ ใหประชาชนรับทราบ อยูในระดับมาก ตามลำดับ ซ่ึงสอดคลองกับ
งานของ จิรายุ ทรัพยสิน วันชัย สุขตาม และสุรศักดิ์ ชะมารัมย(2562) ไดศึกษาธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 ผลการวิจัยพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ
จำเปนตองบริหารจัดการองคกรบนพ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหสามารถปรับตัวเขากับยุทธศาสตรประเทศไทย 
4.0 เพ่ือพัฒนาประเทศไทยสูความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืนเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  

 ดานหลักความมีสวนรวม อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา เทศบาลเปดโอกาสให
ประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ของเทศบาล เชน การแขงขันกีฬา การรดน้ำดำหัวผูสูงอาย ุและ
งานประเพณีตาง ๆ เปนตนอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี สวนรวมในการ
ประเมินผลงาน อยูในระดับมากท่ีสุด เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี สวนรวมในการติดสินใจเร่ืองสำคัญท่ี
มีผลกระทบตอชุมชนอยูในระดับมากที่สุด) และเปดโอกาสใหประชาชนเขารับฟงการประชุมสภา เพื่อกำหนด
นโยบาย และออกระเบียบขอบังคับของเทศบาล อยูในระดับมาก ตามลำดับซ่ึงสอดคลองกับงานวิจับของ ธรรศพงศ 
วงษสวัสดิ์และเอนก นอบเผือก (2561) ไดศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบล
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ทานางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกผลการวิจัยพบวา ความตองการในบริบทของชุมชนและมีความมุงหวัง
ใหองคการบริหารสวนตำบลไดปรับปรุงพัฒนาและนำหลักธรรมาภิบาลมาบูรณาการใชอยางเปนรูปธรรม ไดแก การ
เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการออกขอบัญญัติตำบลใหสอดคลองกับตองการของประชาชน อาทิ การจัด
ประชุมหรือการทำประชาพิจารณ  

ดานหลักความรับผิดชอบ อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา บุคลากรของเทศบาลมี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา มีการกำหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายขององคกรไวอยางชัดเจน อยูในระดับมากท่ีสุด การปฏิบัติงานของเทศบาลคำนึงถงึ
ความรับผิดชอบตอชุมชน อยูในระดับมากท่ีสุด และเทศบาลมีความสนใจและเอาใจใสตอปญหาของประชาชนและ
เรงแกไขเพ่ือบรรเทาความเดือดรอน อยูในระดับมาก ตามลำดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นภดล สุรนัครินทร 
(2557) ไดศึกษา การนำหลักธรรมภิบาลมาปรับใชในองคการบริหารสวนตำบล ตามทัศนะของประชาชนจังหวัด
เชียงใหม ผลการวิจัยพบวา การนำหลักธรรมภิบาลมาปรับใชในองคการบริหารสวนตำบลตามทัศนะของประชาชน
จังหวัดเชียงใหมในภาพรวม อยูในเชิงบวกเม่ือเปรียบเทียบกับปจจัยดานบุคคลพบวาประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษาตางกัน มีทัศนะตอการนำหลักธรรมภิบาลมาปรับใชใน อบต.ไมแตกตางกันและเมื่อเปรียบเทียบตาม
ปจจัยดานขนาดของ อบต. และการมีการมีสวนรวมในการดำเนินการของ อบต. แตกตางกัน สวนปจจัยดานความรู
ความเขาใจใน อบต.ไมแตกตางกัน สวนปจจัยของขนาดของ อบต. ไมมีความสัมพันธกับปจจัยดานการมีสวนรวมใน
การดำเนินงานของ อบต.  

 ดานหลักความคุมคา อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การปฏิบัติงานของเทศบาลมี
ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากที ่สุด รองลงมา มีการรณรงคใหประชาชน
ประหยัดทรัพยากร ธรรมชาติและยึดแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับมากท่ีสุด การใชงบประมาณมี
ความคุมคา เมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชนที่ชุมชน/หมูบานจะไดรับ อยูในระดับมากที่สุด และบุคลากรของ
เทศบาลใชทรัพยากรที ่มีอยู อยางประหยัดใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม อยู ในระดับมาก ตามลำดับ             
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นิกร แตมแกว (2556) ไดศึกษา การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล 
ตำบลหวยโพธ์ิ อำเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา ระดับการเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาล ตำบลหวยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อจำแนกเปน             
รายดานน พบวา ดานหลักความคุมคา ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักคุณธรรม ดานหลักนิติธรรม ดานหลักความ
รับผิดชอบ และดานหลักความโปรงใส อยูในระดับมาก  

 

ขอเสนอแนะ 
 ดานหลักนิติธรรม เนื ่องจากผู ที ่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็น อยูในระดับมาก อาจ

เน่ืองมาจากนโยบายการบริหารของเทศบาลตำบลรอนทอง คำนึงถึงประโยชนสุขของ ประชาชนและความพึงพอใจ
ของประชาชนเปนเปาหมายสูงสุด ดังนั้นเพื่อใหบรรลุเปาหมาย เทศบาล จึงตองมีการบริหารงานท่ีมีการปรับปรุง
ระเบียบ ขอบังคับ ใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง อยูเสมอ มีการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนมากขึ้น 
เพื่อใหสามารถบริการประชาชนได แตดวยสถานการณปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้น ทาง
เทศบาลจึงควรมีการปรับปรุงแกไข ระเบียบ และขอบังคับตามกฎหมายของทางราชการ ใหเปนปจจุบันอยูเสมอโดย
อางตาม พระราชบัญญัติเทศบาล,ราชกิจจานุเบกษา ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ดานหลักคุณธรรม เนื ่องจากผู ที ่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นอย ู ในระดับมาก อาจ
เนื่องมาจากงานของเทศบาลเปนงานที่ตองบริการประชาชน จึงทำใหบุคลากรของเทศบาลทุกคน มีใจรักบริการ 
ซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันในความถูกตอง ตรงตอเวลา และบริการประชาชนดวยความ เสมอภาคและเปนธรรม แตดวย
การบริหารของเทศบาลมีกระบวนการขั้นตอนท่ีซับซอนและดวยงาน ของเทศบาลท่ีมีจำนวนมาก จึงทำใหบุคลากร
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อาจคิดวาไมสามารถบริการประชาชนไดอยางเปนธรรม และเสมอภาค ดังน้ันบุคลากรทุกคนจะตองมีความจริงใจใน
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ซ่ึงถือเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของ
บุคลากรทุกคน 

ดานความโปรงใส เนื่องจากผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็น อยูในระดับมากที่สุด อาจ
เน่ืองมาจากการปฏิบัติงานของเทศบาลจะมีการปดประกาศขาวสารตาง ๆ  ใหประชาชนไดรับทราบขาวสาร ไมวาจะ
ทาง Website การประชาสัมพันธ และการปดประกาศ ตาง ๆ อยูตลอดเวลา แตบางคร้ังการเผยแพรขอมูลขาวสาร
อาจมีการเผยแพรลาชาและขอมูลอาจไมตรง กับความเปนจริง ดังนั้นทางเทศบาลควรมีการสรางจิตสำนึกในการ
ปฏิบัติงานอยางโปรงใสและสราง วัฒนธรรมใหมของการปฏิบัติงาน รวมท้ังเผยแพรขอมูลขาวสารอยูตลอดเวลาและ
ตรงกับความ เปนจริง 

ดานหลักการมีสวนรวม เน่ืองจากผูท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็น อยูในระดับมากท่ีสุด อาจ
เน่ืองมาจากนโยบายการบริหารท่ีคำนึงถึงประชาชนเปนเปาหมายสูงสุด จึงเปด โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ตัดสินใจในเร่ืองสำคัญท่ีมีผลกระทบตอชุมชน เพราะถือไดวา เปนการชวยพัฒนาและแกไขปญหาของประชาชนได
อยางแทจริง จึงควรมีการเปดโอกาสใหประชาชนเขารับฟงการประชุมสภา เพ่ือกำหนดนโยบาย และออกระเบียบ
ขอบังคับของเทศบาล 

ดานหลักความรับผิดชอบ เนื่องจากผูท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็น อยูในระดับมากที่สุดซ่ึง
เทศบาลมีความสนใจและเอาใจใสตอปญหาของประชาชนและเรงแกไขเพื่อบรรเทาความเดือดรอนที่คำนึงถึง
ประชาชนเปนเปาหมายสูงสุด ดังน้ันเทศบาลจึงมีความสนใจและเอาใจใสตอปญหาของประชาชนเปนอยางมาก และ
พยายามเรง แกไขเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ดังน้ันทางเทศบาลควรมีการจัดทา แผนปฏิบัติงาน และ
การประเมินผลแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ รวมท้ังควรสงเสริมใหบุคลากรทุกคนตระหนักในหนาท่ี ความรับผดิชอบของตน 

ดานหลักความคุมคา เนื่องจากผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็น อยูในระดับมากที่สุด อาจ
เน่ืองมาจากบุคลากรของเทศบาลมีการใชทรัพยากรท่ีมีอยูไมวาจะเปนทรัพยากรดานบุคคลหรือ เงิน ซ่ึงบางคร้ังอาจ
มีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน จึงอาจทำใหไมสามารถใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน ไดสูงสุดตอชุมชน ดังนั้นทาง
เทศบาลควรสงเสริมใหบุคลากรไดอบรมพัฒนาตนเอง โดยการนำหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการปฏิบัติงาน และมีการจัดสรรงบประมาณ ท่ีคำนึงถึงผลท่ีเกิดประโยชนกับประชาชนใหมากท่ีสุด 
รวมทั้งควรมีการดำเนินการดานการบำรุง รักษาความสะอาด ความปลอดภัยและยานพาหนะ เพื่อใหเกิดการใช
ทรัพยากรอยางคุมคาท่ีสุด 
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บทคัดยอ 
การศึกษาเร่ือง การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลรอนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบงานประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลรอนทอง สำหรบันำมาพฒันา
ระบบงานประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลรอนทอง โดยเปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ัง
นี้ จำนวน 176 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชใน การวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และผลการทดสอบ
สมมติฐานท่ีมีความเห็นตอการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลรอนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ที่มีเพศตางกัน มีความเห็นตอการพัฒนาระบบงานประชาสัมพนัธของ
เทศบาลตำบลรอนทอง โดยภาพรวมไมแตกตางกัน, จำแนกตามอายุที่ตางกัน มีความเห็นตอการพัฒนาระบบงาน
ประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลรอนทอง ไมแตกตางกัน, จำแนกตามอาชีพที่ตางกัน มีความเห็นตอการพัฒนา
ระบบงานประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลรอนทอง โดยภาพรวมไมแตกตางกัน, จำแนกตามการศึกษาที่ตางกัน มี
ความเห็นตอการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลรอนทอง โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  

 
คำสำคัญ : การพัฒนา การประชาสัมพันธ เทศบาล 
 
Abstract 
 Education subject The development of public relations of Ron Thong Bang Saphan 
District, Prachuap Khiri Khan Province. The objective is to study the public relations system of 
Ron Thong Subdistrict Municipality. For the development of public relations systems of Ron 
Thong Subdistrict Municipality Which is a quantitative research The population used in this 
research was 176 people. The instrument used in this study was a questionnaire. Data analysis 
were percentage, mean, standard deviation. One-way ANOVA and hypothesis testing that have 
an opinion on the development of public relations systems of Ron Thong Subdistrict Municipality 
Bang Saphan District Prachuap Khiri Khan province found that respondents Heterosexual There 
is an opinion on the development of public relations system of Ron Thong Subdistrict 
Municipality The overall picture is not different, classified by different age There is an opinion 
on the development of public relations system of Ron Thong Subdistrict Municipality Not 
different, classified by different occupations There is an opinion on the development of public 
relations system of Ron Thong Subdistrict Municipality The overall picture is not different, 
classified by different studies. There is an opinion on the development of public relations system 
of Ron Thong Subdistrict Municipality The overall picture is no different. 
 
Keywords : development, public relations, municipality 
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บทนำ 
 ในปจจุบันการบริหารงานราชการในยคุโลกาภิวัตน หรือยุคแหงขอมูลขาวสารท่ีประชาชนสามารถรับรูขอมูล
ขาวสารไดรวดเร็วจากสื่อตางๆ ฉะน้ัน ในการปฏิบัติงานไมวาจะเปนหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ยอมตอง
ปรับเปลี่ยนบทบาทและพัฒนาระบบการทำงานใหมีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อมใิห
การเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีเปนอุปสรรคตอการดำเนินภารกิจท่ีเก่ียวของกับประชาชน โดยเฉพาะความกาวหนาดานการ
สื่อสารประชาสัมพันธและโทรคมนาคมท่ีเชื่อมโยงกันเปนเครือขายท่ัวโลก ทำใหเกิดการหลั่งไหลของขอมูลขาวสาร
เขาสูยุคสังคมขาวสารอยางชัดเจน สงผลใหประชาชนสนใจในขอมูลขาวสารรอบตัวมากขึ้น และตระหนักถึงสิทธิใน
การรับรูขอมูลขาวสารจากหนวยงานของราชการ รวมท้ังสะทอนความคิดเห็น ตอการดำเนินงานของหนวยงานตางๆ 
ของรัฐมากขึ้น (ชมพูนุท นุตาคม, 2545, หนา 2) งานประชาสัมพันธจึงถือเปนงานสรางสรรคภาพลักษณ เปนการ
สื่อสารขอมูลไปยังกลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิดภาพลักษณที่พึงปรารถนาแกองคกร ดังนั้น การประชาสัมพันธจึงเปน
วิธีการใหขอมูลและขาวสารโดยใชรูปแบบตางๆ ในการสื่อสารเพ่ือใหไปถึงกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธภิาพมาก
ท่ีสุด โดยมีวัตถุประสงคใหกลุมเปาหมายเกิดความรูและความเขาใจ มีทัศนคติท่ีดีตอองคกร ปองกันและแกไขความ
เขาใจผิด สนับสนุน นโยบายและการดำเนินงานขององคกร และเสริมสรางความนาเชื่อถือขององคกรใหเกดิขึ้นแก
กลุมเปาหมาย จึงจำเปนตองพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลรอนทอง เพื่อใหการทำงานเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดตอหนวยงาน และประชาชนสามารถเขาถึงและรับรูขอมูลขาวสารไดอยางครบถวน ถูกตอง รวดเร็ว 
สงเสริมใหประชาชนสนใจและเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมของเทศบาลเพ่ิมขึน้ เปนประโยชนตอการพัฒนาดานสงัคม
เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลรอนทองอยางแทจริง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลรอนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 
2. เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลรอนทอง อำเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
   ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ 
ของเทศบาลตำบลรอนทอง 

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
1. การประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย  
2. การปดประกาศขอมูลขาวสาร  
3. การประชาสัมพันธผานเว็บไซตหนวยงาน  
4. การประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ  
5. การประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน  
6. การประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพประจำป  
7. การประชุมชุมชนประจำเดือน 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. อาชีพ 
4. ระดับการศึกษา 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลรอนทอง จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชแบบสำรวจความคิดเห็น (Survey Research) 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 176 คน ประกอบไปดวย ผูใหญบานในเขตเทศบาล 
จำนวน 6 คน ประธานชุมชนจำนวน 10 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน จำนวน 155 คน สวนราชการ
ในเขตเทศบาล จำนวน 5 แหง (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลรอนทอง, สำนักงานท่ีดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
สาขาบางสะพาน, สถานีตำรวจภูธรบางสะพาน, โรงเรียนธนาคารออมสิน, โรงเรียนบานดอนสำนัก) สถิติท่ีใชในการ
วิจัย ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว                     
(One-way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐาน 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลรอนทอง สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี  

1.1  ดานเพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีจำนวน 151 คน คิดเปนรอยละ 85.80 
และเพศชาย มีจำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 14.20 และผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศตางกัน มีความเห็นตอการ
พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลรอนทอง โดยภาพรวมไมแตกตางกัน (sig=0.15) จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัยอยาง มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

1.2  ดานอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 51–60 ป จำนวน 57 คน คิดเปนรอยละ 
32.40 รองลงมา อายุระหวาง 41-50 ป จำนวน 48 คน คิดเปนรอยละ 27.30 อายุมากกวา 60 ปขึ้นไป จำนวน 42 คน 
คิดเปนรอยละ 23.90 อายุระหวาง 31–40 ป จำนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 13.60 และอายุระหวาง 21–30 ป 
จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.80 ตามลำดับ และ ผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ ที่ตางกัน มีความเห็นตอ
การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลรอนทอง โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน (sig=0.07) จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

1.3  ดานอาชีพ พบวา สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร จำนวน 68 คน คิดเปนรอยละ 38.60 รองลงมา 
ประกอบอาชีพรับจาง จำนวน 37 คน คิดเปนรอยละ 21.00 ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จำนวน 29 คน 
คิดเปนรอยละ 16.50 พอบาน/แมบาน จำนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 13.60 ผูสูงอายุ/ไมไดประกอบอาชีพ จำนวน 
11 คน คิดเปนรอยละ 6.30 สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.90 และนักเรียน/นกัศึกษา 
จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.10 ตามลำดับ และผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพท่ีตางกัน มีความเห็นตอ
การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลรอนทอง โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน (sig = 0.16) จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

1.4 ดานการศึกษา พบวา สวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 58 คน คิดเปนรอยละ 33 
รองลงมา การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จำนวน 52 คน คิดเปนรอยละ 29.50 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. จำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 14.80 การศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา จำนวน 21 คน คิดเปน
รอยละ 11.90 การศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 7.40 ไมไดศึกษา จำนวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 2.30 และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.10 ตามลำดับ และ ผูตอบ
แบบสอบถาม จำแนกตามการศึกษาที่ตางกัน มีความเห็นตอการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธของเทศบาลตำบล
รอนทอง โดยภาพรวมไมแตกตางกัน (sig=0.28) จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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2. การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลรอนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยภาพรวม 
อยูในระดับมาก ( X =3.93,SD=0.91) สามารถสรุปเปนรายดาน ไดดังน้ี 

2.1 ดานการประชุมชุมชนประจำเดือน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.15,SD=0.87) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา การจัดหนวยเคลื่อนท่ีเพ่ืออำนวยความสะดวก เชน การรับชำระภาษี การตรวจสุขภาพจากกลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.24,SD=0.84) การมีสวนรวมในการรับฟงปญหาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในที่ประชุมชุมชน ( X =4.12,SD=0.89) และการใหขอมูลขาวสารจากเจาหนาที่มีความครบถวน 
ถูกตองของขอมูล ( X =4.10,SD=0.88) ตามลำดับ 

2.2  ดานการประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพประจำป ( X =4.03,SD=0.89) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา มีการจัดรูปแบบไดแกรูปภาพ ตัวอักษรและสีเหมาะสม มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.08,SD=0.87) มีความ
ครบถวน ถูกตองของขอมูลขาวสารท่ีตองการ ( X =4.05,SD=0.85) และมีการจัดลำดับเน้ือหาเปนขั้นตอน อานแลว
เขาใจงาย ( X =3.96,SD=0.94) ตามลำดับ 

2.3  ดานการประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ ( X =3.99,SD=0.87) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา             
มีความครบถวน ถูกตองของขอมูลขาวสารที่ตองการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.02,SD=0.88) มีการจัดลำดับเนื้อหา
เปนขั้นตอน อานแลวเขาใจงาย ( X =4.01,SD=0.84) และมีการจัดรูปแบบ ไดแก รูปภาพ ตัวอักษรและสีเหมาะสม 
( X =3.95,SD=0.90) ตามลำดับ 

2.4  ดานการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน ( X =3.98,SD=0.93) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ขอมูลที่นำเสนอครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.04,SD=0.89) การจัดรูปแบบ การ
สืบคนขอมูล งายและสะดวกในการคนหา ( X =3.96,SD=0.96) และการเขาถึงขอมูลและการดาวนโหลดขอมูลได
งายและรวดเร็ว ( X =3.96,SD=0.96) ตามลำดับ 

2.5  ดานการประชาสัมพันธผานเว็บไซตหนวยงาน ( X =3.95,SD=0.93) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา การเขาถึงขอมูลและการดาวนโหลดขอมูลไดงายและรวดเร็ว มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =3.97,SD=0.94) ขอมูลท่ี
นำเสนอครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน ( X =3.95,SD=0.91) และการจัดทำรูปแบบ การสืบคนขอมูล งายและ
สะดวกในการคนหา (X =3.94,SD=0.93) ตามลำดับ 

2.6  ดานการปดประกาศขอมูลขาวสาร ( X =3.84,SD=0.90) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอมูล
เปนประโยชน ถูกตอง และทันสมัย มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =3.95,SD=0.87) ความท่ัวถึงในการรับรูขอมูลผานการปด
ประกาศประชาสัมพันธ ( X =3.79,SD=0.93) และรูปแบบโปสเตอร ขาว ประกาศ ขอมูลในการนำเสนอ                       
( X =3.77,SD=0.89) ตามลำดับ 

2.7 ดานการประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย ( X =3.54,SD=0.98) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ระยะเวลาของการนำเสนอขาว มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =3.58,SD=0.98) การดำเนินรายการของผูจัดรายการประกาศ
เสียงตามสาย ( X =3.52,SD=0.99) และความชัดเจนในการรับฟงประกาศเสียงตามสาย ( X =3.51,SD=0.96) 
ตามลำดับ 
3. ผลการเปรียบเทียบ จากการศึกษากลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั ้งนี ้ จำนวน 176 คน เพื ่อนำมาพัฒนา
ระบบงานประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลรอนทอง ผลการศึกษาพบวาประชาชนสามารถเขาถึงและรับรูขอมูล
ขาวสารไดอยางครบถวน ถูกตอง รวดเร็ว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.93,SD=0.91) จากชองทางการ
ประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลรอนทอง ตามลำดับดังตอไปน้ี 

1. การประชุมชุมชนประจำเดือน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.15) ในการรับฟงขอมูลขาวสารของราชการ              
เพื่อชี้แจงขอราชการ นโยบาย โครงการที่ไดดำเนินการไปแลวและที่กำลังจะดำเนินการตอไป กลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน ใหความรูและตรวจสุขภาพเบื้องตน  
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2. การประชาสัมพันธผานสื ่อสิ่งพิมพประจำป (วารสารรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
รอนทอง) มีคาเฉลี่ย ( X =4.03) โดยจัดทำวารสารสิ่งพิมพเปนเลม กำหนดออกเปนประจำทุกป ปละหน่ึงคร้ังในชวง
สิ้นปงบประมาณเพ่ือเปนการสรุปและเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ภารกิจ บทบาทหนาท่ี นโยบาย ผลการ
ดำเนินงาน กิจกรรม และโครงการตางๆ ของเทศบาล 

3. การประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ (แผนพับ, จดหมายขาว) มีคาเฉลี่ย ( X =3.99) สามารถใหขอมูล
รายละเอียดไดมากพอสมควร มีทั ้งขอความที ่สรุปเนื้อหาสาระสำคัญ เชน ใคร ทำอะไร ที ่ไหน อยางไร และ
ภาพประกอบขอมูลเพ่ือใหรูปแบบสวย สะดุดตา ประชาชนผูรับขอมูลเกิดความสนใจ 

4. การประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน (facebook : ทต.รอนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ) 
มีคาเฉลี่ย ( X =3.98) สื่อสังคมออนไลนนับเปนชองทางท่ีมีบทบาทสำคัญตอการรับรูขาวสารในยุคปจจุบันเน่ืองจาก
เปนเครือขายที่เชื่อมโยงถึงกันไดท่ัวทุกมุมโลกสามารถรับสงขอมูลไดหลายรูปแบบดวยศักยภาพในการสื่อสารท่ี
รวดเร็วไมมีขอจำกัดเร่ืองเวลาและระยะทาง  

5. การประชาสัมพันธผานเว็บไซตหนวยงาน (www.ronthongcity.go.th) มีคาเฉลี่ย ( X =3.95) เพ่ือเปน
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแจงขอมูลขาวสารและบริการภาครัฐ โดยผานชองทางสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีเร็ว สั้น และ
กระชับ รวมทั้งสามารถติดตามไดทุกที่ชวยอำนวยความสะดวกใหประชาชนและทุกภาคสวนไดรับขอมูลขาวสาร
และบริการอันเปนประโยชน งายและสะดวกในการดาวนโหลดขอมูล  

6. การปดประกาศขอมูลขาวสาร มีคาเฉลี่ย ( X =3.84) การปดประกาศบริเวณสำนักงาน ไดแกประกาศ
ขาวสารหนวยงานของรัฐ ประกาศรับสมัครงาน/สอบคัดเลือกของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ขาวการ
จัดซ้ือจัดจาง การติดประกาศท่ีดิน กิจกรรมโครงการตางๆ  

7. การประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย มีคาเฉลี่ย ( X =3.54) เพื่อใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการ
ประชาสัมพันธขอมูลภายในชุมชน โดยจะมีการประสานสงขอมูลขาวสารของหนวยงานรัฐ หรือขอมูลขาวสารของ
เทศบาล เพ่ือใหเสียงตามสายท่ีอยูในชุมชนเปนผูประกาศใหคนในชุมชนไดรับทราบตอไป 

 

อภิปรายผล 
การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลรอนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ” คร้ังน้ี มีขอคนพบสำคัญซ่ึงควรนำมาเปนประเด็นในการอภิปราย ดังตอไปน้ี 
ระบบการประชาสัมพันธเสียงตามสาย มีความเห็นโดยรวมการพัฒนาอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ระยะเวลาของการนำเสนอขาว การดำเนินรายการของผูจัดรายการ
ประกาศเสียงตามสาย สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ความชัดเจนในการรับฟงประกาศเสียงตามสาย ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อารีย สุวรรณคีรี (2556) ศึกษางานวิจัยเร่ือง กลยุทธการพัฒนาการประชาสัมพันธเทศบาลตำบลพะ
ตง อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบวา ประชาชนสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารของเทศบาลผานสื่อ
ตางๆ พบปญหาอุปสรรค จากการรับรูขอมูลขาวสาร คือ ขอมูลท่ีไดมีความคลาดเคลื่อนและเผยแพรลาชา ไมทันตอ
เหตุการณ ขาวสารท่ีเผยแพรไปบางสวนไมสอดคลองกับความตองการของประชาชน และสื่อตางๆ ท่ีเทศบาลใชอยู
มีความเหมาะสมและเพียงพอ แตยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เชน รายการเสียงตามสาย พบวาประชาชนสวน
ใหญเคยรับฟงรายการเสียงตามสาย แตมีปญหาหลักคือ จุดเสียงตามสายมีไมครอบคลุม เครื่องเสียบอย ควรให
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และตัวแทนชุมชนรวมจัดรายการดวย และเพิ่มขาว
กิจกรรมของชุมชนหรือสาระนารูตางๆ  
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ระบบการประชาสัมพันธการปดประกาศขอมูลขาวสาร มีความเห็นโดยรวมการพัฒนาอยูในระดับมาก 
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอมูลเปนประโยชน ถูกตอง และทันสมัย ความท่ัวถึง
ในการรับรูขอมูลผานการปดประกาศประชาสัมพันธ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ รูปแบบโปสเตอร ขาว ประกาศ 
ขอมูลในการนำเสนอเขาใจงาย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภัค ถาวรนิติกุล (2557) ศึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษา
แนวทางเพ่ือพัฒนาสื่อประชาสัมพันธของคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน 
ผลการวิจัยพบวา แนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธท่ีเหมาะสมในการเผยแพรขอมูลขาวสาร ไดแก แบนเนอร
บนเว็บเพจ ปายประชาสัมพันธขนาดใหญ โปสเตอร องคประกอบในการออกแบบ ใชสีโทนเย็น ใชภาพถาย                
ใชตัวอักษรแบบมีหัว การจัดองคประกอบงานกราฟก ใชแบบเรียบงายสบายตา สื่อความหมาย มีเอกลักษณ 
ทันสมัย ดึงดูดความสนใจ เขาถึงกลุมเปาหมาย  

ระบบการประชาสัมพันธผานเว็บไซตหนวยงาน มีความเห็นโดยรวมการพัฒนาอยูในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาขอ ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเขาถึงขอมูลและการดาวนโหลดขอมูล ไดงายและรวดเร็ว 
ขอมูลท่ีนำเสนอครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ การจัดทำรูปแบบการสืบคนขอมูล 
งายและสะดวกในการคนหา ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สิทธิโชค วิรุณราช (2559) ศึกษางานวิจัยเรื่อง 
ประสิทธิภาพของเครื่องมือประชาสัมพันธ ของมหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบวา แนวทางการพัฒนาการใช
เคร่ืองมือประชาสัมพันธกับนิสิตระดับปริญญาตรีใหเปนสื่อการรับรูท่ีเขาถึงกลุมนิสิตไดอยางเต็มประสิทธิภาพ คือ 
1) เว็บไซตของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย นาสนใจ มีขาวแสดงความกาวหนาตลอดเวลา 
และระบุเบอรโทรศัพทผูรับผิดชอบใหชัดเจน  

ระบบการประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ มีความเห็นโดยรวมการพัฒนาอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความครบถวน ถูกตองของขอมูลขาวสารที่ตองการ มีการจัดลำดับ
เนื้อหาเปนขั้นตอน อานแลวเขาใจงาย สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ การจัดรูปแบบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  
พัชราภา ขาวบริสุทธ (2561) ไดศึกษางานวิจัยเร่ืองการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธของเทศบาลเมืองอางทอง 
พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองอางทอง ในดานสื่อสิ่งพิมพ 
(แผนพับ) อยูในระดับมาก โดยมีระดับความพึงพอใจในเร่ืองการจัดลำดับเน้ือหาเปนขั้นตอน อานแลวเขาใจงายเปน
อันดับหนึ่ง รองลงมาคือ รูปแบบตัวอักษรอานงายสบายตา สวนอันดับสุดทายคือมีความครบถวน ถูกตอง ในการ
นำเสนอขอมูลขาวสาร 

ระบบการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน มีความเห็นโดยรวมการพัฒนาอยูในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอมูลท่ีนำเสนอครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน การจัดรูปแบบ 
การสืบคนขอมูล งายและสะดวกในการคนหา สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ การเขาถึงขอมูลและการดาวนโหลด
ขอมูลไดงายและรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนิสา ประวิชัย (2560) ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง กลยุทธการ
ประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน พบวา นักประชาสัมพันธควรจะตองวิเคราะหใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะในการ
สื่อสารผานชองทางดังกลาวของผูรับสาร แลววางแผนกำหนดกลยุทธการประชาสัมพันธใหสอดคลองกับความสนใจ 
และพฤติกรรมการสื่อสารของผูรับสารกลุมเปาหมาย 

ระบบการประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพประจำป มีความเห็นโดยรวมการพัฒนาอยูในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดรูปแบบไดแกรูปภาพ ตัวอักษรและสีเหมาะสม มีความ
ครบถวน ถูกตองของขอมูลขาวสารที่ตองการ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด ไดแก มีการจัดลำดับเนื้อหาเปนขั้นตอน อาน
แลวเขาใจงาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เมธาวี แกวสนิท (2558) ศึกษางานวิจัยเรื่อง จากวิจัยสูการวางแผนการ
ประชาสัมพันธ พบวา การวิจัยนับเปนจุดเร่ิมตนของกระบวนการประชาสัมพันธ โดยนักประชาสมัพันธจะทำการรวบรวม
ขอมูลท่ีตองการจากกลุมเปาหมาย เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการวางแผนงานประชาสัมพันธ การวิจัยเปนการรวบรวม
ขอมูลเพ่ือใหทราบวา ควรจะทำการประชาสัมพันธอยางไร เพ่ือสรางภาพลักษณองคกร (Corporate Image) ท่ีดี  
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ระบบการประชุมชุมชนประจำเดือน มีความเห็นโดยรวมการพัฒนาอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดหนวยเคลื่อนท่ีเพ่ืออำนวยความสะดวก เชน การรับชำระภาษี การตรวจ
สุขภาพจากกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ฯลฯ การมีสวนรวมในการรับฟงปญหาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในท่ีประชุมชุมชน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ การใหขอมูลขาวสารจากเจาหนาท่ีมีความครบถวน ถูกตอง
ของขอมูล ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพรรณี สุนทรา (2559) ศึกษางานวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนตอ
การพัฒนางานประชาสัมพันธ ของเทศบาลตำบลแวงนาง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา โดยรวม
อยูในระดับมาก และแนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลแวงนาง ไดแก ควรมีการเสริมสรางการ
พัฒนาองคกรและการมีสวนรวมในการบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และสรางระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
สรางเครือขายความสัมพันธกับกลุมชุมชนละแวกใกลเคียง และมีการดำเนินการเพ่ือบำเพ็ญประโยชนและชวยเหลือ
กิจการดานตางๆ สนับสนุนใหชุมชนเปนฐานการเรียนรู และรวมสรางสรรคภมิูปญญาทองถิน่ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริมการจัดกิจกรรมการอนุรักษและสืบทอด ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมภายในทองถิ่น 

 
ขอเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยพบวาการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลรอนทอง อำเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ควรมีการพัฒนาในแตละชองทาง ดังน้ี ระบบการประชาสัมพันธเสียงตามสาย การดำเนิน
รายการของผูจัดรายการประกาศเสียงตามสาย ควรมีการอานประกาศหรือขอมูลขาวสารซ้ำ 3 รอบ ศึกษาการติดตัง้
ระบบเสียงไรสายทางไกลอัตโนมัติ สนับสนุนใหนายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวน
ราชการ ตัวแทนชุมชน ไดมีโอกาสจัดรายการดวย และเพิ่มขาว/กิจกรรมของชุมชน ระบบการประชาสัมพันธการ
ปดประกาศขอมูลขาวสาร ควรมีการติดตั้งบอรดประชาสัมพันธตามชุมชน เพื่อเปนการกระจายขาวสารและสราง
ชองทางการรับรูขอมูลใหกับคนในชุมชน ระบบการประชาสัมพันธผานเว็บไซตหนวยงาน ปรับปรุงขอมูลขาวสารให
ครบถวน และเปนปจจุบัน ระบบการประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในการจัดทำแผนพับ 
สื่อการประชาสัมพันธ เพื่อใหเพียงพอตอการประชาสัมพันธ ระบบการประชาสัมพันธผานสื ่อสังคมออนไลน 
ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน มีการอัพเดตขาวใหมๆ สาระความรูทั่วไปเพิ่มเติม นอกเหนือจากขาวกิจกรรมของ
เทศบาล ระบบการประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพประจำป เพ่ิมเติมภาพกิจกรรม/ขาวสารของชุมชน และสงเสริมให
ชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการกำหนดรูปแบบสื่อสิ ่งพิมพ ระบบการประชุมชุมชนประจำเดือน สงเสริมและ
สนับสนุนใหนำสื่อสังคมออนไลนมาใชเพ่ิมเติมเพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับผูท่ีไมสามารถเขารวมการประชุมตาม
วันเวลาและสถานท่ีท่ีจัดประชุมตามแตละชุมชน เน่ืองจากอาจทำงานหรือติดภารกิจ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนางานประชาสัมพันธ โดยเนนเฉพาะการใชสื่อแตละชนิด เพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาสื่อตางๆ ของเทศบาลตำบลรอนทองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือขายความรวมมือ ดานงานประชาสัมพันธกับองคกรภายในและ
ภายนอกหนวยงาน 
 3. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการดำเนินงานประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ  
 4. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลรอนทองโดยวิธีแบบสอบถาม
จากกลุมตัวอยางประชาชนในเขตเทศบาล และการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรของเทศบาล
ตำบลรอนทอง เพ่ือใหการดำเนินงาน ประชาสัมพันธมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ความผูกพันตอองคการของพนักงานสำนักงานทางหลวงท่ี 15 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 
Commitment to the Organization of Highway Office Employees 15 HuaHin District, 
PrachuapKhiri Khan Province. 
 

ผูวิจัย    สุภา  ธรรมวงค 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม 

    ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื ่องความผูกพันตอองคการของพนักงานสำนักงานทางหลวงที ่ 15 อำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานสำนักงานทางหลวงท่ี 15 อำเภอ 
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 2) เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของพนักงานสำนักงานทางหลวงที่ 15 
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก พนักงานสำนักงานทางหลวงที่ 15 
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จำนวน 169 คน เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูลพื้นฐานไดแกความถี่ รอยละ ระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานสำนักงานทางหลวงที่ 15 
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ สถิติที่ใชไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
สมมุติฐานเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคการของประชากร จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ประสบการณทำงาน รายไดตอเดือน สถิติท่ีใช ไดแก t-test และ F-test (One-way ANOVA) ผลการศึกษาพบวา  
 วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญ เพศชาย จำนวน 91 คนคิดเปน
รอยละ 53.85 เพศหญิง จำนวน 78 คน คิดเปนรอยละ 46.15 กลุมอายุ 51-60 ปจำนวน 48 คนคิดเปนรอยละ 
28.40 รองลงมา กลุมอายุ 41-50 ป จำนวน 47 คน คิดเปนรอยละ 27.81 สถานภาพสมรส จำนวน 72 คน คิดเปน
รอยละ42.60 สถานภาพโสด จำนวน 66 คน คิดเปนรอยละ 39.05 ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 91 
คน คิดเปนรอยละ 53.85 ระดับอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 68 คน คิดเปนรอยละ 40.24 
ประสบการณทำงาน 1–5 ป จำนวน 54 คน คิดเปนรอยละ 31.95 ประสบการณทำงาน 6-10 ป จำนวน 47 คนคิด
เปนรอยละ 27.81 รายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท จำนวน 53 คน คิดเปนรอยละ 31.36 และรายไดตอเดือน 
15,001-20,000 บาท จำนวน 46 คนคิดเปนรอยละ 27.22 ความผูกพันตอองคการของพนักงานสำนักงานทาง
หลวงที่ 15 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธโดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย=3.85 ไดแกการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล คาเฉลี่ย=4.08 คาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม คาเฉลี่ย=4.04 บูรณาการทางสังคม 
คาเฉลี่ย=4.03 และความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน คาเฉลี่ย=4.00 และสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย คาเฉลี่ย=3.78 ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน คาเฉลี่ย=3.70 ความกาวหนาและมั่นคงในงาน 
คาเฉลี่ย=3.61 และการปฏิบัติงานในสังคม คาเฉลี่ย= 3.58 และการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลท่ีมีตอ
ความผูกพันตอองคการของพนักงานสำนักงานทางหลวงท่ี 15 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 1) จำแนกตาม
เพศตางกันโดยภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 2) จำแนกตามอายุตางกันโดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกตาง
กัน 3) จำแนกตามสถานภาพตางกันโดยภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 4) จำแนกตามระดับการศึกษา
ตางกันโดยภาพรวม มีความคิดเห็นแตกตางกัน 5) จำแนกตามประสบการณทำงานตางกันโดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน 6) จำแนกตามรายไดตอเดือนตางกันโดยภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
 

คำสำคัญ : ความผูกพัน, การทำงานของพนักงาน 
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Abstract 
 Research on organizational commitment of highway office staff at HuaHin District 
15, PrachuapKhiri Khan Province.The objectives were 1) to study the organizational 
commitment of the staff at the Highway Office No. 15, HuaHin District, PrachuapKhiri Khan 
Province, 2) to compare the organizational commitment of the Highway Office staff at No. 15, 
HuaHin District, PrachuapKhiri Khan. The population used in this research is 169 employees 
of Highway Office 15, HuaHin District, PrachuapKhiri Khan Province. The tools used to 
collect data are questionnaires. The statistics used for data analysis are quantitative, namely 
statistical analysis using percentage, mean and value. Standard deviation Hypothesis testing,              
t-test, F-Test. The study found that Analyzing the personal factors of the respondents, it was 
 found that the majority of 91 males 53.85percent,78 females were 46.15percent, 
age groups were 48-60 years of 48 people, 28.40percent.To the age group of 41-50 years, 47 
people, accounting for 27.81 percent,marital status 72 people, representing 42.60percent, 
single status 6 6  people, representing 3 9 . 0 5 percent, education level 9 1  undergraduates, 
equivalent to 53 . 85percent, diploma / vocational certificate level 68  persons, representing 
40 . 24  percent,working experience 1  -  5  years, 54  people accounting for 31 . 95percent, 
working experience 6-10 years, a total of 47 people 27.81percent month income 10,001-
15,000 baht, 53 persons representing 31.36 percent and monthly income 15,001-20,000 baht, 
46 people, representing 27.22 percent. The study Organizational commitment of the staff of 
Highway Office No. 15, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province The overall picture 
is in the high level, mean = 3.85 which is the development of human ability Mean = 4.08 
Appropriate and fair compensation Mean = 4.04 Social integration Average = 4.03 And the 
balance between life and work Average = 4.00 And the environment that is hygienic and safe 
Average = 3.78 Rules and regulations Average = 3.70 Progress and stability in the job 
Average = 3.61 And working in society, mean = 3.58.The study found that Analyze the 
personal factors of the respondents Organizational Commitment of Office Employees, 
Comparative Analysis of Personal Factors Relating to Organizational Commitment of 
Employees of Highway Office No. 1 5 , HuaHin District, PrachuapKhiri Khan Province               
1 )  Classified by gender, overall There are no differences in opinions. 2 )  Classified by 
different ages as a whole 3 )  Classified by different status as a whole 4 )  Classified by 
education differently in general. 5) Classified by work experience differently, in overall there 
are no differences. 6) Classified by monthly income. Overall, opinions are not different. 
 
Key word (s) : Employee engagement, employee work 
 

บทนำ 
การทำงานในปจจุบันน้ีมนุษยมีความสำคัญสำหรับองคกรมากขึ้นถึงแมวาในยุคโลกาภิวัฒนจะมี

เทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้นแตอยางไรก็ตามเคร่ืองมือเหลาน้ันจำเปนตองอาศยัมนุษยเขาไปดแูล
ควบคุมการทำงานของเคร่ืองมือเหลาน้ันอยูดีกลาวไดวาท้ังมนุษยและองคกรจะตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันหาก
มนุษยมีคุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีไมดีผลกระทบตามมาก็คือการขาดความพึงพอใจในการทำงานซ่ึงสงผลกระทบ
ตอสุขภาพจิตท่ีไมดีมีการหยุดงานบอยสงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคกรลดลงดังน้ันคุณภาพชวิีตใน
การทำงานที่ดีจึงเปนสิ่งจำเปนและมีความสำคัญโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรใน
องคกรตางๆ ถือไดวามีความสำคัญอยางยิ่งบุคลากรภายในองคกรซึ่งเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาองคกรและ
ประเทศชาติ คุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Working Life) หมายถึง ความสอดคลองกันระหวางความ
ปรารถนาหรือความพึงพอใจในงานของบุคคลกับประสิทธิผลขององคการแตการทำงานของแตละหนวยงานหรือ
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องคการน้ันยอมมีความแตกตางกันท้ังทางดานแนวนโยบายและการปฏิบัติงานดังน้ันจึงกอใหเกิดปญหาในการท่ีจะ
พัฒนาท้ังทางดานบุคลากรและองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกันไดแตละปญหาท่ีเกิดขึ้นสวนใหญมักจะเก่ียวของ
กับแนวนโยบายของผูบริหารท่ีจะตองใหความสนใจตั้งแตองคกรรวมไปถึงตัวบุคลากรซ่ึงมีสวนสำคัญในการพัฒนา
องคกร (นิตยาพร สาธร. 2559) กลาววาการสรางคุณภาพชีวิตการทำงานมีแนวโนมท่ีจะเปนประเดน็สำคัญท่ีมีความ
ทาทายตอผูบริหารในอนาคตเนื่องจากการจางงานไมสามารถกระทำไดจากการใหเงินเดือนและสวัสดิการสงูเพยีง
ดานเดียวผูบริหารควรใหความสนใจเพราะผูปฏิบัติงานเปนสวนสำคัญขององคกรหากผูปฏิบัติงานมีคุณภาพการ
ทำงานท่ีดยีอมสงผลโดยรวมแกงานท่ีปฏิบัติอยูเพราะเกิดความทุมเทในงานและเกิดความรักความผูกพันตอองคกร
การบริหารงานใหมีประสิทธิภาพในการท่ีจะเก้ือกูลใหภารกิจของสำนักงานฯ บรรลุวัตถุประสงค พรรณริน ชัยมัติ 
(2549 : 1) และดังที่ อำนวย แสงสวาง (2540 : 1) กลาววา การจัดการองคการที่มีประสิทธิภาพจะตองอาศัย
องคประกอบปจจัยทางดานการจัดการทุกประการและอุปกรณเครื่องมืออยางพรอมเพรียงแลวก็ตามถาหากขาด
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคาการดำเนินงานขององคการอาจไมสามารถดำเนินการไปไดสำเร็จตามเปาหมายท่ีกำหนด
ไวอยางไรก็ตามนอกเหนือจากที่บุคลากรในหนวยงานจะตองมีความรูความสามารถในการบริหารงานบุคคลแลว
จำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดวยและเม่ือบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานยอม
มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานสูงขึ้นดวยบุคลากรจะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจมุงหวังที่จะใหผลงานสำเร็จตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางกลับกันหากบุคลากรไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานแลว
กำลังใจในการปฏิบัติงานก็จะต่ำลงดวยและจะเกิดปญหามากมายแกหนวยงาน ความผูกพันตอองคการเปนตัวแปร
ท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีบอกถึงความแตกตางระหวางการคงอยูหรือการลาออกจากองคการและบงชี้ถึงความมีประสิทธิภาพ
ขององคการ การท่ีองคการจะพัฒนาในทุกดานใหสัมฤทธ์ิผลไดจำเปนตองอาศยัพลังของบคุลากรเปนกำลังสำคัญถา
สมาชิกคนไหนมีความผูกพันตอองคการสูงจะมีความตั้งใจและเสียสละทุมเทใหกับงานมากกวาคนท่ีมีความผูกพันตอ
องคการต่ำความผูกพันตอองคการทำใหบุคลากรมีความพึงพอใจในงานเกิดความเขาใจอันดียอมรับเปาหมาย
คานิยมเกิดขวัญกำลังใจเต็มใจที่จะทำงานและเปนสมาชิกองคการ อยากจะอุทิศสละเวลาทั้งแรงกายแรงใจใหกับ
องคการและมีความผูกพันตอองคการที่สังกัดอยูความผูกพันตอองคการจึงมีความสำคัญยิ่งตอความอยูรอดของ
องคการและความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการความผูกพันตอองคการเปนความรูสึกโดยรวมถึง
ความสัมพันธอยางเหนียวแนนของความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของสมาชิกในการเขารวมกิจกรรมขององคการและ
มีการแสดงออกถึงความเชื่อม่ันอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการมีความเลื่อมใสศรัทธา
ตอเปาหมายโดยรวมที ่องคการกำหนด (สุชาดา พรมรักษ, 2553 :10) เนื ่องจากความผูกพันตอองคการเปน
แรงผลักดันใหพนักงานปฏิบัติงานดีขึ้นเพราะเม่ือพนักงานเกิดความรูสึกวามีสวนรวมในการเปนเจาขององคการและ
ความผูกพันตอองคการเปนตัวเชื่อมระหวางความตองการของบุคคลใหเกิดความสอดคลองกับเปาหมายขององคการ
แลวพนักงานจะมีความผูกพันตองานเห็นวางานเปนหนทางท่ีตนเองจะสามารถกอประโยชนใหแกองคการและทำให
องคการบรรลุถึงเปาหมายไดโดยลักษณะของความสัมพันธของบุคคลที่มีตอองคการมี 3 ลักษณะดังนี้ 1) มีความ
เชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคการ หมายถึง การท่ีบุคคลมีเจตคติทางบวกตอองคการโดยมี
ความเชื่อวาองคการเปนสถานที่ที่ดีและเหมาะสมกับตนมากที่สุดและยังรวมความรูสึกถึงการเปนเจาของเปน
อันหน่ึงอันเดียวกันกับองคการตลอดจนการมีคานิยมท่ีกลมกลืนไปกับสมาชิกอ่ืนๆ ในองคการ 2) ความเต็มใจท่ีจะ
ทุมเทความสามารถอยางเต็มท่ีเพี ่อองคการ หมายถึง การที่บุคคลพรอมที ่จะทุมเทกำลังใจและกำลังกายเพ่ือ
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายขององคการ 3) ความตองการที่จะคงไวซึ่งความเปน
สมาชิกภาพในองคการ หมายถึง การท่ีบุคคลมีความจงรักภักดีตอองคการภาคภูมิใจในความเปนสมาชิก และถึงแม
จะมีงานลักษณะเดียวกันท่ีเสนอใหผลตอบแทนที่สูงกวาบุคคลก็ไมตองการที่จะโยกยายออกจากองคการเพื่อไป
ทำงานใหม (Steers & Porter,1983 อางถึงใน มะลิวัลย พรมมีเดช, 2558 : 11) สวนของ Richard E. Walton โดย
จำแนกออกเปน 8 ดาน ดังนี้ 1) การไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ 2) สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและ
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สงเสริมสุขภาพ 3) การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 4) ความกาวหนาและความม่ันคงในการทำงาน 5) การทำงาน
รวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 6) สิทธิสวนบุคคลในสถานท่ีทำงาน 7) ความสมดุลระหวางชีวิต 8) ความเปน
ประโยชนตอสังคม 

จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาบุคลากรถือเปนทรัพยากรท่ีมีความสำคัญตอองคการเปนอยางยิ่งเพราะถือวาเปน
สวนสำคัญท่ีจะชวยผลักดนัใหองคกรหรือหนอยงานน้ันบรรลุเปาหมายตามท่ีวางไว การจะรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกร
จึงถือเปนเร่ืองสำคัญที่ทุกองคกรตองตระหนักและเหตุการณเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังที่ไดกลาวมาขางตนนั้นไดสงผล
กระทบตอบุคลากรของพนักงานสำนักงานทางหลวงท่ี 15 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยตรงเชนกัน เพราะ
เร่ืองการไดรับคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงาน ความกาวหนาและความมั่นคงในการทำงาน การทำงานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอื่นสิทธิสวน
บุคคลในสถานท่ีทำงาน ความสมดุลระหวางชีวิต ตลอดจนความเปนประโยชนตอสังคม สิ่งเหลาน้ีลวนเปนปจจัยท่ีอาจจะ
สงเสริมหรือมีผลตอระดับความผูกพันของพนักงานในองคกรถาองคกรไมตระหนักถึงปจจัยดังกลาวก็อาจมีผลทำให
องคกรตองสูญเสียบุคลากรที่มีความรูความสามารถและประสบการณในการทำงานไปได จากขอไดเปรียบขององคกร
อื่นๆ ผูวิจัยจึงทำการศึกษาเพื่อที่จะนำผลการศึกษาไปเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของพนักงาน
สำนักงานทางหลวงท่ี 15 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ใหมีความผูกพันตอองคการมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเรื่องความผูกพันตอองคการของพนักงานสำนักงานทางหลวงที ่ 15 อำเภอหัวหินจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 
1. เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานสำนักงานทางหลวงท่ี 15 อำเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความผกูพันตอองคการของพนักงานสำนักงานทางหลวงท่ี 15 อำเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายไดตอเดือน 
 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
   ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทีใ่ชในการวจิัย 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
6. รายไดตอเดือน 
 

ความผูกพันขององคการ 
ของพนักงาน 8 ดาน 

1. การไดรับคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ 
2. สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 
3. การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน  
4. ความกาวหนาและความม่ันคงในการทำงาน  
5. การทำงานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน  
6. สิทธิสวนบุคคลในสถานท่ีทำงาน  
7. ความสมดุลระหวางชีวิต  
8. ความเปนประโยชนตอสังคม 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องความผูกพันตอองคการของพนักงานสำนักงานทางหลวงที่ 15 อำเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานสำนักงานทางหลวงท่ี 
15 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 2) เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของพนักงานสำนักงานทาง
หลวงที่ 15 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แยกตามปจจัยสวนบุคคล โดยจำแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายไดตอเดือน ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทำการทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด ทฤษฎีในเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึง
พอใจในการทำงานการไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 
การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ความกาวหนาและความม่ันคงในการทำงาน การทำงานรวมกันและความสัมพันธ
กับบุคคลอื่น สิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทำงาน ความสมดุลระหวางชีวิตความเปนประโยชนตอสังคม ประวัติ
สำนักงานทางหลวงที่15 (ประจวบคีรีขันธ) และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องความผูกพันตอองคการเพื่อนำมาเปน
กรอบแนวความคิดในการทำวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสำรวจความคิดเห็น (Survey Research) 
ประชากรที ่ใชในการวิจัย ไดแกพนักงานและขาราชการของสำนักงานทางหลวงที่ 15 อำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จำนวน 169 คนเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีไดสรางขึ้นเพ่ือสอบถาม
เกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของสำนักงานทางหลวงที่ 15 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ สถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน คา t-test และ F-Test 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
ผลวิเคราะหขอมูลสวนปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญเพศชาย จำนวน 91 คน 

คิดเปนรอยละ 53.85 เพศหญิง จำนวน 78 คน คิดเปนรอยละ 46.15 กลุมอายุ 51-60 ป จำนวน 48 คน คิดเปน 
รอยละ 28.40 รองลงมากลุมอายุ 41-50 ป จำนวน 47 คน คิดเปนรอยละ 27.81 สถานภาพสมรส จำนวน 72 คน 
คิดเปนรอยละ 42.60 สถานภาพโสด จำนวน 66 คน คิดเปนรอยละ 39.05 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 91 
คน คิดเปนรอยละ 53.85 ระดับอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 68 คน คิดเปนรอยละ 40.24 
ประสบการณทำงาน 1–5 ป จำนวน 54 คน คิดเปนรอยละ 31.95 ประสบการณทำงาน 6-10 ป จำนวน 47 คนคิด
เปนรอยละ 27.81 รายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท จำนวน 53 คน คิดเปนรอยละ 31.36 และรายไดตอเดือน 
15,001-20,000 บาท จำนวน 46 คน คิดเปนรอยละ 27.22 

ความผูกพันตอองคการของพนักงานสำนักงานทางหลวงท่ี 15 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย=3.85 ไดแกการพัฒนาความสามารถของบุคคล คาเฉลี่ย=4.08 คาตอบแทนท่ี
เหมาะสมและเปนธรรม คาเฉลี่ย=4.04 บูรณาการทางสังคม คาเฉลี่ย=4.03 ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน 
คาเฉลี่ย=4.00 สิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย คาเฉลี่ย=3.78 ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน 
คาเฉลี่ย=3.70 ความกาวหนาและม่ันคงในงาน คาเฉลี่ย=3.61 และการปฏิบัติงานในสังคม คาเฉลี่ย= 3.58  
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การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของพนักงานสำนักงานทาง
หลวงท่ี 15 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

1. จำแนกตามเพศตางกันโดยภาพรวมดวยคาสถิติ t=.989 และคา sig=.320 จึงสรุปไดวาผู ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกันเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาปจจัยดานคาตอบแทนท่ี
เหมาะสมและเปนธรรม ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานบูรณาการทางสังคม ดานระเบียบขอบังคับใน
การปฏิบัติงาน ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน ดานการปฏิบัติงานในสังคมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
สวนในดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานความกาวหนาและม่ันคงในงานมีความคิดเห็นแตกตางกัน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2. จำแนกตามอายุตางกันโดยภาพรวมดวยคาสถิติ F=8.678 และคา sig=.000 จึงสรุปไดวาผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวาปจจัยดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน ดานการปฏิบัติงานในสังคม มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
สวนในดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานบูรณาการทางสังคม 
ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
ดานความกาวหนาและม่ันคงในงาน มีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3. จำแนกตามสถานภาพตางกันโดยภาพรวม ดวยคาสถิติ F=.496 และคา sig=.686 จึงสรุปไดวาผูตอบ
แบบสอบถามที่มีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกันเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาปจจัยดานการ
ปฏิบัติงานในสังคมดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานบูรณา
การทางสังคม ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานความกาวหนาและม่ันคงในงาน มีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน ในสวน ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน มีความ
คิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

4. จำแนกตามระดับการศึกษาตางกันโดยภาพรวม ดวยคาสถิติ F = 4.184 และคา sig = .016 จึงสรุปได
วาผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม ดานสิ่งแวดลอมที่ถกูสขุลักษณะ
และปลอดภัย ดานความกาวหนาและม่ันคงในงาน ดานบูรณาการทางสังคม ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน 
มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ในสวนดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการ
ทำงาน ดานการปฏิบัติงานในสังคม มีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  
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5. จำแนกตามประสบการณทำงานตางกัน โดยภาพรวม ดวยคาสถิติ F=2.070 และคา sig=.084 จึงสรุป
ไดวาผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณทำงานตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกันเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ปจจัยดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานความกาวหนาและม่ันคงในงาน ดานบูรณาการทางสังคม 
มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ในสวนดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน ดานการปฏิบัติงานใน
สังคมมีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

6. จำแนกตามรายไดตอเดือนตางกัน โดยภาพรวม ดวยคาสถิติ F=.583 และคา sig=.626 จึงสรุปไดวา
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัย
ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานความกาวหนาและ
มั่นคงในงาน ดานบูรณาการทางสังคม ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน ดานการปฏิบัติงานในสังคม              
มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ในสวนดานคาตอบแทนที ่เหมาะสมและเปนธรรม ดานระเบียบขอบังคับในการ
ปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

อภิปรายผล 
ความผูกพันตอองคการของพนักงานสำนักงานทางหลวงท่ี 15 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ัง 8 ดาน ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานความกาวหนาและม่ันคงในงาน ดานบูรณาการทางสังคม 
ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน ดานการปฏิบัติงานในสังคม ซ่ึง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของสุนทรีพร อำพลพร (2552) การวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการครู 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการครู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8 ดาน 
คือ คาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม สิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย การพัฒนาความสามารถของ
บุคคล ความกาวหนาและม่ันคงในงาน บูรณาการทางสังคม ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน ความสมดุลระหวาง
ชีวิตกับการทำงาน และการปฏิบัติงานในสังคมท้ังโดยรวม และรายดานทุกดานอยูในระดับสูงและผลงานของ รัตนา
ภรณ บุญมี (2558) การศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานเทศบาลตำบลนาดี ผลการศึกษาระดับ
คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานเทศบาลตำบลนาดี พบวา พนักงานเทศบาลตำบลนาดี มีคุณภาพชีวิตการใน
ทำงาน ในภาพรวมอยูในระดับดี และมีผลงานวิจัยที่ไมสอดคลองกันกับของ จันทรสุด ธงงาม (2552) ศึกษาเรื่อง 
คุณภาพชีวิตในการทำงานกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทเอกชนแหงหน่ึงในจังหวัดชลบุรี พบวา 
คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีตอความผูกพันตอองคการของ
พนักงานสำนักงานทางหลวงที่ 15 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 1) จำแนกตามเพศตางกันโดยภาพรวม           
มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 2) จำแนกตามอายุตางกันโดยภาพรวม มีความคิดเห็นแตกตางกัน พบวา ปจจัยดาน
ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน ดานการปฏิบัติงานในสังคม มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สวนในดาน
คาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานบูรณาการทางสังคม ดานความ
สมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดาน
ความกาวหนาและม่ันคงในงาน มีความคิดเห็นแตกตางกัน อาจเปนเพราะบุคลากรน้ันมองวา อายุท่ีมากขึ้นนาจะมี
ความผันแปรกับความผูกพันตอองคการ 3) จำแนกตามสถานภาพตางกันโดยภาพรวม มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
4) จำแนกตามระดับการศึกษาตางกันโดยภาพรวม มีความคิดเห็นแตกตางกัน พบวา ปจจัยดานการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน ดานการปฏิบัติงานในสังคม มีความคิดเห็น
แตกตางกัน อาจเปนเพราะบุคลากรที่มีสถานภาพตางกันอาจทำใหไมมีปญหาในการจัดสรรเวลาทำงานและเวลา
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สวนตัว สามารถที่จะใชเวลาไดอยางเต็มที่ โดยไมตองพะวงกับการตองแบงเวลาใหครอบครัวมากเทาที่ควร 5) 
จำแนกตามประสบการณทำงานตางกัน โดยภาพรวม มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 6) จำแนกตามรายไดตอเดือน
ตางกัน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุรชัยแกวพิกุล (2552) คุณภาพ
ชีวิตในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพยาบาล ตำรวจ ผลการวิจัย พบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุคคลกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ รายไดความพอเพียงของรายได
ชั้นยศ แตกตางกัน มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทำงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และผลงานของเสาวณีย 
ค้ำคูณ (2550 : ก) ไดศึกษาและเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของเจาหนาท่ีศุลกากร โดยผลการ
เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของเจาหนาท่ีศุลกากรท้ังในภาพรวม และดานผลตอบแทน ดานโอกาส
และการพัฒนาความ สามารถ ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน ดานสภาพแวดลอมการทำงาน และดาน
ธรรมนูญในองคการ ไมแตกตางกัน สวนดานการบูรณาการทางสังคม ดานบทบาทการทำงานท่ีมีความสมดุล และ
ดานการคำนึงถึงประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงตาง
กับผลงานวิจัยของ สุนทรีพร อำพลพร (2552) การวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการครู จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการครู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตาม
เขตพื้นที่การศึกษาทั้งโดยรวมและรายดานทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำแนกตาม
ประสบการณการทำงาน ท้ังโดยรวมและรายดานทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวน
ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน แตกตางอยางไมมีนัยสำคัญ 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 

1. ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม ควรจัดใหมีคาตอบแทนท่ีเหมาะสมสำหรับบุคลากร ตาม
สายงานและการจัดสวัสดิการตางๆ จากหนวยงานควรใหมีความเหมาะสมการใหความเทาเทียมของเงินเดือนและ
สวัสดิการเม่ือเทียบกับขาราชการอ่ืนๆ ในเร่ืองความเปนธรรมในการพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเลื่อนเงินเดือน
ควรมีการเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน 

2. ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย หนวยงานควรจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
เดินทางไปปฏิบัติราชการท่ีเหมาะสม หนวยงานควรมีการรวมกันทำความสะอาด จัดสถานท่ีทำงานใหเปนระเบียบ
เรียบรอย จัดบรรยากาศใหรมรื่นปลอดภัยจากมลภาวะ และการจัดหาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการทำงานให
เพียงพอ  

3. ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล องคกรควรจัดใหบุคลากรมีโอกาสไดมีการพัฒนาองค
ความรูจากองคกรและนำมาพัฒนาองคกร และจัดใหมีการเขารวมประชุม อบรม และสัมมนาเปนประจำใหบุคลากร
มีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน  

4. ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน ผูบริหารควรใหความสำคัญและเห็นคุณคาของบุคลากร และ
เปดโอกาสใหไดรับมอบหมายงานท่ีตองใชความสามารถและความรับผิดชอบมากขึ้นใหการสนับสนุนในการแสวงหา
ความกาวหนาความม่ันคงในหนาท่ีการทำงานใหบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน 

5. ดานบูรณาการทางสังคม หนวยงานควรมีการจัดกิจกรรมท่ีเปนการยอมรับของชุมชนและสังคมควร
มีการจัดกิจกรรม เชน การแขงขันกีฬาภายใน งานเลี้ยงปใหมเพ่ือเสริมสรางความสามัคคบีุคลากรไดพบปะพูดคยุกัน 
และผูบังคับบัญชาควรมารวมงานดวยเพ่ือเปนการสรางความสัมพันธอันดีกับพนักงาน ควรทำการสำรวจบุคลากรใน
ระดับปฏิบัติการวามีอุปสรรคหรือมีปญหาในการทำงานบางหรือไม เน่ืองจากบางคร้ังผูใตบังคับบัญชาไมกลาท่ีจะ
บอกกับหัวหนาตรงๆ วามีปญหาในการทำงานดานใดบาง หรือไมพอใจการตัดสินใจของหัวหนาอยางไรบาง  
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6. ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน หนวยงานควรมีตูในการแสดงความคิดเห็น และมีระเบียบ
ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนภายในหนวยงานควรมีการประชุมกำหนดแนวทางและระเบียบปฏิบัติเปน
ประจำผูบังคับบัญชาควรเปดโอกาสใหเลือกวิธีปฏิบัติงานอยางมีอิสระ  

7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน ควรมีการจัดลักษณะงานและปริมาณงานใหมีความ
เหมาะสมกับบุคลากร จัดกิจกรรมสังสรรคกับเพ่ือนรวมงานตามเทศกาลสำคัญตางๆ รวมถึงควรจัดปริมาณงานให
เหมาะสมกับเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน ควรใหบุคลากรมีเวลาสวนตัว เวลาสำหรับครอบครัว เวลาพักผอน และ
เวลาสำหรับสังคมของบุคลากรดวย 

8. ดานการปฏิบัติงานในสังคม การเปดโอกาสใหบุคลากรเขาไปรวมงานตางๆ ท่ีจัดในชุมชนโอกาสไป
ศึกษาดูงานดานตางๆ ในชุมชนและติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของและประชาชนท่ีมาใชบริการอยาง
สม่ำเสมอในกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีหนวยงานจัดขึ้นซ่ึงจะทำใหบุคลากรรูสึกภูมิใจท่ีมีสวนชวยสังคม ทำประโยชนตอ
สังคม และยังสงผลตอภาพลักษณท่ีดีตอองคกรดวย 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ทำการวิจัยเชิงคุณภาพควบคูไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยอาจเพ่ิมเติมในสวนของคำถามปลายเปด 

เพ่ือทราบถึงทัศนคติ และความตองการของบุคลากรระดับปฏิบัติการมากขึ้น 
2. ทำการวิจัยเพิ่มเติมในสวนของระดับผูบริหาร เพื่อศึกษาวาผลที่ไดมีความสอดคลองดานทัศนคติ 

ความคิดเห็น ของบุคลากรในระดับปฏิบัติการกับเจาหนาท่ีบริหารระดับสูงมากนอยเพียงใด 
3. ควรทำการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานในกลุมเดียวกัน เพ่ือนำผลการศึกษาท่ีไดมาเปรียบเทียบ

วาสอดคลองหรือแตกตางกันอยางไร 
4. ควรศึกษาในดานอ่ืนๆ ท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงาน เชน ดานเทคโนโลยี 
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ความเปนธรรมในการดำเนินงานในการแกไขเร่ืองราวรองเรียนและรองทุกขผานศูนยดำรงธรรมอำเภอ 
กรณีศึกษาศูนยดำรงธรรมอำเภอแมใจ จังหวัดพะเยา 
 
Fairness in Resolving the Petitions or Complaints through Damrongdhama District Center : 
A Case Study of Damrongdhama Center of Mae Chai District, Phayao Province 
 
ผูวิจัย   สุมาลัย  นวลศรี 
 

บทคัดยอ 
การรองเรียน/รองทุกขของประชาชน ถือเปนเสียงสะทอนใหรัฐบาลและหนวยงานของรัฐทราบวา การบริหาร

ราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอยเพียงใด ซ่ึงรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยและหนวยงานของรัฐไดตระหนักและ              
ใหความสำคัญกับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนรองทุกข ของประชาชนมาโดยตลอด มีการรับฟงความคิดเห็น             
เปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลมากขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและเสริมสรางความสงบสุขใหเกิดขึ ้นในสังคม โดยเฉพาะเมื่อประเทศมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ            
ดานสังคม และการเมืองอยางตอเนื่อง ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว นำไปสูการแขงขัน การเอารัดเอาเปรียบ 
เปนเหตุใหประชาชนที ่ไดรับความเดือดรอน ประสบปญหาหรือไมไดรับความเปนธรรม จึงมีการรองเรียนรองทุกข              
ตอหนวยงานตางๆ เพ่ิมขึ้น  

 
คำสำคัญ : เรื่องราวรองเรียนและรองทุกขผานศูนยดำรงธรรมอำเภอ 
 
Abstract 

The petitions or complaints of the people regard as reflections to the government and 
government sectors to acknowledge the efficiency and effectiveness of government 
administration, which all governments and government sectors realize and give priority to 
resolving the petitions or complaints of the people all these times. In addition, the government 
and government sectors focus on being open-minded and giving the opportunity to the people to 
participate in monitoring government work to respond to the needs of the people and promote 
peace in the society, especially when the country continuously concentrates on economic, 
society, and politics development. It can be said that it leads to dramatic changes and 
competition, including exploitation that make the people suffer, meet the problems, and be 
treated unfairly. For this reason, the people send more complaints to the organizations that can 
address those complaints. 
 
Keyword : Petitions or Complaints through Damrongdhama District Center 
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บทนำ 
กระทรวงมหาดไทยในฐานะเปนหนวยงานหลักในการ “บำบัดทุกข บำรุงสุข” ใหแกประชาชน ไดเปด 

“ศูนยบริการขาวสารกระทรวงมหาดไทย” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536 โดยมีเปาหมายเพื่อรับทราบความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยตรง ใหบริการขอมูล และรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข เกี่ยวกับงานของกระทรวงมหาดไทย ตอมา
บทบาทของ “ศูนยบริการขอมูลขาวสารของกระทรวงมหาดไทย” เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งภารกิจท่ีเก่ียวกับการแกไข
ปญหาเรื ่องรองเรียนรองทุกขของประชาชน กระทรวงมหาดไทย จึงไดปรับปรุง “ศูนยบริการขอมูลขาวสารของ
กระทรวงมหาดไทย” ใหมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใชชื่อวา “ศูนยดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย” 
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2537 กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายการปรับบทบาทการทำงานของศูนยดำรงธรรมกระทรวง
ไทยใหเปนไปในเชิงรุกมากกวาเชิงรับ จึงทำใหศูนยดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย มีบทบาทในการอำนวยความเปน
ธรรมแกประชาชนอยางจริงจัง โดยจัดใหมีสถานท่ีตั้งอยางชัดเจนและเหมาะสม และมีพิธีเปดศูนยดำรงธรรมอยางเปน
ทางการพรอมกันท่ัวประเทศในวันท่ี 1 ธันวาคม 2554 ซ่ึงตรงกับวันดำรงราชานุภาพ ศูนยดำรงธรรมอำเภอท่ีปรับปรุง
ขึ้นใหม ประกอบดวย ศูนยดำรงธรรมในสวนกลาง แบงเปน 2 ระดับ คือ ศูนยดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนย
ดำรงธรรมหรือศูนยใหบริการประชาชนในลักษณะเดียวกับศูนยดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ของหนวยงานระดับกรม
และรัฐวิสาหกิจ และศูนยดำรงธรรมในสวนภูมิภาค แบงออกเปน 2 ระดับ คือ ศูนยดำรงธรรมจังหวัด และศูนยดำรง
ธรรมอำเภอ 

 

ศูนยดำรงธรรมภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
หลังจากไดมีการรัฐประหาร คร้ังท่ี 13 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 โดยคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) 

และตอมาไดมีประกาศฉบับท่ี 96/2557 ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2557 เร่ือง จัดตั้งศูนยดำรงธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารงานระดับจังหวัดและใหการปฏิบัติงานของสวนราชการในจังหวัดสามารถใหบริการประชาชนไดอยางเสมอ
ภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาชนไดรับความพึงพอใจ คณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมี
ประกาศ ดังตอไปน้ี  

 ขอ 1 ใหจังหวัดจัดตั้งศูนยดำรงธรรมขึ้นในจังหวัดเพ่ือทำหนาท่ีในการรับเร่ืองรองเรียนรองทุกข ใหบริการขอมูล
ขาวสาร ใหคำปรึกษา รับเรื่องปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน และทำหนาที่เปนศูนยบริการรวม
ตามมาตรา 32 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 โดยจัดตั้งขึ้น 
ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานท่ีอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร โดยประกาศใหประชาชนทราบ 

ขอ 2 ใหทุกกระทรวง กรม สวนราชการ และหนวยงานของรัฐ สนับสนุนการดำเนินการของศูนยดำรงธรรม  ท้ังดาน
วัสดุ อุปกรณ และบุคลากร ใหสามารถบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางรวดเร็วและท่ัวถึง    

ขอ 3 ใหผูวาราชการจังหวัดบูรณาการการบริหารจัดการรวมกับหัวหนาสวนราชการและหนวยงานของรัฐ             
เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน และวางแนวทางการปฏิบัติภายในศูนยดำรงธรรม                             

ขอ 4 ใหสำนักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของศูนยดำรงธรรมและการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน ตามขอเสนอของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ             

ขอ 5 ในกรณีท่ีจำเปนจะตองดำเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของศูนยดำรงธรรมใหสามารถแกไขปญหาของ
ประชาชนใหเสร็จสิ้นอยางรวดเร็ว การพัฒนาจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาลการปองปดภัยพิบัติสาธารณะ การปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด การปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปาและทรัพยากรธรรมชาติ การแกไขปญหา
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แรงงานตางดาวและการคามนุษยการคุมครองปองกันหรือชวยเหลือประชาชนผูดอยโอกาสใหไดรับความเปนธรรม และ
การบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ใหผูวาราชการ
จังหวัดมีอำนาจสั่งการ บังคับบัญชา กำกับ ดูแล บรรดาขาราชการและพนักงานของรัฐในเขตจังหวัด ยกเวนขาราชการ
พลเรือนในพระองค ขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการในสำนักงานการตรวจ
เงินแผนดิน พนักงานในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และขาราชการในสำนักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติประจำจังหวัด  

ขอ 6 ใหกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่กำกับดูแลและอำนวยการใหการบริหารงานของศูนยดำรงธรรมและการ
บริหารงานจังหวัดดำเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 41 บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิ (1) ไดรับทราบ
และเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานของรัฐ ตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ(2) เสนอเร่ืองราวรอง
ทุกขตอหนวยงานของรัฐและไดรับแจงผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว (3) ฟองหนวยงานของรัฐใหรับผิดเนื่องจากการ
กระทำหรือการละเวนการกระทำของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ และมาตรา 59 รัฐตอง
เปดเผยขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานของรัฐ ท่ีมิใชขอมูลเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐหรือเปน
ความลับของทางราชการตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิและตองจัดใหประชาชนเขาถึงขอมูลหรือขาวสารดังกลาวไดโดยสะดวก 

ศูนยดำรงธรรมอำเภอ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ถือเปนแนวทางหนึ่งในการอำนวย
ความเปนธรรมใหเกิดผลเปนรูปธรรม และเพ่ือเปนศูนยกลางในการใหความชวยเหลือและแกไขปญหาของประชาชนใน
ทุกๆ เรื่อง ลดความขัดแยงในพื้นที่ โดยเนนการปฏิบัติในเชิงรุก อำนวยความสะดวก โดยที่ผานมามีประชาชนเขามา
รองเรียนรองทุกขตอศูนยดำรงธรรมอำเภอเปนจำนวนมาก ประกอบกับรัฐบาลไดมีนโยบายมุงเนนที่จะนำพาประเทศ
ไทยเขาสูประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสูความม่ันคง ม่ัง
คั่ง ยั่งยืน และไดเนนการแกไขเร่ืองรองเรียนรองทุกข เพ่ือใหประชาชนกาวขามปญหาและความเหลื่อมล้ำในการเสนอ
ปญหาและการแกไขปญหาความเดือดรอนโดยไมมีขอจำกัด 

 

เนื้อหาเกี่ยวกับศูนยดำรงธรรม 
กระทรวงมหาดไทยไดจัดตั้งศูนยดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยขึ้น มีฐานะเปนหนวยงานเทียบเทาระดับกอง

ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงมีอำนาจหนาที่รับผิดชอบในการรับเรื่องรองเรียนรองทุกขตลอด 24 ชั่วโมง วิเคราะห 
ติดตาม ประสานและประเมินผลการทำงานสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี รวมท้ังการปฏิบัติการในพ้ืนท่ีกรณีมีเร่ือง
สำคัญเรงดวน เพื่อตอบสนองความตองการประชาชนไดอยางรวดเร็ว โดยมีการจัดโครงการสราง การแบงสวนงาน
ภายในเปน 4 สวนประกอบดวย 

1. สวนรับเร่ือง มีหนาท่ีรับเร่ืองรองเรียน รองทุกข ตลอด 24 ชั่วโมง ลงทะเบียนรับเร่ือง ตอบปญหาซักซักถาม 
(กรณีท่ีตอบได) ติดตอประสานการรับเร่ืองกับศูนยดำรงธรรม ในสวนภูมิภาค (ทางโทรศัพท) สรางเครือขายการทำงาน
รวมกันระหวางภาคราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนจัดทำสถิติประสานการประชาสัมพันธผลการ
ดำเนินงาน ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานประจำปของศูนยดำรงธรรม 

2. สวนวิเคราะหติดตามละประสานงานมีหนาที่วิเคราะหและประเมินเรื่องรองเรียน/รองทุกข จัดลำดับ
ความสำคัญเรงดวนแยกเร่ืองสงใหสวนปฏิบัติการในพ้ืนท่ี หรือประสานแจงหนวยงาน ท่ีเก่ียวของรวมท้ังเรงรัดติดตาม
ผลการดำเนินงานและแจงผลการดำเนินงานใหผูรองทราบ 
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3. สวนสงเสริมเละสงเคราะหพลเมืองดี มีหนาท่ีรับผิดชอบเร่ืองกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี จัดหา
ทุน รับผิดชอบการใชจายเงินกองทุน วิเคราะหและตรวจสอบเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้นดูแลพลเมืองท่ีรับความเดือดรอน 
ประกาศเกียรติคุณหรือใหรางวัลพลเมืองดีประจำป จัดทำทะเบียนพลเมืองดี และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ
กองทุนท้ังในสวนกลางและจังหวัด 

4. สวนปฏิบัติการในพื้นที่มีหนาที่ใหความชวยเหลือเรื่องสำคัญเรงดวน ทันทีที่ไดรับแจง โดยลงไปปฏิบตัิใน
พ้ืนท่ีท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีรวมปฏิบัติ วาท่ีรอยตรีหญิง ธันยนันท ธงชัย.
(2552) 
 

ชองทางการรับเร่ืองรองเรียนรองทุกข 
ประชาชนสามารถรองเรียนรองทุกขมายังศูนยดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยผานชองทางตางๆท่ีไดกำหนดไว 

มากกวา 6 ชองทาง ไดแก 
ชองทางท่ี 1 มาติดตอดวยตัวเอง 
ชองทางท่ี 2 โทร 1567 
ชองทางท่ี 3 ทางไปรษณียตู ปณ.1 ปณฝ.มหาดไทย 
ชองทางท่ี 4 ทางไปรษณียตู ปณ.101 ปทจ.ของจังหวัด 
ชองทางท่ี 5 www.mahadthai.com 
ชองทางท่ี 6 email: moi0219@moi.go.th 
ชองทางที่ 7 อื่นๆ ไดแก ตูรับเรื่องรองเรียนหนาบานพิษณุโลก ของ ฯพณฯ นายก รัฐมนตรีหรือรับเรื่อง

รองเรียนหนาจวนผูวาราชการจังหวัด หรือผานหนวยงานสวนกลาง ไดแก ป.ป.ช. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เปนตน 
วาท่ีรอยตรีหญิง ธันยนันท ธงชัย.(2552) 
 

ลักษณะของเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 
1. เร่ืองรองเรียนท่ีมีลักษณะเปนบัตรสนเทหตามมติคณะรัฐมนตรี เปนกรณีการรองเรียนกลาวโทษท่ีขาดขอมูล

หลักฐานซึ่งศูนยดำรงธรรมจะระงับเรื่องทั้งหมด แตถาเปนการรองเรียนในประเด็นเกี่ยวของกับสวนรวมจะสงให
หนวยงานท่ีเก่ียวของรับทราบไวเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตอไปซ่ึงกรณีน้ีสามารถยุติเร่ืองไดทันที 

2. เร่ืองรองเรียนท่ัวไปศูนยดำรงธรรมจะดำเนินการจัดสงเร่ืองใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรับไปดำเนินการ โดยจะ
พิจารณาสงตามความเหมาะสมของแตละเรื่องและจะตอบใหผูรองทราบไวชั้นหนึ่งกอน ซึ่งเมื่อหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดำเนินการแลวจะแจงใหศูนยดำรงธรรม และผูรองทราบ หรือบางกรณีปญหาหนวยงานท่ีเก่ียวของจะแจงใหผูรองทราบ
โดยตรง ซ่ึงระยะเวลาการพิจารณาดำเนินการของหนวยงานท่ีเก่ียวของจะชาหรือเร็วขึ้นอยูกับขั้นตอนการดำเนินการให
การชวยเหลือของแตละกรณีปญหาในกรณีเปนเร่ืองรองเรียนท่ัวไปหากหนวยงานท่ีเก่ียวของไมแจงผลใหทราบ ภายใน
ระยะเลาท่ีกำหนดศูนยดำรงธรรมจะมีหนังสือเตือนขอทราบผลไปอีกคร้ังหน่ึง 

3. เร่ืองรองเรียนสำคัญ เปนเร่ืองท่ีเก่ียวของกับประชาชนสวนรวมหรือเปนเร่ืองท่ีเก่ียวของกับหลายหนวยงาน 
เปนประเด็นขอรองเรียนทางกฎหมายหรือเปนเรื่องรองเรียนที่มีขอเท็จจริงและรายละเอียดตามคำรองยังไมชัดแจง
หรือไมแนนอน หรือบางกรณีศูนยดำรงธรรมอาจตองใหเจาหนาที่เดินทางไปตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่กอนสงให
หนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการตอไป โดยแจงใหผูรองทราบไวชั้นหนึ่งกอนเมื่อหนวยงานไดรายงานผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเขามาแลวจึงจะแจงใหผูรองทราบตอไป หรือหากหนวยงานที่เกี่ยวของยังไมรายงานผลใหทราบ ภายใน
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ระยะเวลาที ่กำหนดศูนยดำรงธรรมจะแจงเตือนตามระยะเวลาที ่กระทรวงมหาดไทยกำหนด พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2522 วาดวยเรื่องสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขหมวด 3 ไดบัญญัติ
สาระสำคัญของเร่ืองราวรองทุกไวดังตอไปน้ี 

มาตรา 19 เร่ืองราวรองทุกขท่ีจะรับไวพิจารณาจะตองมีลักษณะ ดังน้ี 
(1) เปนเร่ืองท่ีมิผูรองทุกขไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือ 

เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดและ (2) ความเดือดรอนหรือความเสียหายท่ีวาน่ัน เน่ืองมาจากเจาหนาท่ีของรัฐละเลยตอ
หนาท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนดใหตองปฏิบัติปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร กระทำการนอกเหนืออำนาหนาท่ีหรือ
ขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมายกระทำการไมถูกดองตามขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสำคัญท่ีกำหนดไวสำหรับการน้ัน 
กระทำการไมสุจริตหรือโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

มาตรา 20 เร่ืองราวรองทุกขท่ีไมอาจรับไวพิจารณามีลักษณะ ดังน้ี 
(1) เร่ืองรองทุกขท่ีมิลักษณะเปนไปในทางนโยบายโดยตรงซ่ึงรัฐบาลตองรับผิดชอบตอสภา 
(2) เร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลมีมติเด็ดขาดแลว 
(3) เร่ืองทีมีการฟองรองเปนคดีอยูในศาล หรือท่ีศาลพิพากษา หรือมีคำสั่งเด็ดขาดแลว 

มาตรา 21 สวนประกอบของคำรองทุกข 
คำรองทุกข ประกอบดวย 
(1) ชื่อและท่ีอยูของผูรองทุกข 
(2) เร่ืองอันเปนเหตุใหรองทุกขพรอมท้ังขอเท็จจริง หรือพฤติการณดามสมควรเก่ียวกับเร่ืองท่ีรองทุกข 
(3) ใชถอยคำสุภาพ 
(4) ลายมือชื่อผูรองทุกขดำเนินการยื่นรองทุกขแทนผูอ่ืน จะตองแนบใบมอบฉันทะใหผูรองดวย 

คูมือการดำเนินการแกไขปญหารองทุกข/รองเรียน.(2554) 
 

บทสรุป 
ความเปนธรรมในการดำเนินงานในการแกไขเรื่องราวรองเรียนและรองทุกข ผานศูนยดำรงธรรม กระทรวง 

มหาดไทย เปนศูนยบริการการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน พรอมทั้งใหคำปรึกษาแนะนำดานกฎหมาย 
อำนวยความเปนธรรมทางอาญา ทางแพง และในคดีปกครอง โดยมุงเนนการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชน 
เปนการใหบริการที่ดีแกประชาชนที่มาติดตอขอรับบริการ ดวยความรวดเร็วเสมอภาค เปนธรรม และมีอัธยาศัยตอ
ประชาชนดวยดี ภายใตกฎหมายขอบังคับและระเบียบตาง ๆ  ที่กำหนดไว ประชาชนสามารถรองเรียน/รองทุกขผาน
ชองทางตางๆ เชน รองเรียนดวยวาจา รองเรียนเปนหนังสือ ซ่ึงสามารถยื่นเร่ืองราวรองทุกขรองเรียนดวยตนเอง หรือ
มอบหมายใหผูอ่ืนยื่นแทน ซ่ึงผูน้ันจะตองอยูในฐานะท่ีจะทราบขอเท็จจริงอันเปนสาเหตุแหงการรองทุกขรองเรียน และ
สามารถสงเร่ืองราวรองทุกขทางไปรษณียได  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 บทความวิชาการฉบับน้ีสำเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาอยางยิง่จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ วรภัทรถิระกุล 
และคณาจารยในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ที่ไดอนุเคราะหใหความรู
และประสบการณอันเปนประโยชน ตลอดจนใหการสนับสนุนและเปนกำลังใจใหกับผูเขียน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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การบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำมูล : กรณีศึกษาลุมแมน้ำมูลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
 
Management water Moon River Basin A case study  of the Moon River Basin in Mueang 
District Ubon Ratchathani province 
 
ผูวิจัย    สุริยา  อุดรตระกูล 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สืบพงค  สุขสม 

   ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำมูล : กรณีศึกษาลุมแมน้ำมูลในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยจำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได/เดอืน 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ประชาชนที่มีทะเบียนบานอยูในเขตเทศบาลตำบลแจระแม และเทศบาลนคร
อุบล จำนวน 91,269 คน กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 398 คน โดยสูตรการคำนวณขนาดกลุมตัวอยางของ         
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) เครื่องมือเปนแบบสอบถามมี 3 ตอน โดยคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของการ
ทดสอบแบบสอบถามทั้งชุดเปนคาแอลฟา 0.94 การวิเคราะหขอมูลจะทำการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร                     
หาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t - test และคา F – test  
สรุปผลการวิจัยพบวา 
 1. ความคิดเห็นของประชาชน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานระบบบริหาร
จัดการน้ำ รองลงมาคือดานการประสานความรวมมือ ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการบริหารจัดการบุคคล  
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
คำสำคัญ : การบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำมูล 
 
Abstract 
 This research aims to study. Mun River Basin Management: A Case Study of the 
Mun River Basin in Mueang District Ubon Ratchathani. Classified by gender, age, 
occupation, education level, status and income / month. The population in this study include. 
People whose house registration is in the Chaeramae Sub-district Municipality And Ubon 
Ratchathani Municipality, amount 91,269 people. The sample of 398 respondents by the 
formula of the size calculation of the sample of Taro Yamane. The tool is a 3-part 
questionnaire with confidence values. (Reliability) of the questionnaire for the whole set of 
tests is alpha 0.94. The data analysis is processed by computer for frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t - test and F – test 
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The findings showed that 
 1. opinion The public as a whole at a high level. The aspect with the highest average 
value was the water management system. Followed by the cooperation. The aspect with the 
least mean was personnel management. 
 2. A comparison of public opinion In which the overall picture and each aspect are 
not different With statistical significance at the level of 0.05 
 
keyword : Management water Moon River 
 

บทนำ 
 สถานการณน้ำไมไดเปนปญหาเฉพาะประเทศไทยเทานั ้น แตยังเกิดขึ้นกับนานาประเทศ เนื่องจาก
ทรัพยากรน้ำขาดแคลน ในขณะที่ความตองการใชน้ำเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง การสรางแหลงน้ำขนาดใหญ เชนการ
สรางเขื่อน ทำไดยากขึ้นเน่ืองจากตองคำนึงตนทุนทางเศรษฐศาสตร ความคุมคา และผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม
ที่เกิดจากการกอสราง ในอดีตที่ผานมาประเทศไทยไดใชแนวทางการพัฒนาประเทศ ที่มุงเนนการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ แตขาดการวางแผนการใชทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังทรัพยากรปาไม และทรัพยากรน้ำ ขาดการคำนึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง
เกิดขึ้นกับประเทศไทยบอยคร้ัง (ม่ิงสรรพ ขาวสะอาด, 2554) ดูท่ีกันตสิษฐ 
 การกำหนดนโยบายดานการบริหารจัดการน้ำไดยึดหลักแนวทาง จากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ท่ีใหความสำคัญตอระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมีการ
นอมนำแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนาประเทศใหมีความม่ันคงและยั่งยืนโดยเฉพาะ
ภาคเกษตรท่ีไดนำแนวทางน้ีมาประยุกตใชท้ังในระดับเกษตรกรรม ครัวเรือน และชุมชน เพ่ือใหเกษตรกรสามารถ
พ่ึงพาตนเองได การกำหนดแนวทางตามหลักเกษตรทฤษฎีใหมท่ีใชองคความรูท่ีทันสมัยมาใชในการเกษตร เพ่ือเปน
การลดรายจาย เพิ ่มรายได และใหเกษตรกรมีรายไดที ่มั ่นคง (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต,ิ2554) สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 –2564) ท่ียังคงยึดหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน และยึดหลัก คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา มาใชเปนหลักในการ
ขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ในสวนประเด็นดานทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญคือ การปรับตัวของ
เกษตรกรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสรางความมั่นคงทางดานทรัพยากรธรรมชาติ              
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ และเรงแกไขวิกฤติดานสิ่งแวดลอมเพ่ือสงเสริมใหประชากรมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้น (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) 
 สถานการณอุทกภัยและภัยแลงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอดีตเกิดน้ำเกิดทวมจากปริมาณน้ำที่มี
มากเกินไปซ่ึงไดรับอิทธิพลจากจากพายุไตฝุนทะเลจีนใตท่ีทาใหฝนตกหนักโดยเฉลี่ยแลวเกิดขึ้น 2 คร้ังตอป แตใน
ระยะหลังน้ีไดทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น เกิดน้ำทวมขังในพ้ืนท่ียาวนานถึง 2 เดือน นอกจากอิทธิผลของพายุไตฝุนแลว
การบริหารจัดการน้ำก็มีผลตอการเกิดน้ำทวมเน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีราบลุม เกิดน้ำทวมขังไดงาย สวนสภาพภัยแลง
เกิดจากการขาดแคลนน้ำตนทุนซ่ึงสวนใหญเกิดบริเวณตอนบนของแมน้ำ โดยเฉลี่ยแลวจะเกิด 1-2 คร้ังตอป ซ่ึงมัก
เกิดตอนท่ีฝนท้ิงชวงระยะเวลายาวนานประมาณเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม และชวงเดือนมีนาคมถึงเมษายน และ
แหลงกักเก็บน้ำเพ่ือการเกษตรมีจากัดตอกำลังการเกษตรท่ีเพ่ิมขึ้นสงผลตอคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตรตก 
ชวงที่เกิดภัยแลงประชาชนแตละครัวเรือนก็มีการปรับตัวในการใชชีวิตที่แตกตางกันบางสวนไดเดินทางออกนอก
พ้ืนท่ี (บุญชวย งามวิทยโรจน, 2554) 
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 เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สทนช.) เมื่อวันที 27 ตุลาคม 2562 กลาวย้ำวา ที่ผาน
มา จังหวัดอุบลราชธานี มักประสบปญหาน้ำทวมอยางรวดเร็วรุนแรงและแลงอยางกะทันหัน จึงตองหาแนวทาง
ปรับเปลี่ยนทิศทางบริหารจัดการเขื ่อนตางๆ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติน้ำ พ.ศ.2561 เพื ่อรองรับ
หนาแลงและลดความเสี่ยงภัยขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคตั้งแตปลายตุลาคม 2562 จนถึงพฤษภาคม 2563 ใน
เบื้องตน สทนช. คาดการณหนาน้ีปริมาณน้ำทาจากลุมน้ำชีและน้ำมูลจะนอยกวาปกติมาก เน่ืองจากเกิดฝนตกและ
น้ำทวมเฉพาะพื้นที่ลุมน้ำชีและมูลตอนลาง สวนพื้นที่ตนน้ำและกลางน้ำลุมชี-มูล ฝนตกนอยและหมดเร็วกวา
ปกติ ดังนั้น ปริมาณน้ำทาที่จะไหลมาจากแมน้ำชีและมูลที่เติมใหมูลตอนลางและอุบลราชธานีจะนอยลงมาก แม
ปจจุบันไดประสาน กฟผ.ปรับลดการระบายน้ำเขื่อนปากมูลเพ่ือเก็บกักน้ำไวในลำน้ำใชในหนาแลง  
  จากการสรุปผลดานความจำเปนในการบริหารจัดการน้ำของ สทนช. แสดงใหเห็นวาประเทศไทยเราได
ประสบปญหาน้ำทวมและน้ำแหงไมเพียงพอตอการบริโภคและอุปโภคมาดวยตลอด สำหรับการในวิจัยน้ี ผูวิจัยขอ
ศึกษาเฉพาะการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำมูลที่ไหลผานเฉพาะในเขต ตำบลแจระแม และเขตเทศบาลนครอุบล 
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เทาน้ัน เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำมูลในเขตน้ี วาดานตางๆ ไดมีการ
บริหารจัดการหรือไมและแตละดานอยูในระดับได เพื่อที่จะเปนแนวทางในการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำมูลใน
จังหวัดอุบลราชธานีตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำมูล : กรณีศึกษาลุมแมน้ำมูลในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี อุบลราชธานี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำมูล : กรณีศึกษาลุมแมน้ำมูลในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี แตละดานโดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำมูล : กรณีศึกษาลุมแมน้ำมูลในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี  
  
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำมูล แตกตางกัน 
 2. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุตางกันมีความคิดตอเห็นการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำมูล แตกตางกัน 
 3. ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำมูล 
แตกตางกัน 
 4. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำมูล แตกตางกัน 
 5. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำมูล แตกตางกัน 
 6. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำมูล แตกตางกัน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำมูล : กรณีศึกษาลุมแมน้ำมูลในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี อุบลราชธานี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฏี พระราชบัญญัติน้ำ พ.ศ.2561 มาตรการและแนวทาง
การเตรียมความพรอมหนาแลง 2562/63 สำหรับพื้นที่ลุมน้ำมูลตอนลางและจังหวัดอุบลราชธานี 8 มาตรการ            
ของ สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สทนช.) มาเปนตัวกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 
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ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ดานเนื้อหา การบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำมูล : กรณีศึกษาลุมแมน้ำมูลในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี อุบลราชธานี 4 ดานคือ 1. ดานระบบบริหารจัดการน้ำ 2. ดานการประสานความรวมมือ 3. ดานการ
บริหารจัดการเกษตรนอกเขตชลประทาน 4. ดานการบริหารจัดการบุคคล  
 ประชากรที ่ใชในการศึกษาครั ้งนี้ ไดแก ประชาชนที ่มีทะเบียนบานอยู ในเขตพื ้นที่แมน้ำมูลไหลผาน 
ประกอบดวยเทศบาลตำบลแจระแม และเทศบาลนครอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 91,269 คน 
กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 398 คน โดยสูตรการคำนวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)  
 3. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
   3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อาย ุอาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได/เดือน 
    3.2 ตัวแปรตาม ไดแก การบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำมูล : กรณีศึกษาลุมแมน้ำมูลในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 1. ดานระบบบริหารจัดการน้ำ 2. ดานการประสานความรวมมือ 3. ดานการบริหารจัด
การเกษตรนอกเขตชลประทาน 4.ดานการบริหารจัดการบุคคล  
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ทราบถึงการบริหารจัดการน้ำลุ มแมน้ำมูล : กรณีศึกษาลุ มแมน้ำมูลในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 1. ดานระบบบริหารจัดการน้ำ 2. ดานการประสานความรวมมือ 3. ดานการบริหารจัดการเกษตรนอก
เขตชลประทาน 4.ดานการบริหารจัดการบุคคล  
  3. ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงแกไข การบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำมูล : กรณีศึกษาลุมแมน้ำมูลใน
เขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในแตละดาน 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำมูล : กรณีศึกษาลุมแมน้ำมูลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที ่ใชในการศึกษาครั ้งนี้ ไดแก ประชาชนที ่มีทะเบียนบานอยู ในเขตพื ้นที่แมน้ำมูลไหลผาน 
ประกอบดวยเทศบาลตำบลแจระแม และเทศบาลนครอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 91,269 คน 
กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 398 คน โดยสูตรการคำนวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)  
 

ขอมูลสวนบุคคล 

 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. อาชีพ 
 4. ระดบัการศึกษา 
 5. สถานภาพ 
 6. รายได/เดือน 

การบริหารจดัการน้ำลุมแมน้ำมูล : 
กรณีศึกษาลุมแมน้ำมูลในเขตอำเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี 4 ดาน 
 1. ดานระบบบริหารจัดการน้ำ 
 2. ดานการประสานความรวมมือ 
 3. ด านการบริหารจัดการเกษตรนอกเขต
ชลประทาน  
 4. ดานการบริหารจัดการบุคคล 
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ตารางแสดงจำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
ลำดับ เทศบาลในอำเภอเมืองอุบลราชธานี 

ที่แมน้ำมูลไหลผาน 
ประชากร กลุมตวัอยาง 

1 เทศบาลนครอุบล 79,978 349 
2 เทศบาลแจรแม 11,291 49 

 รวมประชากรและกลุมตัวอยางทั้งหมด 91,269 398 
 (แหลงขอมูล : สำนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี 2 ธ.ค. 2562) 
 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามแบบประมาณคา (Rating Seale Questionnaires) 
ประกอบดวย 3 ตอน ดังตอไปน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม คือ ประชาชนท่ีมีทะเบียนบานอยู
ในเขตพ้ืนท่ีแมน้ำมูลไหลผาน ประกอบดวยเทศบาลตำบลแจระแม และเทศบาลนครอุบลมีลักษณะเปนแบบสำรวจ
รายการ (Check-List) เพ่ือทราบสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถามตอการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำมูล : 
กรณีศึกษาลุมแมน้ำมูลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)            
5 ระดับ คือระดับความคิดเห็นมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จำแนกออกเปน 4 ดาน คือ 1. ดาน
ระบบบริหารจัดการน้ำ 2. ดานการประสานความรวมมือ 3. ดานการบริหารจัดการเกษตรนอกเขตชลประทาน              
4. ดานการบริหารจัดการบุคคล จำนวน 30 ขอ 
 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามลักษณะปลายเปด (Open ended) 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยนี ้ไดดำเนินการโดยนำขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางการวิจัยสังคมศาสตร มาประมวลผลขอมูลวิเคราะหโดยใช สถิติเชิงพรรณนา (Descriptve 
Statics) ไดแก คาสถิติความถี ่ (Freguency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี ่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) คา t – test, F-test เพ่ือนำไปวิเคราะหกับแบบสอบถาม มีลำดับขั้นตอนดังน้ี  

1.  ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถามโดยหาคาความถี่ (Freguency) คารอยละ 
(Percentage) แลวนำมาเสนอเปนความเรียง 

ตอนท่ี 2 วิเคราะหความคิดเห็นของผู ตอบแบบสอบถามเกี ่ยวกับการบริหารจัดการน้ำลุ มแมน้ำมูล : 
กรณีศึกษาลุมแมน้ำมูลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ท้ังรายดานและรายขอ โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) แลวนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ 5 ระดับ และใชเกณฑในการแปลผลของเบส (Best, 1970) 

4.50-5.00  หมายความวา  มีการบริหารจัดการอยูในระดับมากท่ีสุด 
3.50-4.49  หมายความวา  มีการบริหารจัดการอยูในระดับระดับมาก 
2.50-3.49  หมายความวา  มีการบริหารจัดการอยูในระดับระดับปานกลาง 
1.50-2.49  หมายความวา  มีการบริหารจัดการอยูในระดับระดับนอย 
1.00-1.49  หมายความวา  มีการบริหารจัดการอยูในระดับนอยท่ีสุด 
ตอนท่ี 3 ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดานการบริหารจัดการน้ำลุม

แมน้ำมูลกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามของประชากรดานสถานภาพ โดยใชการทดสอบคาที (t – test)  
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยเร่ืองน้ีมีสถิติท่ีใชในการทำวิจัย 2 ประเภท ไดแก 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถี ่ (Freguency) รอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) เพ่ือบรรยายขอมูลท่ัวไป 
 2. สถิติอนุมานหรืออางอิง (Inferencial Statistics) ไดแก การทดสอบคา (t – test) และการทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA or F – test) ถาพบความแตกตางอยางมนัียสำคัญทางสถิต ิ
จะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
  1. ความคิดเห็นของ ของประชาชนที่มีทะเบียนบานอยูในเขตพื้นที่แมน้ำมูลไหลผาน ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 3.94) เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานระบบบริหารจัดการน้ำ ( X  = 3.99) 
รองลงมาคือดานการประสานความรวมมือ ( X = 3.98) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการบริหารจัดการ
บุคคล ( X = 3.89)  
   1.1 ในดานระบบบริหารจัดการน้ำ โดยภาพรวมและรายขออยู ในระดับมาก ( X = 3.99)            
เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การปรับปรุงฝาย ประตูระบายน้ำ สะพาน ทอลอดถนน และ
อาคารควบคุมการสงน้ำอ่ืน ๆ ( X  = 4.27) รองลงมาคือการกอสรางระบบสงน้ำและกอสรางฝาย/ประตูระบายน้ำ 
พรอมระบบคลองสงน้ำ/ระบบสูบน้ำและสงน้ำดวยทอ ( X = 4.11) สวนขอที่มีคาเฉลี ่ยนอยที่สุด คือ การนำ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการน้ำ ( X = 3.76)  
  1.2 ในดานการประสานความรวมมือ โดยภาพรวมและรายขออยู ในระดับมาก ( X = 3.98)         
เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สรางความตระหนักใหประชาชนตอการจัดการน้ำตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน ( X  = 4.42) รองลงมาคือการสรางการมีสวนรวมของหนวยงานราชการและ
ประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรน้ำในเขตลุมน้ำมูล ( X = 4.28) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ตั้งขอกำหนด/
กฎระเบียบในการใชน้ำรวมกัน เชนการแบงเขตการใชน้ำกำหนดรอบเวรการสงน้ำ ( X = 3.55)  
  1.3 ในดานการบริหารจัดการเกษตรนอกเขตชลประทาน โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก          
( X = 3.91) เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสดุ คือ มีตารางเวลาการเปด – ปด การปลอยน้ำ ของแตละ
พื้นที่อยางชัดแจน ( X  = 4.13) รองลงมาคือขุดคลองสงน้ำขนาดเล็กเพื่อสงน้ำจากแมน้ำมูลใหครอบคลุมพื้นท่ี
เพราะปลูก ( X = 4.12) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ แนะนำใหเกษตรกรนำเทคนิคการจัดการน้ำอยางประหยดั
แบบเปยกสลับแหงมาใชในการเพราะปลูก ( X = 3.69)  
  1.4 ในดานการบริหารจัดการบุคคล โดยภาพรวมและรายขออยู ในระดับมาก ( X = 3.89)             
เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด จัดตั้งสมาชิกกลุมผูใชน้ำและแตงตั้งคณะกรรมการผูใชน้ำ ( X  = 3.98) 
รองลงมาคือการบริหารจัดการตารางในการลงพ้ืนท่ีใหคำแนะนำปรึกษากับประชากรผูใชน้ำของหนวยงานราชการหนวย
ตางๆ ที่เหมาะสมไมทับซอน ( X = 3.94) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ คณะกรรมผูใชน้ำในพื้นที่ประกอบดวย
ประชาชนเชนปราชญชาวบาน ตัวแทนเกษตรกร ตัวแทน อปท. ตัวแทนหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ( X = 3.81) 
 2. แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีทะเบียนบานอยูในเขตพ้ืนท่ีแมน้ำมูลไหลผาน 
เกี ่ยวกับการบริหารจัดการน้ำลุ มแมน้ำมูล : กรณีศึกษาลุมแมน้ำมูลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี           
โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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    2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอการบริหาร
จัดการน้ำลุมแมน้ำมูล : กรณีศึกษาลุมแมน้ำมูลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามเพศ พบวา 
ความคิดเห็นโดยภาพรวมไมแตกตาง เม่ือพิจารณารายดานมีความแตกตางในดานดานการบริหารจัดการเกษตรนอก
เขตชลประทาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
     2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอการบริหาร
จัดการน้ำลุมแมน้ำมูล : กรณีศึกษาลุมแมน้ำมูลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีจำแนกตามอายุ พบวา        
ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
     2.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู ตอบแบบสอบถามตอการบริหาร
จัดการน้ำลุมแมน้ำมูล : กรณีศึกษาลุมแมน้ำมูลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีจำแนกตามระดับการศึกษา 
พบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
     2.4 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู ตอบแบบสอบถามตอการบริหาร
จัดการน้ำลุมแมน้ำมูล : กรณีศึกษาลุมแมน้ำมูลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีจำแนกตามอาชีพ พบวา 
ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
     2.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอการบริหาร
จัดการน้ำลุมแมน้ำมูล : กรณีศึกษาลุมแมน้ำมูลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามสถานภาพ 
พบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
     2.6 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู ตอบแบบสอบถามตอการบริหาร
จัดการน้ำลุมแมน้ำมูล : กรณีศึกษาลุมแมน้ำมูลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีจำแนกตามรายได/เดอืน 
พบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

อภิปรายผล 
  ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีทะเบียนบานอยูในเขตพ้ืนท่ีแมน้ำมูลไหลผาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานระบบบริหารจัดการน้ำ สอดคลองกับงานวิจัยของสัจจา 
บรรจงศิริ และคณะ (2561) แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีสวนรวม : กรณีศึกษาพ้ืนท่ีลุมน้ำยม การ
วิจัยครั้งนี้เปนแบบผสม มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรนาแบบมีสวนรวมใน
ระดับพ้ืนท่ีขององคกร สถาบันระดับทองถิ่น และภาคประชาชน 2) วิเคราะหการบริหารจัดการทรัพยากรนาแบบมี
สวนรวม 3) กำหนดปจจัยความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรนาในระดับลุมนาของพ้ืนท่ีลุมนายมและกล
ไกลสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรนาแบบมีสวนรวม และ 4) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรนาในระดับทองถิ่นสูระดับสูงขึ้นไป ศึกษาจากผูเกี่ยวของในพื้นที่ลุมนายม โดยใชการ
สอบถาม การสัมภาษณเชิงลึก การสัมมนากลุม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการศึกษาเชิงทดสอบการศึกษาพบวา 
1) กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีสวนรวม ดานสภาวะแวดลอมท่ีเอ้ืออานวย ไดแก (1) กฎหมายท่ี
เกี่ยวของยังไมเหมาะสม มีหลายหนวยงานที่ทาหนาที่กำกับดูแลและบังคับใช สวนประชาชน มีความรูและความ
ตื่นตัวเก่ียวกับกฎหมายและสิทธิเก่ียวกับนามากขึ้น (2) ยุทธศาสตรของลุมนา มาจากการรวบรวมแผนงานจากภาค
สวนตางๆของสวนประสานและบริหารจัดการลุมนายม และยุทธศาสตรยังมีชองวาง (3) การสนับสนุนของภาคสวน
ตางๆตอภาคประชาชนมีอยางตอเนื่อง ดานบทบาท/ภาระหนาที่ขององคกร/สถาบัน มีองคกรหลายระดับตั้งแต 
องคกรระหวางประเทศองคกรระดับประเทศ องคกรระดับลุมนา องคกรระดับจังหวัด และองคกระดับทองถิ่น ท่ีเขา
มาเสริมสรางและพัฒนาสมรรถนะ ในการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหารจัดการทรัพยากรนา ดาน
เครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรนา ที่พบ ไดแก(1) การประเมินทรัพยากรนา (2) แผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนา (3) การบริหารจัดการอุปสงคและอุปทาน (4) เคร่ืองมือสำหรับเปลี่ยนแปลงทางสังคม (5) การแกไข
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ปญหาความขัดแยง (6) เคร่ืองมือกำกับดูแล ขอบเขตการจัดสรรนาและขอกำหนดการใชนาของชุมชน (7) เคร่ืองมือ
ทางเศรษฐศาสตร (8) การแลกเปลี่ยนเรียนรู สวนการอภิปรายผลรายดานมีดังน้ี 
 ในดานระบบบริหารจัดการน้ำ โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การปรับปรุงฝาย ประตูระบายน้ำ สะพาน ทอลอดถนน และอาคารควบคุมการสงน้ำอื่น ๆ 
สอดคลองกับงานวิจัยของทองคำ ชัยชาญ (2560) การบริหารจัดการน้ำทำนาปรังเพ่ือการพ่ึงตนเองของสหกรณผูใช
น้ำ สถานีสูบน้ำดวยไฟฟาบานเวาะ จำกัด ผลการวิจัยพบวาประวัติการพึ่งตนเองในการจัดการน้ำทำนาปรังของ
สหกรณผูใชน้ำ สถานีสูบน้ำดวยไฟฟาบานเวาะเกิดจากสภาพแวดลอมและภัยธรรมชาติ กุดเตอะลำน้ำสาขาแมน้ำ
มูลเกิดภัยน้ำทวมหรือฝนแลง ผลผลิตขาวเสียหายราคาตกต่ำ ชาวบานยากจน ชาวบานจึงไปทำนาปรังที่กุดเตอะ
แกนนำไดรับสนับสนุนแนวคิด งบประมาณจากนักการเมือง สรางทำนบกั ้นน้ำกุดเตอะไมใหไหลลงแมน้ำมูล             
ขุดคลองสงน้ำ แบงปนพ้ืนท่ีทำนาใหชาวบาน 
 ในดานการประสานความรวมมือ โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สรางความตระหนักใหประชาชนตอการจัดการน้ำตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยาง
ยั่งยืน สอดคลองกับงานวิจัยของสัจจา บรรจงศิริ และคณะ (2561) แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมี
สวนรวม : กรณีศึกษาพ้ืนท่ีลุมน้ำยม การวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบผสม มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษากระบวนการบริหาร
จัดการทรัพยากรนาแบบมีสวนรวมในระดับพ้ืนท่ีขององคกร สถาบันระดับทองถิ่น และภาคประชาชน 2) วิเคราะห
การบริหารจัดการทรัพยากรนาแบบมีสวนรวม 3) กำหนดปจจัยความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรนาใน
ระดับลุมนาของพื้นที่ลุมนายมและกลไกลสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรนาแบบมีสวนรวม และ 4) ศึกษา
แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรนาในระดับทองถิ่นสูระดับสูงขึ้นไป ศึกษาจาก
ผูเกี่ยวของในพื้นที่ลุมน้ำยม โดยเฉพาะปจจัยความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีสวนรวม มี 2 
ปจจัย คือ ปจจัยภายใน ไดแก ปจจัยดานสมาชิกกลุ ม/องคกร ดานแกนนำ ดานกิจกรรมของกลุ ม และดาน
กฎระเบียบของกลุม ปจจัยภายนอก ไดแก การสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดสภาวะแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดการนา
แบบมีสวนรวมการปรับปรุง/ปฏิรูปองคกรและระเบียบขององคกรตางๆ การเสริมสรางและพัฒนาสมรรถนะองคกร
และความรูความสามารถของกลุม การบริหารระบบการจัดการสารสนเทศ และการแลกเปลี่ยนแบงปนขอมูล
ขาวสารความรู และการแกไขปญหาความขัดแยง 
 ในดานการบริหารจัดการเกษตรนอกเขตชลประทาน โดยภาพรวมและรายขออยู ในระดับมาก             
เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีตารางเวลาการเปด – ปด การปลอยน้ำ ของแตละพ้ืนท่ีอยาง
ชัดแจน สอดคลองกับงานวิจัยของอุดมพงษ เกศศรีพงษศา, นายพิพัฒน ประจญศานต, นายวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว 
(2562) รูปแบบการบริหารจัดการน้ำใชเพ่ือการเกษตรระดับครัวเรือนในชวงฤดูแลง ตำบลบานสิงห อำเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือหารูปแบบการบริหารจัดการน้ำใชเพ่ือการเกษตรระดับครัวเรือนในชวง
ฤดูแลง และและหาแนวทางการปฏิบัติรวมกันท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการน้ำใชเพ่ือการเกษตรระดับครัวเรือน
ในชวงฤดูแลง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ผลการวิจัย พบวา 1) บริบทพ้ืนท่ีรูปแบบการบริหารจัดการน้ำใชเพ่ือ
การเกษตรระดับครัวเรือนของชุมชนในตำบลบานสิงห จากการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลพบวา ปญหาการจัดการน้ำใชเพ่ือ
การเกษตรของชุมชนบานหนองโคลน หมู 11 ยังไมมีรูปแบบการบริหารจัดการน้ำอยางชัดเจน ยังไมมีรูปแบบการ
นำแหลงน้ำธรรมชาติไปใหถึงคนท่ียังไมไดประโยชน ตองการนำน้ำมาปลูกพืชนอกฤดูกาลทำนา และโดยลดการใช
พลังงานไฟฟา พลังงานน้ำมันลง และ 2) รูปแบบของการบริหารจัดการน้ำของชุมชนมีการนำนวัตกรรมระบบสูบน้ำ
แบบจักรยานปนโดยไมใชพลังงานมาใช ซ่ึงผลการดำเนินงานของครัวเรือนในชุมชน พบวา ชุมชนมีสวนรวมในการ
ดำเนินงานรอยละ 70 (14 คน จาก 20 คน) มีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ำ มีรูปแบบการบริหารจัดการน้ำสำหรับครัวเรือน
โดยใชการออกแบบระบบสูบน้ำแบบจักรยานปนโดยไมใชพลังงาน ชวยใหคนในชุมชนไดออกกำลังกาย สามารถ
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ควบคุมปริมาณน้ำท่ีตองการใชไดเม่ือหยุดปน ลดคาใชจายในครัวเรือนลงไดรอยละ 10 ดังน้ัน การใชเทคโนโลยีมา
ชวยในการบริหารจัดการน้ำเปนการลดการใชพลังงานไฟฟาหรือน้ำมันลง ชวยลดคาใชจายในครัวเรือนลงได 
 ในดานการบริหารจัดการบุคคล โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ จัดตั้งสมาชิกกลุมผูใชน้ำและแตงตั้งคณะกรรมการผูใชน้ำ สอดคลองกับงานวิจัยของสจัจา 
บรรจงศิริ และคณะ (2561) แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีสวนรวม : กรณีศึกษาพ้ืนท่ีลุมน้ำยม การ
วิจัยครั้งนี้เปนแบบผสม มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรนาแบบมีสวนรวมใน
ระดับพ้ืนท่ีขององคกร สถาบันระดับทองถิ่น และภาคประชาชน 2) วิเคราะหการบริหารจัดการทรัพยากรนาแบบมี
สวนรวม 3) กำหนดปจจัยความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรนาในระดับลุมนาของพ้ืนท่ีลุมนายมและกล
ไกลสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรนาแบบมีสวนรวม และ 4) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรนาในระดับทองถิ่นสูระดับสูงขึ้นไป ศึกษาจากผูเกี่ยวของในพื้นที่ลุมน้ำยม ผลการศึกษา
พบวา ในขอท่ี 4 แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับทองถิ่นสูระดับสูงขึ้น
ไป พบวามี 2 แนวทางคือ (1) แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในระดับกลุมและระหวางกลุมชาวบาน โดยสราง
ความตระหนัก รวมกันจัดทำแผน มีคณะทำงานรวม จัดกิจกรรมรวม แลกเปลี่ยนผูรูและทรัพยากร การใหกำลังใจ
ซ่ึงกันละกัน และการเชื่อมโยงกิจกรรมกับกลุมกิจกรรมอ่ืนๆในชุมชน (2) แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในระดับ
องคกรลุมนา โดยมีการกำหนดเปาหมาย ทิศทาง แผนงาน จัดตั้งกลไกคณะทางานรวม มีความชัดเจนในบทบาท
ภารกิจ จัดกิจกรรมสม่ำเสมอ ออกแบบการเชื่อมโยง ขอมูล สื่อสารประชาสัมพันธ สนับสนุนหนวยเชื่อมโยงให
สามารถทางานได จัดระบบติดตามประเมินผลโครงการตางๆแบบมีสวนรวม และมีสวนรวมในการตัดสินใจใน
โครงการจัดการนาของรัฐ 
 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
 จากผลการวิจัยการบริหารจัดการน้ำลุมแมน้ำมูล : กรณีศึกษาลุมแมน้ำมูลในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ โดยมีสาระสำคัญ ดังน้ี  
 1. ในดานระบบบริหารจัดการน้ำ ตองมีหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ในการท่ีแนนอน 
 2. ในดานการประสานความรวมมือ ตองเนนกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
 3. ในดานการบริหารจัดการเกษตรนอกเขตชลประทาน ตองมีกรอบและขอบเขตในการบริหารจัดการน้ำท่ี
ชัดเจน เชน กฎ ระเบียบ การใชน้ำ 
 4. ในดานการบริหารจัดการบุคคล การตั้งคณะกรรมการตางๆในการบริหารจัดการน้ำ ตองมีตัวแทนทุก
ภาคสวนเขาเปนคณะกรรมการ รวมถึงสัดสวนของกรรมการอยางเหมาะสม  
 

ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาการระดับผลสัมฤทธ์ิในการบริหารจัดการน้ำของแตละดาน ใหครอบคลุมทุกลำน้ำในจังหวัด
อุบลราชธานี  
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการสังกัด กองรอยกองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 1  
 
The quality life development of military officer under the 1st army area. 
 
ผูวิจัย    สุรียณัฏฐ  เหมติรันดร 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 

   ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของทหารกองประจำการ สังกัดกองรอย
กองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 1 ท่ีมีตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล
กับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3) เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ทหารกองประจำการ สังกัดกองรอยกองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 1 ในอนาคต โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
คร้ังน้ีคือ นายทหารกองรอยกองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 1 จำนวน 112 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือใน
การศึกษาคร้ังน้ี สถิติท่ีใชในการศึกษาไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Chi-Square 
ผลการศึกษาพบวา 
  1) เมื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของทหารกองประจำการ สังกัดกองรอยกองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 1             
ท่ีมีตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต พบวาสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยสวนใหญใหความคิดเห็นใน
ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานสุขภาพรางกาย ดานท่ีพักอาศัย และดานอาหารและโภชนาการ (�̅�𝑥 = 3.47, 3.46, 
3.37, 3.23) ตามลำดับ 
  2) เม่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชวิีต พบวา 
อายุ ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานที่พักอาศัย อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 สวนระดับการศึกษา และรายได มีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ดานสุขภาพรางกาย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 และรายได มีความสัมพันธกับความคิดเห็น
เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานคุณธรรมและจริยธรรม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 
  3) จากผลการศึกษาสามารถทราบแนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ 
สังกัดกองรอยกองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 1 ในอนาคตวาควรใสใจในเรื่องการดูแลดานอาหารและโภชนาการ 
รองลงมาเปนเร่ืองดานท่ีพักอาศัย 
 
คำสำคัญ : ทหารกองประจำการ , การพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ 
 
Abstract 
 The objectives of this study are 1) to study opinions in the quality life development 
of military officer under the 1st army area.2) to study the relationship between personal 
factors And opinions on the development of quality of life 3) to study guidelines 
Development of quality of life of military service officers In the future, the samples used in 
this study were 112 soldiers in the Royal Thai Army Division 1 using questionnaires as a tool 
in this study. Statistics used in the study were frequency, percentage, mean, standard 
deviation and Chi-Square. The results showed that: 
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 1) To study opinions in the development of quality of life of soldiers in the Royal 
Thai Army Division 1st found that the majority of opinions are at a moderate level. Most of 
them give opinions on morality and ethics. Physical health Accommodation and in food and 
nutrition (�̅�𝑥 = 3.47, 3.46, 3.37, 3.23) respectively. 
  2) When studying the relationship between personal factors And opinions regarding 
quality of life development, found that age, educational level Correlated with opinions about 
quality of life development Accommodation With the statistically significance at 0.05. The 
educational level and income correlated with opinions about Quality of life development 
Physical health Significance at 0.05 and income correlated with opinions about quality of life 
development. Moral and Ethics With a statistical significance of 0.05 
  3) From the results of the study, able to know the suitable guidelines To improve the 
quality of life of military service soldiers Company Department of the Army Region 1 in the 
future that should pay attention to the care of food and nutrition. Followed by accommodation 
 
Key Word (s) : Military officer , The quality life development of military officer 
 

บทนำ 
โครงสรางกำลังพลของกองทัพไทยประกอบดวย นายทหารสัญญาบัตร (ยศรอยตรีถึง พลเอก) นายทหาร

ประทวน หรือนายทหารต่ำกวาสัญญาบัตร (ยศสิบตรีถึงจาสิบเอกและจาพิเศษ) และพลทหารกองประจำการ 
ปจจุบันกระทรวงกลาโหม มีกำลังพลประจำการทั้งในสวนของสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหาร
สูงสุดและ 3 เหลาทัพ จำนวนประมาณ 340,000 คนในจำนวนนี้เปนกำลังพลประเภทหารกองประจำการ (พล
ทหาร) ซ่ึงเปนระดับต่ำสุดของกองทัพจำนวนประมาณ 170,000 คน คิดเปนรอยละ 50 ของยอดกำลังพลท้ังหมด 
นอกนั้นเปนกำลังพลซึ่งเปนขาราชการประจำ ไดดานกำลังพลประเภทพลทหารกองประจำการ กองทัพบกโดย
กรมการกำลังสำรองทหารบก (ปจจุบันเปลี่ยนเปนหนวยบัญชาการกำลังสำรอง) จำดำเนินการตรวจเลือกชายไทยท่ี
มีอายุ 21 ป บริบูรณ และมีรางกายสมบูรณเขามารับราชการตามกฎหมายเปน 2 ป จึงปลดเปนกองหนุนกองทัพบก
ดำเนินการตรวจเลือกให กับกองบัญชาการทหารสูงสุดกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองทัพบกเองโดยจะ
ดำเนินการปละ 1 คร้ัง ในหวงเวลาเดือนเมษายนของทุกปและกำหนดใหกำลังพลท่ีคัดเลือกไวเขาประจำหนวย ปละ 
2 ผลัดคือผลัดท่ี 1 ในเดือนพฤษภาคม และผลัดท่ี 2 ในเดือนพฤศจิกายน ตามจำนวนท่ีเหลาทัพตองการในแตละป 
(กรมการกำลังพลสำรองทหารบก, 2562)  
 จากการเปลี่ยนแปลงไปหลายดานอยางรวดเร็วในชวงทศวรรษท่ีผานมา สงผลใหหลายประเทศท่ัวโลกตอง
เผชิญกับปญหาหลายดานท้ังในดานสังคม การเมือง และระบบเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของมนุษยเปนอยาง
มากกองทัพบกไดมีการปรับปรุงแผนการพัฒนาจริยธรรมและขวัญกำลังใจทหารท่ีมีอยูเดิมใหมีความเหมาะสม และ
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือใหสอดคลองกับคำสั่งกองทัพบกท่ี 65/2542 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ พ.ศ.2542 เร่ือง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการที่วางเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไว 6 ดาน ไดแก 1) ดาน
อาหารและโภชนาการ 2) ดานเครื่องแตงกาย เครื่องนอนและของใชสวนตัว 3) ดานที่พักอาศัย 4) ดานสุขภาพ
รางกาย 5) ดานสวัสดิการอ่ืนๆ เชน การศึกษาระบบนอกโรงเรียน การฝกอบรมวิชาชีพ รานคาสวัสดิการรานตัดผม
การไปรษณีย, โทรศัพทการบริการอื ่นๆ อาทิ การชวยเหลือบรรเทาทุกขทหารกองประจำการและครอบครัว 
กิจกรรมการออมทรัพยของทหารและ 6) ดานคุณธรรมและจริยธรรม เพื ่อเผชิญหนากับการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือใหกำลังพลรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น เพ่ือใหกำลังพลมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี และมีความเปนอยูอยางสมฐานะ มีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยเฉพาะทหารกองประจำการ ซ่ึงสวนใหญมาจาก
ครอบครัวท่ียากจนในชนบทมีความรูระดับประถมศึกษา มีภาระท่ีตองรับผิดชอบครอบครัวและไดรับการตรวจเลือก
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เขามาเปนทหารกองประจำการจะตองไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือใหทหารกองประจำการเหลาน้ัน ซ่ึงอยูใน
ระหวางรับราชการในกองประจำการ จะไดมีสภาพความเปนอยูที่ดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ มีความรูทั้งสาย
สามัญและสายวิชาชีพอยางเพียงพอท่ีจะนำไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการไปแลว และมีคุณธรรมจริยธรรม 
เพราะนอกจากจะเปนการเสริมสรางขวัญและกำลังใจใหพรอมที่จะปฏิบัติภารกิจตามหนาท่ี เพื่อพิทักษรักษาเอก
ราชอธิปไตย ความมั ่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโยชนแหงชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข และเพ่ือการพัฒนาประเทศเต็มความสามารถแลว ยังเปน
การเสริสรางภาพพจนท่ีดีใหกับกองทัพบกอีกดวย(Learning Center for Infantry General Inspector, 2013) 

 ในสวนของแนวทางการฝกอบรมทหารกองประจำการ โดยปกติแลวทหารทุกคนจะไดรับการฝกทหารใหม
ในหวงระยะเวลา 10 สัปดาห ซึ่งถือไดวาเปนหวงที่มีการฝกที่หนักที่สุด เนื่องจากทหารใหมทุกคนตองปรับสภาพ
รางกาย จิตใจ และสภาวะของอารมณ จากบุคคลพลเรือนท่ีไมมีกฎกติกาหรือระเบียบวินัยมากำหนดวาในหวงเวลา
ใดจะตองปฏิบัติตนเชนไรมาเปนบุคคลท่ีอยูในความดูแลของบุคคลอ่ืน ท่ีมิใชคนในครอบครัว ตองตื่นนอน อาบน้ำ 
ออกกำลังกาย ฝก และเขานอนเปนเวลาซึ่งในหวงการฝกดังกลาวนี้เปนที่หวั่นเกรงของบุคคลทั่วไป เนื่องจากจะ
ปรากฏขาวสารออกมาอยูเสมอวา มีทหารถูกทำรายรางกายไดรับบาดเจ็บ หรือมีการเจ็บปวยจากการฝก เปนตน 
 สำหรับทหารกองประจำการ สังกัดกองรอยกองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 1 จึงตองพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของกำลังพลในหนวยของตนใหไดตามนโยบายของกองทัพบกตองการ โดยเฉพาะทหารกองประจำการ 
ซึ่งสวนใหญมาจากครอบครัวของผูที่มีฐานะยากจนในชนบท มีความรูระดับประถมศึกษาเปนสวนใหญ มีภาระ
รับผิดชอบครอบครัว และไดรับการตรวจเลือกเขามาเปนทหารกองประจำการ จะตองพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหาร
กองประจำการเหลาน้ัน ใหมีสภาพความเปนอยูท่ีดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณมีโอกาสไดรับการศึกษาท้ังสาย
สามัญและสายอาชีพอยางเพียงพอในการนำไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการไปแลว และใหเปนทรัพยากร
มนุษยท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม และเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ 
 จากขอมูลที่กลาวมา การพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงมีความสำคัญมาก เพราะจะเปนการชวยใหประชากรใน
ประเทศชาติ มีความรู มีความสามารถ และดำรงชีวิตในสังคมอยางมีความสุขท้ังรางกายและจิตใจ สำหรับทหารก็
เชนกัน โดยเฉพาะทหารกองประจำการควรตองไดรับการพัฒนาชีวิต ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของทหารกองประจำการ สังกัดกองรอยกองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 1 เพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกอง
ประจำการ ใหทหารกองประจำการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ีอศึกษาความคิดเห็นของทหารกองประจำการ สังกัดกองรอยกองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 1 ท่ีมีตอ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 3. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอพัฒนาการคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ สังกัดกองรอย
กองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 1 
  4. เพื่อศึกษาปจจัยความตองการของทหารกองประจำการ ท่ีมีความสัมพันธกับการพัฒนาคุณภาพชวิีต
ของทหารกองประจำการ สังกัดกองรอยกองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 1 
 5. เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ สังกัดกองรอย
กองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 1 ในอนาคต 
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กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 

 
 
 
1.1  
1.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองการพัฒนาคณุภาพชีวิตของทหารกองประจำการ สังกัดกองรอยกองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 1 

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของทหารกองประจำการ สังกัดกองรอยกองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 1 ท่ีมีตอ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพื่อทราบแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ สังกัดกองรอย
กองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 1 ในอนาคต คร้ังน้ี ซ่ึงกาวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research 
Methodology) แบบสำรวจความคิดเห็น (Survey Research) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย 
นายทหารกองรอยกองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 1 จำนวน 112 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการศึกษา
คร้ังน้ี สถิติท่ีใชในการศึกษาไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Chi-Square  
 

ผล / สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุระหวาง           

20-23 ป จำนวน 69 คน คิดเปนรอยละ 61.6 มีสถานภาพโสด จำนวน 97 คน คิดเปนรอยละ 86.6 มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.จำนวน 49 คน คิดเปนรอยละ 43.8 และมีรายไดตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท 
จำนวน 63 คน คิดเปนรอยละ 56.3 
 จากการศึกษาปจจัยความตองการของทหารกองประจำการสังกัดกองรอยกองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 1 
สามารถสรุปเปนรายดาน ไดดังน้ี 

ปจจัยความตองการ 
ของทหารกองประจำการ 

1. ความตองการทางกายภาพ 
2. ความตองการความปลอดภัย 
3. ความตองการทีจ่ะผกูพันในสงัคม 
4. ความตองการทีจ่ะมีฐานะเดน
และไดรับการยกยองจากสงัคม 
5. ความตองการทีจ่ะประจักษตน 
 

 
พัฒนาคณุภาพชีวิตของทหาร
กองประจำการ สังกัดกองรอย
กองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 1 

1. ดานอาหารและโภชนาการ 
2. ดานที่พักอาศัย 
3. ดานสุขภาพรางกาย  
4. ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. อายุ 
2. สถานภาพ 
3. ระดับการศึกษา  
4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
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  ดานความตองการทางกายภาพ โดยรวมมีความอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 เมื่อจำแนกเปน
รายขอแลว ผูบังคับบัญชาใหความสนใจสภาพความเปนอยูของทาน และปรับปรุงพัฒนาใหทันสมัยเสมอ มีความ
คิดเห็นอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี ่ยเทากับ 3.87 รองลงมา ผู บังคับบัญชาสนันสนุนสิทธิในการพัฒนาความรู
ความสามารถของทานดานการศึกษา และวิชาชีพอยางเต็มท่ี มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 
และผูบังคับบัญชาปกครองดูแลดานสวัสดิการของทหารกองประจำการอยางยุติธรรมมีเหตุผล มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 
  ดานความตองการความปลอดภัย โดยรวมมีความอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 เม่ือจำแนกเปน
รายขอแลว หนวยงานของทานจัดใหเงินชวยเหลือในการทำศพแกทหารกองประจำการซ่ึงถึงแกความตาย มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 รองลงมา รายไดจากราชการเพียงพอท่ีจะเลี้ยงตนเองและครอบครัว 
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และทหารเปนอาชีพท่ีมีรายไดประจำและสม่ำเสมอ มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 
 ดานความตองการท่ีจะผูกพันในสังคม โดยรวมมีความอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 เม่ือจำแนก
เปนรายขอแลว อาชีพทหารสามารถทำใหทานชวยเหลือสังคมและบุคคลอื่นได มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก       
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 รองลงมา ตองการมีความสัมพันธอันดีกับเพ่ือรวมงานทุกคน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 และยอมรับการวิจารณเกี่ยวกับตนเองจากผูอื่นไดทั้งเรื่องงานและนิสัยของทานเอง และ
ตองการไดรวมในการปฏิบัติงานพัฒนาและชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคสนาม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก          
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 
 ดานความตองการที ่จะมีฐานะเดนและไดรับการยกยองจากสังคม โดยรวมมีความอยู ในระดับมาก           
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 เม่ือจำแนกเปนรายขอแลว การเปนทหารกองประจำการเปนอาชีพท่ีมีศักดิ์ศรีไดรับการยอ
ยองจากประชาชนทั่วไป มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 รองลงมา สังคมใหการยอมรับวา
การเปนทหารกองประจำการเปรียบเสมือนร้ัวของชาติ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 และ
สมาชิกในครอบครัวของทานมีการรับรูคุณคาการเปนทหาร มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 
 ดานความตองการท่ีจะประจักษตน โดยรวมมีความอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 เม่ือจำแนกเปน
รายขอแลว มีความสามารถในการทำงานโดยไมตองมีใครมากำกับดูแลตลอดการทำงาน มีความคิดเห็นอยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 รองลงมา การพิจารณาตำแหนงงานผูบังคับบัญชาพิจารณาจากความสามารถ
มากกวาความพอใจสวนตัว มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 และชอบแสวงหาความรูเพ่ิมเติม
เสมอ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 

จากการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ สังกัดกองรอยกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 
สามารถสรุปเปนรายดาน ไดดังน้ี 

ดานอาหารและโภชนาการ โดยรวมมีความอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 เม่ือจำแนกเปนรายขอ
แลว การไดรับสารอาหารควร 5 หมูตอวัน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 รองลงมา การ
ไดรับปริมาณอาหารท่ีเพียงพอตอความตองการของรางกาย มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 
และการไดรับอาหารท่ีถูกสุขอนามัย มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 

ดานที่พักอาศัย โดยรวมมีความอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 เมื่อจำแนกเปนรายขอแลว ที่พัก
เปนระเบียบสวยงาม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 รองลงมา ท่ีพักสะอาด มีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และท่ีพักมีสภาพแวดลอมตามเกณฑสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม มีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 
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ดานสุขภาพรางกาย โดยรวมมีความอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 เมื่อจำแนกเปนรายขอแลว  
ไมประสบภาวะความเครียด มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 รองลงมา มีพลานามัยท่ีสมบูรณ 
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 และมีสุขภาพจิตท่ีดี มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.98 
  ดานคุณธรรมและจริยธรรม โดยรวมมีความอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 เม่ือจำแนกเปนรายขอแลว 
แตงกายถูกตองตามระเบียบ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 รองลงมา มีการอบรมของ
ผูบังคับบัญชา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 และการแสดงออกของทหารเปนท่ีนายอมรับ
นับถือ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90   
จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปสมมติฐานไดดังน้ี 
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต พบวา  

 1. ปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดท่ีแตกตางกัน มีความสัมพันธกับความ
คิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานอาหารและโภชนาการไมแตกตางกัน 

2. ปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ ท่ีแตกตางกัน มีความสัมพันธกับความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ดานท่ีพักอาศัย แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 สวนปจจัยอ่ืนพบวาไมแตกตางกัน 

3. ปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ และสถานภาพ ท่ีแตกตางกัน มีความสัมพันธกับความคิดเห็นเก่ียวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ดานสุขภาพรางกาย แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนปจจัยอื่นพบวาไม
แตกตางกัน 

4. ปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดท่ีแตกตางกัน มีความสัมพันธกับความ
คิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานคุณธรรมและจริยธรรม ไมแตกตางกัน 
สมมุติฐานที่ 2 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ สังกัด
กองรอยกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 พบวา 

1. ทหารที่มีอายุ ที่แตกตางกัน สงผลตอพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ สังกัดกองรอย
กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 แตกตางกัน ดานที่พักอาศัย และดานสุขภาพรางกาย อยางมีนัยสำคัญทางสถติิท่ี
ระดับ 0.05 

2. ทหารท่ีมีสถานภาพ ท่ีแตกตางกัน สงผลตอพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ สังกัดกองรอย
กองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 1 ไมแตกตางกัน 

3. ทหารที่มีระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน สงผลตอพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ สังกัด
กองรอยกองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 1 ไมแตกตางกัน  

4. ทหารท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ท่ีแตกตางกัน สงผลตอพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ สังกัด
กองรอยกองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 1 แตกตางกัน ดานสุขภาพรางกาย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 3 ปจจัยความตองการของทหารกองประจำการ มีความสัมพันธกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของทหารกองประจำการ สังกัดกองรอยกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 พบวา ปจจัยความตองการของทหารกอง
ประจำการ มีความสัมพันธกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ สังกัดกองรอยกองบัญชาการ
กองทัพภาคท่ี 1 ไมแตกตางกัน 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ สังกัดกองรอยกองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 1 
สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

ดานอาหารและโภชนาการ โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะคุณภาพชีวิตทหารกอง
ประจำการน้ันมีการจัดอาหารใหนายทหารรับประทานครบสารอาหารควร 5 หมูตอวันอยูในระดับมาก และเพียงพอ
ตอความตองการซ่ึงบางวันอาจมีการไดรับประทานท้ังของคาว ของหวาน และผลไม ถือวาเปนการไดรับอาหารท่ีถูก
สุขอนามัย และการไดรับอาหารท่ีหลากหลาย ตามหลักโภชนาการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พระวรชัด ทะสา 
และคณะ (2561) ไดศึกษาเก่ียวกับ คุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการคายสหีราชเดโชไชย อำเภอเมืองขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน พบวา คุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการไดรับอาหารและโภชนาการ อยูในระดับมาก อีกท้ังยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ อเนก อินทรอำนวย และคณะ (2550) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ความพึงพอใจตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทหารกองประจำการของหนวยขึ้นตรงกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 พบวา ทหารกองประจำการ
กองรอยกองบัญชาการทัพภาคท่ี 3 มีความพึงพอใจตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานอาหารและโภชนาการสูงท่ีสุด 

ดานที ่พักอาศัย โดยรวมมีความคิดเห็นอยู ในระดับมาก อาจเปนเพราะกองประจำการนั ้นมีท ี ่ พัก 
บรรยากาศที่ดี ไมรอน ไมหนาวจนเกินไป อีกทั้งยังมีสภาพแวดลอมตามเกณฑสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ที่สวยงาม            
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพระวรชัด ทะสา และคณะ (2561) ไดศึกษาเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตของทหารกอง
ประจำการคายสีหราชเดโชไชย อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน พบวา คุณภาพชีวิตของทหารกองมี
ประจำการเคร่ืองแตงกาย เคร่ืองนอน ของใชประจำตัว และสวัสดิการอ่ืนๆ อยูในระดับมาก อีกท้ังยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของฐิติวัจน พัฒนเจริญ และคณะ (2557) ไดศึกษาเกี่ยวกับ รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของทหารกองประจำการสังกัดกองทัพบก พบวา ดานท่ีพักอาศัยอยูในระดับมากดาน
สุขภาพรางกาย โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะทหารกองประจำการไมประสบภาวะ
ความเครียด มีเน่ืองจากกองรอยมีกิจกรรมเสริมสรางสุขภาพใหรางกายสมบูรณ อยูเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ฐิติวัจน พัฒนเจริญ และคณะ (2557) ไดศึกษาเก่ียวกับ รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ของทหารกองประจำการสังกัดกองทัพบก พบวา ดานสุขภาพ ทหารกองประจำการ สังกัด
กองทัพบก มีเจตคติตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับมาก อีกทั้งยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พระวรชัด ทะสา และคณะ (2561) ไดศึกษาเกี ่ยวกับ คุณภาพชีวิตของทหารกอง
ประจำการคายสีหราชเดโชไชย อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน พบวา ทหารกองประจำการมีสุขภาพ
รางกาย อยูในระดับมากท่ีสุด 

ดานคุณธรรมและจริยธรรม โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะทหารกองประจำการจะ
ไดรับการอบรมจากผูบังคับบัญชาอยูเสมอ อีกทั้งในกองรอยยังมีกฎระเบียบที่ตองแตงกายใหถูกตองตามระเบียบ
ทหาร ถือเปนการฝกระเบียบวินัย และการแสดงออกของทหารที่เปนที่นายอมรับนับถือ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของสิทธิพล ปญญาศิริ (2559) ไดศึกษาเก่ียวกับ ความพึงพอใจของกำลังพลนายสิบตอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารสื่อสารที่ 21 พบวา กำลังพลนายสิบมีความคิดเห็นดานคุณธรรมและ
จริยธรรมอยูในระดับมาก อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของฐติิวัจน พัฒนเจริญ และคณะ (2557) ไดศึกษาเก่ียวกับ 
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของทหารกองประจำการสังกัดกองทัพบก 
พบวา ดานคุณธรรมและจริยธรรม ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก มีเจตคติตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับมาก 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
  1. จากการศึกษาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ สังกัดกองรอยกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 
พบวาทหารกองประจำการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากในทุกดาน แตควรไดรับการปรับปรุงในการดูแลเรื่องอาหารและ
โภชนาการ เน่ืองจากนายทหารตองไดรับการฝกฝนหนัก จึงตองไดรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนตอรายกายเพ่ือ
ใชในการฝกฝนใหไดประสิทธิภาพท่ีดี 
  2. ทหารควรไดรับการดูแลในดานที่พักอาศัย เชน ควรมีการปรับปรุงสิ่งแวดลอม ใหมีระเบียบ และ
สวยงาม เพ่ือใหนายทหารมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการพักผอนและพรอมท่ีจะฝกฝนท่ีดีขึ้น  
  ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
 1. ควรทำการศึกษาประสิทธิภาพในการฝกของทหารกองประจำการ สังกัดกองรอยกองบัญชาการกองทัพ
ภาคท่ี 1 
  2. ควรทำการศึกษารูปแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ สังกัดกองรอย
กองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 1 ในทิศทางท่ีดีขึ้น 
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การธำรงรักษาบคุลากรใหคงอยูในองคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
EMPLOYEES’ RETENTIONS AND INTENTION TO STAY IN CHACHOENGSAO 
PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION 
 
ผูวิจัย    สุวรรณี  สวนโคกกลาง 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สขุสม 
ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาคนควาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการธำรงรักษาบุคลากรใหคงอยูใน
องคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา และเพ่ือรับทราบปญหาและเสนอแนะของบุคลากรและนำไปกำหนด
นโยบายในการธำรงรักษาบุคลากร กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จำนวน 199 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ Independent Sample 
t-test, F-test และคาสัมประสิทธ์ิแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)           
ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  

ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนเพศหญิงอายุ 30 – 39 ป 
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตำแหนงขาราชการ ประสบการณการทำงาน 1 – 5 ป และมีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 15,001 - 20,000 บาท บุคลากรมีความผูกพันตอองคกร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง บุคลากรมี
ความความพึงพอใจในงานอยูในระดับมาก และการคงอยูในงานอยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา ปจจัยสวนบุคคลเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณการทำงาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีผล
ตอการคงอยูในงานของบุคลากรท่ีแตกตางกัน ความผูกพันตอองคกรโดยภาพรวมมีความสมัพันธตอการคงอยูในงาน
ของบุคลากรอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.01 และความพึงพอใจในงานโดยภาพรวมมีความสัมพันธตอการคงอยูใน
งานของบุคลากรอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.01 ในดานนโยบายและการบริหาร ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
ดานความม่ันคงขององคกร ดานสภาพแวดลอมการทำงาน ดานเงินเดือนและสวัสดิการ ดานความสำเร็จในการ
ทำงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดานความกาวหนาในตำแหนง 

 
คำสำคัญ : ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันตอองคกร และการคงอยูในงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

282

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



ABSTRACT 
The objectives of this independent study are: to study factors employees’retentions 

influencing to Stay in Chachoengsao Provincial Administrative Organization ; and to acknowledge 
problems and suggestions and to be used to formulate a promoting policy for employees’ retentions. 
A sample group was 199 employees of Chachoengsao Provincial Administrative Organization and 
a questionnaire was used as a tool for data collection. Statistical functions used for data analysis 
included frequency, percentage, mean, standard deviation, and Independent Sample t-test, F-test and 
Pearson Correlation Coefficient were used in a hypothesis test. 

Research findings were that employees of Chachoengsao Provincial Administrative Orga
nization were mostly female aged 30-39 years old, with single status, Bachelor degree education, 
Civil servant positions and 1 - 5 years of working experience and earning 15,001 - 20,000 baht a 
month. The staffs’ relationship with the organization have been at the moderate level and their job 
satisfaction have been also at moderate level too. After hypothesis testing, there are the factors, 
which are the personnel Characteristics, gender, educations, work experiences and the difference 
of monthly incomes, that affect to the job retention of the employees. Overall, the relationship 
with organization is significantly related to the job retention of the staffs at 0.01 level. And the 
overall of job satisfaction is also significantly related to the job retention at level 0.01 in case of 
policies and management, interpersonal relations, organization’s stability, working’s 
environment, salary and welfare, Career success, Acknowledgement, Job description, and 
position advancement. 

 
Key Word (s) : job satisfaction, employee engagement and employee retention 
 

บทนำ 
 ในยุคปจจุบันมีการแขงขันกันอยางรุนแรงไมวาจะเปนการดำเนินกิจการในองคกรขนาดเล็กหรือองคกร
ขนาดใหญ ทรัพยากรมนุษยถือเปนกลไกสำคัญท่ีจะขับเคลื่อนและนำพาองคกรไปสูความสำเร็จและสามารถอยูรอด
ทามกลางสิ่งแวดลอมในปจจุบัน การธํารงรักษาบุคลากรเปนกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสําคัญ
อยางยิ่ง เพราะหากองคกรไมสามารถรักษาบุคลากรไวไดจะสงผลกระทบตอองคกรอยางเปนระบบ ซ่ึงในปจจุบันถือ
เปนปญหาสําคัญของทุกองคกร ท้ังน้ี เพราะการท่ีองคกรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรไดน้ัน 
ตองอาศัยบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจขององคกร จึงจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรได  

องคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงเปนองคกรปกครองทองถิ่นท่ีมีขนาดใหญมีภารกิจในการสงเสริม
และสนับสนุนการใหบริการประชาชนครอบคลุมท้ังจังหวัด จำเปนตองมีบุคลากรท่ีเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจ 
ดังน้ัน การโอน ยาย และการลาออกของบุคลากรยอมสงผลกระทบตอการดำเนินงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดฉะเชิงเทรา จากขอมูลยอนหลังปท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน พบวา อัตราการโอน ยาย การลาออกของบุคลากร
เพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ จากจํานวนบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 397 คน ซ่ึงประกอบไปดวย 
(1) ขาราชการ จำนวน 146 คน มีอัตราการโอน ยาย ลาออก รอยละ 3 (2) ลูกจางประจำ จำนวน 9 คน และ (3) 
พนักงานจาง จำนวน 242 คน มีอัตราการลาออก รอยละ 5 (ขอมูล ณ วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2562) จากอัตราการ
เขา-ออกของบุคลากรท่ีเพ่ิมขึ้นทําใหเกิดผลกระทบตอองคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงตองมีการรับ
บุคลากรใหม ทําใหสูญเสียคาใชจายในการสรรหาบุคลากรใหม และคาใชจายในการฝกอบรม รวมไปถึงการเสียเวลา
ในการสอนงาน สงผลใหงานท่ีไดมีประสิทธิภาพลดลง เพราะบุคลากรใหมน้ันยังขาดประสบการณและความชํานาญ
ในการปฏิบัตงิานในระยะแรกเร่ิม นอกจากน้ันการเขา-ออกของบุคลากรยังเปนการเพ่ิมภาระงานใหผูท่ีเก่ียวของกับ
การสรรหาบุคลากรใหม เชน หัวหนาสวนราชการ หรือบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลท่ีจะตองทําการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหมขององคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา  
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นอกจากน้ีการโอน ยาย และลาออกของบุคลากรในสังกัด ยังเปนตัวบงชี้ถึงภาวะการขาดทุนในการลงทุน
กับทรัพยากรมนุษยของหนวยงานราชการ ซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน เชน กระบวนการ
สรรหา การฝกอบรมและการพัฒนาศักยภาพ งบประมาณ และคาใชจาย สวัสดิการ เปนตน ซ่ึงกระบวนการตาง ๆ 
เหลาน้ีลวนเปนการลงทุนขององคกรท้ังสิ้น ดังน้ันสิ่งท่ีองคกรจะตองคำนึงถึงอยูเสมอก็คือทำอยางไรจึงจะสรรหาคน
ดี มีความรูความสามารถ มาอยูกับองคกร และเม่ือไดมาแลวจะทำอยางไรจึงจะพัฒนาเขาใหดีขึ้น พรอมท้ังจูงใจให
เขาอุทิศกําลังกาย กําลังใจ กําลังสติปญญาใหแกงานท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือใหไดงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด และ
บรรลุวัตถุประสงคขององคกรท่ีตั้งไว และทำอยางไรจึงจะรักษาบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยไวกับองคกรให
ยาวนานท่ีสุด ดังน้ัน ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนบุคลากรผูปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จึงสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการธำรงรักษาบุคลากรใหคงอยูในองคการบริหารสวนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพ่ือเปนแนวทางในการกำหนดนโยบายการธำรงรักษาบุคลากรใหคงอยูในงานตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการธำรงรักษาบุคลากรใหคงอยูในองคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2. เพ่ือรับทราบปญหา และขอเสนอแนะของบุคลากรและนำไปกำหนดนโยบายในการธำรงรักษาบุคลากร 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัย เร่ือง การธำรงรักษาบุคลากรใหคงอยูในองคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยได
ศึกษาจากเอกสาร ตํารา แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และนํามาประมวลเปนกรอบแนวคิด ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

ประเภทตำแหนง ประสบการณการทำงาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

3. ปจจัยดานความผูกพันตอองคกร ไดแก  

ดานจิตใจ ดานการคงอยู และดานบรรทัดฐาน 

2. ปจจัยดานความพึงพอใจในงาน ไดแก 

- ดานนโยบายและการบริหาร 

- ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

- ดานความมั่นคงขององคกร 

- ดานสภาพแวดลอมการทำงาน 

- ดานเงินเดือนและสวัสดิการ 

- ดานการบังคับบัญชา 

- ดานความสำเร็จในการทำงาน  

- ดานการยอมรับนับถือ 

- ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

- ดานความรับผิดชอบในงาน 

- ดานความกาวหนาในตำแหนง 

 

การธำรงรักษาบุคลากร 

ใหคงอยูในองคการบริหาร 

สวนจังหวัดฉะเชงิเทรา 

ตวัแปรตาม 
 

ตวัแปรอิสระ  
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วิธีการวิจัย 
การวิจัย เร่ือง การธำรงรักษาบุคลากรใหคงอยูในองคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative research) มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการธำรงรักษาบุคลากรใหคงอยูใน
องคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา 2) รับทราบปญหาและขอเสนอแนะของบุคลากรเพ่ือนำไปกำหนดนโยบาย
ในการธำรงรักษาบุคลากรใหคงอยูในองคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชวิจัยใน
คร้ังน้ีคือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานองคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร 
Taro Yamane (1973) จำนวน 397 คน ไดกลุมตัวอยาง 199 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษา
คร้ังน้ีใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการใชลักษณะคำถามแบบ Likert Scale ซ่ึงไดรวบรวมแนวคิดตาง ๆ 
และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาประยุกตใชโดยแบงออกเปน 4 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ประเภทตำแหนง 
ประสบการณการทำงาน และรายไดเฉลี่ยตอเดอืน เปนการวัดคำถามโดยใชคำถามปลายปด (Closed ended) ซ่ึงมี
ลักษณะของคำถามจะเปนคำตอบ แบบ Multiple choice 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร เปนแบบสอบถามท่ีผูศึกษาไดอางอิงและปรับปรุง
จาก สมจิตร จันทรเพ็ญ (2557) และ นิศาชล ภูมิพ้ืนผล (2559) ซ่ึงประกอบไปดวย 3 ดาน คือ ความผูกพันดาน
จิตใจจำนวน 9 ขอ ความผูกพันดานการคงอยู จำนวน 6 ขอ และความผูกพันดานบรรทัดฐาน จำนวน 7 ขอ รวม
คำถามท้ังหมด 22 ขอ  

สวนท่ี 3 เปนขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในงานเปนแบบสอบถามท่ีผูศึกษาไดอางอิงและปรับปรุง 
จาก วศกร ดวงประทีป (2553 อางใน นิศาชล ภูมิพ้ืนผล , 2559) ซ่ึงประกอบไปดวย 11 ดาน คือ ดานนโยบาย
และการบริหาร ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานความม่ันคงในการทำงาน ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน 
ดานเงินเดือน ดานควบคุมบังคับบัญชา ดานความสำเร็จในการทำงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะ
ของงานท่ีปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบในงานท่ีทำ และดานความกาวหนา อยางละ 1 ขอ รวมเปน 11 ขอ 

สวนท่ี 4 เปนขอมูลเก่ียวกับการคงอยูในงานของบุคลากร เปนแบบสอบถามท่ีผูศึกษาไดอางอิงและ
ปรับปรุงจาก สุรีย ทาวคำลือ (2549 อางใน นิศาชล ภูมิพ้ืนผล , 2559) ประกอบดวยคำถามจำนวน 4 ขอ 

สวนท่ี 5 เปนขอเสนอแนะ 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง             

คิดเปนรอยละ 71.9 มีอายุอยูในชวง 30 – 39 ป คิดเปนรอยละ 41.7 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 63.8 มีระดับ
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 67.3 ประเภทตำแหนงขาราชการ คิดเปนรอยละ 69.3                   
มีประสบการณการทำงาน 1 - 5 ป คิดเปนรอยละ 59.3 และมีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 15,001 - 20,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 57.8 

2. ผลการวิเคราะหความผูกพันตอองคกรของบุคลากร จากกลุมตัวอยางโดยจะพิจารณาระดับความ
คิดเห็นตามรายดานท้ัง 3 ดาน ดังน้ี 

ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ โดยภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ( x = 4.36) 
โดยขอท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ ทานภูมิใจเปนอยางยิ่งท่ีตัดสินใจเลือกทำงานกับองคกรน้ี ซ่ึงมีระดับ

ความเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.36) 
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ความผูกพันตอองคกรดานการคงอยู โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.84) โดยขอท่ีมีระดับ
ความคิดเห็นสูงสุด คือ ทานกลัววาจะเกิดปญหาในการดำรงชีวิต หากทานลาออกจากงานโดยท่ียังไมมีงานอ่ืน

รองรับ ซ่ึงมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.48) 

ความผูกพันดานบรรทัดฐาน โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.27) 
โดยขอท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ ทานคิดวาการพิจารณาความดีความชอบ โดยใชหลักประสิทธิภาพของงาน

เปนสิ่งท่ีดี ซ่ึงมีระดับความเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.58)  
3. ผลการวิเคราะหเก่ียวกับความพึงพอใจในงานของบุคลากร  

ความพึงพอใจในงาน โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.87) โดยขอท่ีมีระดับ
ความพึงพอใจสูงสุด คือ ความพึงพอใจในงาน ดานการยอมรับนับถอืจากเพ่ือนรวมงานผูบังคับบัญชาและบุคคลอ่ืน ๆ 

ภายในองคกร ซ่ึงพนักงานมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.02) 
4. ผลการวิเคราะหเก่ียวกับการคงอยูในงาน  

  การคงอยูในงานของบุคลากร ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.05)  
โดยขอท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ ทานสมัครใจท่ีจะปฏิบัติงานอยูในองคกรน้ี และทานมีการวางแผน 
ท่ีจะปฏิบัติงานอยูในองคกรน้ีตลอดไปแมในอนาคตทานอาจมีการโยกยายหรือปรับเปลี่ยนตำแหนง ซ่ึงมีระดับ

ความเห็นอยูในระดับสูงมาก ( x = 4.24) 
5. ขอเสนอแนะ จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามตองการใหองคกรใหความสำคัญกับบุคลากร

ทุกประเภทตำแหนง (ขาราชการ ลูกจางประจำ และพนักงานจาง) ซ่ึงจะทำใหบุคลากรพึงพอใจ ผูกพัน และคงอยู
ในงานตอไป 
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของบุคลากรในองคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลซ่ึงอภิปรายผลไดดงัน้ี 
1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการคงอยูในงาน 
 เพศ ท่ีแตกตางกันมีผลตอการคงอยูในงานแตกตางกัน อาจเปนไปไดวาบุคลากรเพศชาย มีลักษณะการคิด

การตัดสินใจท่ีรวดเร็ว กลาไดกลาเสีย เม่ือมีองคกรอ่ืนยื่นขอเสนอท่ีดีกวาเขาจะไมลังเลท่ีจะตัดสนิใจลาออกไป จึงคง
อยูในงานนอยกวาเพศหญิง  

ระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกันมีผลตอการคงอยูในงานแตกตางกัน บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาต่ำจะมี
ความผูกพันตอองคกรสูงกวาบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาสูง เน่ืองจากมีโอกาสเลือกอาชีพนอยกวา สำหรับบุคลากร
ท่ีมีระดับการศึกษาสูงมักมีความคาดหวังตอสิ่งท่ีจะไดรับการตอบสนองจากองคกรสูง และจะมีความเชื่อม่ันใน
ตนเองวาโอกาสท่ีจะหางานใหมไดไมยากทำใหมีความผูกพันตอองคกรนอย จึงคงอยูในงานนอยกวาบุคลากรท่ีมี
ระดับการศึกษาต่ำ 

ประสบการณการทำงาน ท่ีแตกตางกันมีผลตอการคงอยูในงานแตกตางกัน เน่ืองจากบุคลากรท่ีมี
ระยะเวลาในการทำงานนาน จะมีความผูกพันตอองคกรมากกวาบุคลากรท่ีมีระยะเวลาในการทำงานนอย โดย
บุคลากรท่ีมีอายุงานระหวาง 6 - 10 ป ขึ้นไป จะมีความผูกพันตอองคกรมากกวาบุคลากรท่ีมีอายุงานนอยกวา 
เน่ืองจากบุคลากรท่ีทำงานในองคการนานจะมีการยอมรับนโยบาย เปาหมายขององคกรมากขึ้น เกิดการสะสม
ประสบการณ และผลประโยชนตอบแทนมากขึ้นตามระยะเวลาการทำงานในองคกร  
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รายไดเฉลี่ยตอเดือน ท่ีแตกตางกันผูท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 - 15,000 บาท มีการคงอยูในงาน
แตกตางกับผูท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 - 20,000 บาท เน่ืองจากบุคลากรตระหนักดีกวาการกำหนดอัตรา
เงินเดือนและคาตอบแทนในระบบราชการจะใชตามบัญชีอัตราเงินเดือนท่ีกำหนดไว รวมถึงการปรับอัตราเงินเดือน 
การเพ่ิมคาจาง การเลื่อนขั้น ตางมีหลักเกณฑและวิธีิการดำเนินการท่ีชดัเจนอยูแลว จึงทำใหการคงอยูในงานของ
บุคลากรแตกตางกันไป  

สอดคลองกับ ศราวุธ โภชนะสมบัติ (2559) ไดศึกษา เร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันในองคกรของ
บุคลากร สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดนครสวรรค พบวา ผูตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีเปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย ชวงอายุมากกวา 51 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีสถานภาพสมรส มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 15 ปขึ้นไป ตำแหนงขาราชการ และมีเงินเดือนมากกวา 
25,000 บาท การวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ พบวา ปจจัยสวนบุคคล โดยในภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง  

สำหรับอาย ุสถานภาพ ประเภทตำแหนง ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการคงอยูในงานไมแตกตางกัน อาจเปน
เพราะภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขันสูง อัตราการวางงานสูงขึ้น เปนเหตใุหบุคลากรทุกชวงวัย ทุกสถานภาพ และ
ทุกประเภทตำแหนง ก็มีความวิตกกังวล ไมกลาเสี่ยงกับการหางานใหม กลัวตกงานซ่ึงอาจสงผลกระทบดานอ่ืน ๆ 
ตามมา  

2. ปจจัยดานความผูกพันตอองคกร ไดแก  
2.1 ดานจิตใจ  
2.2 ดานการคงอยู  
2.3 ดานบรรทัดฐาน 
โดยภาพรวมปจจัยดานความผกูพันตอองคกร มีความสัมพันธตอการคงอยูในงานของบุคลากรอยู

ในระดับปานกลาง จากการศึกษาพบวาความผูกพันตอองคกรมีความสัมพันธตอการคงอยูในงานในทิศทางเดียวกัน 
จะเห็นไดวา เม่ือบุคลากรมีความผูกพันตอองคกรบุคลากรยอมมีการคงอยูในงานเพ่ิมมากขึ้นดวย การท่ีบุคลากรมี
ความภาคภูมิใจในการเปนสวนหน่ึงท่ีทำใหหนวยงานประสบความสำเร็จ มีความมุงม่ัน เต็มใจในการใช
ความสามารถท่ีมีอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน ยินดีปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถเพ่ือชื่อเสียงขององคกร 
ปฏิบัติงานอยางสุดความสามารถ เพ่ือใหงานลุลวงทันเวลาแมไมไดรับคาตอบแทนหรือปฏิบัติเต็มท่ีแมมีอุปสรรค 
กรณีไดรับมอบหมายงานนอกเหนือจากงานในหนาท่ีรับผิดชอบยินดีทำดวยความเต็มใจ และมุงม่ันปฏิบัติงาน
จนกวาจะเกษียณอายุหรือเลิกจาง สอดคลองกับทฤษฎีของ Strees (1977) กลาววาความยึดม่ันผูกพันตอองคการ
เปนความสัมพันธท่ีเหนียวแนนของสมาชิกในองคการและเปนพฤติกรรมท่ีสมาชิกในองคการมีคานิยมท่ีกลมกลืนกับ
สมาชิกคนอ่ืน ๆ แสดงตนเปนอันหน่ึงอันเดียวกับองคการ ซ่ึงสามารถแสดงใหเห็นถึงความเชื่อม่ันอยางแรงกลาและ
การยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการความเต็มใจท่ีจะทุมเท พยายามอยางมากเพ่ือองคการ ความปรารถนา
ท่ีจะรักษาไวซ่ึงความเปนสมาชิกในองคการ และสอดคลองกับงานวิจัยของ นิศาชล ภูมิพ้ืนผล (2559) ซ่ึงไดศึกษา
เร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคงอยูของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท เดลแมกซ แมชินเนอร่ี จำกัด พบวา ความ
ผูกพันตอองคกรโดยภาพรวมมีความสัมพันธตอการคงอยูในงานของพนักงานอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.01 และ
ความพึงพอใจในงานโดยภาพรวมมีความสัมพันธตอการคงอยูในงานของพนักงานอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.01 ใน
ดานนโยบายและการบริหารของบริษัท ดานความม่ันคงของบริษัท ดานเงินเดือนและสวัสดิการ ดานควบคุมบงัคับ
บัญชา ดานการไดรับการยอมรับนับถือและดานความกาวหนา และสอดคลองกับแนวคิดของ Allen & Meyer 
(1990) ซ่ึงกลาววา ความผูกพันตอองคกร เม่ือพนักงานมีความผูกพันดานจิตใจจะทำใหบุคลากร มีความรูสึก
ตองการท่ีจะอยูในองคกร ความผูกพันดานการคงอยู การจายคาตอบแทนท้ังในรูปตัวเงินและไมใชตัวเงิน ทำให
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พนักงานรูสึกวาจำเปนท่ีจะตองอยูในองคกร และความผูกพันดานบรรทัดฐานตามคานิยมทางสงัคมหรือวัฒนธรรม
องคกรและปลูกฝงใหพนักงานรูสึกวาควรอยูในองคกรตอไป  

3. ปจจัยดานความพึงพอใจในงาน ไดแก  
 3.1 ดานนโยบายและการบริหาร 

3.2 ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
3.3 ดานความม่ันคงขององคกร 
3.4 ดานสภาพแวดลอมการทำงาน 
3.5 ดานเงินเดือนและสวัสดิการ 
3.6 ดานการบังคับบัญชา 
3.7 ดานความสำเร็จในการทำงาน  
3.8 ดานการยอมรับนับถือ 
3.9 ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
3.10 ดานความรับผิดชอบในงาน 

 โดยภาพรวมปจจัยดานความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธตอการคงอยูในงานของบุคลากรอยูใน
ความสัมพันธระดับมาก ในทิศทางเดียวกัน จะเห็นไดวา เม่ือบุคลากรมีความพึงพอใจในงานจะสงผลตอการคงอยูใน
องคกร สอดคลองกับงานวิจัยของ พิมณพัฒน แฉลมเขตต (2559) ไดศึกษา เร่ือง ปจจัยท่ีทำใหเกิดการคงอยูของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี พบวา ภาพรวมในดานความพึงพอใจ
ในงาน อยูในระดับมาก 1) ปจจัยดานความพึงพอใจท่ีมีผลอันดับหน่ึง คือ ดานความผูกพันตอองคกร อันดับ
รองลงมา คือ ปจจัยค้ำจุนและปจจัยจูงใจตามลำดับ ซ่ึงมีผลตอการคงอยูในงานพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร 2) ปจจัยสวนบุคคล เชน อายุ สถานภาพ ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน มีผลตอความพึงพอใจในงานท่ี
แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิสรดา อุสาแสง (2561) ไดศึกษา เร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพัน
ตอองคกรของพนักงานโรงแรมไมดาทวารวดี แกรนด นครปฐม พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยดาน
ความสำเร็จในการทำงานสูงท่ีสุด สอดคลองกับแนวคิดของ Herzberg (1959) ซ่ึงกลาววา ความพึงพอใจในงานท่ี
ทำและไมพึงพอใจในงานท่ีทำเกิดขึ้นจากกลุมของปจจัยท่ีแยกจากกัน 2 กลุม (ทฤษฎีสองปจจัย) ท่ีเรียกวา ปจจัยจูงใจ 
(Motivator Factors) ซ่ึงเปนสิ่งท่ีใหความพึงพอใจ และปจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) เปนสิ่งท่ีใหความไมพึง
พอใจ ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) ปจจัยเหลาน้ีจะเก่ียวของกับความรูสึกทางบวกกับงานท่ีปฏิบัติ และ
เก่ียวพันกับลักษณะของงานหรือเน้ือหาของงาน เปนผลท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากผลการปฏิบัติงาน ปจจัยจูงใจเปนตัว 
ทำใหเกิดความพึงพอใจนำไปสูการคงอยูในองคกร ไดแก 1) ความสำเร็จของงาน น้ันควรเปนงานท่ีทาทาย
ความสามารถ 2) ความกาวหนา แตละบุคคลจะไดรับความกาวหนาก็โดยการพัฒนาใหเกิดทักษะใหม ๆ                  
มีความสามารถและเต็มใจท่ีเพ่ิมเติมความรู 3) การยอมรับนับถือ เปนผลมาจากความสำเร็จ การยอมรับนับถือมี
หลายรูปแบบ เชน จากคำพูดหรือการเขียน การใหการเสริมแรงบอย ๆ เปนสิ่งจำเปนท่ีจะทำใหเกิด แรงจูงใจ
ตอเน่ืองไป 4) ความรับผิดชอบ เม่ือบุคคลไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบของการตัดสินใจเก่ียวกับงานจะชวยให
บุคคลรูสึกผูกพัน บุคคลตองการโอกาสท่ีจะไดมีความรับผิดชอบ เม่ือเกิดความรับผิดชอบขึ้นแลว การถูกควบคุม
จากภายนอกก็จะลดลง 5) ลักษณะของงาน ความรูสึกตองานของบุคคลน้ันขึ้นอยูกับการไดปฏิบัติในสิ่งท่ีพึงพอใจ
ดวย ปจจัยค้ำจุน เปนปจจัยท่ีเก่ียวของหรือสัมพันธ ความรูสึกในทางลบกับงานท่ีปฏิบัติ และเก่ียวของกับ
สภาพแวดลอมของการทำงาน ไดแก 1) คาตอบแทน 2) โอกาสกาวหนา 3) ความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน              
4) สถานภาพ 5) การควบคุมการบังคับบัญชา 6) นโยบายและการ 7) สภาพแวดลอมการทำงาน และ 9) ความ
ม่ันคงปลอดภัยในการทำงาน 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ี 

1. ผูบริหารควรมีการกำหนดนโยบายสงเสริมดานความกาวหนาในตำแหนงงานใหเหมาะสมกับประเภท
ตำแหนง ระดับการศึกษา และภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจใหแกบุคลากร 

2. การรักษาบุคลากรท้ังเพศชายและหญิงอยางเทาเทียมกัน เน่ืองจากมีศักยภาพในการทำงานไดไมตางกัน 
หากไดรับการสนับสนุนและพัฒนาอยางเทาเทียม 

3. การรักษาบุคลากรท่ีมีประเภทตำแหนงท่ีแตกตางกัน ควรสรางแรงจูงใจใหบุคลากร โดยการสราง
เปาหมายใหบุคลากรเหน็ถึงความกาวหนาในแตละตำแหนง หรือโอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ทำใหรูสึกวา
ตนเปนตัวขับเคลื่อนขององคกรและเปนสวนหน่ึงขององคกร 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษากลุมประชากรเปาหมายท่ีเปนบุคลากรท่ีออกจากองคกรไปแลวเพ่ือใหทราบถึง ปญหาท่ี
แทจริงในการลาออกของบุคลากรหรือกลุมประชากรเปาหมายท่ีมีอัตราการลาออก โอน ยายสูงในองคกร  

2. ควรศึกษาคนควาเชิงปริมาณควบคูกับการศึกษาเชิงคุณภาพ การสัมภาษณเชิงลึกเพ่ือใหไดขอมูลท่ีแทจริง 
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The behavior of a repetition in the drug sale case Nongbualamphu Prison 
Nongbualamphu Province. 
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สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิรกุล 
สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื ่องพฤติกรรมของผู กระทำผิดซ้ำในคดีจำหนายยาเสพติด กรณีศึกษา เรือนจำจังหวัด

หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูกระทำผิดซำ้ในคดีจำหนายยาเสพติด 
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เพ่ือเปรียบเทียบพฤตกิรรมของผูกระทำผิดซ้ำในคดีจำหนายยาเสพตดิ 
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู แยกตามปจจัยสวนบุคคล โดยจำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา เพ่ือเสนอแนะแนวทางการนำปญหาพฤติกรรมของผูกระทำผิดซ้ำในคดีจำหนายยาเสพติด เรือนจำ
จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปปฏิบัติ ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูกระทำผิด ในคดีจำหนาย
ยาเสพติด เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 180 คน เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถาม สถิติที ่ใชวิเคราะหขอมูลขอมูลพื้นฐานไดแก ความถี่ รอยละ (Percentage) ระดับความคิดเห็น
พฤติกรรมของผูกระทำผิดซ้ำในคดีจำหนายยาเสพติด เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ของ
ประชาชนกลุมตัวอยาง สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
การทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของประชากร จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศกึษา 
สถิติท่ีใช ไดแก t-test และ F-test (One-way ANOVA)  

ผลการศึกษา พบวา พฤติกรรมของผูกระทำผิด ในคดีจำหนายยาเสพติด เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 
จังหวัดหนองบัวลำภู โดยภาพรวมความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย = 3.67 , SD. = 1.03 เมื่อจำแนกเปนราย
ดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการยอมรับทางสังคม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย = 3.75 , 
SD. = 0.96 รองลงมา ดานการเรียนรูทางสังคม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย = 3.67 , SD. = 1.09 ดานสภาพครอบครัว 
อยูในระดับมาก มาก คาเฉลี่ย = 3.66 , SD. = 1.08 ดานสภาพเขตท่ีอยูอาศยั อยูในระดับมาก มาก คาเฉลี่ย = 3.65 
, SD. = 1.04 ดานกฎหมาย การลงโทษ อยูในระดับมาก มาก คาเฉลี่ย = 3.64 , SD. = 1.02 และดานมลูเหตุจูงใจ
ของการกระทำความผิด อยู ในระดับมาก มาก คาเฉลี่ย = 3.64 , SD. = 0.99 ตามลำดับ และผลการวิเคราะห
เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของผู กระทำผิด ในคดีจำหนายยาเสพติด เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัด
หนองบัวลำภู จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตางกัน พบวา ผูกระทำผิด ในคดีจำหนายยาเสพติด 
ท่ีจำแนกตาม เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ในสวน ผูกระทำผิด ในคดี
จำหนายยาเสพติด ท่ีจำแนกตามอายุท่ีตางกัน มีความคิดเหน็โดยภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคญัทางสถิตท่ีิ .05 

 
คำสำคัญ : พฤติกรรม , ผูกระทำผิดซ้ำ, คดีจำหนายยาเสพติด 
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Abstract 
Research on the behavior of a repetition in the drug sale case In case of study, 

Nongbualamphu prison Nongbualamphu province is intended to study the behavior of a 
repeated culprit in the drug sale case. Nongbualamphu prison, Nongbualamphu Province to 
compare the behavior of a repeated offender in the drug sale case. Nongbualamphu prison, 
Nongbualamphu Province By personal factors, by gender, age-level education to introduce a 
repetition of the behavior of misconduct in the drug-selling case. Nongbualamphu Province. 
The population used for this research is a culprit in the drug sale. Provincial prison 
Nongbualamphu province number of 180 people. The tool used to collect information is a 
query. Statistics used to analyze basic data include frequency, percentage, the level of 
opinion, the behavior of the perpetrators repeatedly in drug dealers. Nongbualamphu 
Provincial Prison, Nongbualamphu Province, One-way ANOVA. 

The findings showed the behavior of the culprit in the drug sale case. Nongbualamphu 
Province, the province of Nongbualamphu, with an overview of the reviews is very high. 
Average = 3.67, SD. = 1.03 when classified as a list of average descending order: Social 
recognition is very high. Average = 3.75, SD. = 0.96 Secondary social learning is very high. 
Average = 3.67, SD. = 1.09 The family condition is at very high levels. Average = 3.66, SD. = 
1.08 The Living zone is very large, average = 3.65, = 1.04 The penalty law is at a very high 
level, average = 3.64, SD. = 1.02 and the incentive of the culprit is very large, average = 3.64, 
SD. = 0.99 respectively. And analysis of the culprit's behavioral level. In case of drug sale The 
provincial prison of Nongbualamphu Province, classified by gender age, the different 
educational level, found that the culprit in the sale of drug-based drugs. Education level There 
are no comments in the overall overview. In the case of an offence in the sale of drugs classified 
by different age. There are many opinions in the overview of the .05 statistical differences. 

 
Key word (s) : Behavior , Repetition , Drug sale case 
  

บทนำ 
ในสถานการณปจจุบัน ปญหาการกออาชญากรรมดานยาเสพติดยังคงมีอัตราที ่สูงมากในสังคมไทย          

อันเน่ืองมาจากหลายสาเหตุ หลายปจจัยดวยกัน อาทิ ปญหาทางดานเศรษฐกิจ ปญหาทางดานจิตใจสภาพแวดลอม
ดานตาง ๆ นับเปนปญหาสังคมท่ีกอใหเกิดความเสียหายและความสูญเสยีท้ังในดานชีวิตทรัพยสิน ความเปนอยูของ
มนุษยเปนอยางมาก และเม่ือทุกคร้ังท่ีมีการเกิดอาชญากรรมในเร่ืองของยาเสพตดิ คนในสังคมก็จะนึกถึงวา อาชญา
กรนั้นเปนผูชายเพียงเทานั้น เนื่องจากในอดีตที่ผานมานั้น สถิติของการกออาชญากรรมในดานของยาเสพติดท่ี
เกิดขึ้น แตในสังคมไทยในปจจุบันน้ัน ท้ังในเร่ืองของบทบาทในสังคม บทบาทในครอบครัว มีโอกาสท่ีจะเกิดความ
ผิดพลาด หรือเกิดความพลาดพลั้งที่อาจกออาชญากรรมขึ้นมาได เกิดการกระทำผดิไดมากขึ้นกวาในอดีตนั้นเอง 
อยางไรก็ตาม นักอาชญาวิทยาศึกษาพบวา จำนวนอาชญากรมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเหตุที่มีแนวโนมกระทำผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น และมีชองทางประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น และยังสงผล
กอใหเกิดอาชญากรรมในดานอ่ืน ๆ อีกดวยน้ันเอง 

กรมราชทัณฑเปนหนวยงานสำคัญในกระบวนการยุติธรรม ท่ีมีภารกิจหลักในการควบคุมผูตองขังใหเปนไป
ตามคำพิพากษาของศาลและแกไขพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังใหกลับตนเปนคนดี โดยมีวิสัยทัศนวา “กรมราชทัณฑ
เปนองคกรชั้นนำของอาเซียนในการควบคุม แกไขและพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังเพ่ือคืนคนดีสูสังคม” มีพันธกิจ คือ 
การควบคุมผูตองขังอยางมืออาชีพและการบำบัดฟนฟู แกไขพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังอยางมีประสิทธิภาพ แตใน
ปจจุบันกรมราชทัณฑตองควบคุมผูตองขงัท่ีเพ่ิมจำนวนมากขึ้นทุกป กอใหเกิดปญหาผูตองขังลนเรือนจำ สงผลใหไม
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สามารถมุงเนนงานดานการแกไขฟนฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังไดอยางเต็มที่ เนื่องจากตองทุมเททรัพยากร
ตางๆ เพื่อการควบคุมผูตองขังเปนสำคัญ แตกระนั้นก็ยังเกิดการหลบหนีของผูตองขังทั้งภายในและภายนอก
เรือนจำ การกอเหตุจลาจล เกิดสถานการณความวุนวายภายในเรือนจำอยูเปนระยะๆ ปรากฏการณเหลาน้ีสะทอน
ใหเห็นถึงภาวะวิกฤตในการควบคุมผูตองขัง โดยในปจจุบันเรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ ตองควบคุมผูตองขัง
จำนวนมากจนเกินความจุมาตรฐานและความจุเต็มท่ีอยางตอเน่ือง ซ่ึงหากปรากฏการณเชนน้ีตอไปโดยไมไดรับการ
แกไข ยอมสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานดานการควบคุมผู ต องขังตลอดจนความเชื ่อมั ่นใน
กระบวนการยุติธรรมโดยรวมอีกดวย มีผลการวิจัยทางการแพทยที่วาเพศชายมีสรีระรางกายที่ใหญกวาและมี
ฮอรโมนท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมกาวราวซ่ึงเปนปจจัยหน่ึงท่ีกอใหเกิดอาชญากรรมไดมากกวาเพศหญิง แตเพศหญิงท่ี
ยังมีการเกิดอาชญากรรมที่กระทำความผิดไดแบบเพศชายไดมากขึ้นเรื่อย ๆ  ในปจจุบัน และในปจจุบันการเกิด
อาชญากรรมท่ีเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ น้ัน บางสวน อาชญากรน้ันไดมีการกระทำความผิดซ้ำ ๆ หลายคร้ังไมวาจะเปน การ
กระทำความผิดแบบเดิมหรือแบบใหม จะเห็นไดวามีนักโทษจำนวนหน่ึงท่ีเขาออกเรือนจำหลายคร้ังดวยกัน ใชชีวิต
อยูในเรือนจำมากกวาขางนอก อีกท้ังจากการท่ีผูตองขังท่ีพนโทษออกไปและหวนกลับมากระทำผิดซ้ำ ทำใหสังคม 
ตั้งขอสังเกตวาบทบาทของเรือนจำอาจสงผลและมีผลตอการเกิดการกระทำผิดซ้ำ การแกไขและการฟนฟูพฤติกรรม
ของผูตองขังอาจจะไมไดผลแมวาสาเหตุและปจจัยของการเกิดการกระทำความผิดซ้ำนั้นอาจเกิดไดจากสาเหตุท่ี
แตกตางกันไปน้ัน ผูกระทำความผิดมักจะถูกตราหนาจากสังคมวาเปนขี้คุกขี้ตาราง การถูกดำเนินคดี การถูกจำคุก
ทำใหสูญเสียอิสรภาพ สูญเสียความเปนมนุษยลงไป ทำใหผูตองขังมีปญหาในดานของความสัมพันธระหวาง
ครอบครัวและสังคม กอใหเกิดความเครียด ความวิตกกังวลจนทำใหกลับไปกอการกระทำความผิดซ้ำไดอีกคร้ัง 
พฤติกรรมท่ีเปนสาเหตุและมีอิทธิพลของการกออาชญากรรม ในเร่ืองของการจำหนายยาเสพติด และการเกิดการ
กออาชญากรรมแบบซ้ำ ๆ หรือท่ีเรียกวา อาชญากรมืออาชีพน้ัน (เพลินจิต แตมเกษม, 2558) มีความสำคัญและมี
คุณคาที่จะนำมาศึกษาวิจัยเพื่อทราบถึงพฤติกรรมที่เปนสาเหตุของปญหา และเปนแนวทางในการแกไขปญหาได
อยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังพบวาผูตองราชทัณฑ ท่ัวประเทศเพ่ิมขึ้น ในสวนผูท่ีกระทำผิดในฐานความผิดเก่ียวกับยา
เสพติด ตั้งแต ป พ.ศ. 2554-2558 มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นในทุก ๆ ป  

ลักษณะสวนบุคคลและพฤติกรรมของผูกระทำความผิดซ้ำในคดีจำหนายยาเสพติดน้ัน อาจจะมีลักษณะท่ี
แตกตางกันออกไปในแตบุคคล เพราะสภาพชีวิตและความเปนอยูของผูกระทำความผิดแตละคนไมเหมือนกัน ไมวา
จะเปนในเรื่องของสภาพครอบครัว สภาพชุมชน แนวคิดหรือคานิยมในการใชชีวิตท่ีแตกตางกันออกไป ปจจัยในดาน 
ตาง ๆ จึงแตกตางกัน โดยการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาตามแนวคิดและหลักการทางอาชญาวิทยา เพื่อจะทำให
ทราบและเขาใจถึงลักษณะสวนบุคคล และพฤติกรรมของผูท่ีกระทำผิดเก่ียวกับยาเสพติด รวมถึงยังสามารถนำผล 
การศึกษาวิจัยที่ไดมาเปนขอมูลสำหรับการหาแนวทาง มาตรการหรือนโยบายในการปองกันและแกไขปญหา
พฤติกรรมการกระทำผิดท่ีเกิดขึ้นในสังคมในอันดับตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองพฤติกรรมของผูกระทำผิดซ้ำในคดีจำหนายยาเสพติด กรณีศึกษา เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 

จังหวัดหนองบัวลำภู มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูกระทำผิดซ้ำในคดีจำหนายยาเสพติด เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัด

หนองบัวลำภู นำไปปฏิบัติ 
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูกระทำผิดซ้ำในคดีจำหนายยาเสพติด เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 

จังหวัดหนองบัวลำภู แยกตามปจจัยสวนบุคคล โดยจำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการนำปญหาพฤติกรรมของผูกระทำผิดซ้ำในคดีจำหนายยาเสพติด เรือนจำ

จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปปฏิบัติ 
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กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดมุงถึงการศึกษาพฤติกรรมของผูกระทำผิดซ้ำในคดีจำหนายยาเสพติด เรือนจำ

จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ดังภาพท่ี 1 ดังน้ี 
     ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 

 
 
  
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องพฤติกรรมของผูกระทำผิดซ้ำในคดีจำหนายยาเสพติด เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัด

หนองบัวลำภู มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูกระทำผิดซ้ำในคดีจำหนายยาเสพติด เรือนจำจังหวัด
หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นำไปปฏิบัติ 2) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูกระทำผิดซ้ำในคดีจำหนายยาเสพ
ติด เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู แยกตามปจจัยสวนบุคคล โดยจำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการนำพฤติกรรมของผูกระทำผิดซ้ำในคดีจำหนายยาเสพติด เรือนจำจังหวัด
หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภูไปปฏิบัติ ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดทำการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎีในเร่ือง
เก่ียวกับการปฏิบัติตอผูกระทำผิดโดยการลงโทษจำคุก แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับยาเสพติด ระบบการบำบัดรักษาผูติดยา
เสพติดของประเทศไทย แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย ทฤษฎีทางอาชญาวิทยา แนวคิด
กลุมทฤษฎีอาชญาวิทยาดั้งเดิม ทฤษฎีปกตินิสัย ทฤษฎีอาชญาวิทยาแนวชีววิทยา ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม ทฤษฎี
การควบคุมทางสังคม ทฤษฎีเครือขายทางสังคม แนวคิดการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดลอม และงานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับเร่ืองพฤติกรรมของผูกระทำผิดซ้ำในคดีจำหนายยาเสพติด เพ่ือนำมาเปนกรอบแนวความคิดในการทำวิจัย
ครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสำรวจความคิดเห็น (Survey Research) ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 
ผูกระทำผิดในคดีจำหนายยาเสพติด เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 180 คน เคร่ืองมือท่ีใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามท่ีไดสรางขึ้นเพ่ือสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมของผูกระทำผิดซ้ำในคดี
จำหนายยาเสพติด เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมตฐิาน คา t-test , F-Test 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 

 
 
 
 

พฤตกิรรมของผูกระทำผิดซ้ำในคดจีำหนาย
ยาเสพติด เรือนจำจังหวดัหนองบัวลำภู 

จังหวัดหนองบัวลำภ ู

ปจจัยที่สงผลตอการกระทำผิดซ้ำ 
1. ความสัมพันธในครอบครัว 
2. ลักษณะของสิง่แวดลอมท่ีอยูอาศยั 
3. การเรียนรูทางสงัคม 
4. การยอมรับทางสังคม 
5. การลงโทษ กฎหมาย 
6. มูลเหตุจูงใจเก่ียวกับการกระทำ
ความผิด 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. ประชากรกลุมตัวอยาง พบวา โดยสวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 143 คนคิดเปนรอยละ 79.4 รองลงมา

เปนเพศหญิง จำนวน 37 คน คิดเปนรอยละ 20.6 มีอายุ 21-30 ป จำนวน 82 คน คิดเปนรอยละ 45.6 รองลงมา          
มีอายุ 31 - 40 ป จำนวน 64 คน คิดเปนรอยละ 35.6 สถานสภาพ หยาราง จำนวน 76 คน คิดเปนรอยละ 42.2 
รองลงมา สมรส จำนวน 58 คน คิดเปนรอยละ 32.2 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา จำนวน 
69 คน คิดเปนรอยละ 38.3 รองลงมามัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา จำนวน 49 คน คิดเปนรอยละ 27.2 

2. ระดับพฤติกรรมของผู กระทำผิด ในคดีจำหนายยาเสพติด เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัด
หนองบัวลำภู โดยภาพรวมความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย = 3.67 , SD. = 1.03 เมื่อจำแนกเปนรายดาน           
โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการยอมรับทางสังคม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย = 3.75 ,           
SD. = 0.96 รองลงมา ดานการเรียนรู ทางสังคม อยู ในระดับมาก คาเฉลี ่ย = 3.67 , SD. = 1.09 ดานสภาพ
ครอบครัว อยูในระดับมาก มาก คาเฉลี่ย = 3.66 , SD. = 1.08 ดานสภาพเขตที่อยูอาศัย อยูในระดับมาก มาก 
คาเฉลี่ย  = 3.65 , SD. = 1.04 ดานกฎหมาย การลงโทษ อยูในระดับมาก มาก คาเฉลี่ย = 3.64 , SD. = 1.02 และ
ดานมูลเหตุจูงใจของการกระทำความผิด อยูในระดับมาก มาก คาเฉลี่ย = 3.64 , SD. = 0.99 ตามลำดับ 

  2.1 ดานสภาพครอบครัว โดยภาพรวมความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย = 3.67 , SD. = 1.03 
เมื่อจำแนกเปนรายดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก บุคคลในครอบครัวสามารถสามารถให
คำแนะนำและใหคำปรึกษากับทานไดทุกเรื ่อง ความคิดเห็นอยู ในระดับมาก คาเฉลี ่ย = 3.87 , SD. = 0.99 
รองลงมา ภายในครอบครัวที่อาศัยดวยกันมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกัน เปนประจำ ความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย = 3.82 , SD. = 1.04 คนในครอบครัวมีการลงโทษแบบไมมีเหตุผล ความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 
= 3.80 , SD. = 1.02 และ ความใสใจในการเลี้ยงดูแบบไมคอยเขมงวดในกฎ ระเบียบ ความคิดเห็นอยูในระดับปาน
กลาง คาเฉลี่ย = 3.44 , SD. = 1.14 ลำดับสุดทาย 

  2.2 ดานสภาพเขตท่ีอยูอาศัย โดยภาพรวมความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย = 3.65 , SD. = 1.04 
เม่ือจำแนกเปนรายดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก สภาพแวดลอมเขตท่ีอยูอาศยัเปนลักษณะชมุชน
ท่ีเปนแหลงม่ัวสุม ของผูกระทำผิดกฎหมาย ความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย = 3.99 , SD. = 0.87 รองลงมา เขตท่ี
อยูอาศัยมีคนเสพยาเสพติด ความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย = 3.94 , SD. = 1.04 และบริเวณที่อยูอาศัยมีการ
ประกอบอาชีพท่ีผิดกฎหมายของผูมีอิทธิพล ความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย = 3.94 , SD. = 0.90 มีผูท่ีอาศัยอยู
ในชุมชนสวนใหญ เปนผูท่ีมีรายไดนอย ความคิดเห็นอยูในระดบัมาก คาเฉลี่ย = 3.69 , SD. = 1.03 และ เขตท่ีอยูอาศยัมี
สถานบริการเปดเกินเวลา ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย = 2.84 , SD. = 1.25 ลำดับสุดทาย 

  2.3 ดานการเรียนรูทางสังคม โดยภาพรวมความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย = 3.75 , SD. = 0.96 
เมื่อจำแนกเปนรายดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก เสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใน
เรือนจำไดงาย ความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย = 3.87 , SD. = 1.11 รองลงมา เคยจำหนายยาเสพติดและไมมี
ใครจับได จึงเกิดการเรียนรู ความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย = 3.73 , SD. = 0.95 มีความเกรงกลัวตอเจาหนาท่ี
ควบคุม หากตองโทษอีก ความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย = 3.72 , SD. = 1.01 และ การกระทำความผิดก็จดจำ
มาจากบุคคลในครอบครัวและคนใกลตัว ความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย = 3.47 , SD. = 1.18 ลำดับสุดทาย 

  2.4 ดานการยอมรับทางสังคม โดยภาพรวมความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย = 3.64 , SD. = 1.02 
เม่ือจำแนกเปนรายดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก หลังพนโทษคนในชุมชนยอมให เขารวม
กิจกรรม ความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย = 4.09 , SD. = 0.93 รองลงมา สังคมใหโอกาสกับทานที่เคย
ตองโทษ ความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย = 4.05 , SD. = 0.82 หลังพนโทษเม่ือไปสมัครงาน เจาของกิจการ 
ยอมรับเขาทำงาน ความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย = 3.81 , SD. = 0.87 และ หลังพนโทษคร้ังแรกยินดท่ีีเหน็
ทานพนโทษ ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย = 3.29 , SD. = 1.22 ลำดับสุดทาย 
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  2.5 ดานกฎหมาย การลงโทษ โดยภาพรวมความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย = 3.64 , SD. = 1.02 
เม่ือจำแนกเปนรายดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก เจาหนาท่ีไมบังคับใชกฎหมายอยางเต็มท่ี 
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย = 4.31 , SD. = 0.68 รองลงมา การใหความรูเร่ืองโทษของยาเสพตดิจากการ
ซ้ือและขาย ยังมีนอยเทาท่ีควรในปจจุบัน ความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย = 3.96 , SD. = 0.85 การรณรงค
เร่ืองการปราบปรามของรัฐบาลในดานยาเสพตดิมีนอย ความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย = 3.89 , SD. = 0.85 
และ บุคลากร/เจาหนาท่ี มีไมเพียงพอในการพัฒนาผูตองขัง ในระหวางถูกจับกุม ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย = 3.17 , SD. = 1.12 ลำดับสุดทาย 

  2.6 ดานมูลเหตุจูงใจของการกระทำความผิด โดยภาพรวมความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 
= 3.67 , SD. = 1.03 เม่ือจำแนกเปนรายดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก การจำหนายยาเสพ
ติดดีกวาไปขอทานเขากิน ความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย = 4.09 , SD. = 0.98 รองลงมา การมีอำนาจเหนือ
คนอ่ืนได จะตองกลาทำ ในสิ่งท่ีคนอ่ืน ไมกลาทำ ความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย = 3.91 , SD. = 1.01 และ
การมีเงิน มีงาน ฐานะพอกินพอใชไมเดือดรอน ทำใหเปนท่ียอมรับของสังคม ความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 
= 3.91 , SD. = 0.73 ความสะดวกสบายเปนสิ่งจำเปนตอการดำรงชีวิต ความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย            
= 3.72 , SD. = 0.88 และ การประกอบอาชีพโดยทั่วไปจะไดเงินนอย และเหนื่อยมาก ความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลาง คาเฉลี่ย = 2.96 , SD. = 1.21 ลำดับสุดทาย 

3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับพฤตกิรรมของผูกระทำผิด ในคดีจำหนายยาเสพติด เรือนจำจังหวัด
หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตางกัน 

  3.1 การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของผูกระทำผิด ในคดีจำหนายยาเสพติด เรือนจำจงัหวัด
หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เพศตางกัน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน เม่ือจำแนกเปนรายดาน 
พบวา ดานสภาพเขตท่ีอยูอาศัย มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และในสวน ดาน
สภาพครอบครัว ดานการเรียนรูทางสังคม ดานการยอมรับทางสังคม ดานกฎหมาย การลงโทษ ดานมูลเหตุจูงใจ
ของการกระทำความผิด มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

  3.2 การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของผูกระทำผิด ในคดีจำหนายยาเสพติด เรือนจำจงัหวัด
หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู อายุตางกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 เม่ือจำแนกเปนรายดาน พบวา ดานสภาพครอบครัว ดานสภาพเขตท่ีอยูอาศัย ดานการเรียนรูทางสังคม 
ดานกฎหมาย การลงโทษ มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในสวนดานการยอมรับ
ทางสังคม ดานมูลเหตุจูงใจของการกระทำความผิด มีความคิดเห็นไมแตกตางกันและไดทำการวิเคราะห
เปรียบเทียบรายคู ดวยวิธีของเชฟเฟ ไดผลการวิเคราะหดังน้ี 

   3.2.1 การเปรียบเทียบรายคูระดับพฤติกรรมของผูกระทำผิด ในคดีจำหนายยาเสพติด 
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู อายุตางกัน ดานสภาพครอบครัว กลุมอายุ ต่ำกวา 20 ป ความ
คิดเห็นมีคาเฉลี่ยมากกวา กลุมอายุระหวาง 31 - 40 ป 

   3.2.2 การเปรียบเทียบรายคูระดับพฤติกรรมของผูกระทำผิด ในคดีจำหนายยาเสพติด 
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู อายุตางกัน ดานสภาพเขตที่อยูอาศัย กลุมอายุ ต่ำกวา 20 ป 
ความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยมากกวา กลุมอายุระหวาง 31 - 40 ป 

   3.2.3 การเปรียบเทียบรายคูระดับพฤติกรรมของผูกระทำผิด ในคดีจำหนายยาเสพติด 
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู อายุตางกัน ดานการเรียนรูทางสังคม กลุมอายุ ต่ำกวา 20 ป 
ความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยมากกวา กลุมอายุระหวาง 21 - 30 ป, กลุมอายุ ต่ำกวา 20 ป ความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยมากกวา 
กลุมอายุระหวาง 31 - 40 ป และกลุมอายุ ต่ำกวา 20 ป ความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยมากกวา กลุมอายุระหวาง 51 ป ขึ้นไป 
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   3.2.4 การเปรียบเทียบรายคูระดับพฤติกรรมของผูกระทำผิด ในคดีจำหนายยาเสพติด 
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู อายุตางกัน ดานกฎหมาย การลงโทษ กลุมอายุ 21 - 30 ป   
ความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมอายุระหวาง 31 - 40 ป , กลุมอายุ 21 - 30 ป ความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยนอยกวา 
กลุมอายุระหวาง 41 - 50 ป 

  3.3 การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของผูกระทำผิด ในคดีจำหนายยาเสพติด เรือนจำจงัหวัด
หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือจำแนกเปนราย
ดาน พบวา ดานสภาพครอบครัว ดานสภาพเขตท่ีอยูอาศัยดานการเรียนรูทางสังคม ดานการยอมรับทางสังคม ดาน
กฎหมาย การลงโทษ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ในสวนดานมูลเหตุจูงใจของการกระทำความผิด มีความคิดเห็น
แตกตาง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  

  3.4 การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของผูกระทำผิด ในคดีจำหนายยาเสพติด เรือนจำจงัหวัด
หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือจำแนก
เปนรายดาน พบวา ดานสภาพครอบครัว ดานสภาพเขตท่ีอยูอาศัย มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ในสวนดานการเรียนรูทางสังคม ดานการยอมรับทางสังคม ดานกฎหมาย การลงโทษ ดานมูลเหตุ
จูงใจของการกระทำความผิด มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
  

อภิปรายผล 
ระดับพฤติกรรมของผู กระทำผิด ในคดีจำหนายยาเสพติด เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัด

หนองบัวลำภู โดยภาพรวมความคิดเห็นอยูในระดับมาก ไดแก ดานการยอมรับทางสังคม ดานการเรียนรูทางสังคม 
ดานสภาพครอบครัว ดานสภาพเขตที่อยูอาศัย ดานกฎหมาย การลงโทษ และดานมูลเหตุจูงใจของการกระทำ
ความผิด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 1) ดานสภาพครอบครัว ไดแก บุคคลในครอบครัวสามารถสามารถใหคำแนะนำ
และใหคำปรึกษากับทานไดทุกเรื่อง รองลงมา ภายในครอบครัวที่อาศัยดวยกันมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกัน เปน
ประจำ คนในครอบครัวมีการลงโทษแบบไมมีเหตุผล และ ความใสใจในการเลี ้ยงดูแบบไมคอยเขมงวดในกฎ 
ระเบียบ 2) ดานสภาพเขตท่ีอยูอาศัย ไดแก สภาพแวดลอมเขตท่ีอยูอาศัยเปนลักษณะชุมชนท่ีเปนแหลงม่ัวสุม ของ
ผูกระทำผิดกฎหมาย รองลงมา เขตท่ีอยูอาศัยมีคนเสพยาเสพติด และบริเวณท่ีอยูอาศัยมีการประกอบอาชีพท่ีผิด
กฎหมายของผูมีอิทธิพล มีผูที่อาศัยอยูในชุมชนสวนใหญ เปนผูที่มีรายไดนอย และ เขตที่อยูอาศัยมีสถานบริการ
เปดเกินเวลา 3) ดานการเรียนรูทางสังคม ไดแก เสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในเรือนจำไดงาย รองลงมา 
เคยจำหนายยาเสพติดและไมมีใครจับได จึงเกิดการเรียนรู มีความเกรงกลัวตอเจาหนาที่ควบคุม หากตองโทษอีก 
และ การกระทำความผิดก็จดจำมาจากบุคคลในครอบครัวและคนใกลตัว 4) ดานการยอมรับทางสังคม ไดแก หลัง
พนโทษคนในชุมชนยอมให เขารวมกิจกรรม รองลงมา สังคมใหโอกาสกับทานท่ีเคยตองโทษ เม่ือหลังพนโทษเม่ือไป
สมัครงาน เจาของกิจการ ยอมรับเขาทำงาน และ หลังพนโทษคร้ังแรกยินดีท่ีเห็นทานพนโทษ 5) ดานกฎหมาย การ
ลงโทษ ไดแก เจาหนาท่ีไมบังคับใชกฎหมายอยางเต็มท่ี รองลงมา การใหความรูเร่ืองโทษของยาเสพติดจากการซ้ือ
และขาย ยังมีนอยเทาที่ควรในปจจุบัน การรณรงคเรื่องการปราบปรามของรัฐบาลในดานยาเสพติดมีนอย และ 
บุคลากร/เจาหนาที่ มีไมเพียงพอในการพัฒนาผูตองขัง ในระหวางถูกจับกุม 6)ดานมูลเหตุจูงใจของการกระทำ 
ไดแก การจำหนายยาเสพติดดกีวาไปขอทานเขากิน รองลงมา การมีอำนาจเหนือคนอ่ืนได จะตองกลาทำ ในสิ่งท่ีคน
อื่น ไมกลาทำ และการมีเงิน มีงาน ฐานะพอกินพอใชไมเดือดรอน ทำใหเปนที่ยอมรับของสังคม การมีความ
สะดวกสบายเปนสิ่งจำเปนตอการดำรงชีวิต และ การประกอบอาชีพโดยทั่วไปจะไดเงินนอย และเหนื่อยมาก           
ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อานนท ฉัตรเงิน (2559) เร่ืองลักษณะสวนบุคคลและพฤติกรรมของผูกระทำผิดซ้ำ
หญิง ในคดีจำหนายยาเสพติด วิจัยน้ีเปนการศึกษา ลักษณะและพฤติกรรมของผูกระทำผิดซ้ำหญิงในคดีเก่ียวกับยา
เสพติดฐานผูจำหนาย ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาไดปรากฏดังน้ี ลักษณะสวนบุคคล
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ของกลุมตัวอยางที่เปนผูตองขังหญิงทั้งหมดนั้นมีอายุเฉลี่ยอยูที่ 25-35 ปสวนใหญมีรายไดที่คอนขางต่ำ รวมถึง
ระดับการศึกษาท่ีคอนขางต่ำอีกดวย สถานภาพครอบครัวของผูตองขังสวนใหญพบวา บิดาหรือมารดาเสียชีวิต โดย
อาศัยอยูตามลำพังกับบิดาหรือมารดา สถานภาพสมรสสวนใหญจะพบวามีลักษณะหยาราง และลักษณะท่ีอยูอาศัย
สวนใหญพบวา กลุมตัวอยางอาศัยอยูในแหลงชุมชนแออัด ในสวนภาพรวมของลักษณะพฤติกรรม ในดานสภาพ
ครอบครัวของกลุ มตัวอย าง พบวา มีลักษณะครอบครัวที ่อบอุ นไมพบสภาพปญหามากเทาไรนัก ในดาน
สภาพแวดลอมในเขตที่อยูอาศัยของ และผลงานวิจัยของนันทรพัช ไชยอัครพงศ (2556) การลดทอนความเปน
อาชญากรรมของคดียาเสพติด : กรณีศึกษานโยบายและ มาตรการทางเลือกในตางประเทศ (Decriminalization 
of Drug Cases : A case Study of Policy and Alternative Measure From Foreign Countries ไดศึกษาวิจัย
ปญหายาเสพติดซึ ่งแพรระบาดทั ่ว โลกและแนวทางในการจัดการแกไขปญหายาเสพติดพบวามาตรการท่ี
ตางประเทศดำเนินการและ ประสบความสำเร็จคือการลดทอนความเปนอาชญากรรมของคดียาเสพติด ซึ่งแบง
ออกเปน 2 แนวทางสำคัญ ไดแก การลดทอนความเปนอาชญากรรมของยาเสพติดและการลดทอนความเปน 
อาชญากรรมของผู เสพหรือผู ต ิดยาเสพติด โดยการบำบัดรักษาโดยสมัครใจของผูเสพหรือผู ติดยาเสพ ติดท่ี
ครอบครองยาเสพติดในปริมาณเพียงเล็กนอยเพ่ือใชเสพสวนตัว และการปรับเปลี่ยน แนวความคิดของบุคคลท่ัวไป
ที่มีตอผูเสพหรือผูติดยาเสพติดดังกลาววามิใชอาชญากรแตเปนเพียง ผูปวยซึ่งสมควรบำบัดรักษามากกวาการ
ลงโทษทางอาญา ซ่ึงสงผลดีทำใหผูเสพหรือติดยาเสพตดิ ดังกลาวมีแรงจูงใจในการเขารับการบัดรักษาแบบสมัครใจ 
ทำใหการบำบัดรักษามีประสิทธิภาพยิ ่งขึ ้น ทำใหผู เสพหรือติดยาเสพติดสามารถดูแลตัวเองไดอยางถูกตอง 
ปลอดภัย ซึ่งชวยใหการบริหารงาน กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีประสิทธิภาพเพราะรัฐไมจำเปนตองลงโทษ
จำคุกผูเสพหรือผูติดยา เสพติดท่ียังสามารถแกไขฟนฟูได สามารถนำทรัพยากรตางๆ และงบประมาณไปดำเนินการ
ปราบปราม ผูผลิต ผูคาหรือจำหนายรายใหญ หรืออาชญากรรมรายแรงอ่ืนๆ ตอไป 

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของผูกระทำผิด ในคดีจำหนายยาเสพติด เรือนจำจงัหวัด
หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตางกัน พบวา ผูกระทำผิด ใน
คดีจำหนายยาเสพติด ท่ีจำแนกตาม เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ใน
สวน ผูกระทำผิด ในคดีจำหนายยาเสพติด ท่ีจำแนกตามอายุท่ีตางกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมแตกตางกัน อยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พงษกฤษณ มงคลสินธุ (2554) การศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติด ผลการศึกษาพบวา เม่ือพิจารณาปจจัยเรียงลำดับไปทีละดานแลว 
พบวามีปจจัยเพียง 2 ดานจากท้ังหมด 7 ดาน คือดานความสัมพันธในครอบครัวและดานสภาพทางเศรษฐกิจสังคม
เทานั้นที่มีความสัมพันธกับการกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติด สำหรับปจจัยภายในที่นำเอาปจจัยมารวมกลุมกัน
ประกอบดวย การเห็นคุณคาในตัวเอง การคบเพื่อน สุขภาพจิต และความสัมพันธในครอบครัวแลว พบวาปจจัย
ภายในดังกลาวน้ี ไมมีความสัมพันธกับการกระทำผิดซ้ำ ในทางตรงกันขามปจจัยภายนอกท่ีประกอบดวย สภาพทาง
เศรษฐกิจสังคม นโยบายยาเสพติด และการปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมพบวาปจจัยภายนอกดังกลาวมี
ความสัมพันธกับการกระทำผิดซ้ำ แตถึงกระน้ันถาหากพิจารณาโดยรวมปจจัยท้ัง 7 ดานเขาดวยกันแลว จะพบวา
ปจจัยโดยรวมท้ังหมดไมมีความสัมพันธกับการกระทำผิดซ้ำ 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 

1. ดานสภาพครอบครัว ควรใหบุคคลในครอบครัวสามารถสามารถใหคำแนะนำและใหคำปรึกษากับทาน
ไดทุกเรื่อง ควรมีความใสใจในการเลี้ยงดูแบบอยางเขมงวดในกฎ ระเบียบ หรือปลูกฝงสิ่งดีงามใหเกิดขึ้นในจิตใจ 
และพฤติกรรมของบุตรหลาน ดังน้ันรัฐบาลจึงควรมีนโยบายสงเสริมและใหความสำคัญกับสถาบันครอบครัวเพ่ือให
คนในครอบครัวมีความรู ความเขาใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการมีครอบครัวท่ีมีคุณภาพ 
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2. ดานสภาพเขตท่ีอยูอาศัย ควรมีหนวยงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนาชุมชนและท่ีอยูอาศัยบริหารจัดการ
สภาพแวดลอมเขตท่ีอยูอาศัยเปนลักษณะชุมชนท่ีเปนแหลงม่ัวสุม การประกอบอาชีพท่ีผิดกฎหมายของผูมีอิทธิพล 
ฝกอบรมวิชาชีพสำหรับผูท่ีมีรายไดนอย และสถานบันเทิงภายในชุมชน 

3. ดานการเรียนรูทางสังคม ควรเปดโอกาสใหเขากับสภาพแวดลอมในเรือนจำไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง 
มีคุณภาพ และตอเน่ือง ใหผูกระทำผิดมีบทบาทหนาท่ีสำคัญยิ่งตอชีวิตของตนเองและผูอ่ืน และควรปลูกฝงทัศนคติ
ท่ีถูกตองในการดำรงชีวิต  

4. ดานการยอมรับทางสังคม สังคมควรใหโอกาสผูกระทำผิดเม่ือพนโทษท้ังคนในครอบครัวและในชุมชน
รวมกิจกรรม ใหผูกระทำความผิดมีโอกาสในกลับตัว และเม่ือไปสมัครงาน เจาของกิจการ ยอมรับเขาทำงาน  

5. ดานกฎหมาย การลงโทษ ควรจัดเจาหนาท่ีของรัฐในกระบวนการยุติธรรมทุกองคกรตั้ง ตำรวจ อัยการ 
ศาล และกรมราชทัณฑตองดำเนินการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง และเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติเพ่ือปองกันไมให
ประชาชนเขาใจผิดคิดวา มีการปลอยปละละเลยไมเอาจริงเอาจัง หรือเปนวาไมมีการลงโทษที่เหมาะสม อันจะ
นำไปสูการละเมิดกฎหมายตอไป 

6. ดานมูลเหตุจูงใจของการกระทำความผิด เพราะกระบวนการคายาเสพติดเปนองคกรอาชญากรรมที่มี
อิทธิพลอยางมากและมีผูเกี่ยวของมากมาย ดังนั้นรัฐบาล หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรกำหนดนโยบายและ
แสวงหาแนวทางในการปองกันมูลเหตุจูงใจของการกระทำผิดซ้ำอีก โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร แผนงาน และ
กิจกรรม ท่ีจะใชสนการดำเนินงานท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีสถานบำบัดใหกระจายกันไปในพ้ืนท่ี
ตางๆ ท่ัวถึงและเพียงพอ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการพลักดันใหผูปฏิบัติงาน ใหความสำคัญอยางยิ่ง จึงควรมีการศึกษาวิจัยในลักษณะสหวิทยาการ 
เพื่อใหเกิดความรูแบบองครวมสำหรับการแกไขปญหาผูกระทำผิดซ้ำ อยางไดผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควร
ศึกษาจากกลุมตัวอยางหลายๆ ทัณฑสถาน เพ่ือใหทราบปญหาและขอเท็จจริงท่ีสมบูรณถูกตอง 

2. ในการวิจัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ขอมูลท่ีไดจึงไมมีความละเอียดเพียงพอ ควรมีการศึกษาโดย
ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือใหทราบสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นอยางแทจริงและละเอียด ลึกซ่ึง เพ่ือจะนำมาแกไข
ปญหาน้ัน ๆ อยางไดผลตอไป  

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับผูกระทำผลของผูตองขังท่ีกระทำผิดเปนคร้ังแรก และผูตองขังท่ีกระทำ
ผิดมาแลวหลายคร้ัง วามีความเหมือนกันหรือแตกตางกันหรือไม อยางไร 
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บทคัดยอ 
  การวิจัยเรื่องยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบล และเพ่ือ
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบล
สำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 7,625 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดมาจากการสุม
ตัวอยางจากประชากร โดยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามการคำนวณจากสูตรของ Yamane รวมท้ังสิ้นจำนวน 
380 คน ตามสัดสวนโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงแบบมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน 
วิเคราะหโดยใชสถิตคิา t-test , F-test ผลการศึกษา พบวา ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของกลุมตวัอยาง โดยสวนใหญ
เปนเพศหญิง จำนวน 193 คน คิดเปนรอยละ 50.8 มีอายุระหวาง 41-60 ป จำนวน 194 คน คิดเปนรอยละ 51.1 
สถานภาพ สมรส จำนวน 321 คน คิดเปนรอยละ 84.5 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จำนวน 105 คน 
คิดเปนรอยละ 27.6 อาชีพกำนัน, ผูใหญบาน, ผูชวยผูใหญบาน, สารวัตรกำนัน,แพทยประจำตำบลสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตำบล จำนวน 198 คน คิดเปนรอยละ 52.1 รายไดตอเดือน 10,000–15,000 บาท จำนวน 
156 คน และการศึกษาระดับความคิดเห็นยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เปนรายดาน พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.33 เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน ไดแก แผนยุทธศาสตร มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.53 แผนพัฒนาทองถิ่น           
มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.35 แผนการสรางสรางชุมชนเข็มแข็ง มีความคิดเห็น อยูใน
ระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.28 แผนการสรางสรางชุมชนเข็มแข็ง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.28 แผนงบประมาณ มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.18 ตามลำดับ และ
ผลเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิน่ขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภออุทุมพร
พิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จำแนกตามเพศ รายไดตอเดือน โดยรวมไมแตกตางกัน และสวนจำแนกตาม อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ โดยรวมแตกตางกัน มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  
คำสำคัญ : แผนยุทธศาสตร, พัฒนาทองถิ่น 
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Abstract 
 Research on Development Strategy of Local in Samrong sub-district administrict 
administration organistration Uthumphon Phisai district sisaket province. To study the 
Development Strategy of Local in Samrong sub-district administrict administration 
organistration Uthumphon Phisai district sisaket province. And to compare the comments on 
Development Strategy of Local in Samrong sub-district administrict administration 
organistration Uthumphon Phisai district sisaket province. The population in this research 
include individuals within organizations Samrong. Chan district 7625 Province of the 
samples used in this study. Derived from a random sampling of the population. The size of 
the sample as calculated from the formula Yamane total of 380 proportionally by simple 
random sampling (Simple Random Sampling) used to collect the statistics used to analyze 
data were percentage point. standard Deviation And hypothesis testing Statistical analysis 
using the t-test, F-test. The study found that the basic personal data of the sample. Most of 
the 193 women, representing 50.8 percent are aged between 41-60 years, 194 people, 
representing 51.1 percent, marital status, number 321, representing 84.5 percent of secondary 
education or the equivalent of 105 people representing hundreds. 27.6 percent career 
policemen, headmen, assistant village headman, village chief inspector, medical district 
councilor Tambon Administration Organization, 198 people, representing 52.1 percent of 
monthly income. 10,000-15,000 THB 156 people. It was found that, overall, is moderate. 
Average of 3.33 on aspects such as strategic plans. Comments are at a high level. Average of 
3.53 Local Development Plan. Opinions are moderate. Average of 3.35 Plans for building a 
strong community. Opine Is moderate The average was 3.28 Plans for building a strong 
community. Opinions are moderate. The average was 3.28 on a budget plan is moderate. The 
mean was 3.18, respectively. And the results compared to the local development strategies of 
the Samrong Sub District Administration organization. Uthumphon Phisai District, Sisaket 
Province classified by gender The total monthly income is not different, and the classification 
by age of health is different. Statistically significant at level .05 
 
Key word (s) : Strategic plan , Local Development, 
  

บทนำ 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด          
ที่ มท 0810.2/ว 1596 ลงวันที่ 10 เมษายน 2556 เรื่อง แนวทางและ หลักเกณฑการจัดทำแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาและแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว 4830 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 เร่ืองแนวทาง และหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ.2558-2560) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือเปนแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
กำหนดทิศใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามปสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ ่น ในเขตจังหวัดตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงโดยคำนึงถึง การบูรณาการยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตรการเขาสู
ประชาคมอาเซียน และ แนวทางดำเนินการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ียุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ ไดกำหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน โดยสรางภูมิคุมกันใหคนไทยและสังคมไทยมีการเรียนรูตลอด
ชีวิต ตระหนักถึงคุณคา วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย รวมถึงการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง สนับสนุนใหคนในชุมชน
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มีสวนรวมคิด และกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนทองถิ่น ดวยการพ่ึงพาตนเองท่ีคำนึงถึงศักยภาพ ทรัพยากรภูมิ
ปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในชุมชนเปนหลัก โดยใหความสำคัญกับการจัดการเรียนรูในชุมชน และ
การถายทอดภูมิปญญาที่ชวยพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ตอมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ก็ยังคงเนนการนอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึด
คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม เพื่อพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2558) 

การวางแผนถือเปนกลไกสำคัญประการหนึ่งที ่จะการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถบรรลุจุดมุงหมายในเรื่องการใชทรัพยากรใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่น โดยการปฏิบัติการ
ตามแผนงานท่ีไดกำหนดตองมีการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปรงใสและพรอมท่ีจะไดรับการตรวจสอบจากท้ังภาค
ประชาชนและหนวยงานอื่นของรัฐ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นที่กำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอและนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น  

ภายใตนโยบายการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย
ประการ โดยเฉพาะการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ ่น การวางแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2559) และแกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562) ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนการ
ดำเนินงาน การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนกระบวนการกำหนดทิศทางใน
อนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกำหนดสภาพการณที่ตองการจะบรรลุและแนวทางในการบรรลุบน
พื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบทั้งนี้ จะตองสอดคลองกับศักยภาพของ
ทองถิ่น และปญหา/ความตองการผูนำชุมชนในทองถิ่นดวย “น้ำไหล ไฟสวาง ทางดี” เปนตัวบงชี้คุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนมาชานาน บงบอกถึงความสำคัญของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือที่เรียกวา “โครงสราง
พ้ืนฐาน” ของชุมชน องคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไดสำรวจความตองการ
บริการสาธารณะของประชาชน หรือลองประมวลขอมูลการรองเรียน ขอเรียกรองของประชาชนเกี่ยวกับบริการ
สาธารณะ ก็จะพบวาบริการสาธารณะที่ประชาชนตองการใหสรางหรือซอมบำรุงรักษาเรงดวนลำดับแรกๆ ยังคง
เปนเร่ืองสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เชน ถนน ทางดิน ทางระบายน้ำ น้ำประปา ไฟฟา แสงสวาง สวนสาธารณะ 
คูคลองสงน้ำ ฯลฯ เปนตน การดำเนินงานพัฒนาทางดานโครงสรางพ้ืนฐานถือวาเปนสิ่งท่ีอำนวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนในทองถิ่น โดยตอบสนองและแกไขปญหาในการดำรงชีวิตไดโดยตรงทั้งในเรื่องไฟฟา น้ำสำหรับการ
อุปโภคบริโภค ถนนสำหรับการคมนาคม ทุกเร่ืองลวนมีความสำคัญและเปนปจจัยในการดำรงชีวิตประจำวัน 

จากหลักการและเหตุผลในขางตน จึงเปนแรงจูงใจใหผูวิจัยตองการจะศึกษาวาประชาชนในตำบลสำโรง 
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ มีการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบล เก่ียวกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ มากนอยเพียงใด เพ่ือท่ีจะไดนำ
ผลจากการวิจัยมาใชในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบล และเปนขอมูล
สำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นฉบับใหมตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเรื่องยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ ่นขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย 

จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 
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1. เพ่ือศึกษาการนำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ นำไปปฏิบัติ 

2. เพื่อศึกษาการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ ่นขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ แยกตามปจจัยสวนบุคคล โดยจำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดตอเดือน 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการนำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง 
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปปฏิบัติ 

 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดมุงถึงการศึกษาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบล

สำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยศึกษาและ
เปรียบเทียบ ดังภาพท่ี 1 ดังน้ี 

     ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
  
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทีใ่ชในการวจิัย 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ ่นขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย 

จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงคเพ่ือ1) เพ่ือศึกษาการนำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นำไปปฏิบัติ 2) เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ              
แยกตามปจจัยสวนบุคคล โดยจำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน               
3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการนำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปปฏิบัติเปนการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสำรวจความคิดเห็น (Survey Research)   
ซ่ึงผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดตอเดือน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นของ
องคการบรหิารสวนตำบลสำโรง  

อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ 

ปจจัยดานแผนพัฒนา 
1. แผนยุทธศาสตร 
2. แผนพัฒนาทองถิ่น 
3. แผนการสรางสรางชุมชนเข็มแข็ง 
4. แผนการมีสวนรวม 
5. แผนงบประมาณ 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย 

จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 17 หมูบาน มีจำนวนครัวเรือน 2,471 ครัวเรือน มีประชากร 7,625 คน  
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภออุทุมพร

พิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไดมาจากการสุมตัวอยางจากประชากร โดยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามการคำนวณจาก
สูตรของ Yamane รวมท้ังสิ้นจำนวน 380 คน ตามสัดสวนโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื ่องมือที ่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี ้ เปนแบบสอบถามที่ไดสรางขึ ้นเพื่อสอบถามเกี ่ยวกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ ่นขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ            
โดยแบบสอบถามแบงเปน 2 สวน คือ 

สวนที ่  1 ขอมูลทั ่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบ สอบถามเปนแบบสอถามปลายปด           
(Close Ended) ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได เปนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ (Check List)  

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Likert 
Scale) 5 ตัวเลือก ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rting Scale) 5 ระดับ ของลิเคอรท 
(Likert, 1978 : 38) โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี  

 ระดับ 5 หมายถึง ความคิดเห็น อยูในระดับมากท่ีสุด 
 ระดับ 4 หมายถึง ความคิดเห็น อยูในระดับมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง ความคิดเห็น อยูในระดับปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง ความคิดเห็น อยูในระดับนอย 
  ระดับ 1 หมายถึง ความคิดเห็น อยูในระดับนอยท่ีสุด  

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนำผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ
คำแนะนำจากอาจารยท่ีปรึกษา 

2. กำหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ 
3. สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
4. เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
5. นำเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเน้ือหา(Content Validity) 

หรือความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กำหนดไว โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคาIOC ตั้งแต .67–1.00 

6. นำเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน แลวนำผลการ
ทดลองมาใชคำนวณเพ่ือหาคาความเท่ียง (Reliability) มีคาเทากับ .86 

7. นำเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล 
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคำตอบ 
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4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพ่ือศึกษาวิเคราะหตอไป 
การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนำขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาแยกวิเคราะหขอมูลตาม ดังน้ี 

1. เม่ือผูศึกษาไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ดำเนินการนำแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ 
คัดแยกและจัดหมวดหมูตามตัวแปรผูตอบแบบสอบถามและจัดทำตารางใหคะแนนตามน้ำหนักคะแนนแตละขอเพ่ือ
นำไปวิเคราะห 

2. นำแบบสอบถามมาตรวจใหน้ำหนักคะแนนตามที่กำหนดไว แลวนำไปวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติดวย
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

3. วิเคราะหขอมูล โดยเปรียบเทียบในการใชเกณฑการประเมินคา ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว, 
2553 : 23) 

 4.51- 5.00 หมายถึง ความคิดเห็น อยูในระดับมากท่ีสุด 
 3.51- 4.50 หมายถึง ความคิดเห็น อยูในระดับมาก 
 2.51- 3.50 หมายถึง ความคิดเห็น อยูในระดับ ปานกลาง 
 1.51- 2.50 หมายถึง ความคิดเห็น อยูในระดับนอย 
 1.00- 1.50 หมายถึง ความคิดเห็น อยูในระดับนอยท่ีสุด 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน สถิติท่ีใช ไดแก ความถี่ รอยละ (Percentage) 
2. ระดับความคิดเห็นตอยทุธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย 

จังหวัดศรีสะเกษ ของประชาชนกลุ มตัวอยาง สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

3. การทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบระดับความคดิเห็นของกลุมตัวอยาง จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน สถิติที ่ใช ไดแก t-test และ F-test (One-way ANOVA) อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง โดยสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 193 คน คิดเปนรอยละ 50.8 

รองลงมาเปนเพศชาย จำนวน 187 คน คิดเปนรอยละ 49.2 มีอายุระหวาง 41-60 ป จำนวน 194 คน คิดเปนรอย
ละ 51.1 รองลงมา อายุระหวาง 21-40 ป จำนวน 141 คน คิดเปนรอยละ 37.1 สถานภาพ สมรส จำนวน 321 คน 
คิดเปนรอยละ 84.5 รองลงมา โสด จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 7.1 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
จำนวน 105 คน คิดเปนรอยละ 27.6 รองลงมา มัธยมศึกษาตอนตน จำนวน 91 คน คิดเปนรอยละ 23.9 อาชีพ
กำนัน, ผูใหญบาน, ผูชวยผูใหญบาน, สารวัตรกำนัน,แพทยประจำตำบลสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล 
จำนวน 198 คน คิดเปนรอยละ 52.1 รองลงมา อาชีพเกษตรกร จำนวน 76 คน คิดเปนรอยละ 20.0 รายไดตอ
เดือน 10,000 – 15,000 บาท จำนวน 156 คน คิดเปนรอยละ 41.1 รองลงมารายได 15,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 
113 คน คิดเปนรอยละ 29.7 ตามลำดับ 

2. ระดับความคิดเห็นยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ เปนรายดาน พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.33 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
มีคาเฉลี่ยระหวาง 3.53-3.18 ไดแก อันดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 
3.53 อันดับท่ี 2 แผนพัฒนาทองถิ่น มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.35 อันดับท่ี 3 แผนการ
สรางสรางชุมชนเข็มแข็ง มีความคิดเห็น อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.28 อันดับท่ี 4 แผนการสรางสราง
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ชุมชนเข็มแข็ง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.28 อันดับที่ 5 แผนงบประมาณ มีความ
คิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.18 ตามลำดับ 

  2.1 ดานแผนยุทธศาสตร พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.53 เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ มีคาเฉลี่ยระหวาง 3.73-3.30 ไดแก อันดับท่ี 1 พัฒนาทองถิ่นใหเปนตามแผนยุทธศาสตรชาติตามเปาหมาย
ของประเทศ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.73 อันดับที่ 2 การประเมินแผนยุทธศาสตร ตามตัวชี้วัด 
ของแผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 
3.58 อันดับท่ี 3 การวางแผนยุทธศาสตรพัฒนาทองถิ่น และจำนวนโครงการโดยใชหลักการใหสอดกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ในการดำเนินการรวมกับชุมชน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 
3.55 อันดับท่ี 4 การกำหนดวิทัศนใหสอดคลองตามแผนยุทธศาสตร มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 
3.49 และอันดับที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นรองรับยุทธศาสตรชาติ มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.30 ตามลำดับ 

  2.2 ดานแผนพัฒนาทองถิ่น พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.35 เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ มีคาเฉลี่ยระหวาง 3.81-2.96 ไดแก อันดับท่ี 1 แผนพัฒนาทองถิ่นมีการกำหนดวิสัยทัศนท่ีมี
ความสอดคลองกับพันธกิจ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.81 อันดับที่ 2 โครงการ/กิจกรรมท่ี
กำหนดขึ้นมีความสอดคลองกับแผนงานที่กำหนดไว มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.46 
อันดับท่ี 3 เกณฑการสนองตอบความตองการของประชาชน และเกณฑความเหมาะสม มีความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.41 อันดับที่ 4 มีการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปครบทุกหมูบาน/ชุมชน 
รองลงมามีการนำปญหา/ความตองการจากการประชาคมมาบรรจุในแผนพัฒนา มีความคิดเห็นอยูในระดับปาน
กลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.12 และอันดับท่ี 5 โครงการ/ กิจกรรมท่ีกำหนดขึ้นมีความเปนไปไดในการปฏิบัติเพ่ือแกไข
ปญหาและ/หรือพัฒนาพื้นที่ และวัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม มีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชน มีความ
คิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 2.96 ตามลำดับ 

  2.3 ดานแผนการสรางสรางชุมชนเข็มแข็ง พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.54 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ มีคาเฉลี่ยระหวาง 3.63-2.98 ไดแก อันดับท่ี 1 ความหลากหลายอาชีพ ประชาชนมีรายได
เหลือเก็บเพื่อตนเองและ ครอบครัวโดยมีการออมทุกเดือน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.63 
อันดับที่ 2 สมาชิกภายในกลุมมีอาชีพรอง (เสริม) เพื่อการสรางรายไดหลากหลายประเภทตามความสนใจ มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.52 อันดับท่ี 3 การมีรายไดพอเพียง ความเขมแข็งของ ชุมชน การมีผลผลิต
หลัก/ตลาดรองรับผลผลิต การมีกลุมออมทรัพย มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.25 อันดับท่ี 4 
ความสามัคคี ความเขมแข็งของชุมชน การมีองคกรเครือขาย การมีความเสมอภาคระหวางชายหญิง มีความคิดเห็น
อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.04 และอันดับที่ 5 ชุมชนพึ่งตนเอง ระดับเกณฑ/ตัวบงชีค้วามเขมแข็งของ
ชุมชน เชน การมีสหกรณ การมีธุรกิจชุมชน มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 2.98 ตามลำดับ 

  2.4 ดานแผนการมีสวนรวม พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.30 เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ มีคาเฉลี่ยระหวาง 3.58-3.04 ไดแก อันดับที่ 1 มีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.58 อันดับท่ี 2 มีสวนรวมในการ
จัดเตรียมขอมูลเบื้องตน เพ่ือประกอบการวิเคราะห จัดลำดับความสำคัญของปญหา มีความคิดเห็นอยูในระดับปาน
กลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.40 อันดับที่ 3 มีสวนรวมในการการวางแผนยุทธศาสตร มีการวิเคราะหปญหาตางๆ โดย
พิจารณาถึงลักษณะและสาเหตุ มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.27 อันดับท่ี 4 มีสวนรวมใน
การประเมินผลหลังลงมือปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.18 
และอันดับท่ี 5 มีสวนรวมในการวิเคราะหถึงปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.04 ตามลำดับ 
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  2.5 ดานแผนงบประมาณ พบวา โดยรวมอยู ในระดับปานกลาง คาเฉลี ่ยเทากับ 3.18 เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ มีคาเฉลี่ยระหวาง 3.48- 2.95 ไดแก อันดับท่ี 1 มีการนำโครงการในแผนพัฒนาสามปมาบรรจุ
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.48 อันดับท่ี 2 การเบิก
จายเงินงบประมาณที่ใชจริงของโครงการที่ไดรับงบประมาณในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.24 อันดับที่ 3 เกณฑการพิจารณาวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีโครงการและ
งบประมาณท่ีสอดคลอง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.14 อันดับท่ี 4 การประเมินผลความ
คุมคาของแผนจากงบประมาณท่ีใช มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.10 และอันดับท่ี 5 การ
จัดทำโครงการและรับผิดชอบตามแผนงบประมาณ มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 2.95 
ตามลำดับ 

3. เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง 
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน 

  3.1 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบล
สำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จำแนกตามเพศตางกัน พบวา ความคิดเห็นตอยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา แผนพัฒนาทองถิ่น แผนการสรางสรางชุมชนเข็มแข็ง แผนการมีสวนรวม มีความ
คิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

  3.2 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบล
สำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จำแนกตามอายุตางกัน พบวา ความคิดเห็นตอยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมแตกตางกัน มีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาทองถิ่น แผนการสรางสราง
ชุมชนเข็มแข็ง แผนการมีสวนรวม มีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนแผน
งบประมาณ มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน  

   3.2.1 เม่ือทำการเปรียบเทียบรายคู จำแนกตามอายุตางกัน ดานแผนยุทธศาสตร เปน
รายคูพบวา กลุมอายุตางๆ มีความคิดเห็น แตกตางกัน มีจำนวน 4 คู ไดแก คูท่ี 1 กลุมอายุระหวาง ต่ำกวา 20 ป มี
ความคิดเห็นคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมอายุระหวาง 21 – 40 ป คูท่ี 2 กลุมอายุระหวาง ต่ำกวา 20 ป มีความคิดเห็น
คาเฉลี่ยนอยกวา กลุมอายุระหวาง 41 – 60 ป คูที่ 3 กลุมอายุระหวาง 21-40 ป มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา 
กลุมอายุระหวาง 60 ปขึ้นไป และ คูที่ 4 กลุมอายุระหวาง 41-60 ป มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมอายุ
ระหวาง 60 ปขึ้นไป 

   3.2.2 เมื่อทำการเปรียบเทียบรายคู จำแนกตามอายุตางกัน ดานแผนพัฒนาทองถิ่น 
เปนรายคูพบวา กลุมอายุตางๆ มีความคิดเห็น แตกตางกัน มีจำนวน 2 คู ไดแก คูท่ี 1 กลุมอายุระหวาง 21-40 ป   
มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมอายุระหวาง 60 ปขึ้นไป และ คูท่ี 2 กลุมอายุระหวาง 41-60 ป มีความคิดเห็น
คาเฉลี่ยมากกวา กลุมอายุระหวาง 60 ปขึ้นไป 

   3.2.3 เมื่อทำการเปรียบเทียบรายคู จำแนกตามอายุตางกัน ดานแผนการสรางสราง
ชุมชนเข็มแข็ง เปนรายคูพบวา กลุมอายุตางๆ มีความคิดเห็น แตกตางกัน มีจำนวน 3 คู ไดแก คูที่ 1 กลุมอายุ
ระหวาง ต่ำกวา 20 ป มีความคิดเหน็คาเฉลี่ยมากกวา กลุมอายุระหวาง 60 ปขึ้นไป คูท่ี 2 กลุมอายุระหวาง 21-40 ป 
มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมอายุระหวาง 60 ปขึ้นไป และ คูท่ี 3 กลุมอายุระหวาง 41-60 ป มีความคิดเห็น
คาเฉลี่ยมากกวา กลุมอายุระหวาง 60 ปขึ้นไป 
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   3.2.4 เมื่อทำการเปรียบเทียบรายคู จำแนกตามอายุตางกัน ดานแผนการมีสวนรวม 
เปนรายคูพบวา กลุมอายุตางๆ มีความคิดเห็น แตกตางกัน มีจำนวน 3 คู ไดแก คูท่ี 1 กลุมอายุระหวาง ต่ำกวา 20 ป 
มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมอายุระหวาง 60 ปขึ้นไป คูที่ 2 กลุมอายุระหวาง 21-40 ป มีความคิดเห็น
คาเฉลี่ยมากกวา กลุมอายุระหวาง 41-60 ป และคูท่ี 3 กลุมอายุระหวาง 21-40 ป มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา 
กลุมอายุระหวาง 60 ปขึ้นไป 

  3.3 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบล
สำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จำแนกตามสถานภาพตางกัน พบวา ความคิดเห็นตอยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมแตกตางกัน อยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาทองถิ่น แผนการมี
สวนรวม มีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน แผนการสรางสรางชุมชนเข็มแข็ง 
แผนงบประมาณ มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน 

   3.3.1 เม่ือทำการเปรียบเทียบรายคู จำแนกตามสถานภาพตางกัน ดานแผนยุทธศาสตร 
เปนรายคูพบวา กลุมสถานภาพตางๆ มีความคิดเห็น แตกตางกัน มีจำนวน 3 คู ไดแก คูที่ 1 กลุมสถานภาพโสด            
มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมสถานภาพสมรส คูที่ 2 กลุมสถานภาพโสด มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยนอยกวา 
กลุมสถานภาพหยาราง และคูท่ี 3 กลุมสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมสถานภาพหมาย 

   3.3.2 เมื่อทำการเปรียบเทียบรายคู จำแนกตามสถานภาพตางกัน ดานแผนพัฒนา
ทองถิ่น เปนรายคูพบวา กลุมสถานภาพตางๆ มีความคิดเห็น แตกตางกัน มีจำนวน 5 คู ไดแก คูท่ี 1 กลุมสถานภาพ
โสด มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมสถานภาพสมรส คูที่ 2 กลุมสถานภาพโสด มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยนอย
กวา กลุมสถานภาพหยาราง คูที่ 3 กลุมสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมสถานภาพหยาราง 
และคูท่ี 4 กลุมสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมสถานภาพหมาย 

   3.3.3 เมื่อทำการเปรียบเทียบรายคู จำแนกตามสถานภาพตางกัน ดานแผนพัฒนา
ทองถิ่น เปนรายคูพบวา กลุมสถานภาพตางๆ มีความคิดเห็น แตกตางกัน มีจำนวน 5 คู ไดแก คูท่ี 1 กลุมสถานภาพโสด 
มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมสถานภาพสมรส คูที่ 2 กลุมสถานภาพโสด มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยนอยกวา 
กลุมสถานภาพหยาราง คูท่ี 3 กลุมสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมสถานภาพหยาราง และคูท่ี 
4 กลุมสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมสถานภาพหมาย 

   3.3.4 เม่ือทำการเปรียบเทียบรายคู จำแนกตามสถานภาพตางกัน ดานแผนการมีสวน
รวม เปนรายคูพบวา กลุมสถานภาพตางๆ มีความคิดเห็น แตกตางกัน มีจำนวน 3 คู ไดแก คูท่ี 1 กลุมสถานภาพ
โสด มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมสถานภาพหมาย คูที่ 2 กลุมสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นคาเฉลี่ย
มากกวา กลุมสถานภาพหมาย คูท่ี 3 กลุมสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมสถานภาพหยาราง 
และคูท่ี 4 กลุมสถานภาพหยาราง มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมสถานภาพหมาย 

  3.4 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบล
สำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จำแนกตามระดับการศึกษาตางกัน พบวา ความคิดเห็นตอยุทธศาสตร
การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 เมื ่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาทองถิ่น 
แผนการสรางสรางชุมชนเข็มแข็ง แผนการมีสวนรวม มีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 สวน แผนงบประมาณ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
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   3.4.1 เมื ่อทำการเปรียบเทียบรายคู จำแนกตามระดับการศึกษาตางกัน ดานแผน
ยุทธศาสตร เปนรายคูพบวา กลุมระดับการศึกษาตางๆ มีความคิดเห็น แตกตางกัน มีจำนวน 10 คู ไดแก คูท่ี 1 กลุม
ระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมระดับมัธยมศึกษาตอนตน คูที่ 2 กลุมระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา คูท่ี 3 กลุมระดับมัธยมศึกษาตอนตน         
มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา คูที่ 4 กลุมระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความ
คิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมระดับปริญญาตรี คูท่ี 5 กลุมระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา 
กลุมระดับสูงกวาปริญญาตรี คูท่ี 6 กลุมระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเทา คูที่ 7 กลุมระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมระดับ
ปริญญาตรี คูท่ี 8 กลุมระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมระดับสูงกวาปริญญาตรี 
คูท่ี 9 กลุมระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมระดับสูงกวาปริญญาตรี และ คูท่ี 10 
กลุมระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมระดับสูงกวาปริญญาตรี 

   3.4.2 เมื ่อทำการเปรียบเทียบรายคู   จำแนกตามระดับการศึกษาตางกัน ดาน 
แผนพัฒนาทองถิ่น เปนรายคูพบวา กลุมระดับการศึกษาตางๆ มีความคิดเห็น แตกตางกัน มีจำนวน 11 คู ไดแก           
คูที่ 1 กลุมระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมระดับมัธยมศึกษาตอนตน คูที่ 2 กลุมระดับ
ประถมศึกษา มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา คูท่ี 3 กลุมระดับประถมศึกษา 
มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมระดับปริญญาตรี คูท่ี 4 กลุมระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยนอย
กวา กลุมระดับสูงกวาปริญญาตรี คูท่ี 5 กลุมระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา คู ที ่ 6 กลุ มระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุ มระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเทา คูท่ี 7 กลุมระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมระดับปริญญา
ตรี คูท่ี 8 กลุมระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมระดับสูงกวาปริญญาตรี คูท่ี 9 กลุม
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมระดับสูงกวาปริญญาตรี คูที่ 10 กลุมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเทา มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมระดับสูงกวาปริญญาตรี และ คูที่ 11 กลุมระดับ
ปริญญาตรี มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมระดับสูงกวาปริญญาตรี 

   3.4.3 จำแนกตามระดับการศึกษาตางกัน ดานแผนการสรางสรางชุมชนเข็มแข็ง เปน
รายคูพบวา กลุมระดับการศึกษาตางๆ มีความคิดเห็น แตกตางกัน มีจำนวน 7 คู ไดแก คูท่ี 1 กลุมระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา คูท่ี 2 กลุมระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมระดับสูงกวาปริญญาตรี คูที่ 3 กลุมระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา มีความ
คิดเห็นคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา คูที่ 4 กลุมระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา มีความ
คิดเห็นคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมปริญญาตรี คูท่ี 5 กลุมระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา 
กลุมสูงกวาปริญญาตรี คูท่ี 6กลุมระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมระดับสูงกวา
ปริญญาตรี และ คูท่ี 7 กลุมระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมระดับสูงกวาปริญญาตรี 

   3.4.4 จำแนกตามระดับการศึกษาตางกัน ดานแผนการมีสวนรวม เปนรายคูพบวา กลุม
ระดับการศึกษาตางๆ มีความคิดเห็น แตกตางกัน มีจำนวน 8 คู ไดแก คูท่ี 1 กลุมระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความ
คิดเห็นคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา คูท่ี 2 กลุมระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความคิดเห็น
คาเฉลี่ยนอยกวา กลุมระดับสูงกวาปริญญาตรี คูท่ี 3 กลุมระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา 
กลุมระดับสูงกวาปริญญาตรี คูท่ี 4 กลุมระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเทา คูท่ี 5 กลุมระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมปริญญา
ตรี คูที่ 6 กลุมระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมสูงกวาปริญญาตรี คูที่ 7กลุม
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ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมระดับสูงกวาปริญญาตรี และคูท่ี 8 กลุมระดับ
ปริญญาตรี มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมระดับสูงกวาปริญญาตรี 

  3.5 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบล
สำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จำแนกตามอาชีพตางกัน พบวา ความคิดเห็นตอยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมแตกตางกัน อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แผนการสรางสรางชุมชนเข็มแข็ง มีความคิดเห็น
แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน แผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาทองถิ่น แผนการมีสวนรวม 
แผนงบประมาณ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

   3.5.1 เมื่อทำการเปรียบเทียบรายคู จำแนกตามอาชีพตางกัน ดานแผนการสรางสราง
ชุมชนเข็มแข็ง เปนรายคู พบวา กลุมระดับอาชีพตางๆ มีความคิดเห็น แตกตางกัน มีจำนวน 4 คู ไดแก คูท่ี 1 กลุม
กลุมกำนัน, ผูใหญบาน, ผูชวยผูใหญบาน, สารวัตรกำนัน,แพทยประจำตำบลสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล 
มีความคิดเห็นคาเฉลี ่ยนอยกวา กลุ มคาขาย/รับจาง คู ที ่ 2 กลุ มเกษตรกร มีความคิดเห็นคาเฉลี ่ยนอยกวา              
กลุมคาขาย/รับจาง คูที่ 3 กลุมคาขาย/รับจาง มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมขาราชการ/พนักงานเอกชน             
คูท่ี 4 กลุมคาขาย/รับจาง มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากกวา กลุมอ่ืน ๆ 

  3.6 เปรียบเทียบระดับความคดิเห็นยทุธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง 
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จำแนกตามรายไดตอเดือนตางกัน พบวา ความคิดเห็นตอยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา แผนยุทธศาสตร มีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวน แผนพัฒนา
ทองถิ่น แผนการสรางสรางชุมชนเข็มแข็ง แผนการมีสวนรวม แผนงบประมาณ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
  

อภิปรายผล 
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 

เปนรายดาน พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ไดแก แผนยุทธศาสตร มีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก แผนพัฒนาทองถิ่น มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง แผนการสรางสรางชุมชนเข็มแข็ง มีความ
คิดเห็นอยูในระดับปานกลาง แผนการสรางสรางชุมชนเข็มแข็ง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง และแผน
งบประมาณ มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงตางกับผลงานวิจัยของ กฤษฎากรณ ยูงทอง (2555: บทคัดยอ) 
ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ 
จังหวัดเพชรบูรณ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนา
งั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ เปนการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา ทองถิ่น
เทศบาลตำบลนางั่วอยูในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  

เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิน่ขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน พบวา 1) จำแนก
ตามเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภออุทุมพร
พิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมไมแตกตางกัน 2)จำแนกตามอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมแตกตางกัน มีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือทำการเปรียบเทียบรายคู จำแนกตามอายุตางกัน กลุมอายุตางๆ มีความคิดเห็นแตกตาง
กัน มีจะเปน กลุมอายุระหวาง 60 ปขึ้นไป ที่มีความคิดเห็นคาเฉลี่ยนอยกวาทุกกลุมของชวงอาย ุ3) จำแนกตาม
สถานภาพตางกัน พบวา ความคิดเห็นตอยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) จำแนกตามระดับ
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การศึกษาตางกัน พบวา ความคิดเห็นตอยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) จำแนกตามอาชีพ
ตางกัน พบวา ความคิดเห็นตอยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภออุทุมพร
พิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถติิท่ีระดบั .05 6) เปรียบเทียบระดับความคิดเหน็
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จำแนก
ตามรายไดตอเดือนตางกัน พบวา ความคิดเห็นตอยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลสำโรง 
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานของ ชำนิ มะโร (2550) ได
ทำการศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนใน การจัดทำแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2549-2551) ขององคการ
บริหารสวนตำบลกำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัดสงขลา” ผลการศึกษาพบวา 1)ระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2549-2551) ขององคการบริหารสวนตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา อยูในระดับปานกลาง 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนใน การจัดทำแผนพัฒนา
สี่ป (พ.ศ.2549-2551) ขององคการบริหารสวนตำบลกำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัดสงขลา ตามเพศมีระดับการ
มีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2549-2551) แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ตามศาสนามีระดับการมี สวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2549-2551) 
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ตามระดับการศึกษามีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทำแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2549-2551) แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 ตามระยะเวลาท่ีอาศัยใน
ชุมชน (หมูบาน) มีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2549-2551) แตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ตามตำแหนงทางราชการ/สังคมมีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทำแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2549-2551) แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ตามวิธีการ
ติดตอสื่อสารกับองคการบริหารสวนตำบล มีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ป           
(พ.ศ. 2549-2551) แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามอาชีพ มีระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2549-2551) แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ตาม
รายไดของครอบครัวตอเดือน มีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2549-2551) 
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.0 1 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 

1. ดานแผนยุทธศาสตร ควรการกำหนดวิทัศนใหสอดคลองตามแผนยุทธศาสตร จัดทำยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถิ่นรองรับยุทธศาสตรชาติ  

2. ดานแผนพัฒนาทองถิ่น จัดใหมีการประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาสามปครบทุกหมูบาน/ชุมชน จัดให
มีการนำปญหา/ความตองการจากการประชาคมมาบรรจุในแผนพัฒนา และการจัดทำโครงการ/ กิจกรรมท่ีกำหนด
ขึ้นมีความเปนไปไดในการปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหาและ/หรือพัฒนาพ้ืนท่ี และวัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม มีความ
เหมาะสมกับบริบทของชุมชน  

3. ดานแผนการสรางสรางชุมชนเข็มแข็ง สงเสริมและสนับสนุนความสามัคคี ความเขมแข็งของชุมชน การ
มีองคกรเครือขาย การมีความเสมอภาคระหวางชายหญิง มีการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง ระดับเกณฑ/ตัวบงชี้ความ
เขมแข็งของชุมชน เชน การมีสหกรณ การมีธุรกิจชุมชน  

4. ดานแผนการมีสวนรวม ควรมีสวนรวมในการประเมินผลหลังลงมือปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร และนำ
การมีสวนรวมในการวิเคราะหถึงปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน ในการจัดทำยุทธศาสตร 
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5. ดานแผนงบประมาณ การพิจารณาเกณฑวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีโครงการและงบประมาณท่ี
สอดคลอง และควรมีการประเมินผลความคุมคาของแผนจากงบประมาณท่ีใช ในการจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
ตามแผนงบประมาณ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรจะมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อหารูปแบบการเสริมสรางการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดำเนินการตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบล ทุกกระบวนการ เพ่ือใหประชาชน มีโอกาสเรียนรู
กระบวนการมีสวนรวมไปดวย 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพแผนยุทธศาสตรขององการบริหารสวนตำบลในบริบทที่แตกตางกัน 
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี หรือตามหลักธรรมาภิบาล 
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ปญหาการไดมาซึง่สมาชิกวุฒิสภาดวยวิธีการสรรหาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 
 
Problems of Acquisition of Senators with the Constitutional Selection Method 2017  
 
ผูวิจัย    พ.ต.อ.สุวรรณ  นาทอง 
   สาขาวิชา นิตศิาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐชฎา  แรง   

ภาควิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปญหาการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาดวยวิธีการสรรหาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560          

มีวัตถุประสงคในการศึกษารูปแบบวิธีการไดมาซึ่งวุฒิสภาของประเทศไทยและของตางประเทศ เพื่อหาแนวทางท่ี
เหมาะสมมาใชกับประเทศไทยงานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาเอกสารจากตัวบทกฎหมาย ตำราทาง
วิชาการ งานวิจัย บทความจากวารสารหรือนิตยสารทางกฎหมาย ขอมูลจากเว็ปไซตทางอินเตอรเน็ตท่ีเก่ียวของกับ
วิธีการไดมาซ่ึงสมาวุฒิสภา 
 จากการศึกษาวิธีการไดมาซ่ึงมาสมาชิกวุฒิสภามีสามรูปแบบ คือ แบบแตงตั้ง แบบเลือกตั้ง และแบบผสม 
ประเทศไทยในอดีตใชวิธีการแตงตั้ง รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ใชวิธีการเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ใชวิธีการ
ผสม และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ในบทเฉพาะกาลใชวิธีการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาที่แตงตั้งโดยคณะ
รักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ(คสช.) ซึ่งมีปญหาในเรื่องความไมโปรงใสและไมมีความเปนกลางทางการเมอืง 
และปญหาอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาที่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีคนนอกได อันเปนการขัดตอการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอยางชัดเจน จึงเสนอแนะใหมีการยกเลิกอำนาจดังกลาวของวุฒิสภา และกำหนดใหสมาชิก
วุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทางออมของประชาชน โดยใหประชาชนแตละจังหวัดเลือก “คณะกรรมการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา” จังหวัดละ 1 คน มาทำหนาท่ีเลือกสมาชิกวุฒิสภาจากผูท่ีมาสมัครในกลุมสาขาอาชีพตางๆ 20 กลุม  
ท่ีผานการเลือกกันเองมาแลวในแตละกลุมจำนวน 200 คน จากบัญชีรายชื่อท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูจัดทำขึ้น 
 
คำสำคัญ : สมาชิกวฒุิสภา ,คณะกรรมการสรรหา 
 
Abstract 

Research The problem of obtaining senators by means of the selection according 
to the 2017constitution has the objective of studying the model of obtaining the senate of 
Thailand and foreign countries. In order to find a suitable solution for Thailand This research 
is a qualitative research by studying documents from the law. Academic textbooks, research 
articles, articles from legal journals or magazines Information from internet websites related 
to the Senate's acquisition method 
 From studying the method of obtaining the Senate, there are three forms: appointment, 
election and mixed form. Thailand in the past used the constitutional appointment method 
1 9 9 7 , constitutional election method 2 0 0 7 , mixed And the constitution of 2 0 1 7  in the 
transitional provisions, using the method of selection from the selection committee appointed 
by NCPO has caused problems regarding transparency. And there is no political neutrality and 
the power of senators to choose an external prime minister is clearly against democracy. 
Therefore recommending the repeal of the said powers of the Senate And requiring senators to 
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be indirect elections of citizens By allowing people in each province to choose "Senate Election 
Committee" 1  person to each province to select the senators from the candidates in the 20 
different career groups that have been chosen among themselves, each group of 200  people 
from the list of names that the committee has Elections are made 
 
Key words : Senator , Nominating Committee 
 

บทนำ 
 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในระบบรัฐสภา ในป พ.ศ. 2475 จากน้ันมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับแรก
ของประเทศไทย เมื่อ10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดใหมีสภาผูแทนราษฎรเพียงสภาเดียว 
หรือที่เรียกวาสภาเดี่ยว ตอรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489 ไดกำหนดรูปแบบการปกครองของประเทศไทยเปนระบบ
รัฐสภาแบบ สภาคูคือมีสภาผูแทนราษฎรและพฤฒสภา(วุฒิสภา) ท้ังสองสภามาจากการเลือกตั้ง ตางกันตรงท่ีสภา
ผูแทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งทางตรง แตพฤฒสภามาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะน้ัน 
(วัชรพล โรจนวรวัฒน,2560:150) หลังจากนั้นรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับก็กำหนดใหมีวุฒิสภา              
เพ่ือทำหนาท่ีควบคูกับสภาผูแทนราษฎรหรือเรียกวาสภาคู อำนาจหนาท่ีของวุฒิสภาในชวงแรกน้ัน มีสถานะเหมือน
เปนสภาพ่ีเลี้ยง เพราะเร่ิมแรกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาจไมมีความชำนาญดาน
การเมืองการปกครอง จึงจำเปนตองมีพ่ีเลี้ยงคอยประคับประคองและชี้แนะแนวทางการแกไขปญหาบานเมือง             
จึงจำเปนตองมีวุฒิสภามาทำหนาที่ดังกลาว เนื่องจากวุฒิสภานั้นมาจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพตาง ๆ  เชน 
ขาราชการผูชำนาญการ อาจารยผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย หรือดานรัฐศาสตรน่ันเอง 

วิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทยตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไวมี 3 วิธีการ คือ รัฐธรรมนูญ             
พ.ศ. 2475 ถึง รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2534 กำหนดใหวุฒิสภามาจากการแตงตั้ง รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 กำหนดใหสมาชกิ
วุฒิสภามาจากการเลือกตัง้ท้ังหมด รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550สมาชิกวุฒสิภามาจากวิธีการแบบผสมระหวางการเลอืกตัง้
กับการสรรหา และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ท่ีชวงแรกใหเปนไปตามบทเฉพาะกาล กำหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจาก
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ถวายคำแนะนำ โดยมาจาก 3 สวน คือ  

1. คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจัดใหมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 200 คน แลว นำรายชื่อ
เสนอตอคณะรักษาความสงบแหงชาติ คัดเลือกจำนวน 50 คน  

2. คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา คัดเลือกบุคคลผูมีความรูความสามารถที่เหมาะสมในอันจะเปน
ประโยชนแกการปฏิบัติหนาท่ีของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศมีจำนวนไมเกิน 400 คน แลว นำรายชื่อเสนอตอ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ คัดเลือก จำนวน 194 คน  

3. ผูดำรงตำแหนงปลัดกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการ
ทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ และผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ จำนวน 6 คน (สำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง,2561:ออนไลน) 
 การกำหนดวิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 กำหนดนั้น เมื่อนำมาปฏิบัติ
กอใหเกิดปญหาหลายประการเปนท่ีถกเถียงของนักวิชาการและประชาชนในสังคม ดังน้ี 
ปญหาขอเท็จจริง 

ความโปรงใสของการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภาชุดปจจุบันไดมาจากวิธีการตามที่กำหนด
เอาไวในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560มาตรา 269 ท่ีอยูในสวนของบทเฉพาะกาล โดยมีวิธีการไดมาจากการสรรหาของ
กลุมผูมีอำนาจ 3 กลุม คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการสรรหา และใหบุคคลเปนโดยตำแหนง 6 ทาน 
ประเด็นคณะกรรมการสรรหาน้ีเอง หากพิจารณาจากรัฐธรรมนูญแลวไมพบวา ไดกำหนดหลักเกณฑวิธีการในการ
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แตงตั้งใหชัดเจนวาตองทำอยางไร เพียงแตกำหนดใหคณะรักษาความสงบแหงชาติ แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งมี
ความรูและประสบการณในดานตาง ๆ  และมีความเปนกลางทางการเมือง จำนวนไมนอยกวาเกาคนแตไมเกินสิบ
สองคน ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาในชุดที่คณะรักษาความสงบแหงชาติแตงตั้งขึ้นนี้ ไมมีคำสั่งประกาศในราช
กิจจานุเบกษาใหประชาชนไดรับทราบ ซึ่งเปนการขัดกับหลักธรรมเนียมปฏิบัติ ที่แมแตในองคกรเล็กๆ จะแตตั้ง
บุคคลใดใหมาปฏิบัติงานยังตองมีคำสั่งอยางเปนทางการเพ่ือกำหนดคุณสมบัติ ขอบเขตอำนาจ และขอบขายหนาท่ี
ท่ีตองปฏิบัติ แตคณะกรรมการสรรหาน้ีมีหนาท่ีสำคัญระดับประเทศท่ีตองดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ท่ีเขาไป
ทำหนาท่ีตรวจสอบการทำงานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกลับปฏิบัติกันอยางเลือ่นลอย จึงไมเปนท่ีนาเชื่อถือของ
ประชาชน และของตางประเทศ เมื่อคณะกรรมการสรรหาไมโปรงใสและขาดคุณสมบัติที่สำคัญตามที่รัฐธรรมนูญ
กำหนดไวในเรื่องของความเปนกลางทางการเมือง เขามาทำหนาที่ในการเลือกนายกรัฐมนตรีก็ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความไมเปนกลาง ดังจะเห็นไดจากปรากฎการที่สมาชิกวุฒิสภาลงมติเลือก พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา เปน
นายกรัฐมนตรีถึง 249 เสียง จาก 250 เสียง โดย นายพรเพชร วิชิตชลชัย ในฐานะ รองประธานรัฐสภา งดออกเสยีง 
(NEWSไทย,2562) เหตุการณน้ีชี้ใหเห็นวา หากสมาชิกวุฒิสภามาจากการสรรหาท้ังหมด ผูมีอำนาจในขณะน้ันก็จะ
สรรหาพวกพองหรือญาติมิตรมาปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนของตน 
ปญหาขอกฎหมาย   

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 269 กำหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากวิธีการสรรหา แตมิไดกำหนด
หลักเกณฑในการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาที่ชัดเจน ที่ผานมาประเทศไทยมีวิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 3 
วิธีการ คือ ไดมาโดยการแตงตั้ง ไดมาโดยการเลือกตั้ง และไดมาโดยวิธีการผสมระหวางการเลือกตั้งและการแตงตั้ง 
เราจะเห็นไดวาการไดมาของวุฒิสภาน้ันมีพัฒนาการท่ีเปนประชาธิปไตยมาโดยตลอด แตการท่ีมาตรา 269 กำหนดให
สมาชิกวุฒิสภามาจากการสรรหาซ่ึงก็คอืการแตงตัง้เพียงอยางเดียวน้ัน จึงเหมือนกับเปนการถอยหลังกลบัไปใชวิธีการ
เดิมกอนท่ีประชาธิปไตยจะเขมแข็ง อีกท้ังใหคณะรักษาความสงบแหงชาตเิปนผูแตงตัง้คณะกรรมการสรรหา และไมมี
การกำหนดวิธีการแตงตัง้ท่ีชัดเจนจึงทำใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาท่ีมาจากพวกพองและไมมีความเปนกลาง
ทางการเมือง เขามาสรรหาสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากเครือญาติและกลุมผลประโยชนของตน ทำใหการเลือกนายยก
รัฐมนตรีจากสมาชิกวุฒิสภาท่ีไมมีความเปนกลางทางการเมืองไมเปนท่ีนาเชื่อถือของสังคมน่ันเอง  
 จากปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมายที่เกิดขึ้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยตางๆ เก่ียวกับปญหาการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาดวยวิธีการสรรหาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ศึกษาวิธีการ
ไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาท้ัง 3 วิธีการ วาแตละวิธีการน้ันมีอุปสรรคและปญหาอยางไร จากน้ันศึกษาวิธีการไดมาซ่ึง
สมาชิกวุฒิสภาของตางประเทศ เพ่ือหาแนวทางวิธีการท่ีเหมาะสมมาปรับใชกับวิธีการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาของ
ประเทศไทย และเสนอแนะแนวทางเพ่ือแกไขรัฐธรรมนูญเปนลำดับตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปญหาการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาดวยวิธีการสรรหาตามรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2560 ของประเทศไทย 
2. เพ่ือศึกษาปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมายเก่ียวกับปญหาการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาดวยวิธีการสรร

หาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 
3. เพ่ือศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบปญหาการไดมาซ่ึงสมาชกิวุฒิสภาดวยวิธีการสรรหาของประเทศไทยกับ

ของตางประเทศ 
4. เพื่อเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับปญหาการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาดวยวิธีการสรรหาที่มี

ความเหมาะสมมาปรับใชกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย 
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กรอบแนวความคิดในการทำวิจัย 
การวิจัยน้ีศึกษาแนวคดิทฤษฎีเก่ียวกับปญหาการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาดวยวิธีการสรรหาตามรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2560  

 
 

วิธีการศึกษา 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาเอกสารจากตัวบทกฎหมาย ตำราทางวิชาการ งานวิจัย 

บทความ จากวารสารหรือนิตยสารทางกฎหมาย เอกสารประกอบการสัมมนา สถิติ ขอมูลจากเว็บไซตทาง
อินเตอรเน็ตท้ังของประเทศไทยและของตางประเทศ ท่ีเก่ียวกับวิธีการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือเปนขอมูลในการ
วิเคราะหปญหา สรุปและขอเสนอแนะ  

 

สรุปผลการวิจัย  
จากการศึกษาวิจัย การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย พบวามีวิธีการไดมาอยู 3 รูปแบบ คือ 

ไดมาโดยวิธีการแตงตั้ง เลือกตั้ง และวิธีการผสม วุฒิสภาท่ีมาจากแตงตั้ง มีปญหาการเอ้ือประโยชนใหฝายบริหารท่ี
เปนผูแตงตั้ง วุฒิสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ก็พบกับปญหาท่ีไปขึ้นตรงตอพรรคการเมืองเพราะ
ตองอาศัยฐานเสียงจากนักการเมืองวุฒิสภาท่ีไดมาน้ันลวนมีสวนเก่ียวพันกับนักการเมือง  

การไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560ในสวนของบทเฉพาะกาลมี
วิธีการไดมาจากการสรรหาของกลุมผูมีอำนาจ 3 กลุม คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการสรรหา และให
บุคคลเปนโดยตำแหนง 6 ทาน ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหามีปญหาเร่ืองความ
ไมโปรงใส เน่ืองจากรัฐธรรมนูญฯกำหนดใหคณะรักษาความสงบแหงชาติแตงตัง้คณะกรรมการสรรหาคณะหน่ึง โดย
แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูและประสบการณในดานตางๆ และมีความเปนกลางทางการเมือง ดำเนินการ
สรรหาบุคคลซ่ึงสมควรมาเปนสมาชิกวุฒสิภา แตคณะรักษาความสงบแหงชาติไดแตงตัง้บุคคลท่ีดำรงตำแหนงหรือมี
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สวนเกี่ยวของกับคณะรักษาความสงบแหงชาตทัิ้งหมดมาเปนคณะกรรมการสรรหาสมาวุฒิสภา จึงไมมีความเปน
กลางทางการเมือง  

  

อภิปรายผล 
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงคท่ี 1 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของปญหาการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา

ดวยวิธีการสรรหาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 พบวามีปญหาเร่ืองความไมโปรงใสในการแตงตัง้คณะกรรมการสรรหา 
เพราะรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 269 (1) บัญญัติเพียงวา ใหมีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหน่ึงซ่ึง
คณะรักษาความสงบแหงชาติแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูและประสบการณในดานตาง ๆ  และมีความเปน
กลางทางการเมืองจำนวนไมนอยกวาเกาคนแตไมเกินสิบสองคนมีหนาที่ดำเนินการสรรหาบุคคลซึ่งสมควรเปน
สมาชิกวุฒิสภาตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

เม่ือรัฐธรรมนูญเขียนเปดชองใหเชนน้ีแลว คณะรักษาความสงบแหงชาติจึงไดแตงตั้งบุคคลท่ีดำรงตำแหนง
ในคณะรักษาความสงบแหงชาตมิาเปนคณะกรรมการสรรหาเกือบทั้งหมด คือ มีรองหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ มาเปนคณะกรรมการสรรหาถึง 6 คน ท่ีเหลือก็เปนรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงก็เปนคนของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ จึงกลาวไดวาคณะกรรมการสรรหาชุดนี้ไมมีความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ เพราะขาดคุณสมบัติดาน
ความเปนกลางทางการเมือง” ซึ่งเมื่อเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ที่ไดบัญญัติถึงบุคคลที ่จะมาเปน
คณะกรรมการสรรหาน้ันลวนแลวมาจากผูนำองคกรอิสระ และจากองคกรศาล ซ่ึงประชาชนเชื่อถือไดวาทานเหลาน้ี
มีความเปนกลางทางการเมือง เพราะไมไดเปนคนของพรรคการเมืองใด แตคณะกรรมการสรรหาที่แตงตั้งขึ้นโดย
คณะรักษาความสงบแหงชาติน้ัน ลวนแลวแตเปนผูท่ีมีสวนไดเสียหรือเปนบุคคลของคณะรักษาความสงบแหงชาติ
และพรรคพลังประชารัฐในเวลาตอมา 
 ผลการวิจัยวัตถุประสงคท่ี 2 จากการศึกษาปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมายเก่ียวกับปญหาการไดมาซ่ึง
สมาชิกวุฒิสภาดวยวิธีการสรรหาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 พบวาการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา เปนไปโดยมิได
ยึดหลักธรรมาบาลหรือการบริหารบานเมืองที ่ดี ปราศจากหลักเกณฑการสรรหาและการคัดเลือกที ่สามารถ
ตรวจสอบได ไรความโปรงใส ขาดการมีสวนรวม และปราศจากความรับผิดชอบตอสาธารณะ และที่สำคัญคือ
คณะกรรมการสรรหาเลือกตนเองจำนวน 6 คน และเครือญาติ รวมทั้งผูที่เคยดำรงตำแหนงตางๆ เปนหนึ่งใน 
"แมน้ำหาสาย" รวมกับคณะรักษาความสงบแหงชาติมากอน มาเปนสมาชิกวุฒิสภา เปนท่ีเชื่อไดวา สมาชิกวุฒิสภา
ชุดน้ีน้ันมาจาก "คนกันเอง" ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ น่ันเอง (iLaw,2562:ออนไลน)คณะกรรมการสรรหา
ชุดน้ีอาจไมชอบดวยรัฐธรรมนูญเพราะขาดคุณสมบัติ ดาน “ความเปนกลางทางการเมือง”จึงไมเปนท่ีนาเชื่อถือของ
ประชาชน และของตางประเทศ เมื่อคณะกรรมการสรรหาไมโปรงใสและขาดคุณสมบัติที่สำคัญตามที่รัฐธรรมนูญ
กำหนดไวในเรื่องของความเปนกลางทางการเมือง เขามาทำหนาที่ในการเลือกนายกรัฐมนตรีก็ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความไมเปนกลาง ดังจะเห็นไดจากปรากกฎการที่สมาชิกวุฒิสภาลงมติเลือก พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา เปน
นายกรัฐมนตรีถึง 249 เสียง จาก 250 เสียง โดย นายพรเพชร วิชิตชลชัย ในฐานะ รองประธานรัฐสภา งดออกเสยีง 
(NEWSไทย,2562:ออนไลน) ซึ่งเปนไปไดนอยมากในกรณีปกติของบุคคลที่มีอิสระทางความคิดและไมไดถูกชักจูง
หรือควบคุมดวยอำนาจอยางใด จะมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันท้ังหมดน่ันเอง  

ผลจากการวิจัยวัตถุประสงคท่ี 3 วิเคราะหเปรียบเทียบปญหาการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาดวยวิธีการสรร
หาของประเทศไทยกับตางประเทศ พบวาประเทศที่มีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาดวยวิธีการสรรหาหรือแตงตั้ง มี
ประเทศอังกฤษ มีสภาขุนนางแบงเปน 3 ประเภท คือ 1) มาจากการสืบตระกุลไดแก ขุนนางท่ีมีตำแหนง 2) มาจาก
โดยการดำรงตำแหนง ไดแก พระท่ีมีสมณศักดิ์ และสภาขุนนางประเภทพระบรมวงศานุวงศ 3) มาจากการแตงตั้ง 
ของพระมหากษัตริย และสมาชิกสภาขุนนางที่ถูกคัดเลือกตามกฎหมายใหทำหนาที่ในทางตุลาการแตสภาขุนของ
ประเทศอังกฤษไมมีอำนาจมากเหมือนกับวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งและประเทศมาเลเซียสมาชิกวุฒิสภามาจาก
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การสรรหา จำนวน 26 คน ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากสภานิติบัญญัติประจำรัฐ(มาจากการเลือกตั้งของประชาชน)
เสนอใหเปนสมาชกิวุฒิสภาของรัฐทั้ง 13 รัฐ (รัฐละ 2 คน) ทั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาจะไดรับการคัดเลือกจากบุคคลท่ี
ดำเนินกิจกรรมดานวัฒนธรรมหรืองานบริการสังคมหรือเปนผูแทนของเชื้อชาติชนกลุมนอยหรือเปนผูแทนพทิกัษ
ผลประโยชนของชนพื้นเมืองจนเปนที่ประจักษหรือประสบความสำเร็จอยางยิ่งในดานสาขาอาชีพ อาทิการคา 
อุตสาหกรรมเกษตรกรรมและมาจากแตงตั้งโดยตรงจากสมเด็จพระราชาธิบดีตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี
จำนวน 44 คน(สำนักภาษาตางประเทศ. สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. การศึกษาโครงสรางรัฐสภาแหง
สหพันธรัฐมาเลเซีย2554) 

เมื ่อเปรียบเทียบกับการไดมาซึ ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทยดวยวิธีการสรรหาตามรัฐธรรมนูญ                
พ.ศ.2560 พบวามีปญหาเรื่องความไมโปรงใสในการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา เพราะรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 
มาตรา 269 (1) บัญญัติเพียงวา ใหมีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหน่ึงซ่ึงคณะรักษาความสงบแหงชาติ
แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูและประสบการณในดานตาง ๆ  และมีความเปนกลางทางการเมืองจำนวนไม
นอยกวาเกาคนแตไมเกินสิบสองคน แตคณะรักษาความสงบแหงชาติไดแตงตั้งบุคคลท่ีดำรงตำแหนงในคณะรักษา
ความสงบแหงชาติมาเปนคณะกรรมการสรรหาเกือบทั้งหมด คณะกรรมการสรรหาชุดนี้ไมมีความชอบธรรมตาม
รัฐธรรมนูญ เพราะขาดคุณสมบัติดานความเปนกลางทางการเมือง”  
  ผลจากการวิจัยวัตถุประสงคที่ 4 เสนอแนะมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับปญหาการไดมาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภาดวยวิธีการสรรหาที่มีความเหมาะสมมาปรับใชกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย จากวิจัย
พบวาสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มีปญหาเร่ืองความไม
โปรงใสของการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสรรหาชุดนี้อาจไมชอบดวยรัฐธรรมนูญเพราะขาด
คุณสมบัติดาน “ความเปนกลางทางการเมือง”จึงไมเปนท่ีนาเชื่อถือของประชาชน และของตางประเทศ 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ตองแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 269 โดยกำหนดกฎเกณฑในการแตงตัง้
คณะกรรมการสรรหาใหชัดเจน โปรงใส และใหคำสัง่ประกาศผานราชกิจจานุเบกษา เพ่ือใหมีสถานะทางกฎหมาย 

2. ตองแกไขมาตรา 272 โดยยกเลิกอำนาจของวุฒิสภามิใหเลือกมีสิทธินายยกรัฐมนตรี 
3. กำหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยออมของประชาชน โดยใหประชาชนแตละจังหวัดมี

อำนาจเลือก “คณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา” จังหวัดละ 1 คน โดยใหคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาทำหนาที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาจากผูที่มาสมัครในกลุมสาขาอาชีพตางๆ 20 กลุม ที่ผานการเลือกกันเอง
มาแลวในแตละกลุมจำนวน 200 คน ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูดำเนินการเลือก และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
วัชรพล โรจนวรวัฒน เรื ่องรูปแบบวิธีการไดมาซึ ่งสมาชิกวุฒิสภาที ่เหมาะสมกับอำนาจหนาที ่วุฒิสภาแหง
ราชอาณาจักรไทย  
 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 ในการวิจัยน้ีผูวิจัยไดทำการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาดวยวิธีการสรรหา ซ่ึงพบวา
มีปญหาตาง ๆ ดังท่ีไดอธิบายมาแลว และไดพบปญหาท่ีเก่ียวพันท่ีควรทำการศึกษาตอไปคือ เร่ืองอำนาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาที่เหมาะสมกับวิธีการไดมาซึ่งวุฒิสภาในแตละรูปแบบที่สอดคลองกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยมากท่ีสุด 
 
 

320

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



เอกสารอางองิ 
วัชรพล โรจนวรวัฒน. (2560). รูปแบบวิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่เหมาะสมกับอำนาจหนาที่วุฒิสภาแหง

ราชอาณาจักรไทย. วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค. กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. (2561). (ออนไลน). การไดมาซ่ึงวุฒิสภา. แหลงท่ีมา :https://www.ect.go.th/ 
ect_th/news_page.php?nid=28. 

NEWSไทย. (2562). (ออนไลน). เลือกนายกฯ : 500 ตอ 244 งดออกเสียง 3 มติรัฐสภาหนุน พล.อ. ประยุทธ           
น่ังนายกฯ ตอ. แหลงท่ีมา : https://www.bbc.com/thai/thailand-48530879. 

จารุวรรณ สุขุมาลพงษ. (2555). วิเคราะหวิธีการไดมาของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐. กรุงเทพมหานคร : กลุมงานกฎหมาย 

iLaw. (2562). (ออนไลน). (ออนไลน). เปดรายชื ่อกรรมการสรรหา สมาชิกวุฒิสภา ชุดพิเศษ และหลักเกณฑ
คัดเลือก "คนกันเอง. https://ilaw.or.th/node/5489 

สำนักภาษาตางประเทศ. สำนักงานเลขาธิการสภาผู แทนราษฎร. การศึกษาโครงสรางรัฐสภาแหงสหพันธรัฐ
มาเลเซีย2554 

 
 

 
 
 

321

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



ปจจัยทำนายการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในโรงพยาบาล 
ของรัฐ จังหวัดพะเยา 
 
Factors predicting performance according to competencies of professional nurses 
Accident and emergency work in a public hospital in Phayao Province 
 
ผูวิจัย   แกมกาญจน  เชยีงแรง 

สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาวรี  ขันสำโรง 
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางเพื่อศึกษาปจจัยทำนายการปฏิบัติงานตาม

สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดพะเยากลุมตัวอยางท่ีใชศึกษา 
คือ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดพะเยาจำนวน102คนเก็บขอมูล
โดยใชแบบสอบถามระหวางวันท่ี 2 มีนาคม ถึง 15มีนาคม 2563 วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่รอยละ คาเฉลี่ย  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการ วิเคราะหไคสแควรและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันและถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน ผลการศึกษาพบวาระดับสมรรถนะของกลุมตัวอยางในภาพรวมอยูในระดับดีตามมาตรฐาน รอยละ 100 

และไมมีระดับควรปรับปรุงปจจัยค้ำจุนเปนปจจัยทำนายที่ดีที่สุด (β = .036) โดยสามารถทำนายการปฏิบตัิงาน
ตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดพะเยา ไดรอยละ 10.3 

ผลการศึกษาครั้งน้ีเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐ สมรรถนะที่อยู ในระดับควรปรับปรุง ไดแก ภาวะผูนำ การทำงานเปนทีม/การ
ประสานงาน/คุณลักษณะสวนบุคคล/พฤติกรรมบริการ/การวางแผนจำหนาย/การสงตอผูปวย/การคัดกรอง และ
การปฏิบัติการพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน ใหกำหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการพัฒนาสมรรถนะใหอยู
ในระดับดีตามเกณฑ กำหนดนโยบายแผนงานสนับสนุนใหคงหรือเพิ ่มสมรรถนะดวย ปจจัยค้ำจุน ไดแก 
ความสัมพันธระหวางบุคคล การนิเทศงาน สภาพการทำงาน เปนนโยบายเพื่อใหการปฏิบัติงานตามสมรรถนะมี
ประสิทธิภาพและลดผลกระทบตอคุณภาพการบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินจากสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินท่ีไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำสำคัญ : การปฏิบัติงาน สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
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Abstract 
 This cross-sectional descriptive aimed to study on factors predicting performance 
according to competencies of professional nurse Accident and emergency work in a public 
Phayao Province. All study population consisted of 102 professional nurse in accident and 
emergency work in government hospitals in Phayao Province. The instrument used for data 
collection was questionnaires during the 2ndMarch – the 15th March 2020 .The data were then 
analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi – square analysis, 
Pearson's Product Moment Correlation Coefficient statistics,and Stepwise Multiple 
Regression Analysis. The results of the study found that the performance according to the 
competency practice of emergency nurses in public hospitals was shown. The performance 
level of the sample group is good as per the standard of 100percent.And no level should be 
improved. Hygiene factors are the best predictor factors (β= .036) with 10.3 percent 
prediction of performance according to the competency of accident and emergency nurses in 
government hospitals in Phayao Province 

The results of this study. Suggestion on performance of accident nurse and emergency 
nurse in government hospital. Competencies that should be improved include. Leadership 
Teamwork / Coordination / Personal features / Service behavior /Discharge planning / referral 
/ screening and nursing operations in crisis and emergencies. To specify policies, plans, and 
competency development programs to be in a good level according to the criteria. Establish 
policies, work plans, support to maintain or increase performance as well. Hygiene factors 
include interpersonal relationships, work supervision, working conditions. Is a policy for 
efficient performance. And reduce the impact on service quality Accident and emergency 
work due to competencies of professional nurses, accident and emergency jobs that do not 
meet the standard criteria. 
 
Keywords : Practice, Professional nurse competency, Emergency Department 
 

บทนำ 
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปนงานบริการรักษาพยาบาลผูท่ีอยูในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต นับเปนงานบริการ

ที่สำคัญมาก และตองการความถูกตองรวดเร็ว โดยเฉพาะในภาวะคุกคามชีวิต ซึ่งตองการการประเมินที่แมนยำ
ถูกตอง การวิเคราะหตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นอีกทั้งในการใหการพยาบาลไมสามารถ
ปฏิบัติโดยลำพัง ตองอาศัยการทำงานเปนทีม การประสานความรวมมือท่ีดีระหวางทีมสหวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จึงตองเปนผูท่ีมีความสามารถ มีทักษะท่ีจำเปนในการดูแลผูปวยประยุกตใชความรูอยาง
เหมาะสม และตองใชทักษะความสามารถพิเศษเฉพาะทาง (กรองไดอุณหสูต, 2549; Devel DeMarco RJ, Susan 
PB, Patricia. 2001, pp. 234-240) ปจจุบันกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนางานอุบัติเหตุและฉุกเฉินใหเปน
ศูนยอุบัติเหตุท่ีเปนเลิศ (Excellence Trauma Center) เน่ืองจากการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินครบวงจร และ
ระบบสงตอหรือระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ระบบECS : Emergency Care System) เปนหนึ่งในแผนงานท่ี
สำคัญ ท่ีอยูภายใตยุทธศาสตร 20 ป ของกระทรวงสาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข, 2559) ดานบริการเปนเลิศ 
(Service Excellence) โดยมีเปาประสงคเพ่ือเพ่ิมการเขาถึงบริการลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะฉุกเฉินและระบบ 
ECS ท่ีมีมาตรฐานจุดเนนท่ีสำคัญของการพัฒนาระบบ ECS คือ การพัฒนาหองฉุกเฉินคุณภาพ (ER คุณภาพ) ซ่ึงถือ
วาเปนประเด็นท่ี ทาทาย แตมีความจำเปนตองขับเคลื่อน และตองทำอยางเปนระบบ ท้ังการพัฒนาบุคลากร การ
จัดมาตรฐานการบริการ และการลดความแออัด ดวยเหตุที่การจัดทำแนวทางการจัดบริการ หองอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินที่ตอบสนองความจำเปนของผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานหองอบุตัิเหตุ
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และฉุกเฉิน ของสถานพยาบาลแตละระดับ เปนการพัฒนาคุณภาพหองฉุกเฉินคุณภาพ (ER คุณภาพ) ใหประชาชน
และเจาหนาท่ีมีความปลอดภัยและประทับใจอีกท้ังเอ้ือใหเกิดระบบ ECS ท่ีมีมาตรฐานสงผลใหบรรลุเปาหมายของ
กระทรวงสาธารณสุข คือ“ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน (กรมการแพทยกระทรวง
สาธารณสุข, 2561, หนา 1) การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพ่ือใหปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพสอดรับกับการพัฒนาระบบ ECS จึงมีความสำคัญและจำเปน เพื่อใหทันตอเหตุการณและ
เพื่อใหมีสมรรถนะเพียงพอในการใหการพยาบาลตามมาตรฐาน งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รวมถึงตอบสนองความ
ตองการของสังคมและประชาชน ซึ่งตองการระบบการแพทยฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (กรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข, 2561,หนา 9-11) 

สมรรถนะ (Competency) เปนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเปนผลมาจากความรูความสามารถ ทักษะ 
และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีทำใหบุคคลสรางผลงานไดโดดเดนในองคกร สมรรถนะจึงเปนปจจัยชวยพัฒนาศกัยภาพของ
บุคคลเพื่อใหสงผลไปสูการพัฒนาองคกร (สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2553 , หนา 1) แบงเปน          
3 ประเภท คือ (1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง บุคลิกของคนท่ีสะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ 
ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัย ของคนในองคกรโดยรวม ท่ีจะชวยสนับสนุนใหองคกรบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนได 
(2) สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะทอนใหเห็นถึงความรูทักษะ 
ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัย ท่ีจะชวยสงเสริมใหคนๆ น้ันสามารถสรางผลงานในการปฏิบัติงานตำแหนงน้ันๆได
สูงกวามาตรฐาน และ (3) สมรรถนะสวนบุคคล (Personal Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะทอนให
เห็นถึงความรูทักษะ ทัศนคติความเชื่อและอุปนิสัยที่ทำใหบุคคลนั้นมีความสามารถในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไดโดดเดน
กวาคนท่ัวไป (ณรงควิทย แสนทอง,2550 , หนา10) ดังน้ัน การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน จึงชวยสรางผลงานในการปฏิบัติงานในหนาท่ีของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินไดสูงกวามาตรฐาน 
ทำใหมีสมรรถนะเพียงพอในการใหการพยาบาลตามมาตรฐานงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินและมีประสิทธิภาพสอดรับกับ
การพัฒนาระบบ ECS ของประเทศ เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและประชาชนซึ่งตองการระบบการแพทย
ฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอยางไรก็ตาม เชอรเมอรฮอรนและคณะ (Schemerhorn R, Hunt G & Osborn N, 
2003) ไดอธิบายวาปจจัยที ่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคคล ประกอบดวยคุณลักษณะสวนบุคคล (Individual 
attributes) รวมกับความพยายามในการทำงาน (Work effort) ทั้งสองประการจะชวยกำหนดแรงขับภายในตัวของ
บุคคลใหมีความพยายามในการทำงานและยิ่งถางานท่ีไดรับมอบหมายตรงกับความสามารถและมีความยากงายของงาน
ควบคูกันไป บุคคลก็จะสามารถทำงานไดอยางมีเปาหมายมากยิ่งขึ้น (สรอยตระกูล อรรถมานะ, 2550) มีหลักฐานเชิง
ประจักษแสดงใหเห็นวาแมจะมีสิ่งจูงใจเพียงเล็กนอยบุคลากรในองคกรก็สามารถสรางนวัตกรรมใหเกิดขึ้นในองคกรได 
(Borins S., 2001, pp. 310-9) สอดคลองกับทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอรเบอรก (Herzberg F, Muasner B, Snyderman, 
1990) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการทำงานของบุคลากรในองคกร โดยศึกษาถึงทัศนคติของบุคคลที่มีตอการ
ทำงานเพ่ือลดความไมพอใจในการทำงานและมีความรูสึกท่ีดีในการท่ีจะพยายามเสริมสรางผลผลิตของงานใหมากขึ้น 
โดยพบวาปจจัยที ่มีผลกระทบตองานมี 2 ประการคือ 1) ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เปนปจจัยกระตุนให
บุคลากรในองคกรเก่ียวของกับเหตุการณท่ีดี อันจะทำใหบุคลากรมีความพึงพอใจเก่ียวกับกับงานท่ีทำและ 2) ปจจัยค้ำจุน 
(Maintenance Factor) เปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับเหตกุารณท่ีจะสรางความไมพอใจในการทำงานใหกับบุคลากรในองคกร
ซ่ึงจะเปนตัวสกัดก้ันไมใหเกิดแรงจูงใจในการทำงานขึ้นได หรือเปนปจจัยเบื้องตนท่ีจะปองกัน มิใหบุคคลไมพอใจในงาน
ท่ีทำอยู กลาวไดวาปจจัยสวนบุคคลปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ำจุน เปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับสมรรถนะของบุคคลอันจะทำ
ใหเกิดผลงานแกองคกรอยางไร หรืออีกนัยหน่ึงระดับของสมรรถนะของแตละบุคคลขึ้นอยูกับปจจัยดังกลาว 
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จังหวัดพะเยาเปนจังหวัดชายแดนตั้งอยูทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในสังกัดเขตสุขภาพที่ 1 
ประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร จังหวัดนาน จังหวัดพะเยา 
และจังหวัดแมฮองสอน จังหวัดพะเยามีโรงพยาบาลรัฐสงักัดกระทรวงสาธารณสขุท้ังสิ้น 9 โรงพยาบาล โดยแบงเปน
โรงพยาบาลท่ัวไป จำนวน 2 แหง ไดแกโรงพยาบาลพะเยา (ขนาด 400 เตียง) และโรงพยาบาลเชียงคำ (ขนาด 231 เตียง) 
โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 5 แหง ไดแกโรงพยาบาลดอกคำใต (ขนาด 60 เตียง) โรงพยาบาลจุน (ขนาด 30 เตียง) 
โรงพยาบาลเชียงมวน (ขนาด 30 เตียง) โรงพยาบาลปง (ขนาด 30 เตียง) และโรงพยาบาลแมใจ (ขนาด 30 เตียง) 
นอกจากนี้ มีโรงพยาบาลเปดใหมจำนวน 2 แหง ไดแกโรงพยาบาลภูภามยาว และโรงพยาบาลภูซาง ซึ่งเปด
ใหบริการเฉพาะผูปวยนอกจากการรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัดปงบประมาณ พ.ศ.2562 (สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา, 2562) จากสถิติขอรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาลวิชีพงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลพะเยา ปพ.ศ. 2561-2562 พบวา สวนใหญเปนคุณภาพการบริการ อาจ
เนื่องมาจากสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปนสวนหนึ่งของปญหาคุณภาพการบริการ            
1) ระยะเวลารอคอยนาน เพราะอาจบาดเจ็บ เสียชีวิตสูงขึน้ถารอนาน ซ่ึงมีจำนวนผูปวยสีเขียว ป 2560 จำนวน 1-2 คร้ัง 
ป 2561 จำนวน 1 ครั้ง 2) ป 2562 ม.41 มาตรฐานในการใหบริการที ่ต่ำ เพราะอาจรักษาไมมีประสิทธิภาพ
ทันทวงที ทำใหการบาดเจ็บเสียชีวิตสูงขึ้น จำนวนขอรองเรียนดานคุณภาพการบริการ คิดเปนรอยละ 0.04 ซ่ึงสงผล
ตอคุณภาพการบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (โรงพยาบาลพะเยา, 2562) 

จากขอมูลเบื้องตน ชี้ใหเห็นถึงความสำคัญของสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินท่ีไม
เพียงพอซึ่งสงผลตอการตอบสนองความตองการของสังคมและประชาชน ซึ่งตองการระบบการแพทยฉุกเฉินที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยในฐานะพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จึงสนใจศึกษาปจจัยทำนายการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อันเปนประโยชนสำหรับผูบริหารทางการ
พยาบาลในการสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ใหมี
ประสิทธิภาพเพียงพอหรือมากยิ่งขึ้นสอดคลองกับการพัฒนาระบบ ECS ของประเทศภายใตยุทธศาสตร 20 ป 

 

วัตถุประสงคของการวจิัย 
เพื่อศึกษาปจจัยทำนายการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินใน

โรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดพะเยา 

 
กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาปจจัยทำนายการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดพะเยา โดยผูวิจัยไดนำแนวคิดท่ีเก่ียวของการวิจัยคร้ังน้ี ใชกรอบ
แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติงาน แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจในการทำงานหรือทฤษฎี 2 ปจจัยของ เฟรเดริกเฮอรซเบิรก 
(Herzberg, 1993) ไดเสนอไววาบุคลากรในองคกรจะทำงานมีประสิทธิภาพสูงน้ัน ตองมีแรงจูงใจชวยเสริมแรงใน
การทำงานใหเพ่ิมขึ้นซ่ึงทฤษฎี 2 ปจจัยประกอบดวย 1) ปจจัยจูงใจหรือปจจัยท่ีเปนตัวกระตุนในการทำงาน และ   
2) ปจจัยค้ำจุนหรือปจจัย ท่ีชวยลดความไมพึงพอใจในการทำงานและนำแนวคิดการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของ
พยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินของสภาการพยาบาลแหงประเทศไทย (2552)  
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วิธีการวิจัย 
รูปแบบการวิจัยการศกึษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study)  

ประชากรท่ีศึกษา คือ พยาบาลวิชาชีพท่ีมีใบประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดงุครรภชั้น 1 สำเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรในระดับปริญญาตรี ทั้งเพศหญิงและชาย ปฏิบัติงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาล
ของรัฐในจังหวัดพะเยา จำนวน 103 คน (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, 2562) 

ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ พยาบาลวิชาชีพท่ีมีใบประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ
ชั้น 1 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรในระดับปริญญาตรีทั้งเพศหญิงและชายปฏิบัติงานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดพะเยากำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการสูตรในการคำนวณของ Daniel 
(2010) จำนวนจำนวน75 คนแตผูวิจัยเก็บขอมูลจากประชากรท้ังหมด 102 คนยกเวนผูวิจัยเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
คร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
วิธกีารเก็บรวบรวมขอมูล 

1) ผู วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื ่อขอความอนุเคราะห ในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 
 2) ผูวิจัยทำหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเสนอตอผูอำนวยการโรงพยาบาลของ
รัฐทุกแหงที ่มีแผนก/หองอุบัติเหตุและฉุกเฉินในจังหวัดพะเยาเพื ่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลและชี ้แจง
วัตถุประสงคขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3) ผูวิจัยเขาพบกลุมตัวอยางท่ีสุมไดหลังจากน้ันแนะนำตัวชี้แจงวัตถุประสงคและขออนุญาตในการใหตอบ
แบบสอบถามพรอมท้ังชี้แจงการพิทักษสิทธ์ิ 

4) เมื่อกลุมตัวอยางอนุญาตผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางอธิบายใหทราบถึงวัตถุประสงคของ
การศึกษาและอธิบายถึงวิธีการตอบคำถามและเปดโอกาสใหซักถามหลังจากน้ันใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม
ดวยตนเองและนัดหมายในการเก็บแบบสอบถาม 

5) ผูวิจัยตรวจสอบความครบถวนถูกตองของแบบสอบถามกอนนำไปวิเคราะหนำขอมูลท่ีไดมาคิดคะแนน
และวิเคราะหตามวิธีทางสถิติไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) รวมของแบบสอบถามเทากับ 0.72  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลดงัน้ี 

สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) เพื่อบรรยายขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางโดยการหา
คาความถี่รอยละคาต่ำสุด-คาสูงสุด คาเฉลี่ยเลขคณิตและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานนำเสนอในรูปแบบของตาราง 

สถิติเชิงอางอิง (Inferential Statistics) เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐดวยสถิติไคสแควร             
(Chi-quare test) และสถิติสัมประสิทธ์ิสหพันธแบบเพียรสัน (Pearson product - moment correlation coefficient) 
สวนปจจัยสวนบุคคลปจจัยจูงใจและปจจัยค้ำจุนในการพยากรณการปฏิบัติตามสมรรถนะของพยาบาลวชิาชพีงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 93.1 มีอายุในชวง 41-50 ปขึ้นไป รอยละ 44.1 
อายุเฉลี่ยเทากับ 41.05 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 95.1 ซึ่งจบสาขาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 40            
มีตำแหนงพยาบาลวิชาชีพ รอยละ 88.20 กลุมตัวอยางสวนมากมีอายุการทำงานมากกวา 15 ป รอยละ 63.7         
มีรายไดตอเดือนมากกวา 30,000 บาทตอเดือน รอยละ 68.6 รายไดเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 37,641 บาทตอเดอืน 
และ โดยสวนใหญปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2) 30-90 เตียง รอยละ 37.3 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐ 

ผลการศึกษาพบวา พยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐมีระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมากท่ีสุด อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 58.8 
การปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐ 

ผลการศึกษาพบวา พยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐทั้งหมด มีระดับการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับดีตามมาตรฐาน คิดเปน รอยละ 100 
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐ 

ผลการศึกษาพบวา ไมสามารถวิเคราะหความสัมพันธโดยใชคาไคสแควร ระหวาง เพศ ระดับการศึกษา 
ตำแหนงงาน และประเภทของโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของ
พยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐได เนื่องจากขอมูลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของ
พยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มี 1 ชุดคือ ระดับดีตามมารตฐาน จึงทดสอบสมมุติฐานขอท่ี 1 ที่ระบุวา 
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน และประเภทของโรงพยาบาลท่ีปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ
กับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐไมได 
ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจและปจจัยค้ำจุนกับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐ 

 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยจูงใจ (r=0.342) มีความสัมพันธเชิงบวกกับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของ
พยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)             
ซึ่งยอมรับสมมุติฐานทางสถิติ ขอท่ี 2 ที่ระบุวา ปจจัยจูงใจมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของ
พยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐ และปจจัยค้ำจุน (r=0.378) มีความสัมพันธเชิงบวก
กับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐ อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (p-value < 0.001) ซึ่งยอมรับสมมุติฐานทางสถิต ิขอที่ 3 ที่ระบุวา ปจจัยค้ำจุนมีความสัมพันธกับการ

ปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐ 
คา P-value <0.05 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจและปจจัยค้ำจุนกับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาล
วิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดพะเยาวิเคราะหดวยสถิติสัมประสทิธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (n=102) 

ตัวแปร 
การปฏิบตัิงานตามสมรรถนะ 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) p-value 
แรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน   

ปจจัยจูงใจ .342 < 0.001 
ปจจัยคำ้จุน .378 < 0.001 
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ปจจัยทำนายการปฏิบัติตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐ 
จังหวัดพะเยา 

ผลการศึกษาพบวาปจจัยสวนบุคคล (อายุอายุการทำงานและรายไดตอเดือน)และปจจัยจูงใจไมมีอิทธิพล
และทำนายการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐ          
(p-value > 0.05) ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐานขอท่ี4 ที่ระบุวาปจจัยสวนบุคคล (อายุอายุการทำงานและรายไดตอเดือน) 
เปนตัวแปรทำนายการปฏิบัติตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐและ
ขอท่ี 5 ระบุวาปจจัยจูงใจเปนตัวแปรทำนายการปฏิบัติตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ในโรงพยาบาลของรัฐในขณะท่ีปจจัยท่ีมีอิทธิพลและทำนายการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ(p-value < 0.001) ไดแกปจจัยค้ำจุนโดย
ทำนายการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐไดรอยละ 
10.3 และปจจัยทำนายการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาล

ของรัฐไดดีท่ีสุดโดยพิจารณาจากคาβคอืปจจัยคำ้จุน(β =.322)ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานขอท่ี5 ท่ีระบุวาปจจัยค้ำจุนเปน
ตัวแปรทำนายการปฏิบัติตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐ 

ตัวแปรการทำนาย B Std. 
Error (B) 

Standardized 
Coeffcients 

(Beta) 

t p – value* 

      
ปจจัยคำ้จุน .036 .011 .322 3.396 < 0.001 

      

B (0) = 1.000 Std. Error B (0) = 0.385 R2= 0.103 Adj. R2 = 0.094 Sig F < 0.001  
 

อภิปรายผล 
ปจจัยทำนายการปฏิบัติตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐ

จังหวัดพะเยาผลการศึกษาพบวาปจจัยสวนบุคคล (อายุ อายุการทำงาน และ รายไดตอเดือน) และปจจัยจูงใจไมมี
อิทธิพลและทำนายการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐ 
(p-value > 0.05) และพบวาปจจัยทำนายการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) ไดแก ปจจัยค้ำจุน โดยทำนายการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐไดรอยละ 10.3 และ
ปจจัยทำนายการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรฐัไดดี

ท่ีสุดโดยพิจารณาจากคา β คือปจจัยค้ำจุน (β =.036) 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอนระหวางตัวทำนายและการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ
ของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดพะเยา (n=102) 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี  
ขอเสนอแนะดานนโยบาย  
 ผูบริหารกำหนดเปนนโยบายใหเกิดการปฏิบัติเปนไปตามสมรรถนะท่ีเกณฑกำหนด เชน การอบรม เพ่ิมทักษะ 
ปฐมนิเทศพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินท่ีจบใหมพรอมแนะนำเคร่ืองมือ และการใชเคร่ืองมือ จัดหาเคร่ืองมือ
อุปกรณทางการแพทยใหครบทันสมัยตามระดับศักยภาพของโรงพยาบาล สมรรถนะที่อยูในระดับควรปรับปรุง ไดแก 
ภาวะผูนำ การทำงานเปนทีม/การประสานงาน/คุณลักษณะสวนบุคคล/พฤติกรรมบริการ/การวางแผนจำหนาย/การสง
ตอผูปวยและการคัดกรอง/การประเมินอาการในภาวะฉุกเฉิน และการปฏิบัติการพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน ให
กำหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการพัฒนาสมรรถนะใหอยูในระดับดีตามเกณฑ กำหนดนโยบายแผนงานสนับสนุนให
คงหรือเพ่ิมสมรรถนะดวย ปจจัยค้ำจุน ไดแก ความสัมพันธระหวางบุคคล การนิเทศงาน สภาพการทำงาน เปนนโยบาย
เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามสมรรถนะมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบตอคุณภาพการบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินจาก
สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินท่ีไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
ขอเสนอแนะการนำผลวิจัยไปประยุกตใช 
 1. พยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ควรเพ่ิมสมรรถนะดวยการเขารวมฝกอบรมสมรรถนะท่ียังไม
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานใหเปนไปตามเกณฑ 
 2. พยาบาลวิชาชีพงานอุบตัิเหตุและฉุกเฉิน ควรใชประโยชนและขอรับการสนับสนุนปจจัยคำ้จุน ไดแก 
ความสัมพันธระหวางบุคคล การนิเทศงาน สภาพการทำงาน มาเปนแรงเสริมใหการปฏิบัตงิานตามสมรรถนะเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน หรือมีประสิทธิภาพเพ่ิมยิง่ขึ้น 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาปจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน ท่ีนอกเหนือจากแรงจูงใจ เชน บรรยากาศในองคกร การบริหารจัดการ และแรงสนับสนุนทางสังคม 
  2. ควรศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐ โดยใชแนวคิด
ดานการบริหารจัดการหรือดานจิตวิทยา 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย  
  
FACTORS AFFECTING PARTICIPATION IN SOLID WASTE MANAGEMENT 
AMONG PEOPLE IN BURIRUM PROVINCE 
 
ผูวิจัย    ณัฐรุจา  บังทอง 

สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุขมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาวรี  ขันสำโรง 

   ภาควิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
      

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูล

ฝอยของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในจังหวัดบุรีรัมย และ เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีรวมทำนายการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยในจังหวัดบุรีรัมย กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ตัวแทนครัวเรือนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย จำนวน 
400 คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน ไคสแควร 
และการถดถอยแบบพหุคูณแบบมีขั้นตอน  

ผลการศึกษา พบวา ระดับการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย พบวา 
กลุมตัวอยางมีสวนรวมดานการจัดการขยะมูลฝอยท้ัง 4 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง รอยละ 67.80            
โดยมีสวนรวมดานการตัดสินใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ดานการมีสวนรวมใน
การรับผลประโยชน และ ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ตามลำดับ ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดบุรีรัมย พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพ อาชีพ 
และระยะเวลาท่ีอยูในตำบล (ป/เดือน) มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยใน
จังหวัดบุรีรัมย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ปจจัยภายในบุคคล ไดแก ความรู เจตคติ และการรับรู
สมรรถนะแหงตน มีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดบุรีรัมย 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ ปจจัยภายนอกดานการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดบุรีรัมย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ปจจัยท่ีรวมทำนายการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดบุรีรัมย พบวา มี 3 ตัวแปร 
ไดแก การสนับสนุนทางสังคม ความรู และการรับรูสมรรถนะแหงตน โดยสามารถรวมกันทำนายการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดบุรีรัมย ไดรอยละ 64.8 
 
คำสำคัญ : การมีสวนรวม การจัดการขยะมูลฝอย 
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ABSTRACT  
This study was survey research To study was level of participation in solid waste 

management of people in Buriram province. To study was factors relate to participation of 
people for waste management in Buriram province and To study was factors that predict the 
participation of people in waste management in Buriram province. The samples of research 
were representatives of households living in Buriram province. There were totally 4 0 0 
people. Using the questionnaires device data collection. There were analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard deviation, Pearson product moment correlation, Chi-square test, 
and Stepwise multiple regression analysis.  

The result of the study showed that The level of participation of solid waste 
management of people in Buriram province showed the sample had participation for solid 
waste management in 4 types, which the overall were moderate level (67.80 %). There were 
most involved in decision making. Followed by participation in operations, regarding 
participation in receiving benefits and the participation in evaluation, respectively. Factors 
related to participation of people for solid waste management in Buriram province found 
that 1) Personal factors such as age, status, occupation and period of stay in the sub-district 
(year/month) were statistically correlation with participation of people for waste 
management in Buriram province (p<0.05). Internal factors such as knowledge, attitude and 
perception of one’s ability were statistically significant correlation with participation of 
people for solid waste management in Buriram province, which there were positive 
relationship (p<0 .0 1 )  and External factors of social support were statistically significant 
correlation with participation of people for solid waste management in Buriram province, 
which there were positive relationship (p<0 .0 5 ) .  Factors the predict the participation of 
people for solid waste management in Buriram province was three variables such as social 
support, knowledge and perceived self-efficacy, which there could predict the participation 
of people for solid waste management in Buriram province by 64.8 percentage. 
 
Keywords : Participation Solid waste manage 
 

บทนำ 
มลพิษจากขยะมูลฝอย เปนหน่ึงในปญหาสิ่งแวดลอมท่ีมีแนวโนมสูงขึ้น ถือวาเปนปญหาท่ีมีความสำคัญ

อยางยิ่งของชุมชนเกือบทุกแหง ซ่ึงเปนผลมาจากการพัฒนาดานเศรษฐกิจ อัตราการเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชากร 
และการขยายตัวของชุมชนในพ้ืนท่ีรวมท้ังคานิยมดานการบริโภค ท่ีเปลี่ยนไป ซ่ึงมีการผลิตสินคาในรูปแบบตางๆ 
ใหเลือกมากมาย เพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค ทำใหมีการผลิตขยะเพ่ิมมากขึ้น ในขณะท่ีปริมาณ
ขยะสูงขึ้นอยางตอเน่ืองแตพ้ืนท่ีสำหรับใชเปนสถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอยมีอยูอยางจำกัด ประกอบกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นท่ีรับผิดชอบในการกำจัด อาจมีขอจำกัดดานงบประมาณ บุคลากรท่ียังขาดความรูความเขาใจในการ
จัดการท่ีเหมาะสมและในบางพ้ืนท่ียังไมมีสถานท่ีรองรับทำใหมีการกำจัดท่ีไมถูกหลักสุขาภิบาล จึงกอใหเกิดปญหา
มลพิษดานส่ิงแวดลอม เชน มีภูมิทัศนท่ีไมสวยงามเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงนำโรคตางๆ           
สงกลิ่นเหม็นจนเปนเหตุรำคาญ เปนแหลงแพรกระจายของสิ่งสกปรกเชื้อโรคและสารพิษตางๆไปสูแหลงน้ำและ
พ้ืนดินใกลเคียง ซ่ึงสงผลตอสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนน้ัน (วีรกาล อุปนันท,2556) ปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีเกิดขึ้นท่ัวประเทศในป 2560 ประมาณ 27.40 ลานตัน หรือ 75,046 ตันตอวันเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.26 จาก        
ป 2559 เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร การขยายตัวของชุมชนเมือง พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน 
ตลอดจนการทองเท่ียวซ่ึงมีนักทองเท่ียวกวา 30 ลานคนในป 2560 ในขณะท่ีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยตอคนลดลง
จาก 1.14 กิโลกรัม/คน/วัน ในป 2559 เปน 1.13 กิโลกรัม/คน/วัน ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นเปนขยะมูลฝอยท่ี

332

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 4.88 ลานตัน (รอยละ 18) และในพ้ืนท่ี 76 จังหวัด ประมาณ 22.52 ลานตัน
(รอยละ 82) (กรมควบคุมมลพิษ,2560)  

จังหวัดบุรีรัมยแบงเขตการปกครองเปน 23 อำเภอ 188 ตำบล 2,546 หมูบาน ประชากร 1,591,905 คน 
จำนวนครัวเรือน 454,926 ครัวเรือน มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน 208 แหง มีการใหบริการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยไปกำจัด 55 แหง แบงเปน เทศบาล 38 แหง และองคการบริหารสวนตำบล 17 แหง คิดเปนรอยละ 
26.44 โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีไดรับบริการเก็บขนรวม 368 ตันตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 23.70 และมีขยะมูล
ฝอยท่ีถูกนำไปกำจัดอยางถูกตอง จำนวน 67.66 ตันตอวัน คิดเปนรอยละ 18.39 ของปริมาณขยะท่ีเก็บขนท้ังหมด 
หรือคิดเปนรอยละ 4.36 ของปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นนอกจากน้ี ยังพบวา มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไมมีการ
ใหบริการจัดการขยะมูลฝอยจำนวน 153 แหง คิดเปนรอยละ 73.56 โดยมีปริมาณขยะท่ีกำจัดไมถูกตอง จำนวน 
1,331 ตันตอวัน คิดเปนรอยละ 85.71 ของปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด จังหวัดบุรีรัมยมีการขยายตัวของชุมชน
เมืองจากเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจ การทองเท่ียวทำใหมีปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นมาเปนเงาตามตัว จากการ
สำรวจขอมูลดานการจัดการขยะมูลฝอยในป พ.ศ.2557 พบวา จังหวัดบุรีรัมยมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ประมาณ 
1.553 ตันตอวัน แบงเปนขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากเทศบาลจำนวน 620 ตันตอวัน และเปนขยะมูลฝอยท่ีเกิดในเขต 
อบต. จำนวน 933 ตันตอวัน(พิจารณาจากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย) เทศบาลนคร 1.89 กิโลกรัมตอคนตอวัน 
เทศบาลเมือง 1.15 กิโลกรัมตอคนตอวัน เทศบาลตำบล 1.02 กิโลกรัมตอคนตอวัน องคการบริหารสวนตำบล 0.91 
กิโลกรัมตอคนตอวัน (กรมควบคุมมลพิษ,2555) ปญหาขยะมูลฝอยในจังหวัดบุรีรัมยยังเปนปญหาท่ีทุกฝายตอง
รวมมือกันเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยใหไดมากท่ีสุด ซ่ึงทุกฝายท่ีเก่ียวของตองใหความสำคัญและตองรวมมือแกไข
กันอยางเต็มความสามารถ เพราะเปนปญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนทุกระดับตั้งแตองคการบริหารสวนตำบล เทศบาล
ตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนครและนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ท้ังน้ีเน่ืองจากความเจริญเติบโต
ทางดานเศรษฐกิจ การเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชากร ตลอดจนพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของคนเราเร่ิมเปลี่ยนไป 
จากเดิมท่ีเคยใชตะกราเวลาไปจายตลาด ใชปนโตใสอาหารใชใบตองหรือใบบัวซ่ึงเปนวัสดุท่ียอยสลายไดงายหอ
อาหาร แตปจจุบันมีการใชสินคาท่ีมีบรรจุภัณฑจำพวกพลาสติก โฟม แกว กระดาษ โลหะ อลูมิเนียม เพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ 
ทำใหเกิดมูลฝอยสูงขึ้นตามไปดวย ผลกระทบท่ีจะตามมามีท้ังความสูญเสียทางดานสิ่งแวดลอม กอใหเกิดมลพิษทาง
น้ำ ดินเสื่อมสภาพ ความเสียหายจากเหตุรำคาญสงกลิ่นเหม็นรบกวน รวมถึงเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวพาหะนำ
โรคเสียหายตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจและสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐท่ีใชใน
การแกไขปญหาขยะปญหาขยะมูลฝอย ปจจุบันวิธีท่ียั่งยืนในการจัดการขยะมูลฝอย ไดแก การใหประชาชนและ
ชุมชน มีสวนรวมในการจัดการปญหาขยะมูลฝอย ซ่ึงการมีสวนรวมของชุมชนเปนการเปดโอกาสใหประชาชนทุก
ภาคสวนรวมมือกันตัดสินใจ การดำเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลรวมกันเปนไปอยางมี
อิสรภาพเสมอภาค นำผลท่ีไดมาปรับปรุงแกไข พัฒนางานเพ่ือพัฒนาหรือใชความคิดสรางสรรค และความ
เชี่ยวชาญของแตละคน ในการแกปญหาของชุมชนและพัฒนางานในกลุมใหมีความโปรงใสและใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยชุมชนจะตองเขามามีสวนรวม 4 มิติ ไดแก 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจวาควรทำอะไรและทำอยางไร 
2) การมีสวนรวมเสียสละในการพัฒนารวมท้ังลงปฏิบัติตามท่ีตัดสินใจ 3) การมีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชน
ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และ 4) การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ (Cohen & Uphoff, 1980)          
มีการศึกษาเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน พบวา การจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จะตองมีผูเก่ียวของหลักท่ีตองเขามามีสวนรวม ไดแก นักการเมืองทองถิ่นและผูนำองคกรบริหาร
ทองถิ่น (ผูนำกระบวนการปฏิบัติดำเนินงาน) ประชาชน (ชุมชนในทองท่ีและครัวเรือน) และภาคเอกชนเพ่ือให
ขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดการขยะมูลฝอยท่ีทุกฝายมีสวนรวมเปนไปอยางมีประสิทธิผล (สุธี ฮ่ันตระกูล และ 
Schoell, 2547) จากการศึกษาของสกล พลบุบผา (2557) ศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการ

333

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



ขยะมูลฝอยในเทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมยพบวาการมีสวนรวมของประชาชนตอการ
จัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวมอยูในระดับนอย 

จากความสำคัญของปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย เพ่ือนำผลการศึกษาใชเปนขอมูลในการวางแผนนโยบายดานการ
ดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประยุกตใชในการดำเนินงานการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยของชุมชนและทองถิ่นตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย  

2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดบุรีรัมย 
 3. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีรวมทำนายการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดบุรีรัมย 
 

กรอบแนวคิดในการทำวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวยตัวแปรตน ไดแกปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ

สมรส อาชีพ รายไดตอเดือน ระยะเวลาอาศัยอยูในตำบล ปจจัยภายใน ไดแก ดานความรู เจตคติและการรับรู
สมรรถนะแหงตนในการจัดการขยะมูลฝอย ปจจัยภายนอก การสนับสนุนทางสังคมเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
และมีตัวแปรตามคือ การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 4 ดานคือ การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ การมีสวนรวม ในการปฏิบัติการ การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน การมีสวนรวมในการประเมินผล 
โดยผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับการมีสวนรวมของ (Cohen & Uphoff, 1980) แนวคิดเก่ียวกับการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย แนวคิดเก่ียวกับความรู แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับเจตคติ แนวคิดทฤษฎีการรับรูสมรรถนะ
แหงตน แนวคิดการสนับสนุนทางสังคม 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ตัวแทนครัวเรือนละ 1 คนท่ีอาศัยอยู
ในพ้ืนท่ีอำเภอคูเมือง อำเภอหนองก่ี อำเภอประโคนชัยและอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย อายุไมต่ำกวา 20 ป อาศัย
อยูในหมูบานไมนอยกวา 1 ป จำนวน 89,110 คน (สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง,2560)  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการคำนวณจากสูตรของแดเนียล 
(Daniel, 2010) ไดกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน โดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random 
Sampling)  
  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม (Questionnaires) ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ีแบบสอบถามประกอบดวย 5 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 7 ขอ ท่ีมีคำตอบให
เลือกตอบ 4 ขอไดแก เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และใหเติมคำในชองวาง 3 ขอ ไดแก อายุ 
รายไดตอเดือน ระเวลาท่ีอาศัยอยูในตำบล 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยภายในบุคคล 3 ดานไดแก 
2.1 แบบสอบถามความรูเก่ียวกับขยะและการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 12 ขอ  
เปนแบบเลือกตอบโดยเติมเคร่ืองหมายถูกในชองท่ีเห็นวาตรงกับความเขาใจ ตอบถูกตองให

คะแนนเทากับ 1 ตอบผิดใหคะแนนเทากับ 0 
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2.2 แบบสอบถามเจตคติเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 14 ขอ ขอความเชิงลบ 4 ขอ 
ขอความเชิงบวก 10 ขอ 

2.3 การรับรูสมรรถนะแหงตนในการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 8 ขอ 
สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคมดานการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 10 ขอ  
สวนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนดานการจัดการมูลฝอย จำนวน 20 ขอ  
คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามและวัตถุประสงค (Index of Item Objectives Congruence : IOC) 

เทากับ 0.91 โดยนำเคร่ืองมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน โดยใชวิธีการ
เลือกแบบสุม ประกอบไปดวยผูนำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ตัวแทนครัวเรือนในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
แลวนำผลการทดลองมาใชคำนวณเพ่ือหาคาความเท่ียง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยแบบสอบถามท้ังฉบับ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.96 ดานความรูมีคา
ความเชื่อม่ัน 0.85 ดานเจตคติมีคาความเชื่อม่ัน 0.87 ดานการรับรูสมรรถนะแหงตนมีคาความเชื่อม่ัน 0.84 ดาน
การสนับสนุนทางสังคมมีคาความเชื่อม่ัน 0.89 ดานการมีสวนรวมมีคาความเชื่อม่ัน 0.94 จากน้ันทำการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติ คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันและ
ไคสแควร และวิเคราะหการถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) 
  
ขอพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังน้ีไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 ตามรหัสโครงการเลขท่ี HE-WTH54279 เอกสารรับรองเลขท่ี WTU 2562-0030 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. ขอมูลสวนบุคคลของประชาชน 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 300 คน คิดเปนรอยละ 75.00 มีอายุ 46 ปขึ้นไป จำนวน 
207 คน คิดเปนรอยละ 51.70 สวนใหญมีสถานภาพสมรส จำนวน 326 คน คิดเปนรอยละ 81.50 มีระดับ
การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา จำนวน 130 คน คิดเปนรอยละ 32.50 มีอาชีพ เกษตรกรรม จำนวน 159 คน 
คิดเปนรอยละ 39.80 สวนใหญอาศัยอยูในตำบลเปนระยะเวลา 31-40 ป จำนวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33.00 
2. ความรูเก่ียวกับขยะและการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน  

พบวาในภาพรวม กลุมตัวอยางมีความรูเก่ียวกับขยะและการจัดการขยะมูลฝอยอยูในระดับต่ำ คิดเปนรอยละ 
51.04 กลุมตัวอยางมีความรูอยูในระดับสูงท่ีสุด คือ ขยะหมายถึง สิ่งของตาง ๆ ท่ีไมมีประโยชนและไมสามารถนำ
กลับไปใชประโยชนไดอีก คิดเปนรอยละ 92.80 กลุมตัวอยางมีความรูอยูในระดับปานกลาง ไดแก ขยะท่ีเกิดขึ้นใน
ครัวเรือนสามารถนำไปท้ิงในถังขยะสาธารณะโดยไมจำเปนตองทำการคัดแยกกอน คิดเปนรอยละ 79.80              
กลุมตัวอยางมีความรูอยูในระดับต่ำ ไดแก ขยะท่ีเปยกน้ำ ทุกชนิด เรียกวา ขยะเปยก คิดเปนรอยละ 54.80  
3. ดานเจตคติเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

พบวาในภาพรวม กลุมตัวอยางมีเจตคติเห็นดวยระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 66.00 กลุมตัวอยางมีเจต
คติอยูในระดับสูงท่ีสุดคือ การคัดแยกขยะกอนนำไปรวมไวในถังขยะสาธารณะเปนหนาท่ีของเจาของบาน คิดเปน
รอยละ 86.0 กลุมตัวอยางมีเจตคติอยูในระดับปานกลางไดแก ในปจจุบันขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากชุมชนควรจะมีการ
คัดแยกจากแหลงกำเนิด เชนบานเรือน ท่ีอยูอาศัย คิดเปนรอยละ 79.20 มีเจตคติอยูในระดับต่ำ ไดแก การประกวด 
ครัวเรือนสะอาดปราศจากขยะเปนสิ่งท่ีดี ทานจะเขารวมประกวดดวย รอยละ 56.20 
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4. ดานการรับรูสรรถนแหงตนในการจัดการขยะมูลฝอย 
พบวาในภาพรวม กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 66.60 กลุมตัวอยางมี

การรับรูสมรรถนะแหงตนอยูในระดับปานกลางทุกขอ โดยขอท่ีมีคาการรับรูสมรรถนะแหงตนสูงท่ีสุด คือ               
ทานสามารถนำขยะจากครัวเรือนของทานไปรวมในถังขยะสาธารณะไดทุกวัน โดยไมปลอยใหขยะเนาเหม็นสกปรก
ภายในครัวเรือนของทาน คิดเปนรอยละ 73.80  
5. การสนับสนุนทางสังคมดานการจัดการขยะมูลฝอย 

พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีการสนับสนุนทางสังคมระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 70.80             
กลุมตัวอยางมีการสนับสนุนทางสังคมดานการจัดการขยะมูลฝอยระดับปานกลาง ซ่ึงมีคารอยละมากท่ีสุด คือ             
ทานรวมกิจกรรมเพ่ือรณรงคการทำความสะอาดชุมชนในวันสำคัญท่ีทางราชการกำหนด คิดเปนรอยละ 75.80 
6. การมีสวนรวมของประชาชนดานการจัดการขยะมูลฝอย 

พบวา ในภาพรวม ท้ัง 4 ดาน อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 67.80 โดยพบวาการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจสูงท่ีสุดในคือ ทานรวมวางแผนรณรงคการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนของทาน คิดเปนคารอยละ 71.00 
ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ พบวา ขอท่ีมีสวนรวมสูงท่ีสุด คือ ทานรวมกิจกรรมเพ่ือรณรงคการทำความ
สะอาดชุมชนในวันสำคัญท่ีทางราชการกำหนด คิดเปนคารอยละ 75.8 ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน      
ซ่ึงมีขอท่ีมีสวนรวมสูงสุดสองขอ คือ ครอบครัวของทานสามารถลดรายจายดวยการใชผลิตภัณฑชนิดเตมิแทนการใช
แบบขวด และ ทานมีสวนรวมในการลดโลกรอน โดยการไมเผาขยะคิดเปนรอยละ 74.60 ดานการมีสวนรวมในการ
รับผลประโยชน ซ่ึงมีขอท่ีมีสวนรวมสูงสุดสองขอ คือ ครอบครัวของทานสามารถลดรายจายดวยการใชผลิตภัณฑ
ชนิดเติมแทนการใชแบบขวด และ ทานมีสวนรวมในการลดโลกรอน โดยการไมเผาขยะ คิดเปนรอยละ 74.60  
 7. ความสัมพันธระหวางปจจัยภายในบุคคล ไดแก ความรูเก่ียวกับขยะและการจัดการขยะมูลฝอย เจตคติ
เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย การรับรูสมรถนแหงตนในการจัดการขยะมูลฝอย และปจจัยภายนอกบุคคลไดแกการ
สนับสนุนทางสังคมกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย พบวา ปจจัยภายในบุคคล ไดแก             
ดานความรูเก่ียวกับขยะและการจัดการขยะมูลฝอย ดานเจตคติเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย ดานการรับรูสมรถน
แหงตนในการจัดการขยะมูลฝอย ปจจัยภายนอกดานการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดบุรีรัมย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.01) ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยภายในบุคคล ไดแก ความรูเกี่ยวกับขยะและการจัดการขยะมูลฝอย  

เจตคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย การรับรูสรรถนะแหงตนในการจัดการขยะมูลฝอย และ
ปจจัยภายนอกไดแก การสนับสนุนทางสังคมกับการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมยวิเคราะหดวยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (N=400) 

ปจจัยภายในบุคคล 
การมีสวนรวมของประชาชน 

ในการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวดับุรีรัมย 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) p-value 

 ความรูเก่ียวกับขยะและการจัดการขยะ  
 มูลฝอย  
 เจตคตเิก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
 การรับรูสมรรถนะแหงตน 
 การสนับสนุนทางสังคม 

0.550 
 

3147.417 
00000.651 

0.777 

< 0.001 ** 
 

< 0.001 ** 
< 0.001 ** 
< 0.001 ** 

 
** p-value < 0.01 (Pearson’s Correlatio) 
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8. ปจจัยรวมทำนายการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดบุรีรัมย  
พบวา การสนับสนุนทางสังคม ความรูเก่ียวกับขยะและการจัดการขยะมูลฝอย และการรับรูสมรรถนะแหงตน 

สามารถรวมกันทำนายการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดบุรีรัมยไดรอยละ 64.8 และ
สมการท่ีไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลำดับความสำคัญของตัวแปรท่ีนำเขาสมการมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 สามารถนำมาเขียนในรูปคะแนนดิบและในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังน้ี 
ในรูปคะแนนดิบ 
  ŷ = 1.169 + 0.567 (X5) + 0.472 (X6) + 0.140 (X8) 
 ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Z = 0.582 (X5) + 0.205 (X6) + 0.132 (X8) 
 

ตารางที่ 2 ตัวแปรที่สมารถทำนายการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดบุรีรัมย 
ตัวแปรพยากรณ B S.E Beta t P 

การสนับสนุนทางสังคม 0.567 0.043 0.582 13.103 < 0.001 
ความรูเก่ียวกับขยะและการจัดการขยะ
มูลฝอย 

0.472 0.080 0.205 5.923 < 0.001 

การรับรูสมรรถนะแหงตน 0.140 0.047 0.132 3.000 0.003 
Constant(a) = 1.169 adjust R2= 0.648 S.E = . 30516 F = 71.521**  
 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย สามารถอภิปราย
ผลไดดังน้ี 
1. ความสัมพันธระหวางปจจัยภายในบุคคลกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

1.1 ความรูเก่ียวกับขยะและการจัดการขยะมูลฝอย มีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดบุรีรัมย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว ท่ีเปนเชนน้ีอภิปรายไดวา หากประชาชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการขยะ
ท่ีถูกตองหรือไดรับความรูเก่ียวกับการจัดการขยะของจังหวัดบุรีรัมย เม่ือประชาชนเกิดความเขาใจอันดียอมสงผล
ตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดบุรีรัมย  
 1.2 การรับรูสมรรถนะแหงตนเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย มีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดบุรีรัมย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไวท่ีเปนเชนน้ีอภิปรายไดวา หากประชาชนมีการรับรูสมรรถนะแหงตนไดดีจะทำใหมี
สวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดบุรีรัมยมากขึ้น  
2. ความสัมพันธระหวางปจจัยภายนอกบุคคลกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
 2.1 ปจจัยภายนอกดานการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดบุรีรัมย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานของการ
วิจัยท่ีตั้งไว ท่ีเปนเชนน้ีอภิปรายไดวา ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมยหากมีการสนับสนุนจากภายนอกหรือมีการ
สนับสนุนใหประชาชนไดมีโอกาสไปศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยหรือการคัดแยกขยะมูลฝอยจากท่ีอ่ืนๆ หรือ
จากชุมชนตนแบบและใหการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานยอมจะทำใหมีสวนรวมในการจัดการขยะ
มูลฝอยมากขึ้น  
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3. ปจจัยท่ีรวมทำนายการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
 ปจจัยท่ีรวมทำนายการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดบุรีรัมย มี 3 ตัวแปร คือ 
การสนับสนุนทางสังคม ความรู และการรับรูสมรรถนะแหงตน ซ่ึงสามารถรวมกันทำนายการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดบุรีรัมย ไดรอยละ 64.8 สมการท่ีไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลำดับ
ความสำคัญของตัวแปรท่ีนำเขาสมการมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สามารถนำมาเขียนในรูปคะแนนดิบและใน
รูปคะแนนมาตรฐานไดดังน้ี ในรูปคะแนนดิบ ŷ = 1.169 + 0.567 (X5) + 0.472 (X6) + 0.140 (X8) จากสมการ
ถดถอยในรูปคะแนนดบิ แสดงวา ถาประชาชนในจังหวัดบุรีรัมยไมไดรับการสนับสนุนทางสังคม ความรู และการรับรู
สมรรถนะแหงตน คาดวาจะมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดบุรีรัมย 1.169 ถาไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมเทากัน ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย มีความรูและการรับรูสมรรถนะแหงตนเพ่ิมขึ้น หนวยจะมีสวนรวมเพ่ิมขึ้น 
0.472 และ 0.140 หนวย สามารถเขยีนสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = 0.582 (X5) + 0.205 (X6) + 0.132 (X8) 
จากสมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐานแสดงวา ถาคะแนนมาตรฐานของการสนับสนุนทางสังคมเทากัน ประชาชน
ท่ีมีคะแนนมาตรฐานของการไดรับความรู และการรับรูสมรรถนะแหงตน เพ่ิมขึ้น 1 คาดวาจะมีคะแนนมาตรฐานของ
การมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดบุรีรัมยเพ่ิมขึ้น 0.582 ถาคะแนนมาตรฐานของความรู และการรับรู
สมรรถนะแหงตนเทากัน ประชาชนท่ีมีคะแนนมาตรฐานของการไดรับความรูเพ่ิมขึน้ 1 คาดวาจะมี คะแนนมาตรฐาน
ของการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดบุรีรัมยเพ่ิมขึ้น 0.205 และ 0.132  
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการประยุกตใช 
 1) จากการศึกษาความรูในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย พบวา ประชาชนมีความ
รูอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงยังมีความรูนอยในเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย ดังน้ันควรมีการจัดอบรมใหความรูแก
ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย 
 2) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดบุรีรัมยควรมีนโยบายสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการติดตามและประเมินผลในการจัดการขยะมูลฝอยมามีสวนรวมในการเสนอปญหา วิเคราะหปญหาและหา
แนวทางแกไขปญหามูลฝอยในชุมชนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โครงการหรือกิจกรรมท่ีตรงตอความ
ตองการของประชาชน 
   3) ควรเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดและมีสวนรวมในการเสนอแนะวิธีการจัดการขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
   1) ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการมูลฝอยใหแกประชาชน เพ่ือใหทราบวิธีการใหทราบขอมูลขาวสาร
เร่ืองการจัดการมูลฝอยท่ีเหมาะสมกับกลุมและพ้ืนท่ี 
   2) ควรมีการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการกำหนดปญหาและสาเหตุของปญหาดาน
การจัดการมูลฝอยชุมชน 

 3) ควรมีการศึกษาดานความรูทัศนคติในการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานในการดูแล

ผูสูงอายุระยะยาวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) ในทีมหมอครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก กลุมตัวอยาง
คือ อสม. ท่ีปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 333 คน สุมตัวอยางโดยวิธีการแบงกลุม (Cluster random 
sampling) เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ระหวางวันท่ี 10 กุมภาพันธ - 10 มีนาคม 2563 วิเคราะหขอมูลโดยใช
ความถี ่รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหไคสแควร สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน และการ
วิเคราะหการถดถอยแบบพหคุูณแบบมีขัน้ตอน ผลการศึกษาพบวา การปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม. 
ในทีมหมอครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก อยูในระดับมาก รอยละ 45.6 ปานกลาง รอยละ 52.6 และนอย รอยละ 1.8 
สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม. อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ            
(p-value < 0.001) คือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (r = 0.487) การทำนายอิทธิพลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ พบวา 
ปจจัยที่มีความสัมพันธและสามารถทำนายการปฏิบัติงานในการดูแลผู สูงอายุระยะยาวของ อสม. รอยละ 24 คือ 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (Beta = .406)  

ผลการศึกษาคร้ังน้ีเสนอแนะใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบควรเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก อสม. ดวยการ
เสริมปจจัยจูงใจ ไดแก การชื่นชมผลการปฏิบัติงานท่ีดี การสนับสนุนบทบาทหนาท่ีและองคความรูในการดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาวอยางตอเน่ือง และปจจัยค้ำจุน ไดแก การประชุมชี้แจงขอมูลเก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุระยะยาวทุกเดือน และ
การประเมินผล รวมถึงความรวมมือท่ีดีของชุมชนและคาตอบแทนท่ี อสม. พึงไดรับ 
 
คำสำคัญ : การดูแลผูสูงอายุระยะยาว อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ทีมหมอครอบครัว 
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ABSTRACT 
This cross-sectional survey research aimed to study the factors affecting the performance 

of village health volunteers for long term care in the family care team Pitsanulok province.  The 
samples consisted of 333 village health volunteers of Pitsanulok.  These samples were selected 
by using cluster random sampling method.  The instrument used for data collection was 
questionnaires during the 10th Febualry -  the 10th March 2020.  The data were then analyzed by 
using frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi – square analysis, Pearson's Product 
Moment Correlation Coefficient statistics, and Stepwise Multiple Regression Analysis. The results 
of the study found that the performance of village health volunteers for long term care was shown 
firstly at a high level accounted for 45.6%, followed by a moderate level accounted for 52.6%, and 
lastly at a low level accounted for 1 . 8 %  respectively; whereas, the factor that related to the 
performance of village health volunteers for long term care were statistically significant ( p- value 
< 0.05) was the work motivation (r = 0.487). The prediction of influence using multiple regression 
statistics revealed that the factors that correlated and could predict the performance of village health 
volunteers for long term care at 24 % was the work motivation (Beta = .406). 

The results of this study suggest that the responsible agencies in the area should increase 
village health volunteer work efficiency with enhancing work motivation both motivation factors, 
for instance, appreciating the good performance of village health volunteers and supporting 
knowledge in long term care continuously and hygiene factors, for instance, a meeting to inform 
long term care in the family care team data every month, and evaluation of the village health 
volunteers, including good cooperation of the community, and the appropriate compensation. 
 
Keywords : Long Term Care, Village Health Volunteers, Family Care Team 
 

บทนำ 
แนวคิดการสาธารณสุขมูลฐานที่สำคัญประการหนึ่งคือ การมีสวนรวมของชุมชน โดยการสรางอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) ในการจัดการกับปญหาสาธารณสุขในทองถิ่นดวยความสมัครใจ และมีความพรอมใน
การดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยผานกระบวนการอบรม หลักสูตรฝกอบรมมาตรฐานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน ดังนั้น อสม. จึงเปนกำลังสำคัญจากภาคประชาชนที่มาทำงานรวมกับบุคลากรสาธารณสุข 
เปนกลุมแกนนำท่ีสรางความเขมแข็งทางดานสุขภาพใหกับประชาชนอยางตอเน่ือง บทบาทของ อสม. ไดเปลี่ยนแปลง
ไปตามสภาพแวดลอมและบริบทสังคม จากอดีตที่เนนการปองกันควบคุมโรคติดตอมาเปนการสงเสริมใหประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะบทบาทการดูแลสุขภาพท่ีบานเพ่ือสงเสริมสุขภาพกลุมเปาหมายท้ังวัยเดก็ หญงิ
ตั้งครรภ ผูพิการในชุมชน และการดูแลผูสูงอายุ ท้ังในสวนท่ีสามารถดูแลชวยเหลือตนเองไดและชวยเหลือตนเองไมได 
รวมถึงผูสูงอายุท่ีตองอยูตามลำพังและเจ็บปวยดวยโรคเร้ือรัง ซ่ึงเปนปญหาเชิงสังคมและปญหาสาธารณสุขท่ีเพ่ิมมาก
ขึ้น (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2554) นอกจากน้ี อสม. ยังมีสวนชวยยกระดับคุณภาพงานบริการดานสาธารณสุขใน
การดูแลสุขภาพตนเองและจัดการระบบสุขภาพชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข (กองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน, 2557) ดังน้ัน เพื่อการพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับระบบบริการปฐมภูมิ หนวยงานใน
ระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขจึงไดจัดตั้ง ทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) (สำนักบริหารการ
สาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557) เพื่อใหบริการดานสุขภาพ กับประชาชนทุกครัวเรือน โดยมี
บุคลากรทำงานรวมกันเปนทีม ตั้งแตระดับชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัด โดยมีบุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานใน

341

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทำหนาท่ีประสานการใหบริการสุขภาพท่ีบาน และการสงตอไปยังโรงพยาบาล โดยมี
แพทยโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลท่ัวไป หรือโรงพยาบาลศูนยเปนท่ีปรึกษา มีภาคีเครือขายเปนสวนรวมในการดูแล 
ดังน้ันกลไกสำคัญท่ีมีสวนในการยกระดับคุณภาพงานบริการดานสาธารณสุขตามนโยบาย น่ันคือการท่ี อสม. เขารวมทีม
หมอครอบครัวเพ่ือใหเกิดการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพอยางครอบคลุม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวย
ครอบครัว ชุมชนอยางใกลชิด เขาถึง เขาใจ (สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557) 
โดยมุงเนนอุดมการณของ อสม. และการบริหารจัดการสุขภาพ เนื่องจากการจัดการที่ดีชวยใหเกิดการประสานความ
รวมมือ ตลอดจนสามารถตอบสนองตอความตองการของบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพดวย (วรางคณา ผลประเสริฐ, 
2554: 6) อยางไรก็ตาม แรงจูงใจเปน ตัวแปรสำคัญประการหนึ่งที่จะทําใหประสิทธิภาพของการทํางานเพิ่มมากขึ้น
นอกเหนืออุดมการณท่ีมีอยูภายในบุคคล เพราะ แรงจูงใจ คือ สิ่งท่ีอยูภายในตัวบุคคลเปนแรงขับเปนพลังของแตละคน
ที่ทำใหกระทำอยางใดอยางหนึ่งจนสำเร็จโดยมีกระบวนการเกิดจากการที่มนุษยทุกคนมีความคาดหวังความตองการ 
(Needs)และเปาหมายในชีวิตทำใหเกิดแรงขับ (Drive)เพ่ือนำไปสูเปาหมาย (Goals) (สุชาดา สุขบำรุงศิลป ,2553) 

จังหวัดพิษณุโลก มีประชากรทั้งหมดจำนวน 884,192 คน มีประชากรผูสูงอายุจากทะเบียนราษฎร จำนวน 
156,381 คน ไดรับการคัดกรอง 111,440 คน (รอยละ 85.76) พบวา ผูสูงอายุกลุมชวยเหลือตนเองและคนอื่นได(ติด
สังคม) จำนวน 103,788 คน คิดเปนรอยละ 98.13 กลุมชวยเหลือตนเองไดแตชวยเหลือคนอ่ืนไมได (ติดบาน) จำนวน 
1,320 คน คิดเปนรอยละ 1.18 และกลุ มชวยเหลือตนเองไมได(ติดเตียง) จำนวน 522 คน คิดเปนรอยละ 0.47 
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, 2562) มีจำนวน อสม.จำนวน 17,334 คน คิดเปนอัตราผูสูงอายุ ตอ อสม. 
เทากับ 9 : 1 ซ่ึงหมายความวา โดยเฉลี่ย อสม.1คน ดูแล ผูสูงอายุ จำนวน 9 คน 

จากขอมูลสุขภาพและบทบาทในการปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาท่ีสาธารณสุข ดานการดูแลผูสูงอายุ ของ อสม. 
ในทีมหมอครอบครัวระดับชุมชน ท่ีเปนไปตามนโยบายการดูแลสุขภาพผูสูงอายุในระยะยาว (Long Term Care) 
ภายใตแผนการดำเนินงานดานผูสูงอายุตามยุทธศาสตรชาติ ระยะยาว 20 ป (2560-2579) ผูวิจัยในฐานะบุคลากร
สาธารณสุขปฏิบัติงานในระบบบริการปฐมภูมิ จึงสนใจศึกษาหัวขอวิจัยท่ีเปนประโยชนน้ี ทำใหไดขอมูลการปฏิบัติงาน 
ของ อสม. ในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุในระยะยาว (Long Term Care) และผลการวิจัยสามารถนำมาใชในการวางแผน
เก่ียวกับการปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงเปนประโยชน
ตอการพัฒนาศักยภาพของ อสม. ดานการดูแลผูสูงอายุรวมกับทีมหมอครอบครัว สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพภาค
ประชาชนใหมีประสทิธิภาพ ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก 
2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม.ในทีมหมอครอบครัว จังหวัด

พิษณุโลก 
 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม. ในทีม

หมอครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก ผูวิจัยไดประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg (1959) ไดแก ปจจัยการจูงใจและ
ปจจัยค้ำจุน ทฤษฎีความรูของบลูม (1965) การปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว 
(สํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข, 2558) และการดูแลผูสูงอายุระยะยาว 
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(โดยสำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ,2553) เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบดวย ตัวแปร
อิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ความรูเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุระยะยาว และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตัวแปรตาม 
ไดแก การปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมูบาน จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 17,334 คน(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, 2562) กลุม
ตัวอยางประชากรที่ศึกษา ไดแก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน จังหวัดพิษณุโลก โดยกำหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางโดยใชสูตรการคำนวณของ Daniel (2010) ไดกลุมตัวอยางจำนวน 317 คน เพื่อปองกันการสูญหายของกลุม
ตัวอยางหรือความผิดพลาดจากการเก็บขอมูล ผูวิจัยจึงขอเก็บขอมูลกลุมตัวอยางเพ่ิมอีก รอยละ 5 เทากับ 15.85 คน 
ปดเปน 16 คน รวมทั ้งสิ ้นเปน จำนวน 333 คน ซึ ่งไดจากการสุมตัวอยางโดยวิธีการแบงกลุม (Cluster random 
sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ีแบบสอบถามประกอบดวย 4 สวน ดังน้ี สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับ
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล จำนวน 8 ขอ สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูเก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุระยะยาว จำนวน 15 ขอ 
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ำจุน จำนวน 20 ขอ 
สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาว จำนวน 16 ขอ แลวนำเครื่องมือเสนอให
ผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเน้ือหา มีคาดัชนีความสอดคลอง 0.702 แลวหา
คาเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยนำแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จำนวน 30 คน แลวหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) โดย ปจจัยความรูเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุระยะยาว เทากับ 0.818 ปจจัยแแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 0.880 ปจจัยการปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาว 0.957 และความเท่ียงของแบบสอบถามโดยรวม
เทากับ 0.895 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะห
ถดถอยพหุแบบขั้นตอน 
 

ขอพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย 
โครงการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมูบานในทีมหมอครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก ผานการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2563 ตามรหัส โครงการเลขที่ HE-WTU542840 เอกสารรับรอง
เลขท่ี WTU2563-0009 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 73.0 มีอายุมากกวาหรือเทากับ 50 ปขึ้นไป 

มากท่ีสุด รอยละ 58.6 โดยมีอายุต่ำท่ีสุด 23 ป และอายุสูงท่ีสุด 85 ป สถานภาพสมรส มากที่สุด รอยละ 73.0 สวน
ใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา รอยละ 49.5 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากท่ีสุด รอยละ 58.6 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน <5,000 บาท รอยละ 62.8 โดยมีรายไดตอเดือนต่ำท่ีสุด 800บาท สูงท่ีสุด 30,000 บาท สวนใหญ
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เคยไดรับการอบรมเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุ รอยละ 61.6 โดย ไดรับการอบรมฟนฟู อสม.มากที่สุด รอยละ 19.7           
เปน อสม.มามากกวา 15 ป มากท่ีสุด รอยละ42 โดยมีระยะเวลาท่ีในการเปน อสม.สูงท่ีสุด 42 ป นอยท่ีสุด 1 ป  

2. ความรูเก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ ของ อสม.ในทีมหมอครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม
อยูในระดับมากรอยละ 63.10 รองลงมาอยูในระดับปานกลางรอยละ 33.93และระดับนอยรอยละ 3.00 

3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอสม.ในทีมหมอครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมอยูใน ระดับมาก รอยละ 
61.3 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 37.5 และระดับนอยรอยละ 1.2 และเม่ือพิจารณาระดับแรงจูงใจ รายดาน
พบวา ปจจัยจูงใจระดับมาก 3 ลำดับแรก ไดแก ดานความสำเร็จในงาน รอยละ 87.1 ดานความรับผิดชอบในงาน รอยละ 
84.4 และ ดานการยอมรับนับถือ รอยละ 84.1 สวนปจจัยค้ำจุนที่อยูในระดับมาก 3 ลำดับแรก ไดแก ดานสภาพการ
ทำงาน รอยละ 79.0 ดานนโยบายและการบริหารงาน รอยละ 77.8 และ ดานเงินเดือน/สวัสดิการ รอยละ 74.8  

4. ระดับการปฏิบัติงานของอสม.ในทีมหมอครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมอยูใน ระดับ ปานกลาง 
รอยละ 52.6 รองลงมาอยูในระดับมาก รอยละ 45.6 และระดับนอยรอยละ 1.81 

5. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม. ในทีมหมอ
ครอบครัว วิเคราะหโดยใชคาไคสแควร พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
และการอบรมเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุ อายุ รายไดตอเดือน และระยะเวลาในการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมูบาน ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว จังหวัด
พิษณุโลก (p-value > 0.05)  

6. ความสัมพันธระหวางความรูเก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุระยะยาวกับการปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะ
ยาวของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันพบวา ความรูเกี่ยวกับการดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว (r = 0.007) ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม. ในทีมหมอ
ครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก (p-value > 0.05)  

7. ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับการปฏิบตัิงานในการดูแลผูสูงอายรุะยะยาวของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว 
โดยใชสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (r = 0.487) มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
การปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p-value < 0.05) ซึ่งยอมรับสมมติฐานของการวิจัยขอที่ 3 ท่ีระบุวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก (ดังตารางท่ี1) 
ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานกับการปฏิบัตงิานในการดแูลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม.    

ในทีมหมอครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก วิเคราะหดวยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (n=333) 

 
ตัวแปร 

การปฏิบัติงานในการดแูลผูสูงอายุระยะยาวของ  
อสม. ในทีมหมอครอบครวั 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) p-value 
   

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน .487 <0.001* 
   

คา p-value < 0.05 
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8. ปจจัยสวนบุคคล ความรู และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (ปจจัยการจูงใจ ปจจัยค้ำจุน) เปนตัวแปรทำนาย
การปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม. จังหวัดพิษณุโลก โดยวิเคราะหดวยการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบมีขั้นตอน พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม. ในทีมหมอ
ครอบครัวอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) ไดแก แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยสามารถคาดทำนายการ
ปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว รอยละ 24 และปจจัยท่ีสามารถคาดทำนายการ

ปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว ไดดีท่ีสุดโดยพิจารณาจากคา β คือ แรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงาน (β =.406) ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานขอท่ีระบุวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานใน
การดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว (ดังตารางท่ี2) 
ตารางที่ 2 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบมีข้ันตอน ระหวางตัวทำนายและการปฏิบัติงานในการดแูลผูสูงอายุ

ระยะยาวของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก (n=333) 

ตัวแปรการทำนาย B Std. 
Error (B) 

Standardized 
Coeffcients 

(Beta) 

t p – value* 

      
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน .406 .040 .487 10.146 <0.001 

      

B (0) = 30.062, Std. Error B (0) = 3.271, R2= 0.237, Adj. R2 = 0.235, Sig F < 0.001  
 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของอาสาสมัคร ธารณสุขประจำ

หมูบานในทีมหมอครอบครัว จังหวัดพิษณุโลกสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังตอไปน้ี 
1. ระดับการปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของอสม. ในทีมหมอครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาว ในทีมหมอครอบครัว 
อยูในระดับปานกลาง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52.6 รองลงมาคือ ระดับมากและระดับนอย คิดเปน รอยละ 45.6 และ 
1.8 ตามลำดับ สามารถอธิบายไดวา บทบาทของ อสม. ในทีมหมอครอบครัวตามที่ สํานักบริหารการสาธารณสุข 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข (2558) กำหนดไววาอสม. มีบทบาทหนาที่สำคัญในฐานะผูนำการ
เปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรม สุขภาพอนามัย (Change agents) การสื่อสารขาวสารสาธารณสุข การแนะนำเผยแพร
ความรู  การวางแผน และประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนการใหบริการสาธารณสุขดานตาง ๆ เชน             
การสงเสริม สุขภาพ การเฝาระวังและปองกันโรค การชวยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นตน โดยใชยาและเวชภณัฑตาม
ขอบเขตท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด การสงตอ ผูปวยไปรับบริการ การฟนฟูสภาพ และจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพภาค
ประชาชนในหมูบาน/ทองท่ีและชุมชน/ตำบล ตามโครงการตำบลจัดการสุขภาพ ซ่ึงเปนภาระงานของ อสม. ในทีมหมอ
ครอบครัวท่ีตองปฏิบัตอิยางทุมเทเสียสละ และจากขอมูลสวนบุคคลของกลุมตวัอยางการวิจัยน้ี พบวา สวนใหญเปนเพศ
หญิง (รอยละ 73.0) สถานภาพสมรสคู (รอยละ 73.0) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (รอยละ 58.6) และมีรายไดตอเดือน
เฉลี่ย 5,518 บาทตอเดือน แมวารอยละ 61.6 ของกลุมตัวอยางเคยไดรับการอบรมเก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุ และเปน อสม. 
เกิน 15 ป (รอยละ 42.9) แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนแมบานของครอบครัว อยูในวัยกลางคนและจำนวน
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หน่ึงอยูในวัยชรา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีรายไดตอเดือนเฉลี่ยคอนขางต่ำ มีภาระรับผิดชอบงานบานรวมกับ 
ภาระงาน อสม. ในทีมหมอครอบครัวซ่ึงตองใหความชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบรวมถึงผูปวยท่ีสงตัวกลับมา
พักฟนท่ีบาน บางรายเปนผูปวยผูสูงอายุท่ีตองดูแลในระยะยาว บางก็มีสภาพความพิการและขาดผูดูแล ภารกิจดังกลาว
ทําให อสม. สวนใหญมีการปฏิบัติงานในการดูแลผู สูงอายุระยะยาว ในทีมหมอครอบครัว อยู ในระดับปานกลาง 
สอดคลองกับการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของขวัญเมือง แกวดำเกิง และคณะ (2559, หนา 6-16) ศึกษาเร่ือง 
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานในทีมหมอครอบครัว ไมสอดคลองกับการศึกษาของปรางค จักรไชย 
อภิชัย คุณีพงษ วรเดช ชางแกว (2560, หนา 17-25) ศึกษาเรื ่อง ปจจัยที ่มีผลตอการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ หมูบาน (อสม.) ในทีมหมอครอบครัว จังหวัดปทุมธานี และไมสอดคลองกับการศึกษาของตวงพร 
กตัญุตานนท และคณะ. (2561,หนา 1-12) ศึกษาเร่ือง การปฏิบัติงานเก่ียวกับโรคเบาหวานตามบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน : โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน กลุมตัวอยางเปน อสม. จำนวน 100 ราย ผลการศึกษาพบวา การปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคเบาหวานตาม
บทบาทของ อสม.อยูในระดับสูง และยังไมสอดคลองกับการศึกษาของ สิทธิพร เกษจอย (2560, 163-173) ศึกษาเร่ือง 
บทบาทการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลโนนทอน 
อำเภอเมืองขอนแกน. ผลการศึกษาพบวา การปฏิบัติงานของ อสม. ภาพรวมอยูในระดับมาก 
2 ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของอสม. ในทีมหมอครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก 

2.1 ปจจัยสวนบุคคล ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม. ในทีมหมอ
ครอบครัว (P-value > 0.05) โดยวิเคราะหดวยสถิติไคสแควรและสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน พบวา เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายไดตอเดือน การอบรมเก่ียวการดูแลผูสูงอายุ และระยะเวลาการเปน 
อสม. ไมมีผลตอการปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม. ในทีมหมอครอบครัวสามารถอธิบายไดวาไมวา
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน จะเปนเพศใด อายุมากหรือนอย สถานภาพสมรสหรือไม ระดับการศึกษาใด 
ประกอบอาชีพหลักอะไร มีรายได ตอเดือนเทาไหร เคยไดรับการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุหรือไม แมวาจะเปน 
อสม.มานานเทาไหร ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว 
พิษณุโลก ท้ังน้ีอาจเน่ืองจาก อสม.เปนบุคคลในชุมชน และผูสูงอายุไดถือวาเปนเครือญาติ ดังน้ัน การดูแลผูสูงอายุซ่ีง
เปนการถือปฏิบัติอยูแลวในสังคมชนบทเม่ือพิจารณาจากคุณสมบัติของ อสม. ท่ีกำหนดไววา สมัครใจและเสียสละเพ่ือ
การดำเนินงานสาธารณสุข ประสงค จะเขารวมการดำเนินงานสาธารณสุขและตองการพัฒนาชุมชนของตนเอง มีเวลา
ใหกับการทำงานในบทบาท อสม. (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2554) ซึ่งเปนคุณสมบัติเบื้องตน จึงทำให อสม.           
ที่ทำงานในชุมชน มีความพรอมในการอาสาเขามาปฏิบัติงานตั้งแตตน จึงทำให ปจจัยสวนบุคคล ไมมีผลตอการ
ปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว 

2.2 ความรูกับการปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว ผลการศึกษาพบวา 
ความรูเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม. (r = 0.007.) ไมมีความสัมพันธกับ การปฏิบัติงานในการดูแล
ผูสูงอายุระยะยาวของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว (p-value >0.05) ซ่ึงปฏิเสธ สมมติฐานของการวิจัยขอท่ี 2 ท่ีระบุวา 
ความรูกับการปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว เมื่อพิจารณาขอมูลสวนบุคคล
ของกลุมตัวอยางท่ีพบวา เกินคร่ึงหน่ึงมีอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป รอยละ 58.6 อายุเฉลี่ยเทากับ 51.9 ป และรอยละ 42.9 
ของกลุมตัวอยาง เปน อสม. มานานมากกวา 15 ป และรอยละ 34.6 เปน อสม. ระหวาง 6–14 ป ระยะเวลาในการเปน 
อสม. เฉลี่ย 13.23 ป อีกท้ังเคยไดรับการอบรมเก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุ รอยละ 61.6 จึงเปนเหตุใหเกิดความรูท่ีอยูใน
ตัวคนหรือความรู โดยนัย (Tacit Knowledge) จากประสบการณที ่ อสม. สั ่งสม และความรู ที ่ชัดแจง (Explicit 
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Knowledge) จากการอบรมและการชี้แนะจากทีมสุขภาพที่ทำงานรวมกัน สงผลใหระดับความรูในการดูแลผูสงูอายุ
ระยะยาวภาพรวม อยูในระดับมาก (รอยละ 63.1) และการท่ีกลุมตัวอยางสวนมากมีอายุและประสบการณการทำงานใน
บทบาท อสม. มาก จึงมีความคุนเคยกับการปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาว ในทีมหมอครอบครัว จึงทำใหผล
การวัดความรูไปในทางเดียวกัน และไมพบความสัมพันธระหวางความรูและการปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาว
ของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว สอดคลองกับการศึกษาของ ตวงพร กตัญุตานนท และคณะ (2561,หนา 1-12) 
ประคองจิตร ขุลีเทาว, วรางคณา จันทรคง, สมโภช รติโอฬาร (2558) 

2.3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบวากลุม
ตัวอยางมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 61.3 พิจารณารายดาน ท้ังปจจัยจูงใจและปจจัยค้ำ
จุน อยูในระดับมาก มากกวารอยละ 70 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (r = 0.487) ปจจัยค้ำจุน (r =0.448) ปจจัยจงูใจ             
(r= 0.459)มีความสัมพันธเชิงบวกกับการปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว 
จังหวัดพิษณุโลก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ซึ่งยอมรับสมมติฐานของการวิจัยขอที ่ 3 ท่ีระบุวา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุ ระยะยาวของ อสม. ในทีมหมอ
ครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานสามารถทำนายการปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาวของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก รอยละ 24 คา Beta = 0.406 สามารถอธิบายไดจาก              
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2539) ท่ีกลาววา การจูงใจบุคคลเปนเร่ืองท่ีสำคัญและสลับซับซอนเทคนิคท่ีสำคัญในการ
จูงใจ ประกอบดวย เงิน การมีสวนรวม และคุณภาพชีวิตการทำงาน อยางไรก็ตาม เฮอรซเบอรก (1959) ไดอธิบายการ
จูงใจบุคคลใหทำงานอยางมีประสิทธิภาพดวยทฤษฎีสองปจจัย (Herzberg’s Two Factor Theory) วา ทําอยางไรจะ
จูงใจคนในการทํางานไดเปนอยางดี โดยเห็นวา นอกจากเงินจะมีความสำคัญแลว ความม่ันคง และบรรยากาศท่ีดีในท่ี
ทำงาน ก็เปนสิ่งจูงใจเชนเดียวกัน แนวคิดเก่ียวกับปจจัยจูงใจท่ีทำใหคนอยากทำงาน ประกอบดวย 2 ปจจัยคือ ปจจัยจูง
ใจ หรือ ปจจัยกระตุน(Motivator factors) และปจจัยค้ำจุน หรือปจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) สอดคลองกับ
การศึกษาของ สุดปรีชา เตียติวิริยะกุล (2560) ศึกษาการมีสวนรวมของ อสม. ในงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ อำเภอ
ปาย จังหวัดแมฮองสอน ผลการศึกษาพบวา อสม. มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง มากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 67.1 และสอดคลองกับการศึกษาของปรางค จักรไชย อภิชัย คุณีพงษ วรเดช ชางแกว (2560, หนา 17-25) 
ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมูบาน (อสม.) ในทีมหมอครอบครัว 
จังหวัดปทุมธานีพบวา ผลการวิเคราะหความสัมพันธ พบวา แรงจูงใจ (ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ำจุน) ในการปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานของ อสม.ในทีมหมอครอบครัว อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
3. ปญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว จังหวัด
พิษณุโลก  

ปญหา อุปสรรคเก่ียวกับการปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว มากท่ีสุด
คือ เคร่ืองมือทางการแพทยพ้ืนฐาน เชน เคร่ืองวัดความดันโลหติ เคร่ืองวัดน้ำตาลในกระแสเลือด ไมเพียงพอ ชำรุด และ
เปลี่ยนรุน ทำใหไมคุนเคย/ใชไมได คิดเปนรอยละ 28.7 และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาวของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว มากท่ีสุด คือ อสม. ควรเยี่ยมผูสูงอายุคร้ังละหลายคนพรอมกันและจัดเตรียม
อุปกรณ เคร่ืองมือทางการแพทยพ้ืนฐานใหพรอมใช คิดเปนรอยละ 36.9 ซ่ึงสามารถอธิบายไดวาในสภาพสังคมปจจุบัน
สวนใหญเปนสังคมครอบครัวเดี่ยว ผูสูงอายุอยูบานคนเดียว จึงเกิดความไมไวใจบุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคลใน
ครอบครัว อีกท้ังสภาพรางกายท่ีเสื่อมโทรม มีปญหาการมองเห็น การไดยินตลอดจนการรับรู จึงอาจทำใหเกิดความไม
ม่ันใจในการท่ีจะมีปฏิสัมพันธกับ อสม. 
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 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
 ขอเสนอแนะดานนโยบาย 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ควรกำหนดนโยบายและยุทธศาสตรการดำเนินงานการสนับสนุน
การทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู บาน สงเสริมการปฏิบัติงานในการดูแลผู สูงอายุระยะยาวของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานในทีมหมอครอบครัว โดยจัดทำแผนงานโครงการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
อยางตอเน่ือง ตลอดจน จัดหาเคร่ืองมืออุปกรณพรอมท้ังการเพ่ิมทักษะการใชเคร่ืองมืออุปกรณ รวมถึงทักษะในการใช
การสื่อสารออนไลนในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหทันกับความเปลี่ยนแปลง 
ขอเสนอแนะการนำผลวิจัยไปประยุกตใช 

1. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ควรไดรับพัฒนาศักยภาพการปฏิบตัิงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาว
ในทีมหมอครอบครัว โดยการเขารวมการอบรมที่หนวยงานสาธารณสุขหรือหนวยงานที่เกี่ยวของจัดขึ้นอยางตอเนื่อง 
และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการทำงาน การศึกษาดูงานเร่ืองการดูแลผูสูงอายุระยะยาวเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือกระตุน
การมีสวนรวมและไดศึกษาแบบอยางท่ีดีในการทำงาน จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานในชุมชนอ่ืนๆ  

2. ควรใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานเขามามีสวนรวมในการสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมการดูแล
ผู สูงอายุระยะยาว และมีสวนรวมในการตัดสินใจปรับปรุงขั ้นตอนการดูแลผู สูงอายุระยะยาวในชุมชนเนื่องจาก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานเปนคนในพ้ืนท่ีและรูถึงความตองการของคนในชุมชนเปนอยางดี จะทำใหงานท่ี
ออกมาตรงกับความตองการของคนในชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานจะรูสึกภาคภูมิใจและจะมีสวน
รวมในการทำกิจกรรมตางๆมากขึ้น  

3. เจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานรวมกับ อสม. และในทีมหมอครอบครัว ควรเสริมแรงจูงใจดวยการใหการ
ยกยอง ชมเชย ใหขอมูลขาวสารดานสุขภาพอยางสม่ำเสมอ รวมถึงรวมทีมเยี่ยมบานเพ่ือเพ่ิมความม่ันใจและความสำเร็จ
ในงานแก อสม. 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาปจจัยทำนายการปฎิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว
นอกเหนือจากปจจัย ความรู แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ท่ีงานวิจัยน้ีสามารถทำนายไดเพียงรอยละ 24 เชน ความผูกกัน
ตอองคกร บรรยากาศองคกร คุณภาพชีวิตการทำงาน เปนตน  

2. ควรมีการศึกษาการปฎิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของ อสม. ในมุมมองของผูสูงอายุ และการ
ปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในมุมมองของ อสม. 

3. ควรมีการศึกษาการปฏิบัติงานของ อสม. ในภาวะวิกฤติ เชน ภาวะวิกฤติจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 
โดยศึกษาตัวแปรแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีสงเสริมการปฏิบัติงานของ อสม. ในภาวะวิกฤติ  
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