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Abstract
Research on factors affecting public stress In Chatuchak, Bangkok, there is a 

purpose 1) to study the factors that affect people's stress. In Chatuchak, Bangkok 2) to 
compare the factors that affect public stress. In Chatuchak, Bangkok, classified by personal 
factors. The population used in this research included 53,385 people in Chatuchak, 
Bangkok, with a sample size of 397, using statistical formulas used to calculate the size of 
Taroyamane's sample. The tools used to collect data are questionnaires, statistics used to 
analyze data, including percentage, average, t-test, and F-Test. The results showed that 
studies of factors affecting people's stress In Chatuchak, Bangkok It found that the majority 
of respondents were 225 males, 56.68 percent of the most eligible age groups: 113 between 
46 - 55 years old, the most of which were undergraduates, 47.86 percent of whom earned a 
monthly income between 5,000 - 10,000 Baht 223 persons 56.17 percent Occupations
government / state enterprises 160 persons 40.30 percent of dependent family members 269 
persons 67.76 percent. And 1) The level of opinion on factors affecting public stress In 
Chatuchak, Bangkok, opinions were found to be very high, with an average score of 3.61, 
considering the roles at a very high level. The average 4.04 social relations is very high. 
The average of 3.77 on the work system is very high. The 3.56 average for career 
progression is moderate, the average 3.37 in the environment is moderate, the average is 
3.33. 2) Studies comparing factors affecting public stress In Chatuchak, Bangkok, classified 
by personal factors such as gender, age, education level. Monthly income, occupation, and 
number of dependent family members It was found that gender, age, education level were 
different. There are differences in opinions as a whole. Statistically significant at .05 and 
monthly income segment The number of family members with different adoptions. There 
are no differences in overall opinions. 

Keyword : The stress
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People’s knowledge and understanding of structure and expectation toward the role 
of Subyai Subdistrict Administrative Organization 

 

    

   

 

 

1)  

 2) 

 

 

 

 

 

 

:

ABSTERACT
The Independent study entitled, People’s knowledge and understanding of structure 

and expectation toward the role of Subyai Subdistrict Administrative Organization, is 
conducted with 3 objective. Firstly, it is desighted to study knowledge and understanding of 
people. Secoundly, it is aim to study expectation of people. Thirdly, it is purpose to study 
correlation between people’s backgrounds and their knowledge. 

This study found that many of sample group have a few knowledge of structure in 
Subdistrict Administrative Organization which is they have knowledge of its in lower of 
standard.  Sample group have the most expectation in promoting and supporting in education 
and have opportunity in participation to design local development plan.
   
Keyword : Subyai Subdistrict Administration Organization, expectation, role, duty  
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THE ROLE OF THE VILLAGE HEADMAN IN NEGOTIATING AND MEDIATING 
DISPUTES IN THE COMMUNITY OF PAK PHAYUN DISTRICT PHATTHALUNG 
PROVINCE
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Abstract
The objectives were 1) To study the level of the role of the village headman of Pak 

Phayun district Phatthalung province 2) to study negotiating and mediating disputes in the 
community level of Pak Phayun district Phatthalung province 3) To study and compare 
personal factors with the Role of the village headman in negotiating and mediating disputes in 
the community of Pak Phayun district Phatthalung province. The population in this research 
was village headman and village committee in the area of Pak Phayun district Phatthalung 
province 346 people using the whole population as a sample group. The data were collected 
through the application of rating scale questionnaires using descriptive statistics consisting of 
frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’ s correlation coefficient, Cronbach’s 
alpha coefficient, t test as well as F test. The findings showed as follows;

The level of role of the village headman of Pak Phayun district Phatthalung province, 
as a whole, found that the opinions were at the high level. That an average of 4.17

The negotiating and mediating disputes in the community level of Pak Phayun district 
Phatthalung province, as a whole, it was found that the opinions were at a high level. That an 
average of 3.68

The relationship between the factors role of the village headman of Pak Phayun 
district Phatthalung and negotiating and mediating disputes in the community level of Pak 
Phayun district Phatthalung province. The overall level is at a high level. The statistically 
significant positive correlation at 0.01 level ranged from 0.116 to 0.866.

The comparison of individual factors and the level of role of the village headman 
between the gender indicated that was difference in opinion (P = 0.019). The age different          
(P = 0.017) had different opinions. and different education level (P = 0.932) had not the 
different opinions. Moreover, occupation different (P = 0. 763) had not the different opinions. 
Finally, the different monthly income (P = 0.058) had not the different opinions. with the 
statistical significance at 0.05.

The comparison of individual factors and the negotiating and mediating between the 
gender indicated that was difference in opinion (P = 0.007) The age different (P = 0.021) had 
the different opinions. and different education level (P = 0.092) had not the different opinions. 
Moreover, occupation different (P = 0.011) had the different opinions. Finally, the different 
monthly income (P = 0.554) had not different opinions. with the statistical significance at 0.05

Keywords : Role of the Village Headman, Negotiating and Mediating Disputes in the Community
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Performances Effectiveness of the Subdistrict Headman and Village Headman in Chaloem 
Phrakiat District , Nakhon Ratchasima Province
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Abstract
The purposes of this research were to study the level of effectiveness in performing duties 

of the Subdistrict Headman and Village Headman in Chaloem Phrakiat District, Nakhon 
Ratchasima Province in order to compare the performance effectiveness of the Subdistrict 
Headman and Village Headman by personal factors, as well as to study the guidelines for 
improving the effectiveness of the village headmen's performance in Chaloem Phrakiat District, 
Nakhon Ratchasima Province. The quantitative method was used for this study. The sample in 
this research were 395 people living in Chaloem Phrakiat District, Nakhon Ratchasima Province. 
Questionnaires were used to collect the data, which was analyzed by using descriptive statistics 
consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test and One-way ANOVA. The 
results were shown that the effectiveness level of the village headmen's performance in Chaloem 
Phrakiat District, Nakhon Ratchasima Province consisted of 3 elements, which were the 
performance of the village headmen, the characteristics of the headmen, and the satisfaction of 
the citizen. The overall effectiveness level was at the highest level (  = 4.30). When considered 
in each aspect, it was found that the satisfaction of the citizen’s mean scores were at the highest 
level, followed by the performance of the village headman. The lowest level was from the 
characteristics of the headmen respectively. The results of a comparative data analysis on the 
performance effectiveness of the village headman in Chaloem Phrakiat District, Nakhon 
Ratchasima by personal factors, such as gender, age, educational level, occupation, and monthly 
income by the statistical significance level of .05. It was found that the sample, with different 
personal factors, had no different opinions on the performance effectiveness of the village 
headmen in Chaloem Phrakiat District, Nakhon Ratchasima Province. The development 
guidelines for the effectiveness of the Subdistrict Headman and Village Headman in Chaloem 
Phrakiat District, Nakhon Ratchasima Province are the relevant government agencies should 
continuously provide training programs and courses in order to develop knowledge on 
regulations and laws related to duties of the village headman, and also should consider the 
position compensation or increase the welfare to suit the increasing tasks. Also, the district 
administration should supervise the behavior of the village headman to behave in strict discipline 
and should pay more attention to the evaluation of the village headmen’s performance. By doing 
this, the people sector should have more participation in the examination of the village 
headman’s duties in order to develop their performance effectiveness. 

Key Words : Performance Effectiveness , Subdistrict Headman , Village Headman  
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ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
THE STUDY OF THE FACTORS AFFECTING ORGANIZATIONAL COMMITMENT 
OF THE PERSONNEL IN THE SUPHANBURI PROVINCIAL CULTURAL OFFICE
 
ผูวิจัย   ภาณุพงศ  ขุนสะอาดศรี 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
รองศาสตราจารย ดร.จรัสพงศ  คลังกรณ 
 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอ
ความผูกพันของบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  และ 2) เพื่อใหทราบขอมูลในการสงเสริมความ
ผูกพันระหวางบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ดวยการสัมภาษณเชิงลึก โดยสัมภาษณกลุมเปาหมาย
ตัวอยางจากบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรบุรี จำนวน 15 คน 
 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี มีความ
คิดเห็นสอดคลองกับแนวคิดของ Steers (1997) ดังนี ้ 1) ปจจัยสวนบุคคล (อายุ ความรู ความสามารถ ตำแหนง 
การศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคการ) 2) ลักษณะของงาน (การมีสวนรวมในการบริหารงาน การมีความ
อิสระในการปฏิบัติ ความกาวหนาในหนาท่ีการงานและงานท่ีทำใหมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่น) 3) ประสบการณ ท่ีไดรับ
ระหวางปฏิบัติงาน (การชวยเหลือเกื้อกูล การใหเกียรติซึ่งกันและกัน การพึ่งพาไดของบุคลากรและองคการ และ
ไดรับการยกยองใหความสำคัญกับบุคลากร) มีผลตอความผูกพันตอองคการท้ังสิ้น รวมท้ัง ปจจัยตางๆ ท่ีจะสงผลให
เกิดความผูกพันตอองคการ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ ปจจัยดานการตอบสนองความตองการ (ความกาวหนา 
คาตอบแทน และการประเมินเงินเดือน) ปจจัยดานการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีความเหมาะสมเพียงพอตอ
การปฏิบัติงาน และปจจัยดานสภาพแวดลอมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  

การสงเสริมใหเกิดความผูกพันระหวางบุคลากรตอองคการ มีดังนี้ 1) การสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวม 
ในการดำเนินงานขององคการมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยน (ทัศนคติ) เรียนรู (ประสบการ) 
เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น การยอมรับซึ่งกันและกัน 2) การมอบหมายงานที่มีความเหมาะสมตรงกับความสามารถ 
ความถนัด และความชอบ ซึ่งจะสงผลใหงานบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคการไดพรอมกับการสราง
ความผูกพันตอองคการมากข้ึน 3) ความรูสึกและความคาดหวังของสมาชิกในองคการเปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีมีความสำคัญ
ตอความผูกพันอยางยิ่ง ถาองคการไมสามารถตอบสนองความตองการของสมาชิกภายในองคการไดก็จะสงผลตอความ
ผูกพันของบุคลากรตอองคการ จึงเปนสาเหตุของการโยกยายหรือลาออกของบุคลากรขององคการนั่น ๆ  
 
คำสำคัญ : ปจจัยที่มีผลตอความผูกพัน  
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Abstract
This research is qualitative research with the objectives as follows 1) to study the 

factors affecting the organizational commitment of the personnel in the Suphanburi 
Provincial Cultural Office. 2) to acknowledge information for promoting the organizational 
commitment of the personnel of the Suphanburi Provincial Cultural Office. The research 
method is in-depth interviews by interviewing 15 persons of the Suphanburi Provincial 
Cultural Office as the target sample. 

The results of the research show that the factors affecting organizational commitment 
conforms to the concept of Steers (1997) were as follows : 1) Personal information (age, 
knowledge, competency, position, education and duration of work in the organization) 2) Job 
Descriptions (participation in administration, freedom of work, career advancement, and 
works that provides opportunities for interaction with others) 3) Acquired experiences during 
work (supporting, respecting, reciprocity between personnel and the organization, and giving 
importance to personnel). These are the factors affecting the organizational commitment 
totally, including various factors that will result in the commitment to the organization, which 
are organizational culture, Job Satisfaction (advancement, compensation and salary
assessment), Human Resource management that are appropriate and sufficient for performance
and Environmental factors or operational facilities.

Organizational Commitment Promotion are as follows 1) Promoting on personnel to 
participate more in the operation of the organization, which will lead to exchange (attitude) 
and learning (experience) for trusting one another. 2) Assigning tasks that are appropriate to 
their abilities, aptitudes and preferences, which will help to achieve the organization's goals 
or objectives along with creating greater engagement with the organization. 3) The feelings 
and expectations of organization members are an important factor. If the organization is 
unable to meet the needs of its members within the organization, it will affect the commitment 
of personnel to the organization. It is also the reason for the transfer or resignation of the 
personnel of that organization.

Keyword : the factors affecting organizational commitment
 
บทนำ 
 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เปนหนวยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมในสวนภูมิภาคมีบทบาท 
ภารกิจ หนาที่ในการทำนุบำรุงวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ โดยการบูรณาการกับทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนงาน
ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสรางสังคมดวยทุนทางวัฒนธรรมในพื้นท่ีดวยองคความรู มรดกทางภูมิ
ปญญาทองถ่ินใหเกิดประโยชนสุขแกชุมชน สังคม และประเทศสามารถยืนหยัดไดอยางภาคภูมิ ซึ่งมีการขับเคลื่อน
ภารกิจหลัก อยู 3 ดาน ดังนี้ 
 1. ดานวัฒนธรรม วัฒนธรรมจะดำรงคงอยูยืนยาว มีเอกลักษณความเปนไทย และสามารถปรับใหเขากับ
กาลสมัยไดเพียงใด ไมไดข้ึนอยูกับกระทรวงวัฒนธรรมเพียงลำพังแตข้ึนอยูกับประชาชนทุกคนในชาติ ทุกเพศ ทุกวัย 
ทุกสถานะทางสังคม กระทรวงวัฒนธรรมทำหนาท่ีเปนกระจกสะทอนใหคนในชาติเห็นวามีความเปลี่ยนแปลงใปท้ัง
จากภายในและภายนอกประเทศ ที่มีผลกระทบตอวัฒนธรรม และควรจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหลานั้น
อยางไร การจะผดุงรักษาสืบสานวัฒนธรรมเดิม และปรับกระแสวัฒนธรรมใหมที่หลั่งไหลจากภายนอกประเทศให
เหมาะสม และยังคงคุณคาอันดีงามของความเปนไทย ตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายในสังคม เพื่อวิเคราะห
จุดออน จุดแข็ง ขอดีขอเสีย โอกาสและสัญญาณอันตรายที่มีตอวัฒนธรรมไทย เพื่อใหวัฒนธรรมไทยมีลักษณะ  
พึงประสงค ซึ่งสามารถเปนปจจัยสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศชาติ 
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 2. ดานศาสนา ภารกิจดานศาสนามีสวนสัมพันธใกลชิดกับวัฒนธรรม ในฐานะท่ีศาสนาเปนหลักยึดเหนี่ยว
ทางจิตวิญญาณของคนในชาติ และมีบทบาทสำคัญยิ่งในการสงเสริมวัฒนธรรมท่ีใหคุณคาแกการทำคุณงามความดี 
การดำรงชีวิต โดยใชหลักคุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรทางศาสนา มีบทบาทสำคัญในการชี้แนะอบรมสั่งสอนให
เด็กและเยาวชนไดศึกษาหลักธรรมคำสอนของศาสดา ในศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อใหสามารถปรับใชในการแกไข
ปญหากับชีวิตประจำวัน เมื่อเกิดปญหาอุปสรรคในชีวิตจะไดรูจักปรับวิธีคิดของตนใหลวงพนปญหาอุปสรรคนั้นได  
โดยไมทำรายตนเอง บุคคลใกลชิดและบุคคลอ่ืน 
 3. ดานศิลปะ ภารกิจดานศิลปะมีขอบขายกวางขวางครอบคลุมศิลปะทุกแขนง ทั้งสิ่งที่จับตองไดและ  
จับตองไมได เปนทุนทางสังคม ขุมทรัพยแหงองคความรู เปนมรดกตกทอดจากคนรุนกอนๆ จึงตองทำนุบำรุงรักษา 
พัฒนาสรางสรรคตอยอดใหเกิดประโยชนสูงสุด และสงตอไปยังอนุชนคนรุนหลังตอไป รวมทั้งสงเสริมการ
สรางสรรคศิลปะรวมสมัย เพื่อเพิ่มพูนภูมิปญญาของคนรุนปจจุบัน  
 จากบทบาทและหนาที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีที่ไดกลาวมาแลวขางตน เปนภารกิจท่ี
ตองอาศัยความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีและความผูกพันของบุคลากรทุกระดับท่ีมีตอสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี อันจะนำพาใหสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีบรรลุภารกิจตางๆ ตามที่กำหนดเปาหมายไว           
ซึ่งความผูกพันตอองคการนั้นเปนสิ่งท่ีความสำคัญและควรสรางใหเกิดข้ึนภายในองคการเปนสิ่งท่ีจะทำใหองคการ
ดำเนินการไดสำเร็จตามเปาหมาย และวัตถุประสงคขององคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อบุคลากรเกิดความผูกพันตอ
องคการแลว ก็จะแสดงออกในรูปของความรัก ความศรัทธา การยอมรับเปาหมาย และใหคุณคากับองคการ ดวย
ความเต็มใจท่ีจะแสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมตอเนื่องหรือเกิดความตั้งใจท่ีจะทำงาน เชน การตรงตอเวลา ไม
ขาดงาน ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องโดยไมโยกยายหรือลาออก และมีแนวโนมท่ีจะอยูกับองคการไปตลอด ซึ่งบุคลากร
จะเกิดความเสียสละ อุทิศตน ทุมเทแรงกายและแรงใจ พรอมท่ีจะใชความรูความสามารถรวมท้ังประสบการณของ
ตน เพื่อนำมาพัฒนางานพฒันาองคการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอองคการอยางสูงสุด การท่ีบุคลากรจะ
เกิดความผูกพันตอองคการนั้น มีปจจัยตางๆ ท่ีอาจจะมีผลตอความผูกพันตอองคการหลาย ๆ ปจจัย 
 นักวิชาการหลายทานตางพยายามศึกษาหาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ เพื่ออธิบายพฤติกรรม
ความผูกพันตอองคการ จากการสำรวจเอกสารและงานวิจัย พบวา ตัวแปรตางๆ ท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการนั้น 
จะแตกตางกันไปตามความสนในของแตละนักวิชาการ เชน สเตียร (Steers, 1977, อางถึงใน วัลภา พัวพงษพันธุ, 2547)        
สรุปถึงความสำคัญของความผูกพันตอองคการวา 1) ความผูกพันตอองคการใชเปนตัวทำนายการเปลี่ยนงานได
ดีกวาความพึงพอใจในงาน 2) บุคคลที่มีความผูกพันสูงจะปฏิบัติงานไดดีกวาคนที่ความผูกพันต่ำ 3) ความผูกพัน
เปนตัวบงชี้ท่ีดีถึงความมีประสิทธิผลขององคการ และบารอน (Baron, 1986, อางถึงใน วัลภา พัวพงษพันธุ, 2547) 
กลาววา ความผูกพันตอองคการมีผลตอพฤติกรรมการทำงานหลายดาน เชน บุคคลท่ีมีความผูกพันตอองคการสูงจะ
มีอัตราการขาดงานและการเปลี่ยนงานต่ำ และจะไมคอยมองหาตำแหนงงานใหม นอกจากนี้ยังพบวา คนท่ีมีความ
ผูกพันสูงจะมีความพยายามและความตั้งใจในการทำงานสูง ซึ่งสงผลใหผลการปฏิบัติงานดีข้ึน 
 จากความสำคัญดังกลาว ทำใหผูวิจัยสนในที่จะศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากร
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี โดยจะศึกษาจากบุคลากรกลุมตัวอยางของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี เพื่อนำขอมูลที่เปนแนวทางและสงเสริมในการพัฒนาและวางแผนการรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ มีคุณภาพในการปฏิบัติงานใหคงอยู ใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคการ สามารถทำงานให
บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคองคการ และสรางความสำเร็จใหกับองคการอยางยั่งยืนตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค
ของการวิจัยดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันของบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
 2. เพื่อใหทราบขอมูลในการสงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  
 

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 จากการศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดนำแนวคิดของ สเตียส (Steers, 1997) มาประยุกตใช                  
ในการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี โดยสามารถ
นำมากำหนดเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 
  ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของบุคลากรในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และเพื่อให
ทราบขอมูลในการสงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยในครั้งนี้เปน
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitive Research) โดยผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 กลุมประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานภายในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบรุี 
จำนวน 38 คน 
 กลุมตัวอยาง ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานจางเหมาบริการ ของสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Prepositive Sampling) 
จึงใชวิธีการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลเปนสำคัญ (Key informants) โดยกำหนดระดับตำแหนงของกลุมตัวอยางท่ี
ตองการวิจัย ตำแหนง 3 คน รวม 15 คน ไดแก 

ความผูกพันในองคการ 
- ความเชื่อมั่นและการยอมรับ
เปาหมายและคานิยมขององคการ 
- ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายาม
อยางเต็มท่ีเพื่อประโยชนขององคการ 
- ความปรารถนาอยางยิ่งท่ีจะรักษาไว 
ซึ่งความเปนสมาชิกภาพในองคการ 

ปจจัยสวนบุคคล 
- อาย ุ
- การศึกษา 
- ระยะเวลาในการทำงาน 
- ความตองการความสำเร็จ 

ปจจัยดานลักษณะงาน 
- ความคาดหวังท่ีจะกาวหนาในหนาท่ี 
- ทัศนคติท่ีมีตอเพื่อนรวมงาน 
- คาตอบแทน 
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  1) ระดับชำนาญการพิเศษ  จำนวน 3 คน 
  2) ระดับชำนาญการ  จำนวน 3 คน 
  3) ระดับปฏิบัติการ  จำนวน 3 คน 
  4) พนักงานราชการ  จำนวน 3 คน 
  5) พนักงานจางเหมาบริการ  จำนวน 3 คน 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure 
Interview) หรือการสัมภาษณแบบเปนทางการ (Formal Interview) และคำถามในแบบสอบถามนั้นจะเปน คำถาม
แบบตายตัวเปนคำถามเดียวกันทั้งหมด ซึ่งจะสัมภาษณเปนรายบุคคลและกอนการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยจะได
กำหนดวันนัดหมายที่จะสัมภาษณ โดยแจงใหผูสัมภาษณทราบกอนลวงหนา โดยกำหนดเนื้อหาในการสัมภาษณ             
ท่ีเนนไปในเร่ืองของปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และ
นำขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาสังเคราะห วิเคราะห ประมวลผล และสรุปผล 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล 
 3. ตรวจสอบความสมบูรณของคำตอบ 
 4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาและวิเคราะหตอไป 
การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยมีข้ันตอนในการวิเคราะห ดังนี้ 
 1) ผูวิจัยนำเอาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณโดยตรง มาสังเคราะห วิเคราะหขอมูล ท่ีเกี่ยวกับความผูกพัน
ของบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
 2) นำเอาขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาแยกประเด็นคำถาม และนำมารวบรวมคำตอบวาแตละคนเหมือน
หรือแตกตางกันอยางไร 
 3) นำขอมูลท่ีไดจากการสอบถามมาเปรียบเทียบ แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถึง ขอมูล
พื้นฐานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี วาเหมือนหรือแตกตาง หรือขัดแยงอยางไร  
 4) นำขอมูลท่ีไดจากการเปรียบเทียบนำมาวิเคราะหรวมกัน เพื่อสรุปผลการวิจัยปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความ
ผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมถึงความคาดหวังท่ีผลใหเกิดความผูกพันของบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
เพื่อท่ีจะไดพิจารณาสงเสริมในเชิงขอมูลในการสรางความผูกพันระหวางบุคลากรกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบรุี 
โดยใชการนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา เพื่อใหไดขอมูลแบบเชิงลึก 
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ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยแบง
การนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ตอน ไดแก 1) ทัศนคติและความเขาใจเก่ียวกับความผูกพันในองคการ 
2) ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันของบุคลากรในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 3) ความคาดหวังท่ีทำใหเกิด
ความผูกพันตอองคการ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
1. ทัศนคติและความเขาใจเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอความผูกพันในองคการ 
 ผูใหการสัมภาษณไดใหความคิดเห็นเก่ียวกับ ทัศนคติและความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน
ในองคการในสวนของบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา เปนความรูสึก ความหวงใย ความสัมพันธ 
ระหวางคนกับองคการ ที่อยูรวมกันมาจนทำใหคนกับองคกรแยกกันไมออกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการพบปะ
พูดคุยรวมกิจกรรมกับเพื่อนรวมองคการ และการที่จะทำใหบุคลากรในองคการอยากทำงานในองคการไปตลอด 
โดยมีเพื่อนรวมงานที่ดี หัวหนาที่ดี ทำงานรวมกันอยางมีความสุขและชวยเหลือกันทำงานในองคการอยางบรรลุ
เปาหมายของงานนั่น ๆ บุคลากรจึงเกิดความรักและความภูมิใจในองคการเปนความผูกพัน ท่ีตองการเปนสวนหนึ่ง
ขององคการ การยอมรับในคานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ และปฏิบัติหนาที่ที ่ไดรับหมอบหมายอยางเต็มกำลัง
ความสามารถ เสียสละ เพื่อประโยชนขององคการ มีความรักความสามัคคี และพัฒนาองคการใหกาวหนาอยาง
ตอเนื่องไปในอนาคต  
2. ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของบุคลากรในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ผูใหการสัมภาษณไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปจจัยสวนบุคคล ซึ่งมีผลตอความผูกพันของบุคลากรตอ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ ปจจัยสวนบุคคลในดานของคุณวุฒิ วัยวุฒิ หรือวุฒิภาวะของแตบุคคล
ที่มีไมเทากัน อันเนื่องมาจากความหางของชวงอายุ ระดับตำแหนงความอาวุโส ซึ่งมีผลจากประสบการณในการ
ทำงานของแตละบุคคล ทำใหเกิดชองวางระหวางการทำงานและชองวางระหวางบุคลากรกับองคการ ดังนั้นการ
สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และระยะเวลาการอยูใน
องคการท่ีนาน ยอมสงผลใหเกิดความผูกพันกับองคการมากขึ้น 
 ผูใหการสัมภาษณไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปจจัยดานลักษณะงาน ซึ่งมีผลตอความผูกพันของบุคลากร
ตอสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ “การใหคนท่ีเหมาะสมใหทำงานท่ีเหมาะสม” (Put the right man 
on the right job) จะตองวางแผนและมอบหมายงานของบุคลากรใหเหมาะสมกับความสามารถ ความชอบ ความถนัด 
และความกาวหนาในสายอาชีพของแตละคน เพราะการเลือกใชคนใหเหมาะสมกับงาน ทำเกิดความผูกพัน มีแรงจูงใจ         
ในการทำงาน ซึ่งสิ่งเหลานี้ก็จะเปนปจจัยท่ีเชื่อมโยงไปสูความสำเร็จในองคการ สงผลตอความผูกพันของบุคลากร 
รวมทั้งการบริหารงานของผูนำองคการก็มีผลตอความผูกพัน ถาผูนำมีทัศนคติที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา มีการ
บริหารงานดวยความโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล ก็จะสงผลตอความผูกพันตอองคการมากข้ึนตามลำดับ 
 ผูใหการสัมภาษณไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปจจัยดานประสบการณในการทำงาน ซึ่งมีผลตอความผูกพัน
ของบุคลากรตอสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ เนื่องจากปจจัยดานประสบการณในการทำงานเปน
ทัศนคติตอเพื่อนรวมงานที่สามารถพึ่งพาไดและใหคำปรึกษาหารือหรือพูดคุยกันระหวางเพื่อนรวมงานภายใน
องคการไมวาจะเปนผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน หากไดรับความรวมมือท่ีดี พึ่งพาไดก็จะเกิดความผูกพันมิตรภาพท่ีดี 
สงผลตอความผูกพันของบุคลากรตอสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
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3. ความคาดหวังที่ทำใหเกิดความผูกพันตอองคการ 
ผูใหการสัมภาษณไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังท่ีทำใหเกิดความผูกพันตอองคการ โดยอธิบายไดวา  
 1. การสรางขวัญและกำลังใจใหแกบุคลากร การสรางแรงจูงใจในการทำงาน มีสวัสดิการการทำงาน        
การยกยองเชิดชู และความคาดหวังท่ีไดรับการตอบสนองจากหนวยงาน ในเร่ืองของความกาวหนาในสายงาน หรือ
มีการจัดกิจกรรมท่ีทำใหเกิดประสบการณพิเศษรวมกันระหวางสมาชิกในหนวยงาน เชน การเท่ียวดวยกัน การเลี้ยง
ตอนรับ การจัดเลี้ยงสำนักงานในโอกาสสำคัญตางๆ 
 2. การสรางวัฒนธรรมขององคการท่ีมีน้ำใจไมตรี เอ้ือเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือซึ่งกันและกันมีการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนระบบการปฏิบัติราชการแบบมีสวนรวม สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ แบบแผน และเรียนรู
วิธีการทำงานรวมกันดวยความสามัคคี รูหนาท่ีของตน ไมเอารัดเอาเปรียบ และมีจิตอาสา และสามารถแลกเปลี่ยน
แนวคิดในการทำงานเพื่อที่จะชวยกันพัฒนาองคการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผูนำตองเปนแบบอยางใน
ดานความรู ความสามารถ มีความยุติธรรม มีภาวะผูนำ และปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 3. สภาพแวดลอมภายในองคการมีความนาอยู รวมทั้งมีความพรอมในดานอาคาร สถานที่ และวัสดุ
อุปกรณท่ีจำเปนตองใชในการปฏิบัติงาน 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันของบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี มีความ
คิดเห็นสอดคลองกับแนวคิดของ Steers (1997) ที่พบวา ปจจัยสวนบุคคล ลักษณะของงานประสบการณที่ไดรับ
ระหวางปฏิบัติงาน มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการท้ังสิ้น ผลการวิจัยดังกลาวสามารถอธิบายไดดังนี้ 
 1. ลักษณะสวนบุคคลเปนปจจัยดานสภาพแวดลอมมีผลผูกพันตองานและความผูกพันตอองคการ หมายถึง 
ตัวแปรตางๆ ท่ีระบุคุณสมบัติของบุคคลนั้น ๆ เชน อายุ การศึกษา อายุงาน ความตองการความสำเร็จ จากการวิจัย
พบวา การที่บุคคลากรท่ีมีคุณวุฒิ วัยวุฒิ หรือวุฒิภาวะที่แตกตางกัน อันเนื่องมาจากความหางของชวงอายุ ระดับ
ตำแหนงความอาวุโส ซึ่งมีผลจากประสบการณในการทำงานของแตละบุคคล ทำใหเกิดชองวางระหวางการทำงาน
และชองวางระหวางบุคลากรกับองคการ ดังนั้นการสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการดำเนินงานของสำนกังาน
วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และระยะเวลาการอยูในองคการท่ีนาน ยอมสงผลใหเกิดความผูกพันกับองคการมากข้ึน 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมชัย แกวละเอียด (2531) ท่ีไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของขาราชการ
ตอกองสารวัตรนักเรียนกรมพลศึกษาเปนการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ ซึ่งจากงานวิจัยชิ้นนี้
พบวา ลักษณะสวนบุคคล (ระดับตำแหนง) มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ  
 2. ลักษณะงานเปนปจจัยดานสภาพแวดลอมมีผลผูกพันตองานและความผูกพันตอองคการ ลักษณะของ
งานหมายถึง ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ความยากงาย ความทาทายของงาน ความมั่นคงและกาวหนาในงาน 
ตลอดจนความมีเกียรติของงาน ความมีสิทธิพิเศษ และความภูมิใจในงาน (ภคินี ดอกไมงาม, 2546) ไดใหความหมายไว
ดังนี้ ความหลากหลายของทักษะในการทำงาน เอกลักษณของงาน ความสำคัญของงาน ความมีอิสระในการทำงาน และ
การตอบสนองยอนกลับ ลักษณะงานมีอิทธิพลทำใหบุคคลมีแรงจูงใจในการที่อยากจะทำงานหรือปฏิบัติหนาที่ท่ี
ไดรับมอบหมายอยางเต็มกำลังความสามารถ มีผลการทำงานดี ขาดงานนอย และมีการโยกยายหรือลาออกจากงานต่ำ 
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จากการวิจัยพบวา การจะทำงานใหบรรลุเปาหมายไดจะตองมีการวางแผนและมอบหมายงานของบุคลากรให
เหมาะสมกับความสามารถ ความชอบ ความถนัด เพราะการเลือกใชคนใหเหมาะสมกับงาน ทำใหเกิดความผูกพัน 
มีแรงจูงใจในการทำงาน และมีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาในสายอาชีพของแตละคน ซึ่งสิ่ง
เหลานี้ก็จะเปนปจจัยที่เชื่อมโยงไปสูความสำเร็จขององคการ สงผลตอความผูกพันของบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ นวรัตน ศรสุริยา (2548) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการและพฤติกรรมการ
ทำงานของบุคลากรของบริษัทรวมทุนไทย-ญี่ปุน กรณีศึกษา บริษัท ทีโอเอ-แซนเกียวอินดัสตรีส จำกัด และบริษัท 
ไทยดีเอนทีเพนท จำกัด ผลงานวิจัยสรุปวา ปจจัยลักษณะงานที่ปฏิบัติที่ควรเนนเพิ่มความผูกพันตอองคการใหมี
มากขึ้น คือ ความมีอิสระในการทำงาน ความหลากหลายของงาน ความเขาใจกระบวนการทำงาน และงานที่มี
โอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่น และความคาดหวังในโอกาสความกาวหนา และปจจัยดานประสบการณในการทำงานท่ี
ควรเนน เพื่อเพิ่มความผูกพันตอองคการ ซึ่งปจจัยเหลานี้จะสรางความเขาใจท่ีดีระหวางองคการและบุคลากร 
 3. ประสบการณที่ไดรับระหวางปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสึกของผูปฏิบัติงานแตละคนวารับรูการทำงาน
ในองคการอยางไร ซึ่งมีลักษณะของ ทัศนคติของกลุมตอองคการ ความคาดหวังท่ีจะไดรับจากองคการ ความรูสึกวา
ตนมีความสำคัญตอองคการ ความรูสึกวาองคการเปนที่พึ่งได จากการวิจัยพบวา ปจจัยดานประสบการณในการ
ทำงานจะเปนทัศนคติที่ตอเพื่อนรวมงาน การพึ่งพาได สามารถปรึกษาหารือและพูดคุยกันระหวางเพื่อนรวมงาน
ภายในองคการไมวาจะเปนผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน หากไดรับความรวมมือท่ี ดี พึ่งพาไดก็จะเกิดความผูกพัน
มิตรภาพที่ดี สงผลตอความผูกพันของบุคลากรตอองคการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญพัทธ ฉัตรชัยมงคล 
(2559) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของ บุคลากรองคการคลังสินคา กระทรวงพาณิชย 
พบวาการศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผูนำและวัฒนธรรมองคการท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการ 
โดยผูบริหารขององคการตองใหความสำคัญกับการสรางความสุขและแรงจูงใจ  เพื่อสรางความพึงพอใจในการ
ทำงาน และผลการดำเนินการที่นาพอใจแรงจูงใจจึงเปนสิ่งสำคัญมากตอประสิทธิภาพในการปฏิ บัติงานของ
บุคลากรองคการคลังสินคา กระทรวงพาณิชย และทำใหมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ทำใหสำเร็จลุลวง  ซึ่งจะ
สงผลตอการนำพาองคการไปสูผลสำเร็จและยั่งยืน และเชนเดียวกับ กรกฎ แนนหนา และปยากร หวังมหาพร 
(2564) ไดศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคการของขาราชการสวนกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาลดาล พบวา ปจจัยดาน
ลักษณะงาน ปจจัยดานลักษณะขององคการ ปจจัยประสบการณในการทำงาน มีความสัมพันธกับความผูกพนัตอ
องคการของขาราชการสวนกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
 จากการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีระ วีรธรรมสาธิต (2532) ไดศึกษาเรื่องความผูกพนัตอ
องคการ ศึกษาเฉพาะกรณีผูบริหารระดับหัวหนาแผนก/เทียบเทาของเครือซิเมนตไทย เปนการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผล
ตอความผูกพันตอองคการ ซึ่งจากงานวิจัยพบวา ลักษณะสวนบุคคล ลักษณะงานและประสบการณที่ไดรับจากการ
ทำงานในองคการเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความรูสึกผูกพันของสมาชิกในองคการ ลักษณะสวนบุคคล (อายุ อายุงาน 
และระดับการศึกษา) ลักษณะงาน (ความสำคัญของงาน งานที่มีความทาทาย การมีสวนรวมในการบริหารงาน 
โอกาสกาวหนา และงานที่ตองติอตอสัมพันธกับผูอื่น) ประสบการณจากการทำงานในองคการ (ทัศคติของกลุมตอ
องคการ ความนาเชื่อถือขององคการ ระบบพิจารณาความดีความชอบ การเขาสังคมไดกับเพื่อนรวมงาน การไดรับ
การพัฒนาและฝกอบรม) มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ 
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ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ 
 1. ปจจัยสวนบุคคล ผูบริหารหรือผูนำองคการควรใหความสำคัญ ในการสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมใน
การดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะทำใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยน (ทัศนคติ) 
เรียนรู (ประสบการ) เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น การยอมรับซึ่งกันและกัน 
 2. ปจจัยลักษณะงานของผูปฏิบัติ การมอบหมายงานท่ีมีความเหมาะสม ตรงกับความสามารถ ความถนัด 
และความชอบ เปนการมอบหมายงานที่จะทำใหบุคลากรเกิดความรูสึกสนุกมีความสุขที่ไดปฏิบัติงานนั้นๆ ซึ่งจะ
สงผลใหงานบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคการไดพรอมกับการสรางความผูกพันตอองคการ 
 3. ปจจัยประสบการณในการทำงานของผูปฏิบัติงาน เปนความรูสึกของบุคลากรที่มีระหวางการทำงาน
ภายในองคการ ซึ่งอาจจะเปนทัศนคติของเพื่อนรวมงาน ความคาดหวังที ่จะไดรับการตอบสนองจากองคกา ร
ความรูสึกวาตนเองมีความสำคัญตอองคกร ดังนั้น ผูบริหารหรือผูนำองคการควรใหความสำคัญในปจจัยนี้ เนื่องจาก
ปจจัยนี้เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับความรูสึก ความคาดหวัง ถาองคการไมสามารถตอบสนองความตองการเหลานี้ได  
ก็จะสงผลตอความผูกพันขอบบุคลากรได 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. การวิจัยครั ้งตอไปควรศึกษาปจจัยอื ่นๆ ที่อาจสงผลตอความผูกพันของบุคลากร เชน ปจจัยดาน 
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย และปจจัยดานการเชื่อมั่น การยอมรับเปาหมาย และคานิยมขององคการ คือ
การยอมรับในแนวทางการปฏิบัติงานรวมกัน เพื่อนำไปสูความสำเร็จตามเปาหมาย และเปนไปตามคานิ ยมของ
องคการ ซึ่งเปนอีกปจจัยท่ีชี้ใหทราบถึงความผูกพันท่ีบุคลากรมีตอองคการได  
 2. ควรศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
เพื่อนำมาใชเปนขอมูลในการพัฒนารูปแบบในการสงเสริมความผูกพันตอองคการ สำนักงานงานวัฒนธรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี 
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Community development according to theThailand 4.0 strategyTo meet the needs of 
the people in The area of Pho Sai District Ubon Ratchathani Province
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Abstract
The purpose of this research was to study community development Comparison of 

community development and community development relations according to the Thailand 4.0 
strategy to meet the needs of the people It is a quantitative research. classified by personal 
data The research population is People in the area of Pho Sai District Ubon Ratchathani 
Province of 7 municipalities and districts, a sample of 378 respondents using the Crazy and 
Morgan sample determination formula (Krejcie and Morgan, 1970). Reliability of the whole 
questionnaire test was 0.94 alpha. The analysis of the data was processed by a computer. 
Calculate the frequency, percentage, mean, standard deviation, t - test and F - test.
The results of the research revealed that
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People's opinions towards community development education according to the 
Thailand 4.0 strategy to meet people's needs Factors leading to community development 
and the Thailand 4.0 strategy affecting the overall development at a high level. compare 
public opinion Overall and each aspect was not significantly different at the 0.05 level and 
the factors leading to community development and community development according to 
the Thailand 4.0 strategy were related. at a significance level of 0.05

Keywords : Community Development, Thailand 4.0 Strategy, the needs of the people
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FACTORS AFFECTING LABOUR IMMIGRATION INTO INDUSTRIAL SECTOR IN 
SIRACHA MUNICIPALITY, CHONBURI PROVIENCE
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Abstract

The study of factors affecting the movement of labor to the industrial sector in the 
municipality of Sriracha Chonburi Province 1) to study the patterns and movements of labor 
working in the industrial sector in the municipality of Si Racha Chonburi Province 2) to study 
the factors affecting the decision to move to work in the industrial sector of the labor migration 
in the municipality of Si Racha, Chonburi Province 3) To study the quality of life of migrant 
workers working in the industrial sector in Si Racha Municipality Chonburi This study was a 
quantitative research. Collected data from labor migrants in Si Racha municipality. Chonburi 
Province, number of 304 cases by using a questionnaire as a tool. 

The results of the study revealed that Most of the samples were male, aged between 27-
32 years, single status, with similar highest educational level, vocational certificate, vocational 
certificate and bachelor's degree, income level 5,000-10,000 baht per month, domiciled in the 
Eastern region. north the occupation that I used to do before moving in the morning was industry. 
By the nature of the area that used to work will be in the urban community. There is a period of 
employment between 3-4 years and the residence is a rental house. And most of them work in 
the industry. Non-ferrous metals, metals and machinery industries.

The first attractive factor influencing decision-making on economic labor migration is 
higher wages and salaries. On the working environment, the first is the opportunity for career 
advancement, and the social first is the increased opportunity to receive health care services, and 
the overall quality of life of the migrant workers is low. From considering the general quality of 
life indicators and quality of working life in all 10 areas. It was found that the indicators of 
quality of life with a high average were physical and environmental aspects.  

thought and mind in terms of working conditions that are safe and that promote health 
and collaboration and relationships with other people. indicator part the average quality of life 
was low, i.e. receiving adequate and fair compensation. progress and stability in the work 
Opportunities to develop their own abilities the relationship between the factors of attraction 
right with the domicile of the labor migrants the results showed that Factors for receiving more
welfare and benefits and the factors of being with family, relatives, and relatives were related to 
the domicile of the labor migrants.
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Individual factors include sex, age, marital status, educational level. and income level the 
differences did not affect the overall quality of life of the migrant workers.

Problems and obstacles in life and work, such as having insufficient income to meet 
current expenses Problems with not having free time for yourself and your family the problem 
of having a heavy workload relationship problems with colleagues and supervisors The problem 
of receiving less welfare is not enough. Work environment and safety issues while working. 

Keyword (s) : labor mobility, industrial sector, municipality  
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การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว จังหวัดบึงกาฬ 
 
“SUSTAINABLE ECOTOURISM DEVELOPMENT OF PHU WUA WILDLIFE 
SANCTUARY, BUENG KAN PROVINCE”
 
ผูวิจัย   วรกานต  การุญ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
รองศาตราจารย ดร. สืบพงศ  สุขสม 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว จังหวัดบึงกาฬ 
มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาศักยภาพของเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว  จังหวัดบึงกาฬ ในการพัฒนาเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน (2) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัวใหเปนแหลงทองเท่ียว
เชิงนิเวศอยางยั่งยืน (3) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมระหวางภาคประชาชนกับภาครัฐในการพัฒนาเขตรักษาพันธุสัตว
ปาภูวัวใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน 

การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
โดยมีกลุมผูใหขอมูล คือ ผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว  รวม 53 คน ไดแกผูนำชุมชน 
ประชาชนในพื้นท่ี นักทองเท่ียว เจาหนาท่ีหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ การวิเคราะหขอมูลใชการสรุปประเด็นการ
สัมภาษณและมีการอภิปรายผล โดยวิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษาพบวา  

1. ดานศักยภาพเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัวมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
อยางยั่งยืนตามหลักการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 5 ดาน ไดแก (1) ดานพื้นท่ี (2) ดานกิจกรรมทองเท่ียว (3) ดานการ
อนุรักษ การรักษาคุณคาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม (4) ดานการมีสวนรวมของชุมชนในทองถิ่น และ (5) ดานการ
บริหารและการจัดการ  

2. ดานการมีสวนรวมระหวางภาคประชาชนกับภาครัฐในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยนืใน
เขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว จังหวัดบึงกาฬ สามารถสรุปได 2 ประเด็นหลัก คือ การมีสวนรวมในการประชาสัมพันธ
แหลงทองเท่ียว และ การมีสวนรวมในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

3. แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว จังหวัดบึงกาฬ 
สามารถสรุปได 3 แนวทาง คือ (1) การพัฒนาสิ่งแวดลอมในแหลงทองเท่ียว (2) การพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน
ทองถ่ิน และ (3) การพัฒนาจิตสำนึกทางการทองเท่ียว 

 
คำสำคัญ : ศักยภาพ,การมีสวนรวมของชุมชน,การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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ABSTRACT
Research on sustainable ecotourism development in Phu Wua Wildlife Sanctuary, 

Bueng Kan Province The objective is to (1) study the potential of Phu Wua Wildlife 
Sanctuary in Bueng Kan Province. (2) To study ways to develop Phu Wua Wildlife Sanctuary 
into a sustainable eco-tourism area, (3) to study public-government engagement in 
developing Phu Wua Wildlife Sanctuary as a sustainable ecotourism site.

The research was conducted using qualitative research using in-depth interview 
methods, with a group of informants, including 53 stakeholders in the Phu Wua Wildlife 
Sanctuary, including community leaders. Local residents, tourists. Officials of relevant 
government agencies Data analysis uses summary of interview issues and results are 
discussed. By analyzing the content. The results showed that

1. The potential of Phu Wua Wildlife Sanctuary has sufficient potential to develop 
into sustainable eco-tourism sites according to five sustainable tourism principles: (1) area, 
(2) tourism activities, (3) conservation, environmental and cultural value preservation, (4) 
participation of local communities, and (5) management and management.

2. Public-government engagement in sustainable ecotourism development in Phu Wua 
Wildlife Sanctuary, Bueng Kan Province Two main areas can be summarized: participation in 
the publicity of tourist attractions and participation in nature and environmental conservation.

3. Guidelines for sustainable ecotourism development in Phu Wua Wildlife Sanctuary, 
Bueng Kan Province There are three approaches: (1) environmental development in tourist 
attractions, (2) development of participation of local communities, and (3) the development of 
tourism consciousness.

Keywords : Potential, Community Participation, Sustainable Tourism Development
 
บทนำ 

กระแสการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีกวางมากข้ึนในปจจุบันทำใหมีการกลาวถึงการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษมากขึ้น อุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปาจึงเปนแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพในการ
รองรับนักทองเที่ยวที่ตองการมาเที่ยวชมธรรมชาติไดเปนอยางดี ทั้งนี้เนื่องมาจากปจจัยและเงื่อนไขทางอุปทาน
หลายๆ อยาง ที่อำนวยใหการทองเที่ยวเปนไปได กลาวคือ อุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปาเปนแหลง
ธรรมชาติที่มีสิ่งดึงดูดใจใหเขามาเที่ยวชมและศึกษาหาความรู นักทองเที่ยวสามารถไดรับทั้งความรูและค วาม
เพลิดเพลินไปพรอมๆ กัน การประเมินศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศไทย โดยจัดระดับศักยภาพ
ตามลักษณะของทรัพยากรที่เนนความสำคัญของระบบนิเวศในพื้นที่ ความมีเอกลักษณ ความเปนทองถิ่นเดิมแท 
ความดึงดูดใจในการทองเที่ยว และการจัดการเชิงนิเวศ พบวาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูงและเหมาะสมในการ
พัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ สวนใหญเปนแหลงทองเท่ียวประเภทน้ำตก ปาไมและเกาะ ซึ่งอยูในเขตอุทยาน
แหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา 

เขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว จังหวัดบึงกาฬ เปนเขตรักษาพันธุสัตวปาประกาศในราชกิจจานุเบกษามาต้ังแตป 
พ.ศ. 2518 ใหไวเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2518 สภาพพื้นที่มีความหลากหลายของปาไมและธรรมชาติที่ยังบรสิุทธิ์ 
เขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว มีเนื้อที่ประมาณ 186.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 116,562 ไร อยูในทองที่ตำบลหนองเด่ิน 
ตำบลบุงคลา ตำบลโคกกวาง อำเภอบุงคลา ตำบลบานตอง ตำบลโสกกาม อำเภอเซกา ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ 
และตำบลทาดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ประกอบไปดวยสถานท่ีท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจหลายแหง 
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จากการท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัวมีความหลากหลายทางชีวภาพและมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเปนแหลงรวมของพรรณไม สัตวปานานาชนิดรวมทั้งมีทิวทัศนที่สวยงามตามะรรม
ชาติหลากหลาย เหมาะแกการพัฒนาดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ท่ีสนับสนุนใหอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปาทุกแหงดำเนินการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศใน
รูปแบบตางๆ ตามสภาพพื้นที่ แตการดำเนินการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศหากมีการจัดการที่ไมเหมาะสมกับ
ศักยภาพและแนวทางที่ถูกตองแลวจะทำใหเกิดความเสียหายตอระบบนิเวศ ฉะนั้นจึงทำใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาวาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัวมีศักยภาพมากนอยเพียงใดและมีแนวทางปฏิบัติตอการพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศในอยางยั่งยืนในรูปแบบใดรวมถึงศึกษาการมีสวนรวมระหวางภาครัฐกับภาคประชาชนในการ
ระดมความคิดการใหความรวมมือตอการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน ดวยการนำหลักการมีสวนรวมของชุมชน
ในการจัดการการทองเที่ยว และแนวทางการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ มาประยุกตเขากับแนวคิดการพฒันา 
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน หลักการและนโยบายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ผสมผสานกับความคิดเห็นของเจาหนาที่เขต
รักษาพันธุสัตวปาภูวัว ประชาชนในทองถ่ิน และนักทองเท่ียว ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว
ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้งสามารถนำไปประยุกตใชกับอุทยานแหงชาติและเขตุรักษาพันธสัตวปาและ  
พันธุพืช อื่น เพื่อใหสามารถบริหารจัดการดานการทองเท่ียวใหเหมาะสม อันจะนำไปสูการทองเท่ียวอยางยั่งยืนตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาศักยภาพของเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัวในการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน 
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัวใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน 
3. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมระหวางภาคประชาชนกับภาครัฐในการพัฒนาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัวใหเปน

แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน 
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กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตดานพื้นท่ี การศึกษานี้กำหนดการศึกษาในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว ตั้งอยูในทองท่ี

ตำบลหนองเดิ่น ตำบลบุงคลา ตำบลโคกกวาง อำเภอบุงคลา ตำบลบานตอง ตำบลโสกกาม อำเภอเซกา ตำบลชยัพร 
อำเภอเมืองบึงกาฬ และตำบลทาดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ มีเนื้อท่ีประมาณ 186.5 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 116,562 ไร  

 

ศักยภาพของเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
1. ดานพ้ืนที่ธรรมชาติที่เก่ียวเน่ืองกับระบบนิเวศ 
2. ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 
3. ดานกิจกรรมการทองเท่ียวที่เปนสิ่งแวดลอมศึกษา 
4. ดานการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการการทองเท่ียว 

วิเคราะห 
โดยพิจารณาจาก 
1. แนวคิดการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 
2. แนวคิด หลักการ และนโยบายการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
3. ความคิดเห็นของเจาที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว ประชาชนในทองถ่ิน  
 และนักทองเท่ียว 

แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางย่ังยืน 
1. ดานการจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวและสิ่งแวดลอม 
2. ดานการใหการศึกษาและสรางจิตสำนึก 
3. ดานการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน  
4. ดานการสงเสริมการตลาดและการนำเที่ยว 
5. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการบริการ  
6. ดานการสงเสริมการลงทุน 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก เจาท่ีเขตรักษาพันธสุัตวปาภูวัว เจาหนาท่ีสำนักงานการ
ทองเท่ียวและกีฬา จังหวัดบึงกาฬ ผูนำชุมชน ประชาชนในทองถ่ิน และนักทองเท่ียว 

3. ขอบเขตดานเนื้อหา ประกอบดวย ศึกษาแนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั ่งยืน ศึกษาแนวคิด 
หลักการ และนโยบายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ศึกษาแนวทางในการพัฒนาพื้นที ่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว       
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน 

4. ขอบเขตดานระยะเวลาใชเวลาในการวิจัย ระหวางเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2564 รวมระยะ 
เวลา 3 เดือน  
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทำใหทราบถึงกระบวนการ นโยบายและการดำเนินการดานการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยาง
ยั่งยืนในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว จังหวัดบึงกาฬ 

2. ทำใหทราบความสำเร็จในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว 
จังหวัดบึงกาฬ 

3. ผลที่ไดจากการวิจัยสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั ่งยืนใหกับ 
หนวยงาน อทุยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา อื่นๆ ตอไป 
 
วิธีวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว จังหวัดบึงกาฬ 
มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว 
การศึกษานี้ไดนำแนวคิดการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน หลักการและนโยบายการทองเท่ียวเชิงนิเวศ แนวคิด
เกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการการทองเท่ียว และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬในดาน 
การสงเสริมการทองเท่ียวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพลังงานอยางยั่งยืน การวิจัยครั้งนี้
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยสัมภาษณ
ผูท่ีมีสวนไดสวนเสียในพื้นท่ีดวยคำถามแบบก่ึงมีโครงสราง 
ผูใหขอมูล 

 1. เจาหนาท่ีและบุคลากรในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว และ เจาหนาท่ีบุคลากรสำนักงานการทองเท่ียว
และกีฬาจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 20 คน 

2. ผูใหขอมูลสำคัญประกอบดวย ผูใหญบาน หมูท่ี 5 บานดอนแพง ผูใหญบาน หมูท่ี 7 บานขามเปย และ 
กำนันตำบลบุงคลา จำนวน 3 คน  

3. นักทองเท่ียวท่ีเขามาใชบริการในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว จำนวน 30 คน 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ใชกับ กลุมบุคคลท่ีมีสวน
เกี่ยวของใน การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว จังหวัดบึงกาฬ 
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ทำการศึกษาประเด็นคำถามที่เกี่ยวของกับหลักการของการทองเที่ยวอยางยั่งยืนทั้งหมด 5 ดาน ไดแก 
ดานพื้นท่ี ดานกิจกรรมทองเที่ยว ดานการอนุรักษ การรักษาคุณคาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม ดานการมีสวนรวม
ของชุมชนในทองถิ่น และดานการบริหารและการจัดการ โครงสรางแนวคำถามในการสัมภาษณ แบงออกเปน 2 สวน 
ไดแก สวนท่ี 1 เปนคำถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว จำนวน 3 กลุม 
และสวนที่ 2 เปนคำถามเกี่ยวกับทัศนคติตอสภาพปจจุบันและศักยภาพของพื้น เขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว ตาม
หลักการของการทองเท่ียวอยางยั่งยืนท้ัง 5 ดาน แบบสัมภาษณไดรับการตรวจความตรงเชิงเนื้อหาโดยใชคาความ
สอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค (IOC: Item Objective Congruence Index) โดยผูทรงคุณวุฒิ 4 ทาน
ชวยตรวจสอบขอคำถามทุกขอมีคะแนน IOC มากกวา 0.5 คะแนน 
กาวิเคราะหขอมูล 
 นำขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเจาะลึกผูใหขอมูลท้ัง 3 กลุม จำนวน 53 คน มาวิเคราะหโดยการเชื่อมโยง
ขอมูลใหมีลักษณะเปนแนวคิดสรุปเชิงนามธรรมและนำเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพปจจุบันและศักยภาพของสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว ตามหลักการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 5 ดาน 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนใหแกพื้นท่ี เขต
รักษาพันธุสัตวปาภูวัว โดยการวิเคราะหสภาพปจจุบันและศักยภาพของเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัวไดศึกษาตาม
หลักการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 5 ดาน ไดแก (1) ดานพื้นท่ี (2) ดานกิจกรรมทองเท่ียว (3) ดานการอนุรักษ การรักษา
คุณคาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม (4) ดานการมีสวนรวมของชุมชนในทองถ่ิน และ (5) ดานการบริหารและการจัดการ 
1. ดานพื้นท่ี 

จากการศึกษาดานพื้นท่ี จึงสรุปไดวาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัวมีศักยภาพดานพื้นที่ที่จะสามารถพัฒนา
เปนแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืนได คือ เขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัวเปนแหลงทองเท่ียวท่ีเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติยังคงมี
ความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศนสูง รวมไปถึงบริเวณใกลเคียงยังมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและทาง
วัฒนธรรมอื่น ๆ อีก 
2. ดานกิจกรรมการทองเท่ียว 
รูปแบบการทองเท่ียวหรือกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. บริการท่ีพัก (บานพัก,กางเตนท) 
2. เท่ียวชมน้ำตก,ลานหิน,ศึกษาพืชพันธุไม 
3. เดินปา พักแรม ศึกษาธรรมชาติบนภูวัว 
4. ไหวพระวัดใกลเคียง (วัดถ้ำพระ) 
จากการศึกษาดานกิจกรรมทองเที่ยว จึงสรุปไดวาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัวมีศักยภาพดานกิจกรรม

ทองเที่ยวที่จะสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนได คือ กิจกรรมทองเที่ยวในพื้นท่ีเขตรักษา
พันธุสัตวปาภูวัว เปนกิจกรรมท่ีใชประโยชนจากธรรมชาติ เชน เท่ียวชมน้ำตก,ลานหิน,ศึกษาพืชพันธุไม เดินปา พักแรม 
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ศึกษาธรรมชาติบนภูวัว และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูเปนกิจกรรมเชิงอนุรักษ ในอนาคตมีแผนท่ีจะเพิ่มเติมกิจกรรมให
หลากหลาย มีทั้งกิจกรรมที่เปนเชิงอนุรักษและกิจกรรมเชิงธุรกิจ  แตพยายามเสริมกิจกรรมที่ไมไปกระทบตอ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในพื้นท่ี 
3. ดานการอนุรักษ 

เขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว ไดมีการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ อนุรักษและรักษาระบบนิเวศ
เอาไวสูงมาก มีการรณรงคใหมีการปลูกปาทดแทน หามตัดไมทำลายปา และมีการประชาสัมพันธระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ กับภาคประชาชนใหเห็นความสำคัญของระบบนิเวศทางธรรมชาติใหมากขึ้น 

จากการศึกษาดานการอนุรักษ จึงสรุปไดวาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัวมีศักยภาพ ในดานการอนุรักษ พื้นท่ีเขต
รักษาพันธุสัตวปาภูวัว ไดมีการอนุรักษสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติเอาไวเปนอยางดี อีกท้ังยังชวยกันประชาสัมพันธ
และสงเสริมเรื่องการนุรักษธรรมชาติในพื้นท่ี และตองการใหมีการอนุรักษธรรมชาติแบบนี้อยางยั่งยืนตลอดไป 
4. ดานการมีสวนรวมของชุมชนในทองถ่ิน 

การมีสวนรวมของชุมชนในทองถ่ินจะออกมาในรูปแบบของการจางงานคนในพื้นท่ีเกือบท้ังหมด ประชาชน
ในพื้นท่ีมีรายไดเพิ่มข้ึนนอกเหนือจาก การทาอาชีพเกษตรกรรมท่ีเปนอาชีพหลัก เยาวชนในพื้นท่ีไดมีโอกาสเขาไป
ทางานกับผูประกอบการ เพื่อหารายไดเสริมในชวงวันหยุดเสาร-อาทิตย หรือชวงปดเทอม เปนการสงเสริมการใช
เวลาวางให เปนประโยชนใหแกเยาวชนอีกทางหนึ่ง และประชาชนในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัวเองก็ไดมีสวน
รวมในการใหบริการนักทองเที่ยวมากขึ้น  เชน ชวยดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นท่ี ตอนรับนักทองเที่ยวคอย
ชวยเหลือและใหขอมูลท่ัวไปแกนักทองเท่ียว เปนตน แตมีนักทองเท่ียวสวนนอยท่ีไมแนวาชุมชนในทองถ่ินไดเขามา
มีสวนรวมกับกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัวมากนอยเพียงใด เนื่องจากไมไดเปนคนในพื้นท่ีและ
ไมไดสัมผัสกับชุมชนในทองถิ่นโดยตรง โดยมองวาถาหากชุมชนในทองถิ่นมีสวนรวมคงเปนสวนของการจางงาน
มากกวาการมีสวนรวมเร่ืองการอนุรักษธรรมชาติในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว 

จากการศึกษาดานการมีสวนรวมของชุมชนในทองถิ่น จึงสรุปไดวาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัวมีศักยภาพ  
ในการมีสวนรวมของชุมชนในทองถ่ิน คือ เกิดการจางงาน คนในชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึนนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม 
และสงเสริมใหเยาวชนมีรายไดเสริมโดยการเขามาทำงานกับผูประกอบการในพื้นท่ี ทาใหเศรษฐกิจในพื้นท่ี         
ลดปญหาการวางงานลดปญหาดานอาชญากรรม และลดปญหาเยาวชนมีความเสี่ยงเรื่องยาเสพติด  
5. ดานการบริการและการจัดการ 

เขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว มีศักยภาพเพียงพอท่ีสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืนได เพราะผูมี
สวนไดสวนเสียในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัวมีการเอาใจใสในเรื่องการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการ
สรางจิตสานึกเรื่องการหวงแหนธรรมชาติในพื้นที่ใหแกประชาชนในทองถิ่น หนวยงานภาครัฐสรางใหเกิดความ
รวมมือ ระหวางภาครัฐกับภาคประชาชน ท่ีอางอิงจากแผนยุทธศาสตร การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ ดัง ในแผนยุทศา
สตรท่ี 3 สงเสริมพัฒนาการทองเท่ียวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ีเนนย้ำในการ สรางงาน
สรางรายไดจากการทองเที่ยวแบบพึ่งพาธรรมชาติ ระบบนิเวศน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีตามวิธีชีวิต 
ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และพลังงานทดแทน ไดรับการพัฒนา ดูแลรักษา อนุรักษ และใช
ประโยชนอยางคุมคาและยั่งยืน จึงเปนตัวบงชี้วา เขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัวมีศักยภาพพียงพอในการพัฒนาเปน
แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน ตอไป 
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 จากการศึกษาดานการบริหารและการจัดการ จึงสรุปไดวา พื้นท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัวเชื่อมั่นวาเขต
รักษาพันธุสัตวปาภูวัวมีศักยภาพเพียงพอที่สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืนได เพราะผูมีสวนไดสวน
เสียในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัวมีการเอาใจใสในเรื่องการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการสรางจิตสา
นึกเร่ืองการหวงแหนธรรมชาติในพื้นท่ีใหแกประชาชนในทองถ่ิน หนวยงานภาครัฐสรางใหเกิดความรวมมือ ระหวาง
ภาครัฐกับภาคประชาชน เชน โครงการพัฒนาและบริหารจัดการองคความรู สนับสนุนการทองเที่ยว : กิจกรรม
สงเสริม สนับสนุน อนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นของจังหวัดบึงกาฬ โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยววิถีชีวิตลุมน้ำโขง: กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาค ตะวันออก เฉียง
เหนือตอนบน 1ตามมาตรฐานการทองเท่ียวไทย เปนตน 
2. การมีสวนรวมระหวางภาคประชาชนกับภาครัฐในพื้นที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว 
จังหวัดบึงกาฬ 
 จากการศึกษาผูวิจัยพบวา การมีสวนรวมระหวางภาคประชาชนกับภาครัฐในพืน้ท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศในเขต
รักษาพันธุสัตวปาภูวัว จังหวัดบึงกาฬ ม ี2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
1. การประชาสัมพันธ 
 ถึงแมภาคประชาชนจะมีสวนรวมในการประชาสัมพันธใหแกเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว แตจากการศึกษา
พบวาทุกฝายยังมีการเรียกรองใหทำการประชาสัมพันธเพิ่มข้ึนอีก เพราะจากการสังเกตพบวานักทองเท่ียวท่ีเดินทาง
มาทองเท่ียวในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว สวนใหญเปนคนในละแวกจังหวัดใกลเคียง หากหนวยงานภาครัฐท่ี
เกี่ยวของเขามาสงเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธอยางจริงจังจะทำใหนักทองเท่ียวท่ีอยูตามภูมิภาคอื่น ๆ เดินทาง  
เขามาทองเท่ียวในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว เพิ่มจำนวนมากข้ึน 
2. การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ผูท่ีมีสวนไดสวนเสียในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว ตระหนักและเอาใจใสทรัพยากรทางธรรมชาติ              
ในพื้นที่เปนอยางมาก ทุกฝายลวนมีสวนชวยอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในพื้นท่ีและบริเวณใกลเคียง 
สรางจิตสำนึกในการอนุรักษธรรมชาติใหแกประชาชน โดยจะเนนเร่ืองการรักษาความสะอาดเปนหลัก รณรงคและ
ประชาสัมพันธไมใหมีการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการปลูกตนไมเพิ่มเติมและทดแทนในสวนท่ีเสียหายไป 
รักษาความสะอาดในแหลงน้ำตามธรรมชาติ ลดการสรางมลพิษใหแกสิ่งแวดลอม ดูแลเก่ียวกับการปลอยน้ำเสียลงสู
แมน้ำ ในสวนของนักทองเที่ยวเมื ่อเขามาในพื้นท่ี เขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัวจะพยายามไมทำใหบริเวณพื้นท่ี
ทองเท่ียวสกปรก หากนำขยะมาก็จะนำกลับออกไป หรือท้ิงลงถังขยะตามจุดตาง ๆ ลดการบริโภคท่ีมากเกินความ
จำเปนเพราะจะกลายเปนสิ่งปฏิกูล ชาวบานในชุมชนทองถิ่นบางรายหากมีการจัดอบรมที่ใหความรูเกี่ยวกับการ
อนุรักษธรรมชาติก็จะเขารวมกิจกรรมบาง ผูนำชุมชนและหนวยงานภาครัฐทองถ่ินรวมกันรณรงคประชาสัมพันธให
ความรูเกี ่ยวกับเรื่องการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการจัดประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผูประกอบการในพื้นที่เพื่อคอยตรวจสอบการปลอยน้ำเสียลงสูแมน้ำจัดการคัดแยกขยะในชุมชน หลีกเลี่ยงการตัด
ตนไมในพื้นท่ี โดยสรางลอมรอบตนไม เนนการตัดตกแตงกิ่งไมมากกวาการโคนทำลาย 
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3. แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว จังหวัดบึงกาฬ 
ผูวิจัยไดเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของพื้นที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศในเขตรักษา

พันธุสัตวปาภูวัว จังหวัดบึงกาฬ ไว 3 แนวทางตามแนวคิดการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน คือ (1) การ
พัฒนาสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว (2) การพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น และ (3) การพัฒนาจิตสำนึก
ทางการทองเท่ียว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. การพัฒนาสิ่งแวดลอมในแหลงทองเท่ียว 

เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว จังหวัดบึงกาฬ ใหอยูในสภาพเดิมหรือดีกวาเดิม ผูมี
สวนไดสวนเสียในพื้นที่ควรประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางวิธีการปองกัน ผลกระทบดานลบที่เกิดจากการ
ทองเที่ยว ควรมีการตรวจสอบ ประเมินความอุดมสมบูรณของสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศในพื้นท่ี  มีการติดตาม
ประเมินผล กระทบทางการทองเท่ียวอยางตอเนื่อง โดยหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของตองมีการจัดการและวางแผน
อยางเปนระบบ มีบุคลากรท่ีมีความรูดานการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนเขามาพูดคุยใหความรูกับผูนำ
ชุมชน ประชาชนและผูประกอบการในพื้นท่ี ในเร่ืองการอนุรักษ การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนคอย
ตรวจสอบความเสื่อมโทรมของธรรมชาติในพื้นที ่ของแตละสถานประกอบการ  ประชาสัมพันธ รณรงคเรื่องการ
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อใหทุกคนในพื้นท่ีตระหนักเห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติท่ีมีตอการทองเท่ียว 
ลดการใชพลังงานทรัพยากรทางธรรมชาติใหนอยท่ีสุดเพื่อรักษาระบบเชิงนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
ในอนาคตหากการทองเท่ียวในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว จังหวัดบึงกาฬ มีการเจริญเติบโตข้ึนจะตองมีวิธีรับมือ
กับผลกระทบดานลบตาง ๆ ที่จะเขามา และคอยสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและรักษาระบบเชิงนิเวศอยาง
ยั่งยืนไมใหแหลงทองเท่ียวรวมไปถึงทรัพยากรทางธรรมชาติในพื้นท่ีทรุดโทรม  
2. การพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน 

จากศึกษาพบวา ชาวบานในชุมชนทองถ่ินยังขาดความรูเกี่ยวกับระบบเชิงนิเวศขอทรัพยากรธรรมชาติและ
การทองเท่ียวอยางยั่งยืน รูเพียงการปฏิบัติตนเบ้ืองตนในเร่ืองการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเทานั้น หากผูนำ
ชุมชนหรือหนวยงานภาครัฐทองถ่ินจัดกิจกรรมการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยาง
ยั่งยืน จะมีแคชาวบานในทองถ่ินบางสวนเทานั้นท่ีเขารวมกิจกรรม เนื่องจากภาระหนาท่ีและการเขามามีสวนรวม
ของแตละคนไมเทากัน อีกท้ังข้ึนอยูกับความพรอมของชาวบานแตละคนดวย แตจากการสัมภาษณพบวาชาวบานใน
ทองถ่ินสวนใหญสนใจเก่ียวกับความรูเรื่องการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนตองการใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขามา
จัดกิจกรรมหรือจัดอบรมใหความรูทั ้งตัวชาวบานและเยาวชนในทองถิ่น โดยจัดเปนกิจกรรมเชิงสรางสรรค ให
ความรูพรอมกับรวมทำกิจกรรมสนุกสนานไปพรอม ๆ กัน ดังนั้นองคกรหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐ ควรเขา
มามีบทบาทหนาท่ีในการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในทองถ่ินตอการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน 
ควรสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวอยางยั่งยืนใหแกผูนำชุมชน ชาวบานและเยาวชนในทองถ่ิน เพื่อ
เปนการเปดโอกาสใหพวกเขาไดพูดคุยแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นตาง ๆ หรือเปนการรวมกลุมเฉพาะของ
ชาวบานในชุมชนทองถ่ิน เพื่อไดรวมกันวางแผนทำกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอพื้นท่ี โดยจัดการการมีสวนรวมตาม 
4 ขั้นตอน คือ (1) รวมกันหาสาเหตุและปญหา (2) วางแผนการดำเนินกิจกรรม (3) รวมมือปฏิบัติตาม สุดทายคือ 
(4) รวมกันติดตามผลและประเมินผลของกิจกรรมท่ีไดจัดทำข้ึน ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะทำใหทราบถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน 
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เปนการลดความขัดแยงกันระหวางชุมชนในทองถ่ินกับผูประกอบการในพื้นท่ี อีกท้ังยังกอใหเกิดความสามัคคีและ
ความเขมแข็ง ในชุมชนที่จะเปนตัวชวยขับเคลื่อนใหเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว จังหวัดบึงกาฬ สามารถพัฒนาเปน
แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน โดยการพัฒนาการสรางโอกาสใหชุมชนในทองถ่ินไดมีสวนรวมกับการทองเท่ียว
ของเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว จังหวัดบึงกาฬ เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในทองถ่ินและสามารถจัดการการ
ทองเท่ียวไดดวยตนเองไดรับประโยชนจากการทองเท่ียว และไมทำลายระบบเชิงนิเวศของสิ่งแวดลอม ทำใหชุมชนใน
ทองถ่ินเกิดความหวงแหน และตองการท่ีจะรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงอยูสืบไปอยางยั่งยืน 
3. การพัฒนาจิตสำนึกทางการทองเท่ียว 

เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสำนึกในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว 
จังหวดับึงกาฬ หนวยงานหรือผูท่ีเกี่ยวของควรเขามาใหความรูแกผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นท่ีทุกฝาย ซึ่งเปนการให
ความรูเกี่ยวกับความหมายของการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน รวมไปถึงความหมายท่ีแทจริงของการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสำนึกทางการทองเท่ียวอยางยั่งยืนใหผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นท่ีทุกฝาย
เกิดความรัก ความหวงแหน ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นท่ี และเพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรท่ีจะ
มาทดแทนในอนาคต ควรมีการปลูกฝงจิตสำนึกใหเยาวชนในทองถ่ิน โดยรวมกับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาใน
ทองถ่ินใหเยาวชน ไดเขามาจัดทำกิจกรรมรวมกับการทองเท่ียวของเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว จังหวัดบึงกาฬ เพื่อท่ี
เยาวชนเหลานี้จะไดข้ึนมาแทนท่ีเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพตอไปในอนาคต และยังคงทำใหเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว 
จังหวัดบึงกาฬ กลายเปนแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืนไดตอไป 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเร่ือง การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางย่ังยืนของเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว จังหวัดบึง
กาฬ คนพบวาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั ่งยืนที่ผูวิจัยไดศึกษาหาแนวทางการพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน ของเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว จังหวัดบึงกาฬนั้นมีความสอดคลอง ตามแนวคิดการ
พัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้  

1. ดานศักยภาพเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัวมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
อยางยั่งยืนตามหลักการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 5 ดาน ไดแก (1) ดานพื้นท่ี (2) ดานกิจกรรมทองเท่ียว (3) ดานการ
อนุรักษ การรักษาคุณคาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม (4) ดานการมีสวนรวมของชุมชนในทองถิ่น และ (5) ดานการ
บริหารและการจัดการ ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคลองกับ ทฤษฎีแนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน คือ 
การทองเที่ยวที่ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวและผูเปนเจาของแหลงทองเที่ยว โดยเนนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใหสามารถรักษาความมั่นคงของระบบนิเวศ ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อ
ประโยชนท้ังในปจจุบันและอนาคต จึงเปนแนวคิดท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
อยางยั่งยืนในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว จังหวัดบึงกาฬ 

2. ดานการมีสวนรวมระหวางภาคประชาชนกับภาครัฐในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยนืใน
เขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว จังหวัดบึงกาฬ สามารถสรุปได 2 ประเด็นหลัก คือ การมีสวนรวมในการประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยว และ การมีสวนรวมในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคลองตาม
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ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการการทองเที่ยว  คือ การมีสวนรวมของชุมชนนั้น เกิด
จากจิตใจท่ีตองการเขารวมในกิจกรรมใดกิจกรรม หนึ่ง เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของกลุมคนท่ีสอดคลองกบวิถี
ชีวิตทางสังคม ซึ่งการเราใหคนใน ชุมชนเขามามีสวนรวมนั้น ผูดําเนินงานจะตองมีความเขาใจในวิธี การดำเนินชีวิต 
คานิยม ประเพณีทัศนคติของบุคคล เพื่อใหเกิดความสมัครใจเขารวมกิจกรรม 

3. แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว จังหวัดบึงกาฬ 
สามารถสรุปได 3 แนวทาง คือ (1) การพัฒนาสิ่งแวดลอมในแหลงทองเท่ียว (2) การพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน
ทองถิ่น และ (3) การพัฒนาจิตสำนึกทางการทองเท่ียว ซึงผลงานวิจัยมีความสอดคลอง ตามแผนยุทธศาตรการ
พัฒนาจังหวัดบึงกาฬ คือ จังหวัดบึงกาฬไดดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ป พ.ศ. 2561-2564 รอบป พ.ศ.2564 
มาตั้งแตเดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2562 ผลจาการวิเคราะหประเมินศักยภาพและสภาวะแวดลอมภานในและ
สภาวะแวดลอมภายนอก ผนวกกับขอมูลระดับนโยบายตางๆของรัฐบาล ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ในระดับพื้นที่และ
ภูมิภาคแลว จังหวัดบึงกาฬจึงไดกำหนดทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดป พ.ศ. 2561-2564 รอบป พ.ศ.2564 
ตามแนวคิด 3 สราง “สรางเมือง สรางคน สรางรายได” ยุทธศาตรและเปาหมายและการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ ท่ีมี
ความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงและเกี่ยวของ ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยนืใน
พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว จังหวัดบึงกาฬ ที่สำคัญคือ ยุทธศาตรที่ 3 สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางงานสรางรายไดจากการทองเท่ียวแบบพึ่งพาธรรมชาติ ระบบนิเวศน 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีตามวิถีชีวิต ชุมชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และพลังงานทดแทน 
ไดรับการพัฒนา ดูแลรักษา อนุรักษ และใชประโยชนอยางคุมคาและยั่งยืน 

 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเร่ือง การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัวจังหวัด
บึงกาฬ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีไดจากงานวิจัยดังนี้ 
 ควรเพิ่มเติมในเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินในการจัดการการทองเท่ียว และการจัดกิจกรรม
สิ่งแวดลอมศึกษา ดังนั้นหากพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว จะพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน 
ควรใหความสำคัญกับเรื ่องดังกลาวในลำดับตนๆ  โดยเริ ่มจากการประสานงานกับชุมชนทองถิ่นเพื ่อสราง
ความสัมพันธอันดี และจัดกิจกรรมใหความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพิ่มเติม รวมท้ัง
จัดกิจกรรมใหประชาชนในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรปาไมและสัตวปา ในสวนการ
ทองเท่ียวควรเปดโอกาศใหประชาชนในทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวมากข้ึน เชน การบริการ
ดานอาหาร ท่ีพัก การจำหนายของท่ีระลึกประจำทองถ่ิน และการเปนไกด หรือ มัคคุเทศก เปนตน 
 ควรสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหแกนักทองเท่ียว ประชาชนในทองถ่ิน รวมท้ังเจาหนาของเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว อยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ
ดวยการจัดคายอนุรักษสิ่งแวดลอม จัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จัดสัมมนา จัดอบรม จัดชุดประชาสมัพันธ 
โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 
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Abstract
The objectives were 1) To study the effectiveness level of Ton Pao Municipality San 

Kamphaeng District Chiang Mai Province. 2) to study the level of public service of Ton Pao 
Municipality. San Kamphaeng District Chiang Mai Province. 3) to study the relationship 
between effectiveness and public service of Ton Pao Municipality. San Kamphaeng District
Chiang Mai Province. 4) To study and compare personal factors with the effectiveness of Ton 
Pao Municipality San Kamphaeng District Chiang Mai Province. 5) To study and compare 
personal factors with public services of Ton Pao Municipality San Kamphaeng District Chiang 
Mai Province: A Case Study of Building a Road Along the Home River. The population are 
2,310 of people in Ton Pao Municipality San Kamphaeng District Chiang Mai Province, the 
samples of the study comprised 232 of 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, Pearson’ s correlation 
coefficient, Cronbach’s alpha coefficient, t-test and F-Test. The findings showed as follows; 

The factors public service of Ton Pao municipality. San Kamphaeng district Chiang Mai 
province. as the overall showed at a moderate level. has an average of 3.38. 

the effectiveness level of Ton Pao municipality San Kamphaeng district Chiang Mai 
province as the overall showed at the moderate level with the mean of 3.26.

The relationship between the factors public service and the effectiveness level of Ton 
Pao municipality San Kamphaeng district Chiang Mai province. The overall level is at a high 
level. The statistically significant positive correlation at 0.01 level ranged from 0.376 to 0.948.
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The comparison of individual factors and public service between the gender indicated 
that was not difference in opinion. (P = 0.586) The age different (P = 0.496) had not different 
opinions. The different marriage status (P = 0.144) had not different opinions and different 
education level (P = 0.194) had not different opinions. Moreover, occupation different (P = 
0.001) had the different opinions. Furthermore, the different monthly income (P = 0.193) had 
not the different opinions. Finally, the different social status (P = 0.000) had the different 
opinions with the statistical significance at 0.05.

The comparison of individual factors and the effectiveness between the gender indicated 
that was not the difference in opinion (P = 0.622). The age different (P = 0.265) had not the 
different opinions. The different marriage status (P = 0.056) had not the different opinions and
different education level (P = 0.061) had not the different opinions. Moreover, occupation 
different (P = 0.00) had the different opinions. Furthermore, the different monthly income (P = 
0.188) had not the different opinions. Finally, the different social status (P = 0.000) had the 
different opinions with the statistical significance at 0.05

Keyword : Effectiveness, Public Service, Ton Pao Municipality
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Factors Affecting the Effectiveness of Revenue Collection of Ban Chang Subdistrict 
Administrative Organization, Mae Taeng District Chiang Mai Province
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Abstract
The objective of this research was 1) To study the factors affecting the effectiveness of 

revenue collection of Ban Chang Subdistrict Administrative Organization, Mae Taeng District, 
Chiang Mai Province. 2) To compare the opinions of the people on the effectiveness of revenue 
collection of the Ban Chang Subdistrict Administrative Organization. Classified by personal 
factors 3) To compare the opinions of the people on the effectiveness of revenue collection of 
the Ban Chang Subdistrict Administrative Organization. Classified by external environmental 
factors and 4) To apply the results of the study of factors affecting the effectiveness of revenue 
collection of Ban Chang Subdistrict Administrative Organization, Mae Taeng District, Chiang 
Mai Province. and the results of a comparative study of people's opinions on the effectiveness of 
revenue collection of the Ban Chang Subdistrict Administrative Organization Classified by 
personal factors and external factors to be used to develop and improve the effectiveness of 
revenue collection of the Ban Chang Subdistrict Administrative Organization, Mae Taeng District, 
Chiang Mai Province. to be more efficient The data was collected from 291 tax payers of Ban 
Chang Subdistrict Administrative Organization. The tool used for data collection was a statistical
questionnaire which was used for analysis such as percentage, mean, standard deviation. T test and 
one-way analysis of variance. From the results of the study, it was found that

Most of the respondents were male. Age between 46 years old and above, graduated from 
primary school. a farmer The average monthly income is 15,001 - 20,000 baht, most of which 
pay taxes on land and buildings. 

The effectiveness of revenue collection of Ban Chang Subdistrict Administrative 
Organization, Mae Taeng District, Chiang Mai Province Overall, it is at a high level. When 
classified by aspects, it was found that at a high level in all aspects The averages are sorted from 
highest to lowest as follows: The aspect with the highest average was tax structure and 
management. followed by budget, location, materials, and the lowest average was personnel.

The results of a comparative analysis of factors affecting the effectiveness of revenue 
collection of Ban Chang Subdistrict Administrative Organization, Mae Taeng District, Chiang 
Mai Province. Classified by personal factors and external environmental factors found that all 
aspects were not different.

Keywords :Ban Chang Subdistrict Administrative Organization , Effectiveness,  Revenue Collection
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Guidelines to Develop the Quality of Life of the Elderly and disabled : a Case Study of 
Chon Sombun sub district, Nong Muang district, Lop Buri Province

   

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

Abstract
The purpose of this study was to study Guidelines to Develop the Quality of Life of 

the Elderly and disabled a Case Study of Chon Sombun sub district, Nong Muang district, 
LopBuri Province The questionnaire was used as a tool to collect data from a sample group 
of elderly people and people with disabilities in the area. Nong Muang District Lopburi 
Province 278 people. Data were analyzed by using frequency distribution statistics, 
percentage, mean, standard deviation. T test One-way analysis of variance and Pearson's 
correlation coefficient analysis.
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The results showed that elderly and disabled Classified by demographic 
characteristics, it was found that the sample groups had different gender, age, educational 
status and income. in the area of Chon Somboon Nong Muang District Lopburi Province 
overall was at the highest level (mean = 4.63). The aspect with the highest level of opinion 
was good mood (mean = 4.67), followed by three equal aspects, namely self-earning. Social 
integration Knowledge of benefits (mean = 4.66), good physical condition (mean = 4.63) and 
least opinion. but still at the highest level, which was good living conditions (mean = 4.51), 
respectively. The results of this research can be used as information and guidelines for improving 
the quality of life of the elderly, the disabled in the sub-district. Chon Somboon, Nong Muang 
District Lopburi effectively for the elderly and disabled have a better quality of life.

Keyword : Guidelines to Develop , the Quality of Life, Elderly and disabled
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การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบลภูเงิน 
อำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
Political participation of citizens in elections Chief Executive of the PhuNgoen Subdistrict
Administrative Organization Kantharalak Sisaket province
 
ผูวิจัย   ศรนรินทร  ศรีชาลี 

สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

รองศาสตราจารย ดร.จรัสพงศ  คลังกรณ 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบลภูเงิน 

อำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ผูวิจัยไดมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ 2) เพื่อศึกษาสภาพปญหา 
อุปสรรคและขอเสนอแนะในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลภูเงิน อำเภอ
กันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนท่ีอาศัยอยูใน
พื้นท่ีองคการบริหารสวนตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ  ที่มีอยูตามทะเบียนบานในตำบลภูเงิน 

อำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ มีจำนวน 4,088 คน ทำการหาขนาดของกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน ไดกลุม
ตัวตัวอยาง 365 คนสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตาฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัยพบวา  
 การมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ จังหวัด
ศรีสะเกษ ประกอบไปดวย ดานการใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ดานการมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย ดานการ
แสดงความคิดเห็นตอสาธารณะ และดานการติดตามขาวสารบานเมือง ระดับดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในองคการบริหารสวนตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวม 4 ดาน 

พบวาระดับการมีสวนรวมทางการเมืองอยใูนระดับความสำคัญปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมี
คาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานการใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง รองลงมาคือดานการแสดงความคิดเห็นตอสาธารณะ ดาน
การมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย และดานการติดตามขาวสารบานเมือง ตามลำดับ ปญหาและขอเสนอแนะ
ประกอบไปดวย ควรตองทบทวนบทบาทในการสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกต้ังในตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ใหมีการสงเสริมประชาสัมพันธในการไปใชสิทธิออกเสียง
เลือกตั้ง ใหประชาชนมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายในการบริหารเพิ่มมากขึ้น ควรสงเสริมใหมีการจัดเวทีแสดง
ความคิดเห็นของประชาชนมากขึ้น และเนนการสื่อสารประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ใหประชาชนรับทราบมาก
ยิ่งขึ ้น เพื ่อนเปนการพัฒนาเพิ่มเติมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลื อกตั้งนายก
องคการบริหารสวนตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษในครั้งตอไป 

 
คำสำคัญ : เลือกต้ัง, นายก 
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Abstract
The research on the political participation of the people in the election of the president of 

the Din Subdistrict Administrative Organization, Kantharalak District, Sisaket Province, the 
researcher aims to 1) to study the political participation of the people in the PhuNgern Subdistrict 
Administrative Organization, Kantharalak District.2) To study the condition of problems, 
obstacles and recommendations for political participation of people in PhuNgern An Kantharalak 
Subdistrict Administrative Organization, Sisaket Province. In the Ngern Subdistrict 
Administrative Organization, Kantharalak District, Sisaket Province, which are available 
according to the house registration in PhuNgern Sub-district, Kantharalak District, Sisaket 
Province, there were 4,083 people. To determine the size of the Taroyamane sample, 365 samples 
were used, the statistics used. In analyzing the data, the average percentageand Biabman (SD). 

The results showed that the people's participation in the election of the president of 
the Kantharalak District Administrative Organization, Sisaket Province consisted of with the 
use of voting rights, participation in policy making, public opinion and news monitoring It 
was found that the level of political participation of people who had the right to vote in 
PhuNgern Sub-district Administrative Organization, Kantharalak District, Sisaket Province 
overall in 4 aspects found that the level of political participation was of medium importance 
when considering it as a In each aspect, it was found that those who were very exhausted to 
exercise their voting rights, followed by public opinions on their participation in policy-
making and on the aspect of raising national news in order of problems and proposals.
Suggestions include that there should be a review of the role in promoting political 
participation of voters in PhuNgern Sub-district, Kantharalak District, Sisaket Province to 
promote public relations in exercising voting rights for people to participate. In formulating 
more administrative policies, there should be more public opinion forums should be promoted 
and the communication of publicity and news to the public in order to develop more 
participation. Politics of the people who have the right to vote for the president of PhuNgoen
Subdistrict Administrative Organization, read Kantharalak, Sisaket Province next time 
Keywords: election, Prime Minister

Keyword : Election, Chief Executive
 
บทนำ 
 ในปจจุบัน การปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเปนการจัดระเบียบการปกครองตามหลักการกระจายอำนาจปกครอง 
(Decentralization) โดยรัฐใหอำนาจใหประชาชนในทองถ่ินดำเนินการปกครองตนเองและการจัดทำบริการสาธารณะ
บางอยางเพื่องสนองความตองการของประชาขนในทองถ่ิน โดยมีอิสระตามสมควรภายในขอบเขตกฎหมายการมอบ
อำนาจใหทองถ่ินทำใหเกิดสภาพการปกครองตนเองในทองถ่ิน (Local Self Government) ประเทศตางๆ ท่ีมีการ
ปกครองตามอุดมการณประชาธิปไตยจึงมีการสงเสริมใหมีการกระจายอำนาจเพื่อใหประชาชนไดมีการปกครอง
ตนเองในทองถิ่น และใหทองถิ่นสามารถจัดทำบริการสาธารณะบางอยางเพื่อไปตามตองการและประโยชนของ
ทองถิ่นอยางแทจริง ทำใหมีการเสริมสรางความเจริญใหแกทองถิ่นและประเทศชาติทั ้งในดาน การเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจและสังคม และการท่ีประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและการบริหารทองถ่ินนี้ ถือไดวาเปน
การเสริมสรางความรูความเขาใจในทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอีกดวยดังนั้น การมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชน จึงเปนหลักสำคัญอยางหนึ่งในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยตองปรากฏอยูทุกระดับ
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ของสังคม คือ ทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติ เพราะการเมืองไมไดจำกัดอยูเฉพาะวงการรัฐบาลระดับชาติเทานั้น 

แตยังเกี่ยวพันกับการใชอำนาจท่ีมีผลกระทบตอประชาชนในสังคมท่ัวไป นอกจากหลักความเสมอภาค ซึ่งหมายถึง
สิทธิท่ีเสมอภาคกันของประชาชนทุกคนทุกอาชีพ จึงแสดงใหเห็นชัดวาประชาชนทุกคนยอมมีสิทธิ เสรีภาพในการ
เขารวมทางการเมืองอีกดวย 

 แนวคิดและทฤษฎีการมีสวนรวม แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมไดเขามามีบทบาทสำคัญ ต้ังแตแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 5 ท่ีมุงเนนคนเปนสำคัญมากกวาการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อสงเสริมใหทุกคน
ทุกภาคสวนในสังคมเขารวมในกระบวนการพัฒนาและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการมีสวนรวม เพื่อสงเสริมและเปนเหตุจูงใจ
ใหคนในสังคมรวมกันในการกระทำกิจกรรมตางๆ ทางสังคมรวมกันการมีสวนรวมของชุมชนแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ
ไดแก 1. ลักษณะการมีสวนรวมจากความเกี่ยวของทางดานเหตุผลโดยการเปดโอกาสใหสังคมองคกรตางๆ ในชุมชน 

และประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิหนาที่ในการเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานตั้งแตการคิดริเริ ่ม การ
พิจารณาตัดสินใจ วางแผนการรวมปฏิบัติ และการรับผิดชอบในผลกระทบท่ีเกิดข้ึนรวมท้ังสงเสริมชักนำ สนับสนุน
ใหการดำเนินงานเพื่อเกิดผลประโยชนตอชุมชนตามจุดมุงหมายที่กำหนดดวยความสมัครใจ 2. ลักษณะการมีสวน
รวมจากความเกี่ยวของทางดานจิตใจเปนการมีสวนรวมของชุมชนท่ีเกี่ยวของทางดานจิตใจ อารมณรวมท้ังคานิยม
ของประชาชน เปนเครื ่องชี ้นำตนเองใหเขามามีสวนรวม แสดงความคิดริเริ ่มสรางสรรค การกระทำใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กำหนดไวทำใหผูที่เขามามีสวนรวมเกิดความผูกพันมีความรูสึกรับผิดชอบตอกิจกรรมที่ดำเนินงาน
ดวยความสมัครใจและทัศนะที่ไดกลาวมาขางตนทั้งหมดสามารถแยกประเด็นสรุปไดวา การมีสวนรวมของ
ประชาชนเกิดข้ึนจากเปาหมายท่ีตองการ คานิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ความผูกพัน การเสริมแรง โอกาส 

ความสามารถ การสนับสนุน ความคาดหมายในสิ่งท่ีตองการ โดยมีพื้นฐานของการมีสวนรวม 

การมีสวนรวมทางการเมืองเปนกระบวนทางการเมืองอันเปนเงื ่อนไขสำคัญของการเมืองในระบบ
ประชาธิปไตยสมัยใหมโดยท่ีระบบประชาธิปไตยสมัยใหมนั้นเปนการปกครองของประชาชนหรือในควายินยอมของ
ประชาชนกลาวคือแมวาประชาชนท้ังหมดหรือสวนใหญไมสามารถจัดการดำเนินการปกครองไดดวยตัวเองโดยตรง
ตลอดเวลาแตตองใหโอกาศประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองไมวาจะเปนการแสดงเจตนารมณความตองการ
ของเขาวาตองการจะไดบุคคลไดหรือกลุมใดเปนตัวแทนในการตัดสินใจในทางการเมืองตางๆการใหการสนับสนุนผูท่ี
เขาเห็นวาเหมาะสมท่ีจะข้ึนเปนท่ีปกครองผูบริหารประเทศการมีโอกาศท่ีจะติดตามขาวสารทางการเมืองตางๆ การ
มีโอกาศแสดงความคิดเห็นการเสนอขอเรียกรองทางการเมืองท้ังโดยลำพังและเปนกลุมและการมีโอกาศท่ีจะทักทวง
เมื่อไมเห็นดวยกับนโยบายมาตรการหรือการดำเนินการตางๆ ของผูปกครองผูบริหารประเทศการมีสวนรวมทางการ
เมืองเปนทั้งเปาหมายและกระบวนการทางการเมืองกลาวคือการมีสวนรวมทางการเมืองเปนเปาหมายสำคัญของ
การพัฒนาระบบการเมืองใหเปนประชาธิปไตยท้ังนี้เพราะการมีสวนรวมทางการเมืองเปนดัชนีชี้วัดท่ีสำคัญประการ
หนึ่งชองระบบประชาธิปไตยสังคมใดจะมีระดับการเปนประชาธิปไตยสูงหรือต่ำพิจารณาไดจากระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนสังคมที่ประชาชนมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองสูงยอมมีระดับความเปน
ประชาธิปไตยสูงในทางตรงกันขามถาสังคมใดมัระดับการมีสวนรวมทางการเมืองต่ำแสดงวาสังคมนั้นมีระดับการ
เปนประชาธิปไตยต่ำ (ดาวรินทร แกวมูล 2548 : 1) 
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 องคการบริหารสวนตำบล มีชื่อยอเปนทางการวา อบต. มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนราชการบริหารสวน
ทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และแกไข
เพิ่มเติมถึง ( บฉ ับท่ี 7) พ.ศ.2562 โดยยกฐานะจากสภาตำบลท่ีมีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีลวง
มาติดตอกันสามปเฉลี่ยไมต่ำกวาปละหนึ่งแสนหาหม่ืนบาท ณ วันท่ี 8 กันยายน พ  .ศ  . 2563 มีองคการบริหารสวนตำบล 

ท้ังสิ้น 5,300 แหงองคการบริหารสวนตำบล ประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนตำบล และนายกองคการบริหาร
สวนตำบลสภาองคการบริหารสวนตำบล ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล จำนวนหมูบานละ 1 คน 

ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตำบลนั้นองคการบริหารสวน
ตำบลมีนายกองคการบริหารสวนตำบล 1 คน และรองนายกองคการบริหารสวนตำบลไดไมเกิน 2 คน ซึ่งมาจาก
การเลือกต้ังผูบริหารทองถ่ินโดยตรงจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

 ประวัติองคการบริหารสวนตำบลภูเงินองคการบริหารสวนตำบลภูเงิน ไดรับการยกฐานะจากสภาตำบลภูเงิน 

เปนองคการบริหารสวนตำบลภูเงิน เมื่อวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2540 ซึ่งมีนายประสิทธิ ทองงอก กำนัน
ตำบลภูเงิน เปนประธานกรรมการบริหารโดยตำแหนงจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2542 นายฐาปณัฐ เพชรรัตน 

รักษาการ ระหวางวันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2542 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2542 นายเชียง ศรีเมือง ระหวางวนัท่ี 

19 เดือนเมษายน พ.ศ.2542 ถึงวันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2546 นายวิหาร บุรกรณ ระหวางวันที่ 21 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2546 ตอมาไดเปลี่ยนแปลงตำแหนงเปนนายกองคการบริหารสวน
ตำบลนายวิหาร บุรกรณ ระหวางวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2548 นาย
สันสกฤต เครือสิงห ระหวางวันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2548 จนถึง ปจจุบัน องคการบริหารสวนตำบลภูเงิน 

อำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องคการบริหารสวนตำบล พ  .ศ . 2537 ในเขตปกครองขององคการบริหารสวนตำบลภูเงิน ประกอบดวยหมูบาน
ท้ังหมด 19 มีประชากรท้ังสิ้น 8,231 จำนวนผูมีสิทธิเลือกต้ัง 4,088 คน โดยภาพรวมตำบภูเงิน ถือวามีพื้นท่ีขนาด
ใหญและมีประชากรมากพอสมควรในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนสวนมากยังขาดการมีสวนรวม
ทางการเมือง เนื่องจากนักการเมืองทองถิ่นเมื่อไดรับเลือกตั้งแลวจะไมเขาถึงประชาชนไมมีการชี้แจงการทำงาน 

หรือไมใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตนเองประชาชนจึงไมใหความรวมมือในการทำ
กิจกรรมตางๆ ปญหาอีกประการหนึ่งคือประชาชนวัยทำงานสวนใหญไปประกอบอาชีพอยูตางถ่ิน จึงไมมีโอกาศเขา
ไปมีสวนรวมกับชุมชนหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการรวมเสนอปญหา รวมวางแผน กำหนดนโยบาย
หรือแนวทางการพัฒนา ท้ังรวมติดตามตรวจสอบการทำงานของนักการเมืองทองถ่ินใหมีความโปรงใส การพัฒนาใน
พื้นท่ีเปนไปตามนโยบายของนักการเมือง หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การคำเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นบางครั้งจึงไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริงปญหาเหลานี้ทำใหนักการเมืองในระดับ
ทองถ่ินไมไดรับการพัฒนาเทาท่ีควร จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนตำบภูเงิน อำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ตำบลภูเงินวาอยูในระดับใด ดานการมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายและการดำเนินนโยบายตางๆ การติดตาม
ตรวจสอบการทำงานของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงการรับขอมูลขาวสารทางการเมืองการบริหารทองถิ่น และดาน
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ความรูความเขาใจในกระบวนการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นเพื่อจะไดเปนแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนไดอยางถูกตองและตรงกับปญหามากท่ีสุดเพื่อสะทอนใหเห็นถึงความรวมมือของประชาชนตาม
สิทธิและหนาท่ีของประชาชนในทองถ่ินตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลภูเงินอำเภอ
กันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 

 2. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตองคการบริหารสวนตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย  
 งานวิจัยการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบลภูเงิน 

อำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ของประชาชนในตำบลภูเงินมีความสำคัญอยางย่ิงในการท่ีจะปลูกจิตสำนึกใหกับ
ประชาชนในตำบลภูเงินตระหนักถึงการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตำบลเพื่อเปน
พื้นฐานในการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับชาติตอไป ตลอดถึงการรับรูขอมูลขาวสารและตรวจสอบติดตามการ
บริหารราชการสวนทองถ่ินของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงถือวาเปนหนวยงานท่ีไกลชิดกับประชาชนมาก
ท่ีสุดในปจจุบันเพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง ผูศึกษาไดนำกรอบแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับเรื่องท่ีศึกษาโดย
ไดศึกษาขอมูลเบื้องตนมาแลวซึ่งไดนำขอมูลดังกลาวมาเพื่อพิจารณาศึกษากรอบแนวในการศึกษา ดังนี้ 

  ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

คุณลักษณะสวนบุคคลของประชาชน 
ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 

1. เพศ  
2. อาย ุ

3. อาชีพ 

4. ระดับการศึกษา 
5. รายไดตอเดือน 

ระดับการมีสวนรวมทางการเมือง 
1. ดานการใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 
2. ดานการมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย 

3. ดานการแสดงความคิดเห็นตอสาธารณะ 

4. ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัย  
 ในการศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตำบลภูเงิน 

อำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมุงท่ีจะศึกษาตัวแปลไดแก คุณลักษณะสวนบุคคลของประชาชนท่ีอาศัยอยูใน 

ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายไดตอเดือน 
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ขอบเขตดานพื้นที่ 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังท่ีมีอายุ 18 ปบริบูรณข้ึนไป จำนวน 4,088 คน 

รวม 19 หมูบาน 1. บานตูมนอย 264 คน, 2. บานนา 193 คน, 3. บานหนองตระกาศ 201 คน, 4. บานไพรงาม 

267 คน, 5. บานภูเงิน 294 คน, 6. บานทาพระ 263 คน, 7. บานซำเบ็ง 93 คน, 8. บานซำผักแวน 300 คน,        

9. บานภูคำ 241 คน, 10. บานกอก 245 คน, 11. บานทางโคง 87 คน 12. บานศรีสมบูรณ 200 คน, 13. บานนาชำ 
71 คน, 14. บานสันติสุข 296 คน, 15. บานปาโมง 365 คน, 16. บานบูรพา 103 คน, 17. บานนาเหนือ 213 คน, 

18. บานโนนสำราญ จำนวน 200 คน, 19. บานหิน 192 คน มีประชากรท้ังสิ้น 8,231 คน จำนวนผูมีสิทธิเลือกต้ัง 4,088 คน 

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษาในคร้ังนี้ คือ ผูมีสิทธิ์เลือกต้ังท่ีมีอายุ 18 ปบริบูรณข้ึนไป จำนวน 365 คน ตามตาราง
กำหนดขนาด Taro Yamane โดยเจาะจงกลุมชาวบานปาโมง หมูท่ี 15 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 ในการวิจัยเรื่องการศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองคการบรหิาร
สวนตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษในคร้ังนี้เพื่อ  

 1. ทำใหทราบถึง การที่ประชาชนในตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ไดมีสวนรวมในการ
เสนอแกไขปญหาความเดือดรอนหรือความตองการและแนวทางการพัฒนาตามแผนที่นำเสนอในสวนการกำหนด
นโยบายกอนการเลือกต้ัง 
 2. การท่ีผูมีสิทธิ์เลือกต้ังไดแสดงความคิดเห็นหรือความตองการ การวิพากษวิจารณตางๆ ในทางการเมือง 
โดยวิธีการพูด การเขียนโดยผานสื่อมวลชนตางๆ หรือการพูดตอท่ีสาธารณะ 

 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวน
ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีษะเกษ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาจะศึกษาเกี่ยวกับการมีส วนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาถึงระดับการมีสวนรวมทางการเมือง เพื่อเปรียบเทียบ และศึกษาสภาพปญหา 
อุปสรรคและขอเสนอแนะของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนซ่ึงผูวิจัยไดกำหนดวิธีการวิจัย 
วิจัยเชิงการวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้  
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 3. นตอนการสรางเครื่องมือวิจัยข้ั  

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
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สรุป  
สรุปผลเก่ียวกับคุณลักษณะและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม แยกเปนดานรายไดดังตอไปน้ี 

ดานเพศ พบวาผูตอบแบบสอบถามดานเพศ สวนมากคือ เพศหญิง มีจำนวน 193 คน คิดเปน รอยละ 
52.88 และเพศชาย มีจำนวน 172 คน คิดเปนรอยละ 47.12 

ดานอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามดานอายุสวนมาก คือมีอายุระหวาง 31-40 ป มีจำนวน 195 คน คิด
เปนรอยละ 53.42 ลำดับที่สองคืออายุมากกวา 51 ป มีจำนวน 70 คน คิดเปนรอยละ 19.18 ลำดับที่สามคืออายุ
ระหวาง 41-50 ป มีจำนวน 52 คน คิดเปนรอยละ 14.25 และลำดับท่ีสี่อายุระหวาง 18-30 ป มีจำนวน 48 คนคิด
เปนรอยละ 13.15 

ดานอาชีพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามดานอาชีพสวนมากเกษตรกรรม มีจำนวน 185 คน คิดเปนรอยละ 
50.68 ลำดับท่ีสองคือรับจางท่ัวไป มีจำนวน 94 คน คิดเปนรอยละ 25.76 ลำดับท่ีสามคือคาขาย มีจำนวน 71 คน 

คิดเปนรอยละ 19.45 และลำดับท่ีสี่รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 4.11 

ดานระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามดานระดับการศึกษาสวนมาก คือ มัธยม/ ปวช. มีจำนวน 

239 คน คิดเปนรอยละ 65.48 ลำดับท่ีสองคือ ประถมศึกษา มีจำนวน 103 คน คิดเปนรอยละ 28.22 คน ลำดับท่ี
สามคือ ปวส./อนุปริญญา มีจำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.56และลำดับท่ีสี่คือปริญญาตรีข้ึนไป มีจำนวน 10 คน 

คิดเปนรอยละ 2.74 

ดานรายไดตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามดานรายไดตอเดือนสวนมากคือระหวาง 5,000-10,000 บาท 

มีจำนวน 280 คน คิดเปนรอยละ 76.71 ลำดับที่สองคือนอยกวา 5,000 บาท มีจำนวน 55 คน คิดเปนรอยละ 15.07 

ลำดับท่ีสาม คือระหวาง 10,000-15,000 บาท มีจำนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.58 และลำดับท่ีสี่ คือ 15,000 บาท 

ข้ึนไป มีจำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.64 

สรุปขอมูลเก่ียวกับระดับการมีสวนรวมทางการเมือง 4 ดานแยกเปนรายดานไดดังน้ี 
1. ดานการใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง พบวา ระดับการมีสวนรวมทางการเมือง ดานการใชสิทธิออกเสยีง

เลือกตั้งโดยรวมมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 ระดับความสําคัญ คือ ปานกลาง 
แยกเปนรายดานเรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้ ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองที่มีผูตอบแบบสอบถามจำนวน
มากที่สุด คือ ใหความสนใจการเลือกต้ังท่ีกำหนดใหมีข้ึนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72 

ระดับความสำคัญ ปานกลาง ลำดับที่สอง คือ ชักชวนคนอื่นใหไปใชสิทธิเลือกตั้งมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.30 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 ระดับความสำคัญคือ ปานกลาง ลำดับที่สาม คือ ไปใชสิทธิเลือกตั้งเมื่อสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังกำหนดใหมีข้ึน / ชุมชนกำหนดข้ึน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.71 ระดับความสำคัญ คือปานกลาง ลำดับท่ีสี่ คือรวมสังเกตการณเมื่อมีการเลือกตั้ง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22          

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 ระดับความสำคัญ คือปานกลางลำดับที่หา คือรวมรณรงคการเลือกตั้งมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.22 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.78 ระดับความสำคัญ คือปานกลาง 

เมื่อพิจารณาโดยรวมแสดงใหเห็นวา ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองดานการใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง           
ที่มีผูตอบแบบสอบถามจำนวนมากที่สุด คือ ใหความสนใจการเลือกตั้งที่กำหนดใหมีขึ ้นมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.34          

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72 ระดับความสำคัญ คือ ปานกลาง  
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2. ดานการมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย พบวา ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองดานการมีสวนรวมใน
การกำหนดนโยบายโดยรวมมีคาเฉลี่ย 3.17 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 ระดับความสําคัญ คือ ปานกลาง 
แยกเปนรายดานเรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้ ระดับการสวนรวมทางการเมืองท่ีมีผูตอบแบบสอบถามจำนวนมาก
ท่ีสุด คือ เสนอปญหาท่ีเปนความทุกขรอนของชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.27 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.84 ระดับความสำคัญ คือ ปานกลาง ลำดับที่สอง คือ เสนอแนวทางแกไขที่เปนความตองการ
ของชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.80 ระดับความสำคัญ
คือ ปานกลาง ลำดับท่ีสาม คือ เขารวมกิจกรรมพัฒนาชุมชนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.74 ระดับความสำคัญ คือ ปานกลาง ลำดับที่สี่คือรวมเวทีประชาคมเพื่อเปนขอมูลในการจัดทำแผนพัฒนามี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.84 ระดับความสําคัญ คือ ปานกลาง ลำดับที่หา คือ ศึกษา
แผนพัฒนาในปที่ผานมาเพื่อนำไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาในปตอๆ ไปมีคาเฉลี่ยเท ากับ 3.19 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.78 ระดับความสำคัญ คือ ปานกลาง ลำดับที่หก คือสนับสนุนชวยเหลือผูบริหารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล ดานการเงิน สิ่งของ หรือขอมูล สำหรับดำเนินการมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.18 

สวนเบีย่งแบบมาตรฐาน เทากับ 0.74 ระดับความสําคัญ คือปานกลาง ลำดับท่ีเจ็ด คือ รวมแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชน/อบต. มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.18 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.76 ระดับความสำคัญ คือ ปานกลาง ลำดับ
ท่ีแปด คือเสนอจุดเดนจุดดอยของแผนพัฒนามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.83 ระดับ
ความสำคัญคือ ปานกลาง ลำดับที่เกา คือเขารวมประชุมกับองคการบริหารสวนตำบลและชุมชนมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.18 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.76 ระดับความสำคัญ คือ ปานกลางลำดับที่สิบ คือเขารวมกิจการดานการ
บริหารจัดการขององคการบริหารสวนตำบล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.11 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.78 ระดับ
ความสำคัญ คือ ปานกลาง ลำดับที่สิบเอ็ด คือ เปนผูหนึ่งที่ไดรับมอบหมายจากองคการบริหารสวนตำบลใหดูแล
โครงการในพื้นท่ีมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.95 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.74 ระดับความสำคัญ คือ ปานกลาง  
  เมื่อพิจารณาโดยรวมแสดงใหเห็นวาระดับการมีสวนรวมทางการเมืองดานการมีสวนรวมในการกำหนด
นโยบายท่ีมีผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ เสนอปญหาท่ีเปนความทุกขรอนของชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนามี 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.27 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.84 ระดับความสําคัญ คือ ปานกลาง  
 3. ดานการแสดงความคิดเห็นตอสาธารณะ พบวา ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองดานการแสดงความ
คิดเห็นตอสาธารณะโดยมีคาเฉลี่ยรวม 3.18 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.77 ระดับความสําคัญ คือ ปานกลาง 
แยกเปนรายดานเรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้ ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองที่มีผูตอบแบบสอบถามจาํนวน
มากที่สุด คือ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและอำนาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตำบล  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.79 ระดับความสำคัญ คือ ปานกลาง ลำดับท่ีสอง คือ แสดง
ความคิดเห็นระหวางประชุมในชุมชน/อบต. มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.21 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.78 ระดับ
ความสำคัญคือ ปานกลาง ลำดับที่สาม คือ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชุมชนมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.21 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.79 ระดับความสำคัญคือปานกลาง  ลำดับที่สี่คือแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.74 

ระดับความสำคัญ คือ ปานกลาง ลำดับท่ีหา คือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของปญหาและเสนอแนะวิธีแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ตำบล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.13 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 ระดับความสำคัญคือ
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ปานกลาง ลำดับที่หก คือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายกองคการบริหารสวนตำบลมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.13        

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 ระดับความสำคัญ คือ ปานกลาง เม่ือพิจารณาโดยรวมแสดงใหเห็นวา ระดับ
การมีสวนรวมทางการเมืองดานการแสดงความคิดเห็นตอสาธารณะท่ีมีผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ การแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและอำนาจหนาทีของนายกองคการบริหารสวนตำบลมี คาเฉลี่ยเทากับ 3.22 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.79 ระดับความสําคัญ คือ ปานกลาง  
  4. ดานการติดตามขาวสารบานเมือง พบวา ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองดานการติดตามขาวสาร
บานเมืองโดยมีคาเฉลี่ยรวม 3.11 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 ระดับความสำคัญ คือ ปานกลาง แยกเปน
รายดานเรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้ ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองที่มีผูตอบแบบสอบถามจำนวนมากที่สุด 

คือ ติดตามการทำงานของนายกองคการบริหารสวนตำบลมีคาเฉลี่ยรวม 3.22 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 

ระดับความสำคัญคือปานกลาง ลำดับที่สองคือ ติดตามขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลจากผูนำชุมชน เชน
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิก อบต. เปนตนมีคาเฉลี่ยรวม 3.17 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 ระดับ
ความสําคัญ คือ ปานกลาง ลำดับที่สาม คือติดตามขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลจากปายติดประกาศมี
คาเฉลี่ยรวม 3.15 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.76 ระดับความสำคัญ  คือ ปานกลาง ลำดับท่ีสี่ คือ ติดตาม
ขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลจากสื่อสิ่งพิมพ  เชน วารสาร แผนพับ เปนตนมีคาเฉลี่ยรวม 3.11 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.77 ระดับความสำคัญ คือ ปานกลาง ลำดับหา คือ ติดตามขาวสารขององคการบริหาร
สวนตำบลจากนิทรรศการที่จัดขึ ้นในเขตชุมชนมีคาเฉลี่ยรวม 3.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 ระดับ
ความสำคัญ คือ ปานกลาง ลำดับที่หกคือ ติดตามขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลจากเพื่อน/คนรูจัก            

มีคาเฉลี่ยรวม 2.96 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 ระดับความสำคัญ คือปานกลาง  
 เมื่อพิจารณาโดยรวมแสดงใหเห็นวาระดับการมีสวนรวมทางการเมืองดานการติดตามขาวสารบานเมืองท่ีมี
ผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ ติดตามการทำงานของนายกองคการบริหารสวนตำบลมีคาเฉลี่ยรวม 3.22 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 ระดับความสำคัญ คือปานกลาง 
  ผลสรุประดับการมีสวนรวมทางการเมือง โดยรวมทั้ง 4 ดานพบวาการมีสวนรวมทางการเมืองทั้ง 4 ดาน
ประกอบดวย ดานการใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ดานการมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย ดานการแสดงความ
คิดเห็นตอสาธารณะ ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง โดยรวมมีเฉลี่ยเทากับ 3.18 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.74 ระดับความสำคัญ คือ ปานกลางแยกเปนรายดานเรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้ ระดับ 

  ดานการมีสวนรวมทางการเมืองที่มีผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุดคือดานการใชสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.73 ระดับความสำคัญ คือ ปานกลางลำดับที่สอง 
คือ ดานการแสดงความคิดเห็นตอสาธารณะมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.18 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.77 ระดับ
ความสำคัญ คือ ปานกลาง ลำดับที่สามคือ ดานการมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 ระดับความสำคัญคือปานกลางลำดับท่ีสี่คือดานการติดตามขาวสารทางการเมืองมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.11 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 ลำดับความสำคัญ คือ ปานกลาง  
  เมื่อพิจารณาโดยรวมแสดงใหเห็นวา ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองทั้ง 4 ดานที่มีผูตอบแบบสอบถาม
จำนวนมากที่สุดคือดานการใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.73 

ระดับความสำคัญ คือ ปานกลาง 
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อภิปรายผล 
 จากการวิจัยพบวา การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบลภูเงิน 

อำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ อยูในระดับความสำคัญปานกลาง แสดงใหเห็นวา ประชาชนยังขาดการมีสวน
รวมทางการเมืองในท้ัง 4 ดาน คือ ดานการใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง ดานการมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย ดาน
การแสดงความคิดเห็นตอสาธารณะ ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง ดังนั้นแลวองคองคการบริหารสวนตำบลภูเงิน 

อำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ควรตองทบทวนบทบาทในการสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ผู
มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังในตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ใหมีการสงเสริมประชาสัมพันธในการไป
ใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ใหประชาชนมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายในการบริหารเพิ่มมากขึ้น สงเสริมใหมีการ
จัดเวทีแสดงความคิดเห็นของประชาชนมากขึ้นและเนนการสื่อสารประชาสัมพันธขาวสารตางๆใหประชาชน
รับทราบมากยิ่งข้ึน เพื่อนเปนการพัฒนาเพิ่มการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง
นายกองคการบริหารสวนตำบลภูเงินตอไป ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 
  การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ 

จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองอยูในระดับความสำคัญปานกลาง การที่ไดขอสรุปเชนนี้
อาจเนื่องมาจากผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังสวนใหญท่ีตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงและประกอบอาชีพเกษตรกรรม
อีกทั้งยังตองมีภาระในการดูแลครอบครัวจึงไมคอยมีเวลาที่จะเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองเทาที่ควร ดานระดับ
การศึกษาสวนใหญจะอยูในระดับมัธยมศึกษาเปนสวนใหญไมกลาท่ีจะเขาไปแสดงบทบาทหนาท่ีแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเมืองในทองถ่ินไดอยางเต็มท่ี สวนมากจะไดเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองในดานการไปใชสิทธิออกเสียง
เลือกต้ัง จึงทำใหผลของการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตำบลภูเงิน 

อำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมมีสวนรวมทางการเมืองอยูในระดับความสำคัญปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ ขวัญชัย สมบูรณ.(2555:บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือง : การศึกษาระดับ
การมีสวนรวมของประชาชนตำบลพระปฐมเจดีย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สรุปผลการวิจัยพบวา ระดับการมี
สวนรวมของประชาชนตำบลพระปฐมเจดีย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวา ในภาพรวมการมีสวนรวมอยูใน
ระดับปานกลาง แนวคิดของ สุกฤตา จินดาพรม,โชติมา แกวกรอง.(2556:บทคัดยอ) : การศึกษาการมีสวนรวม
ทางการเมืองของสตรีไทยในพื้นท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินของภูมิภาคตะวันตก สรุปผลการวิจัยพบวา สตรีไทย
ในพื้นท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินของภูมิภาคตะวันตกมีสวนรวมทางการเมืองอยูในระดับปานกลาง แนวคิดของ 
อำนาจ ศรีพระจันทร.(2555: บทคัดยอ): การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของผูมีสิทธิเลือกต้ัง
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น : กรณีศึกษาการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี  ศึกษาเฉพาะ
อำเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี สรุปผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง แนวคิดของ รัฐบุรุษ คุมทรัพย.(2555:บทคัดยอ): 

การศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางคูวัดม อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
สรุปผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมทางการเมืองในเรื่อง เพศ อายุ อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยและการเปนสมาชิก
ของกลุมตางๆ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การมีสวนรวมทางการเมืองในเรื่องระดับ
การศึกษาและรายไดไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แนวคิดของ พระศักดา กิตติญาโณ.
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(2557: บทคัดยอ): การศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช สรุปผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาชนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  จากการศึกษาการสวนรวมของ
ประชาชนในการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา 
 ดานการใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ังของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง กรณีการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน
ในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ มีสวนรวมอยูในระดับ
ความสำคัญปานกลาง การท่ีไดขอสรุปเชนนี้อาจเนื่องมาจากการปกครองทองถ่ินเปนระดับการเลือกต้ังพื้นฐานท่ีทำ
ใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกต้ังตามหนาท่ี แตประชาชนยังขาดความรูความเขาใจและขาดความสนใจในการเลือกต้ัง 
สอดคลองกับแนวคิดอำนาจ ศรีพระจันทร. (2555: บทคัดยอ): การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการ
เมืองของผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ไดศึกษากรณีศึกษาการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดอุดรธานี ศึกษาเฉพาะอำเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี ดานการเปนฐานคะแนนเสียง ดานการรณรงคหาเสียง
เลือกต้ัง ดานการไปใชสิทธิเลือกต้ัง และดานการติดตามกระบวนการเลือกต้ัง พบวาการไปใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง
ของประชาชนอำเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี มีระดับความสำคัญปานกลาง  
  ดานการมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง กรณีการศึกษาการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ มีสวนรวมอยูใน
ระดับความสำคัญปานกลาง การท่ีไดขอสรุปเชนนี้อาจเนื่องมาจากผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังสวนใหญยังขาดความรู
ความเขาใจในการแสดงบทบาทการมีสวนรวมในการบริหารทองถิ่น อีกทั้งยังขาดแรงกระตุนเกี่ยวกับการเมือง
ทองถ่ินทำใหขาดความสนใจในมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายรวมกับฝายบริหารทองถ่ินของตน ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ ขวัญชัย น้ำสมบูรณ. (2555:บทคัดยอ): การศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนตำบลพระปฐม
เจดีย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สรุปผลการวิจัย ดานรวมวางแผนและเสนอแนวทางการพัฒนาพบวา ระดับการ
มีสวนรวมของประชาชนตำบลพระปฐมเจดีย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 
  ดานการแสดงความคิดเห็นตอสาธารณะของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง กรณีการศึกษาการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ มีสวนรวมอยูใน
ระดับความสำคัญปานกลาง การที่ไดขอสรุปเชนนี้อาจเนื ่องมาจากการแสดงความคิดเห็นตอสาธารณะเปน
กระบวนการท่ีเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นความตองการทางการเมือง อาจกระทำไดโดยวิธีการพูด
การเขียนหรือการประชุมปรึกษาหารือในกลุม แตเนื่องจากสภาพความเปนจริงผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขต
ตำบลภูเงินมีระดับการศึกษาอยูในข้ันพื้นฐานเปนสวนใหญประกอบกับยังขาดความรูความเขาใจดานการเมืองการ
ปกครองทองถ่ิน จึงทำใหไมกลาท่ีจะแสดงความคิดเห็นใดๆ เทาท่ีควรซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ขวัญชัย น้ำสมบูรณ. 

(2555 : บทคัดยอ) : การศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนตำบลพระปฐมเจดีย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

สรุปผลการวิจัย ดานรวมวางแผนและเสนอแนวทางการพัฒนา พบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนตำบลพระ
ปฐมเจดีย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 
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  ดานการติดตามขาวสารทางการเมืองของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  กรณีการศึกษาการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ มีสวนรวมอยูใน
ระดับความสำคัญปานกลาง การที่ไดขอสรุปเชนนี้อาจเนื ่องมาจากการติดตามขาวสารทางการเมืองจะทำให
ประชาชนมีความรูความเคลื่อนไหวในทางการเมืองการปกครองทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ แตเนื่องจาก
ประชาชนในเขตตำบลภูเงินสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมเวลาสวนใหญจึงอยูกับการประกอบอาชีพทำใหการที่จะ
สนใจติดตามขาวสารบานเมืองนั้นเปนไปอยางไมเต็มที่เทาที่ควร อีกทั้งการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆของ
สวนราชการอาจจะยังไมครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ขวัญชัย น้ำสมบูรณ (2555:บทคัดยอ) : 

การศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนตำบลพระปฐมเจดีย  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สรุปผลการวิจัย 

ดานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล พบวาระดับการมีสวนรวมของประชาชนตำบลพระปฐมเจดีย อำเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม มีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใชประโยชนองคการบริหารสวนตำบลควรใหความรูความ

เขาใจพรอมทั้งมีการรณรงคการเลือกเลือกตั้งใหมากขึ้นเพื่อประชาชนจะไดเขาใจในหนาที่และกระบวนการการ
เลือกต้ังมากข้ึน 

2. ดานการมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายควรเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นอยางเสรี
แสดงจุดยืนถึงความตองการท่ีแทจริงท่ี 

3. ตองการใหเกิดการพัฒนาในชุมชนโดยเจาหนาท่ีรัฐหรือฝายการเมืองไมเขาไปชักจูงหรือครอบงำแนว
ทางการพัฒนาสำคัญที่สุดคือการทำใหประชาชนมีความรูดานการพัฒนาการศึกษาเปนพื้นฐานท่ีสำคัญสำหรับการ
พัฒนาสิ่งตางๆ ตอไป 

4. ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลควรมีการพัฒนาปรับปรุงใหใชงานไดดีอยูเสมอเพื่อ
เปนแหลงศึกษาหาความรูใหแกประชาชนผูสนใจในชุมชน  

5. มีอุปสรรคในการใหขอมูลขาวสารที่โตตอบในการหาเสียงอยางเขมขนและโจมตายตรงขามโดยมี
หัวคะแนนท่ีรับผิดชอบในแตละสวนเปนผูใหขอมูลขาวสาร 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป  

1. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของประชาชนเพื่อใหมีสวนรวม
ทางการเมืองในระดับทองถ่ินมากข้ึน  

2. ควรทำการศึกษาปจจัยที่สงผลใหชุมชนมีสวนรวมทางการเมืองเพื่อนำขอมูลที่ไดมาใชเปนแนวทาง
สำหรับการสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองตอไป  

3. ควรทำการศึกษาวิถีชีวิตของคนในชุมชนท่ีมีสวนรวมทางการเมืองเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาชุมชนใหมี
สวนรวมทางการเมืองมากยิ่งข้ึน 

4. ควรทำการศึกษาปญหาหรือความตองการของประชาชนอยางแทจริงไมใชเพียงแคการหาเสียงไวเทานั้น 
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บทบาทของผูบริหารทองถิ่นตามทัศนะของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ทองถิ่นในเขต เทศบาลนคร
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1. ระดับบทบาทของผูบริหารทองถ่ินตามทัศนะของประชาชนใน
การพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ินในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 2. ปจจัยท่ีมีผลตอบทบาทของผูบริหารทองถ่ินตามทัศนะของ
ประชาชนในการพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ินในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 3. บทบาทของผูบริหารทองถ่ินตามทัศนะของของ
ประชาชนในการพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ินในเขตเทศบาลนครภูเก็ต กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนท่ีมีสิทธ์ิ
เลือกต้ังท่ีอายุ 18 ปข้ึนไป มีภูมิลำเนาอยูอาศัยในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 400 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคา F-test การวิเคราะหคาความแปรปรวน
ทางเดียวและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน ระดับบทบาทของผูบริหารทองถ่ินตามทัศนะของประชาชนในการ
พัฒนาพื้นท่ีทองถ่ินในเขตเทศบาลนครภูเก็ตในภาพรวมผูบริหารมีบทบาทในการพัฒนาอยูในระดับมาก ปจจัยท่ีมี
ผลตอบทบาทของผูบริหารทองถ่ินตามทัศนะของประชาชนในการพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ินในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 

จังหวัดถูเก็ตในภาพรวมอยูในระดับมาก ปจจัยท่ีมีผลตอบทบาทของผูบริหารทองถ่ินมีความสัมพันธในระดับต่ำกับ
บทบาทของผูบริหารทองถ่ินตามทัศนะของประชาชนในการพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ินในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 

 

คำสำคัญ : บทบาท, ผูบริหารทองถิ่น, การพัฒนาพ้ืนที่ทองถิ่น 

 

Abstract
The objectives of this research were to study (1) the level of roles of local 

administrators according to people's perspectives in the development of local areas in 
Phuket Municipality; (2) factors affecting the roles of local administrators according to 
people's views in Developing Local Areas in Phuket Municipality (3) Role of local 
administrators according to people's perspectives in the development of local areas in 
Phuket Municipality Municipality. The sample group used in the research consisted of 400 
people who had the right to vote at the age of 18 years, domiciled in Phuket Municipality. 
The statistics used in the data analysis were percentage, mean, standard deviation. F-test 
analysis, one-way analysis of variance and Pearson correlation coefficient.
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The level of the role of local administrators according to people's views in the 
development of local areas in Phuket City Municipality, overall, the management's role in 
development was at a high level. Factors Affecting Role of Local Administrators According 
to People's Perspectives in Local Area Development in Phuket Municipality Thu Ket 
Province as a whole is at a high level. Factors affecting the role of local administrators had 
a low correlation with the role of local administrators according to people's viewpoints in 
the development of local areas in Phuket Municipality.

Key Words : role, local administrator, local area development
 

บทนำ 
จากพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติใหเทศบาลและองคการบริหารสวนตำบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
พิเศษมีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งนอกจากจะมี
อำนาจหนาท่ีในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองแลวยังมีอำนาจหนาท่ีในการประสานการจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัดตามท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนดอีกดวย (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2560: 11) 

เนื่องจากการวางแผนท้ังในระยะสั้นและระยะยาว เกี่ยวของกับการกำหนดนโยบายการปกครองการบริหาร 
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและการปฏิบัติตามอำนาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกำหนด องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินยอมมีความเปนอิสระในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินและการดำเนินตามแผนความเปนอิสระนั้นไมไดหมายถึง
ความเปนอิสระในฐานะเปน “รัฐอิสระ” แตเปนการมอบอำนาจหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะบางสวน และยัง
ตองอยูในการกำกับดูแลหรือตรวจสอบโดยรัฐบาลและประชาชนอีกดวย ผูท่ีเกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองตระหนักวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองสอดคลองกับ
แผนพัฒนาระดับตาง ๆ ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม 

และรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ซึ่งเปนแผนระดับชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด 

ตลอดจนยุทธศาสตรการพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาอำเภอนั้น ท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาคนจะมี
สวนเกี่ยวของอยูดวยในการจัดทำแผนการพัฒนาทองถ่ินและแผนพัฒนา  4 ป ผูนำและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ
จำเปนตองตระหนักถึงข้ันตอน และกำหนดเวลาของการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาของท้ังระดับ
จังหวัดและระดับอำเภอดวย (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2560: 11) 

จากความสำคัญของการกระจายอำนาจทางการบริหารการปกครองท่ีรัฐบาลกลางดำเนินการเปนผลทำให
ภารกิจการบริหารราชการแผนดินหรือภารกิจการผลิตและสงมอบสินคา และบริการสาธารณะตกมาอยูกับบทบาท
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และนับวันก็ยิ่งจะไดรับการถายโอนภารกิจเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ดังนั้นผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไมสามารถปฏิเสธภารกิจท่ีสำคัญนี้ได เพราะตัวผูบริหารเองก็ไดอาสาเขามาเปนแกน
นำในการจัดสรรทรัพยากรในทองถ่ินใหเกิดประโยชนสูงสุดกับพลเมืองในพื้นท่ีนั้น ๆ (พิชญณิฐา พรรณศิลป, 2559 

:150) โดยเทศบาลนครภูเก็ต ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลตลาดใหญและตลาดเหนือท้ังตำบล จะเห็นไดวาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน มีความสำคัญเนื่องจากเปนหนวยงานท่ีมีความใกลชิดกับชุมชนมากท่ีสุดในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับทองถ่ิน จึงมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขามามีบทบาทท้ังทางตรงหรือทางออม เปนองคกรท่ี
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เกิดข้ึน ตามนโยบายการกระจายอำนาจของรัฐบาล เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินซึ่งเปนระดับพื้นฐาน ไดมีอำนาจใน
การปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย เปนการกระจายอำนาจการปกครองจากสวนกลางไปใหประชาชนใน
ทองถ่ินดำเนินการเองภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย เพื่อใหประชาชนไดเรียนรูและเขาใจถึงวิธีการปกครองตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตย ผูนำองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองตระหนักและทำความเขาใจเก่ียวกับบทบาทและ
การมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับทองถ่ิน ซึ่งนับวันแตจะมีความทวีคูณและเปนสิ่งใหม ๆ 

ออกมาอยูเสมอ เปนภาระอันหนักที่ผูนำองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองปฏิบัติอยางหลีกเลี่ยงไมได การปฏิบัติ
ของผูนำองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะสำเร็จลุลวงตามความมุงหวังเพียงใด ข้ึนอยูกับความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายและการมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับทองถ่ินของ
ผูนำองคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง ซึ่งถาสามารถทราบไดวาบทบาทและการมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับทองถ่ินของผูนำองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูในระดับใดก็จะเปนประโยชนในการวางแผน การ
พัฒนา สงเสริมความรู และความเขาใจดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับทองถ่ิน อันจะเปนประโยชนตอ
เศรษฐกิจทองถ่ินท่ีสำคัญยิ่ง (ฐานันดร ปูนิล, 2556: 66-67) 

ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีความสำคัญมากข้ึน ท้ังดานอำนาจหนาท่ีและงบประมาณ เชนเดียวกับ
คณะผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ินก็ยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งข้ึนและกระบวนการท่ีสำคัญอันเปนเครื่องมือ
ในการสรรหา คัดสรร กลั่นกรอง บุคคลท่ีจะมีความเหมาะสมซึ่งไดแก การเลือกต้ังทองถ่ิน จึงเปนวิธีท่ีจะใหไดมาซึ่ง
ผูแทนระดับทองถ่ินท่ีดี มีศักยภาพ และเปนวิธีท่ีจะนำมาสูการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับทองถ่ิน และเปนการบง
บอกถึงการปกครองแบบกระจายอำนาจใหกับประชาชนทองถ่ินไดปกครองตนเอง โดยเลือกบุคคลในทองถ่ินท่ีรูจัก
และเขาใจทองถ่ินของตัวเองเขามาเปนผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินโดยตรง (พระมหามานะ พุทฺธวิริโย, 

2555: 2) สำหรับผูบริหารนั้นมีหนาท่ี 1) เปนตัวกลางเชื่อมประสานระหวางเจาหนาท่ีของหนวยงานแตละคนใน
ทองถ่ินท่ีหนวยงานนั้นจะเขาไปดำเนินการบริการชวยเหลือ 2) เปนตัวแทนในการแพรกระจายขาวสารและความรู
หรือประสบการณเร่ืองราวตาง ๆ ท่ีหนวยงานนั้นตองการจะเผยแพรไปใหคนในทองถ่ินนั้น ๆ 3) เปนหลักค้ำประกัน
และเปนแหลงสนับสนุนการยอมรับของคนในทองถ่ินตอการทำงานของเจาหนาท่ีในทองถ่ินนั้น ๆ 4) เปนตัวแทน
ของคนในทองถ่ินท่ีจะรวบรวมปญหา และความตองการของคนในทองถ่ินนำมาเสนอตอหนวยงาน ขณะเดียวกันก็
ควรเปนบุคคลท่ีเปนผูริเริ่มการพัฒนาสังคมในทองถ่ินในการกาวหนาตลอดเวลาถารับผิดชอบสิ่งตาง ๆ ท่ีหนวยงาน
จะนำเขามาบริการใหแกคนในทองถ่ิน (ชลธิชา คงขำ, 2553: 2) 

ปญหาดานการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญพบวา มีปญหาดานการทำหนาท่ีของผูบริหาร
ระดับสูง เนื่องจากขาดศักยภาพของการทำหนาท่ีเปนผูนำท่ีดี สาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการขาดภาวะผูนำของ
นายกองคการบริหารสวนตำบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดแก ขาดวิสัยทัศนในการบริหารงาน 

การติดตอสื่อสารและประสานงานระหวางพนักงานและประชาชนไมดีเทาท่ีควร (พระมหามานะ พุทฺธวิริโย, 2555: 3) 

ดังนั้นจากปญหาดังกลาวจะเห็นไดวา บทบาทของผูบริหารทองถ่ินมีความสำคัญอยางมากใน การพัฒนา
พื้นท่ีทองถ่ิน ดวยเหตุนี้จึงควรมีการปรับปรุงศักยภาพเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารเพื่อใหการพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ินมี
การขับเคลื่อนนโยบาย ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญวาควรมีพัฒนาบทบาทของผูบริหารทองถ่ินตามทัศนะของ
ประชาชนในการพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ินในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ท้ังทางดานการวางแผนในการดำเนินงานของทองถ่ิน 
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ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมถึงดาน
การควบคุมการดำเนินงานทุกอยางภายในทองถ่ิน เพื่อใหการบริหารทองถ่ินบรรลุผลมีความเจริญกาวหนา 
สอดคลองกับวัตถุประสงคและนโยบายของทองถ่ิน เปนฟนเฟองสำคัญในการสั่งการบริหาร ประสานงาน เพื่อ
พัฒนาทองถ่ินใหดีเย่ียม สมกับท่ีประชาชนไววางใจเลือกเขามา ใหเปนผูบริหารพัฒนาทองถ่ิน โดยตองคำนึงถึง
ความเปนอยูท่ีดีของประชาชนเปนหลัก ใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดจากการบริหารงานของผูนำทองถ่ิน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับบทบาทของผูบริหารทองถ่ินตามทัศนะของประชาชนในการพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ินในเขต
เทศบาลนครภูเก็ต 

2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอบทบาทของผูบริหารทองถ่ินตามทัศนะของประชาชนในการพัฒนาพื้นท่ี
ทองถ่ินในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 

3. เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารทองถ่ินตามทัศนะของของประชาชนในการพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ินในเขต
เทศบาลนครภูเก็ต 

 

สมมติฐานการวิจัย 

  สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะสวนบุคคลท่ีแตกตางกันของประชาชน มีความสัมพันธกับบทบาทของผูบริหาร
ทองถ่ินตามทัศนะของประชาชนในการพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ินในเขตเทศบาลนครภูเก็ต  

  สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยท่ีมีผลตอบทบาทของผูบริหารทองถ่ินมีความสัมพันธกับบทบาทของผูบริหารทองถ่ิน
ตามทัศนะของประชาชนในการพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ินในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 

 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารทองถ่ินตามทัศนะของประชาชนในการพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ินในเขต
เทศบาลนครภูเก็ตในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทำการคนควา รวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ นำมา
ประยุกตในการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ดังนี้ 
ตัวแปรอิสระ คือ 1. ลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณเลือกต้ัง
การเมืองทองถ่ิน และรายได 2. ปจจัยท่ีมีผลตอบทบาทของผูบริหารทองถ่ิน ประกอบดวย ภาวะผูนำ การสื่อสาร 
ความคิดสรางสรรค การจัดการขอมูล และความฉลาดทางอารมณ  

 ตัวแปรตาม คือ บทบาทของผูบริหารทองถ่ินตามทัศนะของประชาชนในการพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ินในเขต
อำเภอเทศบาลนครภูเก็ต ประกอบดวย ดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและสุขภาพ ดานโครงสรางพื้นฐาน ดาน
เศรษฐกิจ สังคมและชุมชน ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และดาน
การเมือง การบริหาร 
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วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารทองถ่ินตามทัศนะของประชาชนในการพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ิน 

ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการ วิจัยตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ประชาชนท่ีมีสิทธิ์เลือกต้ังท่ีอายุ 18 ปข้ึนไป มีภูมิลำเนาอยูอาศัยในเขต
เทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 79,308 คน (สำนักทะเบียนราษฎร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ขอมูล ณ ป 2563) 

กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางตัวอยางแบบใชสูตรทราบจำนวนประชากร (Yamane, Taro, 1967) ท่ี
ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน 5% ตามสูตรดังตอไปนี้ 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณคร้ังนี้ จำนวน 400 คน กำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 
โดยใชสูตร n = N 

  1 + Ne1 

เมื่อ n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 N แทน ขนาดของประชากรท่ีใชในงานวิจัย 

 e แทน ความคลาดเคลื่อนของจาการกลุมตัวอยาง (0.05)   

แทนคา   n =   

      

  = 399.994956436 ≈ 400 

 เพื่อใหการศึกษาคร้ังนี้มีความสมบูรณตามหลักของขนาดกลุมตัวอยาง ผูศึกษาจึงปรับขนาดของกลุม
ตัวอยางเปน 400 คน 

2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยเรื่องบทบาทของผูบริหารทองถ่ินตามทัศนะของประชาชนในการพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ิน ในเขต
เทศบาลนครภูเก็ต ในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเองและไดจากทฤษฎี
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แลวนำมาประยุกตเปนลักษณะ และขอคำถามในแบบสอบถามโดยแบงเปน 4 สวน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณเลือกต้ัง
การเมืองทองถ่ิน และรายไดตอเดือน จำนวน 6 ขอ มีลักษณะคำถามเปนแบบตรวจรายการ (Check List) 

ตอนท่ี 2 ปจจัยท่ีมีผลตอบทบาทของผูบริหารทองถ่ิน ประกอบดวย (1) ภาวะผูนำ (2) การสื่อสาร           
(3) ความคิดสรางสรรค (4) การจัดการขอมูล และ (5) ความฉลาดทางอารมณ ประกอบดวยขอคำถาม 25 ขอ           

มีลักษณะเปนขอคำถามปลายปด มีการประเมินคาแบบมาตราสวน (Likert scale) กำหนดคะแนนเปน 5 ระดับ 

โดยแตละระดับมีความหมายดังนี้     

คาคะแนน 5 หมายถึง  ระดับการปฏิบัติมากที่สุด  

คาคะแนน 4 หมายถึง  ระดับการปฏิบัติมาก  
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คาคะแนน 3 หมายถึง  ระดับการปฏิบัติปานกลาง  

คาคะแนน 2 หมายถึง  ระดับการปฏิบัตินอย  

คาคะแนน 1 หมายถึง  ระดับการปฏิบัตินอยท่ีสุด 

เกณฑสำหรับการแปลความหมายในการวิเคราะหขอมูล สำหรับขอมูลจากแบบสอบถาม เกี่ยวกับปจจัยท่ี
มีผลตอบทบาทของผูบริหารทองถ่ิน ไดกำหนดแบงออกเปน 5 ชวง โดยใชสูตร คำนวณพิสัย (range) ดังนี้ ซึ่งได
กำหนดหลักเกณฑในการแปลผลดังนี้ 

4.21 – 5.00 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 

3.41 – 4.20 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

2.61 – 3.40 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

1.00 – 1.80 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทของผูบริหารทองถ่ินตามทัศนะของ ประชาชนในการพัฒนา
พื้นท่ีทองถ่ินในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ประกอบดวย (1) ดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและสุขภาพ (2) ดาน
โครงสรางพื้นฐาน (3) ดานเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน (4) ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (5) ดานการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม (6) ดานการเมือง–การบริหาร มีจำนวน 30 ขอ ซึ่งลักษณะแบบสอบถามตอนที่ 3 เปนขอ
คำถามปลายปด มีการประเมินคาแบบลิเคิรท สเกล (Likert scale) กำหนดคะแนนเปน 5 ระดับ โดยแตละระดับมี
ความหมายดังนี้ 

คาคะแนน 5 หมายถึง  ระดับบทบาทในการพัฒนามากท่ีสุด 

คาคะแนน 4 หมายถึง  ระดับบทบาทในการพัฒนามาก 

คาคะแนน 3 หมายถึง  ระดับบทบาทในการพัฒนาปานกลาง 
คาคะแนน 2 หมายถึง  ระดับบทบาทในการพัฒนานอย 

คาคะแนน 1 หมายถึง  ระดับบทบาทในการพัฒนานอยท่ีสุด 

เกณฑสำหรับการแปลความหมายในการวิเคราะหขอมูล สำหรับขอมูลจากแบบสอบถาม เกี่ยวกับบทบาท
ของ ไดกำหนดแบงออกเปน 5 ชวง โดยใชสูตร คำนวณพิสัย (range) ดังนี้ ซึ่งไดกำหนดหลักเกณฑในการแปลผลดังนี้ 

4.21 – 5.00 หมายถึง  บทบาทในการพัฒนาอยูในระดับมากท่ีสุด 

3.41 – 4.20 หมายถึง  บทบาทในการพัฒนาอยูในระดับมาก 

2.61 – 3.40 หมายถึง  บทบาทในการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง  บทบาทในการพัฒนาอยูในระดับนอย 

1.00 – 1.80 หมายถึง  บทบาทในการพัฒนาอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 4 คำถามปลายเปด (Open Ended Questionnaire) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถาม ไดแสดงขอคิดเห็น 

และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารทองถ่ิน ตามทัศนะของประชาชนในการพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ินในเขต
เทศบาลนครภูเก็ต  
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3. ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือวิจัย 

ผูวิจัยดำเนินการสรางแบบสอบถามตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม 

2. ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการสรางแบบสอบถาม จากตำราเอกสารตางๆ 

3. นำแบบสอบถามท่ีไดสรางข้ึนใหอาจารยท่ีปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง 
4. แกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามคำแนะนำของอาจารยท่ีปรึกษา 
5. นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง 
6. แกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญจากนั้นนำเสนออาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบ

อีกครั้ง เพื่อปรับปรุงแกไขกอนนำไปทดลองใช 

7. นำแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงการแกไขเรียบรอยไปทดลองใช (Try out) กับกลุมเปาหมาย 

8. จัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณแลวนำแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชเก็บรวบรวมขอมูลในการ
ศึกษาวิจัย 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลโดยใชการเก็บขอมูล ดังนี้ 
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยไดดำเนินการ เก็บขอมูลดวย

ตนเอง โดยการแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง จำนวน 400 ชุด กับประชาชนท่ีมีสิทธิ์เลือกต้ังท่ีอายุ 18 ปข้ึนไป 

มีภูมิลำเนาอยูอาศัยในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งผูวิจัยเก็บแบบสอบถามดวยตัวเอง โดยการสุมแจกตามบานของ
ประชาชนท่ีมีสิทธิ์เลือกต้ังอายุ 18 ปข้ึนไป มีภูมิลำเนาอยูอาศัยในเขตเทศบาลนครภูเก็ต และผูวิจัยทำการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากแบบ มาตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ เพื่อนำขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ และ
วิเคราะหเนื้อหาตอไป 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควา จากเอกสารหนังสือ ตำราทาง
วิชาการตาง ๆ สถิติหรือทะเบียนของหนวยงานแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต โดยทำการศึกษาจากทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับ
บทบาทของผูบริหารทองถ่ินตามทัศนะของประชาชนในการ พัฒนาพื้นท่ีทองถ่ิน ผลจากงานวิจัย และสิ่งตีพิมพ ท้ัง
ใน และตางประเทศ  

3. รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาท้ังหมด ตรวจสอบความถูกตอง เพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
กระบวนการวิเคราะหขอมูล 

5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะขอมูล 

การวิจัยเชิงปริมาณมีการวิเคราะขอมูลดังนี้ 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ ลักษณะสวนบุคคลของ

ผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคารอยละ (Percentage) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอบทบาทของผูบริหารทองถ่ิน และบทบาทของผูบริหารทองถ่ินตามทัศนะของประชาชนใน
การพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ินในเขตอำเภอเทศบาลนครภูเก็ต โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สำหรับวิเคราะหขอมูล 
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2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนการวิเคราะหความสัมพันธของลักษณะสวนบุคคล ไดแก 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณเลือกต้ังการเมืองทองถ่ิน และ รายไดตอเดือน กับบทบาทของ
ผูบริหารทองถ่ินตามทัศนะของประชาชน ในการพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ินในเขตเทศบาลนครภูเก็ต  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี มีดังน้ี 

 1. สถิติพื้นฐาน ไดแก 

   1.1 รอยละ (Percentage) ใชสูตรดังนี้  

       
   เมื่อ  P  แทน  คารอยละหรือเปอรเซ็นต 

     F แทน  ความถี่ท่ีตองการเปลี่ยนแปลงใหเปนรอยละ 
     N แทน จำนวนความถ่ีท้ังหมดหรือจำนวนประชากร 
   1.2 คาเฉลี่ย (Mean) ใชสูตรดังนี้  

       
   เมื่อ     แทน  คาคะแนนเฉลี่ย 

      แทน   ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุม 

     n   แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
   1.3 การหาคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) 

       
   เมื่อ  S.D.  แทน  คาเบ่ียงมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 
     X  แทน   คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 
     n  แทน  จำนวนสมาชิกในกลุมตัวอยาง 
     n-1  แทน  จำนวนตัวแปรอิสระ 
     แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกำลังสอง 
       แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกำลังสอง 
สมมติฐานขอที่ 1 มีการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

- ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของประชากรหรือกลุม โดยสุมตัวอยางจากแตละกลุมอยางเปนอิสระตอกัน 

(Independent - Sample t-test) จากคาสถิติแบบ t-test ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05  

- ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางต้ังแต 2 กลุมข้ึนไปโดยใชสถิติวิเคราะหคาความแปรปรวน
ทางเดียว (One way analysis of variance: One way ANOVA) จากสถิติแบบ F-Test ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

- ทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูในกรณีท่ียอมรับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 ของกลุมตัวอยางต้ังแต 2 

กลุมข้ึนไป โดยใชวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
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สมมติฐานขอที่ 2 มีการวิเคราะหขอมูลดังน้ี  

- ทดสอบความสัมพันธของตัวแปร 2 กลุมใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05  

โดยท่ีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะมีคาระหวาง -1 < r < 1 ดังนี้ 
 ถา r มีคาลบ หมายถึง x และ y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 

 ถา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธกันมาก 

 ถา r มีคาเขาใกล -1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามและมีความสัมพันธกันนอย 
 ถา r มีคาเทากับ 0 หมายถึง x และ y ไมมีความสัมพันธ 
เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541: 324) 

 ถา r มีคาระหวาง 0.71 - 1.00 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับสูง 
 ถา r มีคาระหวาง 0.31 - 0.70 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 
 ถา r มีคาระหวาง 0.01 - 0.30 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับต่ำ 
 ถา r มีคาเทากับ 0 แสดงวา ไมมีความสัมพันธกัน 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูชาย จำนวน 212 คน คิดเปนรอยละ 53 % มีอายุ 31 – 40 ป จำนวน 

137 คน คิดเปนรอยละ 34.3 % มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.7 % ประกอบ
อาชีพรับจางท่ัวไป จำนวน 130 คน คิดเปนรอยละ 32.5 % มีประสบการณเลือกต้ังการเมืองทองถ่ินสวนใหญเคย
เลือกต้ังมาแลว 2 ครั้ง จำนวน 138 คน คิดเปนรอยละ 34.5 % และรายไดตอเดือน 15,001 – 20,000 บาท 

จำนวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.3 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอบทบาทของผูบริหารทองถ่ินตามทัศนะของประชาชน
ในการพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ินในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 

ปจจัยท่ีมีผลตอบทบาทของผูบริหารทองถ่ิน ประชาชนมีทัศนะตอบทบาทของผูบริหารทองถ่ินทุกดานใน
ระดับมาก (  = 3.82) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ประเด็นท่ีมีผลตอระดับบทบาทในการพัฒนาตามลำดับคือ 

ภาวะผูนำ (  = 3.82) การสื่อสาร (  = 3.77) ความคิดสรางสรรค (  = 3.84) ความคิดสรางสรรค (  = 3.82) 

และความฉลาดทางอารมณ (  = 3.84)  

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารทองถ่ินตามทัศนะของประชาชนในการพัฒนา
พื้นท่ีทองถ่ินในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 

บทบาทของผูบริหารทองถ่ินตามทัศนะของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน ประชาชนมีทัศนะตอบทบาท
ของผูบริหารทองถ่ินในระดับมาก (  = 3.80) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ประเด็นท่ีมีผลตอระดับบทบาทในการ
พัฒนาตามลำดับคือ โครงสรางพื้นฐาน (  = 3.84) เศรษฐกิจ สังคม และชุมชน (  = 3.93) สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม (  = 3.81) การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม (  = 3.86) และการเมือง – การบริหาร (  = 3.83) 
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ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะของผูวิจัย 

ผูตอบแบบสอบถามไมมีขอเสนอใดๆในการตอบแบบสอบถามเร่ือง บทบาทของผูบริหารทองถ่ินตามทัศนะ
ของประชาชนในการพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ินในเขตเทศบาลนครภูเก็ต  

 

อภิปรายผล 

ผลการอภิปรายผลเร่ือง บทบาทของผูบริหารทองถ่ินตามทัศนะของประชาชนในการพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ิน 

ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต มีผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทัศนะหรือการรับรูของประชาชนในการบริหารทองถ่ิน  

มีประเด็นท่ีสามารถอภิปลายผลไดดังนี้ 
1. ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีผลตอบทบาทของผูบริหารทองถ่ินตามทัศนะของประชาชนในการพัฒนาพื้นท่ี

ทองถ่ินในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ประชนชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตท่ีมีทัศนะตอบทบาทของผูบริหารทองถ่ินตาม
ทัศนะของประชาชนในการพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ิน สวนใหญเปนเพศชาย อายุ 31 – 40 ป และ 41 – 50 ป ซึ่งมี
การศึกษาสวนใหญในระดับปริญญาตรี อาชีพธุรกิจสวนตัว โดยมีประสบการณเลือกต้ังเฉลี่ย 2 ครั้ง และรายไดตอ
เดือน 15,000 - 20,000 โดยปจจัยสวนบุคคลไมมีผลตอบทบาทของผูบริหารทองถ่ินตามทัศนะของประชาชนใน
การพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ินในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 

2. ปจจัยท่ีมีผลตอบทบาทของผูบริหารทองถ่ินตามทัศนะของประชาชนในการพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ินในเขต
เทศบาลนครภูเก็ต มีท้ังหมด 5 ดาน ดังตอไปนี้ 

ทัศนะของประชาชนท่ีมีตอผูบริหารทองถ่ินดานโครงสรางพื้นฐาน ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ภูเก็ตมีความพึงพอใจในระดับมาก ดานผูบริหารทองถ่ินโดยมีการสรางถนนท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการคมนาคมขนสง 
ผูบริหารทองถ่ินมีการแสดงรายละเอียดเสนทางสัญจรในเขตพื้นท่ีอยางชัดเจนเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุในการ
คมนาคม ผูบริหารทองถ่ินมีการปองกันและแกไขปญหาน้ำทวมฉับพลันในพื้นท่ี ผูบริหารทองถ่ินมีการติดต้ังไฟสอง
สวางตามทางสาธารณะในพื้นท่ีอยางท่ัวถึง ผูบริหารทองถ่ินมีการปรับปรุงเครื่องขยายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ
ใหประชาชนทราบขอมูลตางๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ เฉลิมศักด์ิ สนิทผล ศาตนันท ทรัพยรวงทอง และ ศิริชัย 

เพชรรักษ เร่ืองความคาดหวังของประชาชนดานโครงสรางพื้นฐานในเขตองคการบริหารสวนตำบลโคกเด่ือ อำเภอ
ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค  

 ทัศนของประชาชนท่ีมีตอผูบริหารทองถ่ินดานเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ประชาชนในเขต
เทศบาลนครภูเก็ตมีความพึงพอใจในระดับมาก ในดานผูบริหารทองถ่ินมีการจัดบุคลากรลงพื้นท่ี แกประชาชนดาน
การสรางผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจัดจำหนาย บริหารทองถ่ินสนับสนุนแหลงเงินทุนเพื่อสรางอาชีพและรายได
ใหกับประชาชน ผูบริหารการจัดอบรมใหแกประชาชนในการแกปญหาดินและน้ำเสื่อมคุณภาพ ผูบริหารทองถ่ินมี
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความสะดวกและเปนสุข ผูบริหารทองถ่ินมีการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน เชน ชายหาด และปาโกงกาง สอดคลองกับงานวิจัยของ ฐานันดร ปูนิล เร่ืองบทบาท
ของผูนำองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีตอการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ีอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
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 ทัศนของประชาชนท่ีมีตอผูบริหารทองถ่ินดานสาธารณสุข ประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต  

มีความพึงพอใจในระดับมาก ในดานผูบริหารทองถ่ินจัดกิจกรรมสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินออกกำลังกายอยาง
สม่ำเสมอ ผูบริหารทองถ่ินสนับสนุนแหลงเงินทุนเพื่อสรางอาชีพและรายไดใหกับประชาชน ผูบริหารทองถ่ินมีการ
บริการจัดการปญหาขยะสิ่งปฏิกูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารทองถ่ินมีการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในทองถ่ิน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารทองถ่ินมีการจัดการเร่ืองปญหาการใชสารเคมีในการประมงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ทัศนีย ศรีไสว เรื่องบทบาทผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลตอการสงเสริมกีฬาเพื่อ
สุขภาพมวลชนในจังหวัดอุตรดิตถ  

ทัศนของประชาชนท่ีมีตอผูบริหารทองถ่ินดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประชาชนในเขต
เทศบาลนครภูเก็ตมีความพึงพอใจในระดับมาก ในดานผูบริหารทองถ่ินปลูกฝงใหประชาชนปฏิบัติตนดวยความ
ถูกตองดีงาม ผูบริหารทองถ่ินสนับสนุนใหมีกิจกรรมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินมี
การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเพื่อใหประชาชนยึดเปนแนวทางในการดำเนินชีวิต ผูบริหารทองถ่ินมีการปลูก
จิตสำนึกใหเยาวชนเห็นความสำคัญของการศึกษา ผูบริหารทองถ่ินมีการสนับสนุนใหนักเรียนสัมฤทธิ์ผลทางการ
เรียนในวิชา อังกฤษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เพื่อนำไปสูการแขงขันทางการศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ 
นนทิพร สานอย วิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอภาวะผูนำเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาคเหนือตอนลาง 

 ทัศนของประชาชนท่ีมีตอผูบริหารทองถ่ินดานการเมือง – การบริหาร ประชาชนในเขตเทศบาล
นครภูเก็ตมีความพึงพอใจในระดับมาก ในดานผูบริหารทองถ่ินจัดกิจกรรมรณรงคใหประชาชนอยูในระเบียบวินัย
เชนการสวมหมวกกันน็อค การคาดเข็มขัดนิรภัย ผูบริหารทองถ่ินเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นทางการ
เมือง ผูบริหารทองถ่ินมีระบบการจัดเก็บภาษีรายไดท่ีดิน อยางเปนธรรมเพื่อนำไปพัฒนาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินมี
การจัดเก็บรายได ไดเต็มเม็ดเต็มหนวยเพื่อนำไปพัฒนาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินมีการบริหารทองถ่ินดวยความ
โปรงใส สอดคลองกับงานวิจัยของ ไพโรจน เชิดฉ่ิงเร่ืองการบริหารยุทธศาสตรการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

3. ปจจัยท่ีมีผลตอบทบาทของผูบริหารทองถ่ินตามทัศนะของประชาชนในการพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ินในเขต
เทศบาลนครภูเก็ต มีท้ังหมด 5 ดาน ดังตอไปนี้ 

ภาวะผูนำ พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา ผูบริหารทองถ่ินมีความสามารถ
การจัดการปญหาและสั่งการผูใตบังคับบญัชาในการทำงาน เพื่อพัฒนาทองถ่ินไดโดยมีการวางแผนกำหนดเปาหมาย 

การตัดสินใจไดถูกตองและชัดเจน สามารถดำเนินงานเปนทีมได 

ความฉลาดทางอารมณ พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา ผูบริหารทองถ่ิน           

มีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง มีความรับผิดชอบตอการกระทำของตนเอง มีการปรับตัวใหยืดหยุน        

ในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เปดใจกวางกับความคิดแนวทางและขอมูลใหม ๆ  ท่ีมาจากประชาชน         

ในการพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ินเพื่อรองรับสถานการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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การจัดการขอมูล พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา ผูบรหิารทองถ่ิน มีความสามารถ 
ในการจัดระเบียบขอมูล การแกไขขอมูล การจัดหาขอมูลและกระจายขอมูลเพิ่มเติมในการพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ินแลว
นำมาแจงตอประชาชนในทองถ่ินใหรับทราบ รวมถึงมีการจัดการขอมูลโดยใชเทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร 
เชน จัดทำเว็บไซตเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ิน ตลอดจนมีการจัดการขอมูลเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานเพื่อให
ประชาชน สามารถเขาถึงขอมูลการพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ินไดอยางสะดวก 

ความคิดสรางสรรค พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา ผูบริหารทองถ่ินมี
ความสามารถในการคิดสิ่งใหมๆ เพื่อแกไขปญหาตางๆในทองถ่ินและนำมาสูการพัฒนาทองถ่ิน โดยการสรางแบบ
แผนใหมๆในการพัฒนาและกำหนดทางเลือกอยางรอบคอบ 

การสื่อสาร มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา ผูบริหารทองถ่ิน มีการวินิจฉัยสั่งการ           

ในการพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ินเปนไปอยางรวดเร็วและถูกตอง มีการสื่อสารท่ีดีชวยใหเกิดการประสานงานท่ีดี มีการ
จัดระบบการติดตอสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการสื่อสารท่ีดีกอใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการ
พัฒนาพื้นท่ีทองถ่ิน 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ผูบริหารทองถ่ินควรมีการพบปะประชาชนในทองถ่ิน และชี้แจงการพัฒนาพื้นท่ี ทองถ่ินในเขตเทศบาล

นครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตใหประชาชนทราบเปนระยะเพื่อใหเกิดการรับรูขาวสารการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
2. ผูบริหารควจัดใหมีการรับฟงปญหาเพิ่มเติมในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อเปนเปนแนวทา งในการ

วางแผนในอนาคต 

3. ผูบริหารควรมีการจัดรวมตัวประชาชนในพื้นท่ีในการรวมกันพัฒนาพื้นท่ีทองถ่ินในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 
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Provincial development under the 20-year national strategy of the Strategic and Information 
Work Group for Provincial Development Phrae Provincial Office.

    

  

      

   

 

 

 

 

20 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



ABSTRACT
The objectives of this research were to study 1) the implementation of provincial 

development plans. of the Strategic and Information Work Group for Provincial Development,
2) Problems and obstacles in the implementation of provincial development plans of the 
Strategic and Information Work Group for Provincial Development, and 3) recommendations 
and guidelines. that are beneficial to the development of the operations of the Strategic and 
Information Work Group for provincial development, is qualitative research The key information 
providers are personnel of the Strategic and Information Group. for the development of the 
province Phrae Provincial Office, 13 people.

The results of the research showed that 1) the preparation of a development plan in 
Phrae Province Paying attention to the needs and problems of the people in the area in
converting the 20-year National Strategic Plan into provincial development plan requires a 
number of conditions or factors, such as the leader's provincial development policy.
Implementation of the policy participation so that the national strategy can be applied in the 
development of the province and truly solve the problems of the people in the area, 2) Problems 
and obstacles in the preparation of provincial development plans: (1) government agencies, the 
private sector, and civil society does not pay much attention to the preparation of provincial 
development plans and the frequent change of the provincial administration has changed the 
provincial development policy. and the provincial development goals are unclear. (2) The 
officials responsible for the planning still lack knowledge and understanding of the 20-year 
national strategy. (3) The provincial development plan lacks integration and coordination of 
plans at the local level. and the time to prepare the provincial development plan is limited.

Keyword (s) : Provincial Development Plan, National strategy
 

 

 

 

  

 

 

  

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

20 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



  

    

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

   

 

  

    

  

 

 

 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



 

 

 

 

 

 

 

1.

- -  

- -    

- -  

-  

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



           

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- - 2020  

 

  

 

  

 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



- 

– - - 

 

 

–  

 

 

   

 

 -    

 

– –  

-  

-  

 

 

 

 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาธิบาลขององคการบริหารสวนตำบลบานกลวยอำเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ 
 
Administration according to good governance of Ban Kluai Subdistrict Administrative 
Organization, Chon Daen District, Phetchabun Province
 
ผูวิจัย    สุธิวา  พรมสวัสด์ิ 

   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

   รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม 

   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลัก           

ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลบานกลวย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความ
คิดเห็นเกี ่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลบานกลวย อำเภอชนแดน 

จังหวัดเพชรบูรณ แยกตามปจจัยสวนบุคคล และเพื่อศึกษาขอเสนอแนะของประชาชนตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบล บานกลวย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย ไดแก ประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป ท่ีอาศัยอยูในองคการบริหารสวนตำบลบานกลวย อำเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ จำนวน 379 คน ไดมาโดยการหาขนาดของกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน  สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที (t-test Independent) และการวิเคราะหความแปรปรวน 

One – Way ANOVA 

ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบล
บานกลวย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื ่อพิจารณาเปนรายดานโดย
เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม  หลักความโปรงใส หลักคุณธรรม 

หลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา ตามลำดับ 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ในภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ไดแก การบริหารงาน 

และการบริการประชาชนควรยึดกฎหมาย คำสั่ง ระเบียบปฏิบัติ อยางเครงครัด รวดเร็ว ควรมีการพัฒนาบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตำบลในเรื่องคุณธรรมในการปฏิบัติงาน และควรใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น การตรวจสอบเพื่อความโปรงใสในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

 

คำสำคัญ : ธรรมาภิบาล , องคการบริหารสวนตำบลบานกลวย 
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ABSTRACT
This research have a purpose To study the level of public opinion towards the 

administration according to good governance of Ban Kluay Sub-District Administrative 
Organization, Chon Daen District, Phetchabun Province. To study and compare opinions on 
good governance administration of Ban Kluai Subdistrict Administrative Organization, Chon 
Daen District, Phetchabun Province. separated by personal factors and to study the people's 
recommendations on good governance of the Ban Kluay Subdistrict Administrative 
Organization, Chon Daen District, Phetchabun Province. The sample group used in this 
research consisted of 379 people aged 18 years and over residing in Ban Kluay Subdistrict 
Administrative Organization, Chon Daen District, Phetchabun Province, obtained by 
estimating the sample size of Taro Yamane. Data were analyzed including percentage, mean, 
standard deviation, t-test independent, and One-Way ANOVA analysis.

The results of the research were as follows: 1) Opinions about the administration 
according to good governance of Ban Kluai Subdistrict Administrative Organization, Chon 
Daen District, Phetchabun Province. The overall picture is moderate. When considering each 
aspect in descending order of averages, these were principles of responsibility, rule of law, 
principle of transparency, principle of morality, principle of participation. and value 
principles, respectively. 2) Comparison of opinions classified by personal factors. Overall, 
there was no statistically significant difference at the .05 level. 3) Other recommendations 
included the administration and public services should adhere to laws, orders, rules and 
regulations. Strictly and quickly, there should be development of personnel of the Sub-
District Administrative Organization on morality in their work. and should allow people to 
participate in expressing their opinions Audits for transparency in their local development.

Key Word (s) : good governance , Ban Kluay Sub-District Administrative Organization
 

บทนำ 
 การปกครองทองถิ ่น ถือเปนรูปแบบหนึ่งที ่เปนพื ้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและ                    

มีความสำคัญตอการฝกหัดประชาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในชุมชนทองถิ่นท่ี
จะตอบสนองปญหาความเปนอยูและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนไดเปนอยางดี ซึ่งลำพังเพียงรัฐบาลกลางใน
ฐานะที่ตองดูแลประชาชนโดยรวมทั่วประเทศ ไมสามารถตอบสนองปญหาและความตองการ หรือแกไขปญหาได
อยางท่ัวถึง และตรงตามความตองการของประชาชน ในแตละพื้นท่ีไดอยางแทจริง ทำใหรัฐบาลหลายประเทศไดมี
การเปลี่ยนแปลงการบริหารการปกครองแบบศูนยรวมอำนาจไวท่ีสวนกลาง มาเปนการบริหารแบบกระจายอำนาจ
มากขึ้น เพื่อมุงหมายใหสิทธิแกชุมชนในการตัดสินใจดำเนินการภารกิจของทองถิ่น ซึ่งอาจกลาวไดวา เปนการใช
ฐานทองถิ่นเปนรากฐานในการพัฒนาประเทศ (โกวิทย พวงงาม. 2550 : 11) รูปแบบการปกครองทองถิ่นของไทย
ในปจจุบัน แบงออกเปน 5 รูปแบบ ประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัดจำนวนเทากับจังหวัดในสวนภูมิภาค
ท้ังหมด 75 แหง เทศบาล เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล จำนวน 1,162 แหง องคการบริหารสวน
ตำบล จำนวน 6,616 แหง และองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษรูปแบบกรุงเทพมหานคร 1 แหง และเมือง
พัทยา 1 แหง โดยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละรูปแบบจะพิจารณาจากระดับความเจริญของ
ทองถ่ินจำนวนและความหนาแนนของประชากร รายไดทองถ่ิน และปจจัยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ บทบาทหนาท่ีท่ีสำคัญ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในทุกรูปแบบ คือการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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บริการสาธารณะในสวนที่เปนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (ณัฐกรณ สุขพิทักษ. 2561 : 2) รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 284 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแก
องคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดใหมีแผนกระจายอำนาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ชัดเจน 

โดยเฉพาะการพิจารณาถายโอนภารกิจรูปแบบการถายโอนภารกิจจากราชการสวนกลางและราชการสวนภูมภิาค
ไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักการมีสวนรวมจากทุกฝาย เพื่อใหมีกระบวนการท่ี
ยืดหยุนและสามารถปรับวิธีการใหสอดคลองกับสถานการณ และเรียนรูจากประสบการณที่เพิ่มข้ึน การนำหลักธรร
มาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบานเมือง และสังคมที่ดีเปนหลักที่ไดรวมวิวัฒนาการทางการเมือง การ
ปกครองสมัยใหมเขาดวยกัน จึงมีความทันสมัย สอดคลองกับสภาพการบริหารของระบบราชการทุกหนวยงาน 

สำหรับประเทศไทยไดมีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง และ
สังคมที่ดี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 ระเบียบดังกลาวไดประกาศใช ตั้งแตวันถัดจากประกาศ เพื่อประกาศให
องคกรทุกสวนที่เกี ่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และภาคประชาชน ใหมีความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของภาครัฐ Analysis) แลวนำเสนอโดยการพรรณนาความใหสามารถนำมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพโดยเร็ว ระเบียบนี้จะไมถูกยกเลิกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ทำใหการ
ดำเนินการเปนไปอยางตอเนื่อง เพื่อใชปรับปรุงระบบกลไกการบริหาร จัดการภาครัฐทั้งราชการสวนกลาง ราชการ
สวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่นเปนการวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเจาหนาที่ของรัฐ ใหเปนกลไก
การบริหารระบบราชการท่ีมีประสิทธิภาพ (ราชกิจจานุเบกษา. 2542)  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยควบคูไปกับการพัฒนาประเทศ 

และยังไดเนนเร่ืองของการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาและบริหารจัดการทองถ่ิน เนนการปกครองตนเอง
ในรูปแบบการปกครองสวนทองถ่ิน คือ องคการบริหารสวนตำบล เพื่อใหทองถ่ินมีการพัฒนาใหเขมแข็งอยางยั่งยืน 

โดยเนนท่ีประชาชนตองมีสวนรวมในทุกระดับ รวมท้ังประชาชนเลือกผูบริหารท่ีมาจากประชาชน ซึ่งคาดหวังไววา
จะตองทำเพื่อประโยชนของประชาชน เนื่องจากเปนการปกครองของประชาชน โดยประชาน และเพื่อประชาชน 

(วรฤทัย ชั่งเย็น.2556 : 3) ในการบริหารงานของรัฐบาลแตละสมัยตางใหความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลและ
นำมาใชเปนหลักในการวางนโยบายตาง ๆ ใหคณะทำงานและขาราชการสวนตาง ๆ ไดยึดถือปฏิบัติ โดยมีหลักการ
สำคัญ 6 ประการ คือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรงใส 4) หลักความรับผิดชอบ 5)หลักการ
มีสวนรวม และ 6) หลักความคุมคา ท้ัง 6 ประการนี้ เปนหลักที่ใชในการทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐ
ท่ีมีอำนาจหนาท่ีซ้ำซอนหรือลักลั่นกัน (สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2557 : 17) จะเห็นไดวาการสรางระบบ
บริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดีดวยแนวคิดหลักธรรมาภิบาลนั้น มุงเนนลดอำนาจหนาที่ที่ซับซอนรวมถึง
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานของระบบราชการใหทันสมัยโดยเนนประโยชนของประชาชนเปนหลัก องคการบริหารสวน
ตำบลบานกลวย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ ไดกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ในการบริหารเพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนาไปสูเปาหมายที่กำหนดไว โดยกำหนดแผนในการพัฒนาในหลายดาน ใหความสำคญักับ
การมีสวนรวมของประชาชาชนและการนำหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการ เพื่อนำไปสูการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะหลักธรรมาภิบาล เปนหลักที่ใชกำกับดูแล ตรวจสอบ และควบคุมการบริหารจัดการ 
โดยอาศัยการมีสวนรวมของภาคประชาชนเขามาตรวจสอบความโปรงใสในการบริหารจัดการองคการบริหารสวน
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ตำบลบานกลวย กอใหเกิดการตระหนักถึงสิทธิและหนาท่ีของประชาชนในเขตพื้นท่ีตำบลบานกลวย ใหเขามามีสวน
รวมในการตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อใหเกิดความโปรงใส ทั้งดาน การบริหารจัดการ การใชงบประมาณ ซึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา การบริหารงานตามหลัก  ธรรมาภิบาล ขององคการบริหารสวนตำบลบาน
กลวย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ เพื่อนำขอมูลท่ีไดรับมาปรับปรุงการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตำบล
บานกลวย ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานกลวย อำเภอชนแดน  

จังหวัดเพชรบูรณตอไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมา ภิบาลขององคการบริหารสวน

ตำบลบานกลวย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ 

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร
สวนตำบลบานกลวย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ แยกตามปจจัยสวนบุคคล 

 3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตำบลบานกลวย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ 

 

กรอบแนวความคิดในการทำวิจัย 
 ผูวิจัยไดกำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององคการบริหารสวน

ตำบลบานกลวย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหาร
กิจการบานเมือง และสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 โดยมีองคประกอบ 6 ประการ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 
 

 
 

หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ 
1. หลักนิติธรรม  4. หลักการมีสวนรวม 

2. หลักคุณธรรม  5. หลักความรับผิดชอบ 

3. หลักความโปรงใส 6. หลักความคุมคา 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 
4. หมูบานท่ีอยูอาศัย 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ขององคการบริหารสวนตำบล 

บานกลวย อำเภอชนแดน 

จังหวัดเพชรบูรณ 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variable) 
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วิธีการวิจัย 
การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององคการบริหารสวนตำบลบานกลวย อำเภอชนแดน 

จังหวัดเพชรบูรณ ครั้งนี ้ ผูวิจัยศึกษาเอกสาร งานวิจัยที ่เกี ่ยวของกับการบริหารงานตามหลัก  ธรรมาภิบาล          

เพื่อนำมากำหนดขอบเขตและวิธีดำเนินการวิจัยดังนี้ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป ท่ีอาศัย อยูในองคการบริหารสวน
ตำบลบานกลวย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ จาก 17 หมูบาน จำนวน7,197 คน 

 2. กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในองคการบริหารสวนตำบลบานกลวย 

อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ จาก 17 หมูบาน จำนวน  379 คน ไดมาโดยการหาขนาดของกลุมตัวอยางของ   
ทาโร ยามาเน (Taro Yamana. 1973: 727)  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ กำหนดเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยแบง
ออกเปน 3 ตอน คือ 

 ตอนท่ี1 เปนคำถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบมาตรวจสอบรายการ (Check Lists) 

 ตอนที่ 2 เปนคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ตำบลบานกลวย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Likerts 

Five Rating Scales) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 45) โดยมี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

 ตอนที่ 3 เปนคำถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่น ๆ ตอการบริหารงานตามหลัก  ธรรมาภิบาลของ
ตำบลบานกลวย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
ผูวิจัย ดำเนินการสรางเครื่องท่ีใชในการวิจัยตามลำดับข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล วิธีสรางแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

 2. รางแบบสอบถามใหครอบคลุมกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของตำบลบานกลวย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ จำนวน 6 ดาน 

 3. นำรางแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษา ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม 

 4. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อวิเคราะหความสอดคลองระหวางขอ
คำถามกับวัตถุประสงคการวิจัย ดานเนื้อหา ดานภาษา และดานการวัดประเมินผล โดยการหาคาความสอดคลอง 
(IOC = Index of Item: Objective Congruence) โดย กำหนด ดังนี้ 
   +1 หมายถึง  ผูเชี่ยวชาญแนใจวาขอคำถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 

     0 หมายถึง  ผูเชี่ยวชาญไมแนใจวาขอคำถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 

   - 1 หมายถึง  ผูเชี่ยวชาญแนใจวาขอคำถามไมมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 
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 5. นำขอคำถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป ไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จำนวน 30 คน ไดแกประชาชนที่มีอายุ 20 ปขึ้นไปของตำบลบานกลวย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ และนำ
แบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาค (Conbach’s 

Coefficient) และหาคาอำนาจจำแนกรายขอ ซึ่งแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.87 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดำเนินเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดดังนี้ 
 1. ขอหนังสือรับรองและหนังสือแนะนำตัวผูวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเวสเทิรนถึงองคการบริหารสวนตำบล
บานกลวย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ 

 2. ผูวิจัยดำเนินการแจกแบบสอบถามดวยตนเองทุกฉบับ 

 3. ประสานงานผูนำชุมชน เพื่อประสานงานในการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม  

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป โดยดำเนินการดังนี้ 
 1) ตรวจสอบความสมบูรณ ความถูกตองของแบบสอบถามท่ีไดรับคืน วามีความถูกตองสมบูรณท้ังหมด 

 2) นำแบบสอบถามมาลงคะแนนแตละขอตามวิธีการของLikert  

 3) ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยกำหนดคาเฉลี่ยของคะแนน (Arithmetic 

Mean) ของคะแนน แลวนำมาแปลความหมายตามเกณฑการแปลคาเฉลี่ยดังนี้(บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 95) 

 คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล ระดับมากที่สุด
 คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ระดับนอยท่ีสุด 

2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1) เปรียบเทียบเพศของกลุมตัวอยางในองคการบริหารสวนตำบลบานกลวย อำเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ โดยใชคา t-test (Independent Samples)  

 2) เปรียบเทียบอายุ ระดับการศึกษา และหมูบานท่ีอยูอาศัยโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA)  

 3) การวิเคราะหขอเสนอแนะกลุมตัวอยางประชาชนในองคการบริหารสวนตำบล บานกลวย อำเภอชนแดน 

จังหวัดเพชรบูรณ โดยใชการแจกแจงความถี่จากการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวนำเสนอโดยการ
พรรณนาความ 
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สรุปผลการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยกำหนดกลุมตัวอยางในการศึกษา คือ ประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป ท่ีอาศัยอยูใน

องคการบริหารสวนตำบลบานกลวย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ จำนวน 379 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา
ครั ้งนี ้เปนแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที ่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test Independent Sample) การวิเคราะหความแปรปรวน 

(One Way ANOVA) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  

1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไป 
  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 379 คน สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 
54.62 มีอายุอยูระหวาง 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 45.91 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 25.86 

สวนใหญอาศัยอยูท่ีหมูบานเขาชะโงก คิดเปนรอยละ 13.72 

2. การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบล
บานกลวย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ สรุปไดวา 
 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลบานกลวย 

อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย คือ หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักคุณธรรม หลักการมีสวนรวม 

และหลักความคุมคา ตามลำดับ 

 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลบานกลวย 

อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ ดานหลักนิติธรรมโดยรวม อยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
บริหารงานโดยยึดระเบียบกฎหมาย ขอบังคับคำสั่งตาง ๆ เปนธรรมเปนท่ียอมรับของสังคมครอบคลุมและทันสมัย 

มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเปนการออกคำสั่ง ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ยึดหลักยุติธรรมอยางเครงครัด และปรับปรุง
กฎ ระเบียบ ขอบังคับใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยูตลอดเวลา และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดไดแก มีการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบเก่ียวกับ ระเบียบ กฎหมาย และขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 
 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลบานกลวย 

อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ ดานหลักคุณธรรม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

ผูบริหารและเจาหนาท่ีปฏิบัติมีความซื่อสัตยสุจริต ท้ังตอตนเองและผูอื่นมีศีลธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติตน มี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเปนมีมาตรการสรางขวัญและกำลังใจ มาตรการการลงโทษอยางเปนธรรม และผูบริหาร
และเจาหนาท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความพรอมในการใหบริการเสมอ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดไดแก การดูแลทุกข
สุขของประชาชนอยางเสมอภาค  

 4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลบานกล วย 

อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ ดานหลักความโปรงใส โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา มีการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อใหการทำงานมีความโปรงใส มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมาเปนมีระบบการตรวจสอบภายในหนวยงานที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ และการเปดขอมูลขาวสารท่ี
สำคัญแกประชาชนอยางสม่ำเสมอ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดไดแก มีระบบการบริหารการเงิน การจัดซื้อจัดจางและ
การพัสดุท่ีรัดกุม ตรวจสอบได  
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 5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลบานกลว ย 

อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ ดานหลักการมีสวนรวมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาการเปดโอกาสในประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนการดำเนินงานของหนวยงาน  มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมาเปน มีการประสานสัมพันธกับประชาชน และสรางเครือขายในการทำงานรวมกัน และการรับฟงความ
คิดเห็นความตองการ ปญหาและขอเสนอแนะของประชาชน เพื ่อนำไปปรับปรุงแกไขการดำเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดไดแก มีการดำเนินกิจกรรมรวมกับภาคประชาชนอยางตอเนื่อง และชัดเจน 

 6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลบานกลวย 

อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ ดานหลักความรับผิดชอบโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา การกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละตำแหนงที่ชัดเจน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเปน ผูบริหารและ
เจาหนาท่ีมีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตน และปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางมีความรับผิดชอบ และการ
ทำความเขาใจกับบุคลากรผูปฏิบัติงาน และภาคประชาชน เกี่ยวกับเรื่องแผนการปฏิบัติงานการรับฟงความคิดเห็น 

และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดไดแก ความใสใจเกี่ยวกับปญหาของประชาชน และกระตือรือรนในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน  

 7) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบล  บานกลวย 

อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ ดานหลักความคุมคา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
การเลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ ในทองถ่ินและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เหมาะสมกับงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด) รองลงมาเปน 

เจาหนาท่ีแตละฝาย มีความรูความสามารถ  

ความชำนาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และอัตรากำลังของเจาหนาที่มีความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ และขอที่มี
คาเฉลี ่ยต่ำสุดไดแก การใชทรัพยากร งบประมาณ มีความคุมคาเมื ่อเปรียบเทียบกับประโยชนที่ชุมชน หรือ
ประชาชนจะไดรับ 

3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตำบลบานกลวย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ แยกตามปจจัยสวนบุคคล สรุปไดวา 

 1) ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบล  บานกลวย
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ จำแนกตามเพศโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามีความ
คิดเห็นแตกตางกันในดานหลักความโปรงใส 

 2) ผลเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลบานกลวย อำเภอ
ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ จำแนกตามกลุมอายุ โดยเฉลี่ยไมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญที่ .05 เมื่อ
เปรียบเทียบรายดาน พบวา ดานหลักความโปรงใส และดานหลักความรับผิดชอบ มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ี .05  

 3) ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลบานกลวย 

อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ จำแนกตามระดับการศึกษา โดยเฉลี่ยไมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคญัที่ 
.05 เมื่อเปรียบเทียบรายดาน พบวา ดานหลักการมีสวนรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05  

 4) ผลเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลบานกลวย อำเภอ
ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ จำแนกตามที่อยูอาศัย โดยเฉลี่ยไมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญที่ .05 เมื่อ
เปรียบเทียบรายดาน พบวา ไมมีความแตกตางกันทุกดาน 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



 
 

4. การวิเคราะหขอเสนอแนะของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตำบลบานกลวย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ สรุปไดดังน้ี 
 1) หลักนิติธรรม 

  1.1) การบริหารงาน และการบริการประชาชนควรยึดกฎหมาย คำสั่ง ระเบียบปฏิบัติ อยางเครงครัด 

  1.2) การใหบริการควรสะดวก รวดเร็ว และดำเนินการตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

  1.3) ควรมีการปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบปฏิบัติใหมีความทันสมัย และสามารถใชไดกับการ
ปฏิบัติงานในปจจุบัน 

  2) หลักคุณธรรม 

  2.1) ควรมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในดานคุณธรรม อยางนอยปละครั้งเพื่อเปนการ
กระตุนใหบุคลากรตระหนักถึง หลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

   2.2) ผูบริหารควรยึดหลักธรรมในการปกครองผูใตบังคับบัญชา 
  3) หลักความโปรงใส 

   3.1) ควรมีการแตงตั้งคณะทำงาน เพื่อตรวจสอบภายในองคกร และรายงานตอผูบังคับบัญชา
เปนระยะ โดยกำหนดเวลาในการตรวจสอบท่ีชัดเจน และรายงานผลเปนลายลักษณอักษร 
   3.2) ควรใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองคการ
บริหารสวนตำบลได 

  4) หลักการมีสวนรวม 

  4.1) ควรสรางเครือขายในการทำงาน หรือกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบล โดยให
ประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม หรือรวมเปนผูดูแลเพื่อใหผลการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ประสบผลสำเร็จ 

   4.2) ควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบในการทำกิจกรรมรวมกันระหวางองคบริหาร
สวนตำบลกับประชาชน 

  5) หลักความรับผิดชอบ 

   5.1) ในการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตำบล ควรมีการตดิตาม 

ประเมินผลอยางใกลชิด  

  5.2) ควรอบรมพัฒนาบุคลากรใหมีความตระหนักและใหความสำคัญกับปญหาของประชาชนใน
พื้นท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ 

  6) หลักความคุมคา 
   ควรกำหนดนโยบาย แผนการปฏิบัติงาน แนวทางในการดำเนินงาน และศึกษาผลที่จะไดรับ
กอนท่ีจะเร่ิมปฏิบัติกิจกรรม หรือจัดทำโครงการใด ๆ  
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององคการบริหารสวนตำบลบานกลวย อำเภอชนแดน 

จังหวัดเพชรบูรณ ครั้งนี้ ผูวิจัยสามารถอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลบานกลวย 

อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา องคการบริหารสวนตำบล
บานกลวย ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานมาเปนแนวทางในการบริหารงานภายในองคการบริหารสวนตำบล 

โดยยึดถือการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับขององคกร และของการปกครองสวนทองถิ่น การบริหารงานเนน
การมีสวนรวมของประชาชน และกิจกรรมหรือโครงการที่ดำเนินการตอบสนองความตองการ และแกปญหาของ
ประชาชนภายใตการดูแลขององคการบริหารสวนตำบลบานกลวยไดอยางทันทวงที สอดคลองกับผลการวจิัยของ 
สุมนา ยิ้มชอย (2558 : 77 – 80) ไดทำการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตำบลวังแขม อำเภอคลองคลุง จังหวัดกำแพงเพชร ตามการรับรูของประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป มีสิทธิ์เลือกต้ังใน
องคการบริหารสวนตำบลวังแขม ป 2558 ผลการศึกษาพบวา ระดับการรับรูของประชาชนตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมภิบาลขององคการบริหาร สวนตำบลวังแขม โดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง และการศึกษาของ วิทยา แสน
ทวีสุข (2558 : 111) ไดทำการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในความคิดเห็นของประชาคมหมูบาน
ขององคการบริหารสวนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลในความคิดเห็นของประชาคมหมูบานขององคการบริหารสวนตำบลกุดฉิม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของ อุระษา ไชยบิล (2559 : 78) ไดทำการวิจัยเรื่องการดำเนินงานตามหลักธรร
มาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัด ผลการศึกษาพบวา การดำเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตำบลในเขตอำเภอเมืองนครพนม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
  2. การวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร
สวนตำบลบานกลวย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ  แยกตามปจจัยสวนบุคคลโดยจำแนกตามเพศโดยรวมไม
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา องคกา รบริหารสวนตำบลบานกลวย 

ดำเนินการบริหารงาน และใหบริการประชาชนในเขตพื้นท่ีอยางเสมอภาค มีความเทาเทียมในการใหบริหารโดยไม
คำนึงถึงเพศของประชาชนผูรับบริการ สอดคลองกับการศึกษาของ นงคคาร พึ่งพรอม (2561 : 99) ไดทำการวิจัย
เร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลในเขตอำเภอเพ็ญ จังหวดัอุดรธานี ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรองคการบริหารสวนตำบลในเขตอำเภอเพ็ญ จำแนกตามเพศ พบวาโดยรวมไม
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการศึกษาของ พระมหาชินวัฒน หาญกุล (2557 : 120 – 121) 

ไดทำการวิจัยเร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

พบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน 

จำแนกตามเพศ มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพรานโดยรวม โดยรวม
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 3. ผลเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลบานกลวย อำเภอชนแดน 

จังหวัดเพชรบูรณ จำแนกตามกลุมอายุ โดยเฉลี่ยไมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญท่ี .05 อาจเปนเพราะวา
ประชาชนในเขตการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลบานกลวย มีความตองการในการพัฒนาตำบลของตน
ไมแตกตางกัน เชน มีความตองการสนามสำหรับการออกกำลังกายรวมกัน ตองการใหมีการจัดประเพณีทองถ่ินใน
ทุก ๆ ป ตองการโครงสรางพื้นฐานสำหรับตำบลใหอยูในสภาพที่ดี สอดคลองกับการศึกษาของ พระมหาชินวัฒน 

หาญกุล (2557 : 120 – 121) ไดทำการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน 

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน จำแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน แต
ขัดแยงกับการศึกษาของ พระครูธีร สุตคุณ (2555 : 87–89) ไดทำการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององคการปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พบวา
ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครสงขลา จำแนกตามระดับ
การศึกษา มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครสงขลา โดยภาพรวมแตกตางกัน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 

 4. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร  สวนตำบลบานกลวย 

อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ จำแนกตามระดับการศึกษา โดยเฉลี่ยไมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญท่ี 

.05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะประชาในเขตพื้นที่การใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลบานกลวย ไดรับขอมูล
ขาวสารอยางเพียงพอ และไดรับการบริการที่ดีเมื่อมาติดตองานกับองคการบริหารสวนตำบลบานกลวย โดยไม
คำนึงถึงระดับการศึกษาของประชาชนท่ีมารับบริการ สอดคลองกับผลการวิจัยของ วิทยา แสนทวีสุข (2558 : 111) 

ไดทำการวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในความคิดเห็นของประชาคมหมูบานขององคการบรหิาร
สวนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบวา  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลในความคิดเห็นของประชาคมหมูบานขององคการบริหารสวนตำบลกุดฉิม  จำแนกตามการศึกษา 
โดยรวมและรายดานพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับ .05 และการศึกษาของพระครูธีร สุตคุณ (2555 : 

87–89) ไดทำการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ขององคการปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา : 
เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  พบวาผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครสงขลา จำแนกตามระดับการศึกษา มีความคิดเห็น
ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครสงขลาโดยภาพรวมแตกตางกัน  

 5. ผลเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลบานกลวย อำเภอชนแดน 

จังหวัดเพชรบูรณ จำแนกตามที่อยูอาศัย โดยเฉลี่ยไมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญที่ .05 ทั้งนี้อาจเปน
เพราะการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลบานกลวย สามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหา
ของประชาชนในแตละหมูบานไดอยางเทาเทียมกัน สอดคลองกับการศึกษาของ วิทยา แสนทวีสุข (2558 : 111)  

ไดทำการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในความคิดเห็นของประชาคมหมูบานขององคการบริหาร
สวนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบวา ผลลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลในความคิดเห็นของประชาคมหมูบานขององคการบริหารสวนตำบลกุดฉิม  จำแนกตามหมูบานที่อยู
อาศัย โดยรวมและรายดาน พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับ 
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 6. ขอเสนอแนะของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลบานกลวย 

อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ การบริหารงาน และการบริการประชาชนควรยึดกฎหมาย คำสั่ง ระเบียบปฏิบัติ 

อยางเครงครัด การใหบริการควรสะดวก รวดเร็ว และดำเนินการตามระยะเวลาท่ีกำหนด ควรมีการปรับปรุงแกไข
กฎระเบียบปฏิบัติใหมีความทันสมัย และสามารถใชไดกับการปฏิบัติงานในปจจุบัน ควรมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรในดานคุณธรรม อยางนอยปละครั้งเพื ่อเปนการกระตุนใหบุคลากรตระหนักถึงหลักคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ผูบริหารควรยึดหลักธรรมในการปกครองผูใตบังคับบัญชา ควรมีการแตงต้ังคณะทำงาน เพื่อตรวจสอบ
ภายในองคกร และรายงานตอผูบังคับบัญชาเปนระยะ โดยกำหนดเวลาในการตรวจสอบที่ชัดเจน และรายงานผล
เปนลายลักษณอักษร ควรใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองคการ
บริหารสวนตำบลได ควรสรางเครือขายในการทำงาน หรือกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบล โดยให
ประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม หรือรวมเปนผูดูแลเพื่อใหผลการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ประสบผลสำเร็จ  

ควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบในการทำกิจกรรมรวมกันระหวางองคบริหารสวนตำบลกับประชาชน ใน
การปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ขององคการบริหารสวนตำบล ควรมีการติดตาม ประเมินผลอยางใกลชิด ควร
อบรมพัฒนาบุคลากรใหมีความตระหนักและใหความสำคัญกับปญหาของประชาชนในพื้นท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ ควร
กำหนดนโยบาย แผนการปฏิบัติงาน แนวทางในการดำเนินงาน และศึกษาผลท่ีจะไดรับกอนท่ีจะเร่ิมปฏิบัติกิจกรรม 

หรือจัดทำโครงการใด ๆ สอดคลองกับการศึกษาของวิทยา แสนทวีสุข (2558 : 111) ไดทำการวิจัยเรื ่อง การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในความคิดเห็นของประชาคมหมูบานขององคการบริหารสวนตำบลกุดฉิม อำเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบวา ขอเสนอแนะของประชาคมหมูบานตอการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลกุดฉิม มีดังนี้ คือ ใหองคการบริหารสวนตำบลกุดฉิมบังคับใชกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอบัญญัติโดยไมเลือกปฏิบัติ  และควรมีการประชาสัมพันธ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
ขอบัญญัติตาง ๆ ใหประชานทราบ องคการบริหารสวนตำบลควรใชหลักศาสนาประกอบในการบริหารงาน และ
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานควรมีความเต็มใจและกระตือรือรนในการใหบริหารประชาชน ควรมีการแตงต้ังคณะกรรมการท่ี
เปนประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการดำเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน การจัดซื้อจัดจาง และองคการ
บริหารสวนตำบลควรใหความสำคัญกับการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนอันดับแรก 

 

ขอเสนอแนะ  
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 
 จากผลการวิจัย เรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององคการบริหารสวนตำบลบานกลวย 

อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ สามารถนำไปใชพัฒนาการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนไดดังนี้ 
 1. ดานหลักนิติธรรม องคการบริหารสวนตำบลควรเปดโอกาสใหประชาชนใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล ภายใตขอบเขตของกฎหมายท่ีกำหนดไว 
 2. ดานหลักคุณธรรม ควรมีการกระจายงบประมาณในการพัฒนาลงสูพื ้นที ่ใหเขตการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตำบลอยางเทาเทียมและท่ัวถึง 
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 3. ดานหลักความโปรงใส ควรมีชองทางในการเปดเผยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลอยูทุก
หมูบาน เพื่อใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูการบริหารขององคการบริหารสวนตำบลอยางทั่วถึง 
 4. ดานหลักการมีสวนรวม ประชาชนในเขตพื้นท่ีการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบล ควรมีโอกาส
ไดเสนอแนะขอมูลในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งตอไป 
 1. ควรทำการวิจัยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เกี่ยกับปจจัยที่สงผลตอการบริหารของอยางมี
ประสิทธิภาพขององคการบริหารสวนตำบล 

 2. ควรทำการวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนตำบล เพื่อนำมาใช
เปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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Abstract
Research on People's Participation in Local Development Plan of Kura Subdistrict 

Administrative Organization Kuraburi District, Phang Nga Province has an objective 1) To 
study the level of people's participation in the preparation of local development plans of the 
Kura Subdistrict Administrative Organization Kuraburi District, Phang Nga Province 2) To 
compare the level of people's participation in the preparation of the local development plan 
of the Kura Subdistrict Administrative Organization Kuraburi District, Phang Nga 
Province, classified by personal factors The samples used in the research A total of 1 2 0 
people were used in the research. The research instrument was a questionnaire. The 
statistics used in the research were percentage, mean, standard deviation. The hypothesis 
was tested using t-test for comparing the difference between 2 independent variables and 
one-way ANOVA for comparing the difference between 2 or more independent variables 
using the statistical significance at the 0.05 level. The results of the research found that : 

1 .  People's participation in the preparation of local development plans of the Kura
Subdistrict Administrative Organization Kuraburi District, Phang Nga Province, overall in the 
high level. When considering each aspect in all 4 aspects, it was found that it was at a high level.

2. People of different sexes participated in the preparation of local development plans of 
the Kura Subdistrict Administrative Organization. Kuraburi District, Phang Nga Province is no 
different. and people who are old Education level, occupation and average monthly income 
Different people participated in the preparation of the local development plan of the Kura 
Subdistrict Administrative Organization. Kuraburi District, Phang Nga Province is different.

Keywords : public participation, local development plan, Kura, Phang Nga 
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ความผูกพันตอองคกรท่ีสงผลกับการโอนยายขาราชการ สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
 
Organizational commitments affecting the transfer civil servants of the Agricultural 
Land Reform Office
 
ผูวิจัย   สุภาพร  วรลักษณ 
   สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

รองศาสตราจารย ดร.จรัสพงศ  คลังกรณ  

   ภาควิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานขาราชการสำนักงานการปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2) เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองคกรขาราชการสำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม          

3) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรขาราชการสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันตอองคกร ของขาราชการสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

5) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรและความผูกพันตอองคกรของขาราชการสำนักงานการปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม โดยสมมุติฐานท่ี 1 ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานตอความผูกพันขององคกรสงผลกบั
การโอนยายขาราชการในสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม และสมมุติฐานท่ี 2 ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม
องคกรตอความผูกพันขององคกรสงผลกับการโอนยายขาราชการในสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

 งานวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรคือกลุมขาราชการสวนกลางของสำนักงาน การปฏิรูป
ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 660 ราย กำหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคำนวณของทาโร ยามาเน ไดขนาดกลุม
ตัวอยางจำนวน 250 ราย โดยใชวิธีการสุมตัวอยางและศึกษาแนวคิดทฤษฎี ขอมูลแบบสอบถามในงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของเพื่อศึกษาถึงความสอดคลองตรงประเด็น ผูวิจัยไดใชเครื่องมือแบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งลักษณะของคำถามจะเปนคำตอบแบบ  หลายตัวเลือก ซึ่งไดคาความเชื่อม่ัน
แบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.973 สถิติท่ีใช คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสัมประสิทธิ์
สหพันธและระดับความคิดเห็น 

ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 30 – 39 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี 
รายไดตอเดือน 15,000 – 20,000 บาท และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 6-10 ป ผลการวิเคราะหขอมูลคุณภาพชีวิต
ในการทำงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะหวัฒนธรรมขององคกรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผล
การวิเคราะหความผูกพันตอองคกรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทำงานมี
ความสัมพันธกับความผูกพันโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับสมมุติฐานที่ 1 ความสัมพันธระหวาง
คุณภาพชีวิตในการทำงานตอความผูกพันขององคกรสงผลกับการโอนยายขาราชการในสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมเปนไปตามสมมุติฐาน ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวามีความคิดเห็น
อยูในระดับต่ำถึง 5 ดานจาก 8 ดาน และผลการวิเคราะหวัฒนธรรมขององคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันโดยรวม 

อยูในระดับ ปานกลาง สอดคลองกับสมมุติฐานที่ 2 ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรตอความผูกพันของ
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องคกรสงผลกับการโอนยายขาราชการในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปนไปตามสมมุติฐาน ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ .01 ซึ่งการวิจัยเห็นไดวาความผูกพันตอองคกรขาราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมอยูระดับต่ำไปจนถึงปานกลาง วิเคราะหไดวามีแนวโนม การโอนยายอยูในระดับสูง และทําใหเห็นวา
ขาราชการสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมพรอมท่ีจะโอนยายไดทุกเม่ือหากมีโอกาสหรือคิดวาหากอยูไป
แลวไมมีอะไรดีข้ึนจากเดิม 

 

คำสำคัญ : ความผูกพันตอองคกร, คุณภาพชีวิตในการทำงาน, วัฒนธรรมขององคกร 
  
Abstract

The objectives of this research were 1) to study the level of quality of life in working for 
civil servants of the Office of Agricultural Land Reform; 2) to study the cultural level of the 
Office of civil servants. Agricultural land reform 3) To study the level of commitment to 
government officials, Office of Agricultural Land Reform 4) To study the relationship between 
quality of working life and organizational commitment of the Office of Agricultural Land Reform 
According to the first hypothesis, the relationship between quality of work life and organizational 
commitment affects the transfer of civil servants in the Agricultural Land Reform Office. and 
hypothesis 2, the relationship between organizational culture and organizational commitment 
affects the transfer of civil servants in the Agricultural Land Reform Office.

This research is a quantitative research. The population is the central government 
official group of the office. Agricultural land reform, 660 cases were determined using Taro 
Yamane's computational formula. A sample size of 250 was obtained by using a random 
sampling method and studying the theoretical concepts. The questionnaire data in related 
research to study the coherence to the point. The researcher used the questionnaire tool. It is 
a tool used to collect data from the sample. The nature of the question was a multiple choice 
answer which got the confidence value of the whole questionnaire equal to 0.973. The 
statistics used were percentage, mean, standard deviation. Analysis of federation coefficients 
and opinion levels

The results showed that most of the respondents were female, aged 30 – 39 years, 
with a bachelor's degree. Monthly income 15,000 – 20,000 baht and duration of work 6-10 
years. The results of the analysis of data on quality of working life in general were at a 
moderate level. The overall organizational culture analysis result was moderate. The overall 
organizational engagement analysis result was moderate. The results of the quality of work 
life analysis were related to overall engagement at a moderate level. Consistent with 
hypothesis 1, the relationship between quality of work life and organizational commitment 
and the transfer of civil servants in the Agricultural Land Reform Office was hypothesized. 
The level of statistical significance was .01. When considering each aspect, it was found that 
there were opinions at a low level of 5 out of 8 aspects, and the result of the organizational 
culture analysis was associated with overall engagement at a moderate level, consistent with 
the hypothesis. Second, the relationship between organizational culture and corporate 
commitment affecting the transfer of civil servants in the Agricultural Land Reform Office 
is hypothetical. The statistical significance level was .01. The research showed that the 
commitment to the Bureau of Agricultural Land Reform Office was at low to moderate level. 
It was analyzed that the transfer tendency was high. And it shows that the officials of the 
Agricultural Land Reform Office are ready to transfer at any time if there is an opportunity 
or think that nothing will improve if they stay there.

Key Word (s) : organizational commitment, quality of life at work, corporate culture
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บทนำ 
บุคลากรนับวาเปนทรัพยากรที่เปรียบเสมือนหัวใจในการขับเคลื่อนองคกรที่สําคัญอยางหนึ่ง กลาวคือ  

องคกรจะสามารถดําเนินการไดหรือไมไดนั้น ขึ้นอยูกับบุคลากรที่จะดําเนินกิจกรรมและสรางสรรคงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุดเพื่อนําไปสูเปาหมายขององคกร ดังนั้น องคกรจะดําเนินการไปในทิศทางใด บุคลากรจึงเปนสวนท่ี
สำคัญองคกรตองใสใจและใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร สิ่งที่สําคัญคือ  การใหความสุขในการทํางานแก
บุคลากร ใหบุคลากรรูสึกวาเปนสวนหนึ่งและมีสวนรวมในการทําใหองคกรประสบความสําเร็จและพรอมท่ีจะมุงมั่น
ทุมเทใหกบัการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มท่ีและเต็มความสามารถ อยางเต็มใจ  

บุคลากรของภาครัฐซึ่งประกอบไปดวยขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว ในท่ีนี้
จะพูดถึง “ขาราชการ” ซึ่งในอดีตนับวาเปนอาชีพท่ีผูคนใฝฝน ถือวาเปนอาชีพท่ีไดรับ ความนิยมและสังคมไทยให
การยอมรับอาชีพนี้ สามารถตอบสนองความตองการไดทั้งในดานความมั่นคง รวมไปถึงความมีเกียรติทั้งแกวงศ
ตระกูลและตนเอง จึงทําใหมีผูคนจํานวนไมนอยแขงขันกันเพื่อท่ีจะได เขามาเปนสวนหนึ่งในการรับใชแผนดิน แต
ทวายุคสมัยของคานิยมดังกลาวในปจจุบันนั้นกลับสวนทางกัน กับอดีต เชน คนรุนใหมในจํานวนไมนอยกลับมองวา
อาชีพขาราชการไมสามารถตอบสนองความตองการ ในชีวิตไดเลย หรือกลุมคนบางกลุมเลือกที่จะรับราชการเพียง
เพราะวาเปนความตองการของครอบครัว เมื่อผานไปชวงระยะเวลาหนึ่งบุคคลเหลานี้ก็ลาออกไปตามความตองการ
ของตนเองหรือรูสึกวางานราชการไมมีความทาทาย ไมไดนําศักยภาพท่ีตนเองมีอยูมาใชไดอยางเต็มท่ี  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานขาราชการสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

2. เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองคกรขาราชการสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

3. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรขาราชการสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันตอองคกร  ของขาราชการ
สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรและความผูกพันตอองคกรของขาราชการสำนักงานการ
ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
 
กรอบแนวความคิดในการทำวิจัย 

จากการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัย ไดศึกษาและทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนำมาสังเคราะหกับ
ความผูกพันขององคกรสงผลกับการโอนยายของขาราชการในสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน  เพื่อเกษตรกรรม ซึ่งไดใช
แนวคิดของ Walton (1973) เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานแนวทาง ใชแนวคิดของ Robbins (1994) เกี่ยวกับ
ความผูกพันตอองคกรตามแนวทางและใชแนวคิดของ (Allen & Meyer 1990) เกี่ยวกับวัฒนธรรมขององคกรมา
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้  

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



 

วิธีการวิจัย 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับเรื่องความผูกพันตอองคกรท่ีสงผลกับการโอนยาย

ขาราชการในสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมจากหนังสือวิชาการ บทความวิชาการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
2. ศึกษาขอมูลจากแบบสอบถามในงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อศึกษาถึงความสอดคลอง ครอบคลุมและตรง

ประเด็นกับแนวคิดและทฤษฎีที ่ตองการศึกษาในเรื ่องความผูกพันตอองคกรที่สงผลกับการโอนยายขาราชการ
สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมจากหนังสือวิชาการ บทความวิชาการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและนำขอ
คำถามมาจัดใหอยูในรูปแบบของแบบสอบถามท่ีสามารถนำมาใชในงานวิจัยได 

3. การทดสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Vatidity) 

 3.1 ผูวิจัยนำแบบสอบถามเรื ่องความผูกพันตอองคกรที่สงผลกับการโอนยายขาราชการ
สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบขอคำถามวาครอบคลุมเนื้อหาและ
เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยหรือไม 
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 3.2 นำแบบทดสอบที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทำการทดสอบ (Pretest) เพื่อหาคำตอบสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยนำแบบสอบถามไปทำการทดลองกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะ
ใกลเคียง จำนวน 30 ชุด กอนเก็บขอมูลจริง เพื่อนำกลับมาหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามและนำผลของ
ขอมูลท่ีไดเฉพาะ ท่ีมีการวัดมาตราสวนประมาณคามาคำนวณหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์ของแอลฟา 
(Alpha Coefficient) เปนวิธีหาความเชื่อถือไดของเครื่องมือเพื่อประเมินคุณภาพของแบบทดสอบท้ังฉบับ แตละขอ
คำถามมีความสัมพันธกันหรือไม โดยคา A จะตองมีน้ำหนักมากวาหรือเทากับ 0.70 จึงจะสามารถนำเครื่องมือใช
สำหรับการรวบรวมขอมูลผลการวิเคราะหการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือได ซึ่งผูวิจัยไดคาความเชื่อมั่นแบบสอบถาม
ท้ังฉบับเทากับ 0.973  

4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลเปนข้ันตอน โดยอาศัยกระบวนการและวิธีการ
ของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยใชแบบสอบถาม (Quantionnaire) ซึ่งใชความรูที่ไดจากการทบทวน
วรรณกรรมเปนแนวทางในการสรางคำถามในแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนในการดำเนินการ ดังนี้ 

  4.1 ในการรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทำการเก็บขอมูลจากขาราชการสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม โดยใชวิธีเก็บขอมูลผาน Google Form โดยชี้แจงใหทราบถึงจุดมุงหมายในการวิจัยครั้งนี้ตลอดจน
แกไขปญหาท่ีเกดิจากแบบสอบถาม 

 4.2 รวบรวมขอมูล และตรวจสอบความสมบูรณผาน Google Form เพื่อนำมาประมวลผล 

 4.3 ดึงขอมูลแบบสอบถามท่ีสมบูรณเรียบรอยแลวนำมาจัดระเบียบขอมูล เพื่อเตรียมการสำหรับ
การวิเคราะหสถิติ โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร SPSS 

  
ผล/สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความผูกพันตอองคกรที่สงผลกับการโอนยายขาราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม มีผูตอบแบบสอบถาม ท้ังหมด 250 คน สามารถสรุปการวิจัยไดดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 250 คน พบวาสวนใหญ เปนเพศหญิง 
จำนวน 137 คน คิดเปนรอยละ 54.80 อายุ 30 – 39 ป จำนวน 103 คน คิดเปนรอยละ 41.20 การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 162 คน คิดเปนรอยละ 64.80 รายไดตอเดือน 15,000 – 20,000 บาท จำนวน 91 คน คิดเปน
รอยละ 36.40 และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 6-10 ปจำนวน 88 คน คิดเปน รอยละ 35.20 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับคุณภาพชีวิตในการทำงาน 
2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานพบวาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ

ชีวิตในการทำงานโดยรวมของขาราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 1 ดาน คือดานความเปนประโยชน
ตอสังคม และมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 7 ดาน คือ ดานการทำงานรวมกันและการบูรณาการ ดานโอกาส
พัฒนาและใชศักยภาพของตนเอง ดานความเสมอภาคในองคการ ดานสภาพสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทำงานกับชีวิตดานอื่น ดานการไดรับผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ
และดานความกาวหนาและความม่ันคง  
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2.2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานการไดรับผลตอบแทน ท่ียุติธรรมและเพียงพอ 

มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือทาน
ไดรับการพิจารณาปรับเงินเดือนประจำรอบการประเมินอยางยุติธรรมและรองลงมา คาตอบแทนที่ทานไดรับ
เหมาะสมกับความสามารถประสบการณและปริมาณหนาท่ี ความรับผิดชอบ  

2.3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานสภาพสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยู ในระดับปานกลาง 2 

ดาน คือสถานที่ปฏิบัติงานของทานมีสภาพแวดลอมในการทำงานที่สะดวกสบายและอำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน และรองลงมา สถานท่ีปฏิบัติงานของทานไมเสี่ยงอันตรายและไมเปนผลเสียตอสุขภาพ  

2.4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน  ดานความกาวหนาและความมั่นคง มีความ
คิดเห็นอยูในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง 2 ดาน คือทานมี
โอกาสในการศึกษาและใชความรูความสามารถใหมๆเพื่อการเลื่อนตำแหนงสับเปลี่ยนโยกยายหนาท่ี และรองลงมา 
ทานมีโอกาสท่ีจะกาวหนาในอาชีพตำแหนง  

2.5 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานโอกาสพัฒนาและใชศักยภาพของตนเอง        
มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ
ทานไดรับการสนับสนุนใหเขาอบรมหรือสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงานอยูเสมอ และรองลงมา ทานมี
โอกาสในการพัฒนาตนเอง ท้ังความรู ประสบการณจากงานท่ีทำอยูในปจจุบัน  

2.6 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน  ดานการทำงานรวมกันและ การบูรณาการ           

มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ
ทานสามารถทำงานรวมกันกับเพื่อนรวมงานไดดี และรองลงมา ทานไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจาก
เพื่อนรวมงาน เมื่อตองการเสมอ  

2.7 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานความเสมอภาคในองคการ มีความคิดเห็น
อยูในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือหัวหนางานของ
ทานใหความเสมอภาคในการทำงานกับผูใตบังคับบัญชาทุกคนอยางเทาเทียมและรองลงมา ที่ทำงานของทานให
โอกาสทานในการแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย  

2.8 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานความสมดุลระหวางชีวิต การทำงานกับชีวติ
ดานอื่น มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 2 

ดาน คือทานคิดวาชีวิตงานและชีวิตสวนตัวของทานในปจจุบันมีความลงตัวและเหมาะสมดี  และรองลงมา ทานมี
เวลาพักผอนและมีเวลาดูแลสุขภาพตัวเองหรือทำกิจกรรมกับครอบครัวอยางเพียงพอ  

2.9 ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน  ดานความเปนประโยชนตอสังคม มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 2 ดาน คือหนวยงานของทานได
ทำประโยชนใหกับสังคม และรองลงมา องคการของทานอำนวนประโยชนและมีความรับผิดชอบตอสังคม  
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3. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับวัฒนธรรมขององคกร 
3.1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององคกรโดยรวมของขาราชการสำนักงาน การปฏิรูปท่ีดินเพื่อ

เกษตรกรรม โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางทั้งหมด 10 ดาน เมื่อจำแนกเปนรายดาน พบวาดาน
ลักษณะที่เปนเอกลักษณ รองลงมาดานการกำหนดทิศทางและเปาหมาย ดานความเปนอันหนึ่งเดียวกันและดาน
การควบคุม ดานการสนับสนุนในเร่ืองบริหาร ดานแบบแผนและการติดตอสื่อสาร ดานระบบการใหรางวัล ดานการ
ริเร่ิมสวนบุคคล ดานการยอมรับในเร่ืองความเสี่ยง ดานการยอมรับตอความขัดแยง  

3.2 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมขององคกร ดานการริเร่ิมสวนบุคคล มีความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อจำแนกเปนรายขอพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  2 ดาน คือองคกรของทานใหทานมี
อิสระทางความคิดและการปฏิบัติงาน และรองลงมา องคกรของทานสนับสนุนใหทานมีความริเร่ิมโครงการใหมๆ ท่ี
เปนประโยชนตอองคกร  

3.2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององคกร ดานการยอมรับในเร่ืองความเสี่ยง มีความคิดเห็นอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือทานพรอมท่ีจะรับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอตัวทานในการทำงานเพื่อความกาวหนาขององคกร  และรองลงมา ทานกลาที่จะ
แสดงออกซ่ึงความคิดใหมๆอันเปนประโยชนตอองคกรในท่ีประชุมแมวาที่ประชุมอาจจะไมเห็นดวยก็ตาม  

3.4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององคกร ดานการกำหนดทิศทางและเปาหมาย มีความคิดเห็น
อยูในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือองคกรกำหนด
เปาหมายและวัตถุประสงคที่ชัดเจน และรองลงมา องคกรที่ทานไดกำหนดแนวทางและความคาดหวัดกับผลการ
ปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน  

3.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององคกร ดานความเปนอันหนี่งเดียวกัน มีความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือพนักงานในองคกรมีการ
ประสานงานใหรวมมือกันระหวางฝายงานตางๆในองคกร และรองลงมาองคกรมักจัดกิจกรรมตางๆเพื่อกระตุนให
ฝายงานตางๆในองคกรเกิดพฤติกรรมการประสานงาน  

3.6 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมขององคกร ดานการสนับสนุนในเร่ืองบริหารมี ความคิดเห็นอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือองคกรของทาน
สนับสนุนพนักงานใหมีสวนรวมในการบริหารงานอยูเสมอ และรองลงมา เมื่อทานมีปญหาในการทำงานท่ีไมสามารถ
แกไขดวยตนเอง หัวหนาจะใหความชวยเหลือการแกปญหาอยางเต็มท่ี  

3.7 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององคกร ดานการควบคุม มีความคิดเห็นอยู ในระดับปานกลาง 
เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือองคกร มีกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ 

ในการควบคุมพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน และรองลงมา หัวหนาทาน จะคอยควบคุมการปฏิบัติงานของทาน
โดยตรง เพื่อใหทานทำงานอยางมีประสิทธิภาพ  

3.8 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององคกร ดานลักษณะที่เปนเอกลักษณ มีความคิดเหน็อยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือทานยินดีท่ีจะแสดงตน
และภูมิใจวาทำงานที่องคกรแหงนี้ และรองลงมา เมื่อใครวาองคกรที่ทานทำงานอยูในทางเสียหาย ทานพรอมจะ
แสดงตนวาเปนบุคลากรคนหนึ่งขององคกรและพรอมท่ีจะชี้แจงเพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีดีตอองคกร  
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 3.9 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมขององคกร ดานระบบการใหรางวัล มีความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลาง เมือ่จำแนกเปนรายขอ พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือทานเห็นวาการข้ึนเงินเดือน 

การเลื่อนขั้นหรือการเลื่อนตำแหนงขององคกรดูจากผลงานของทานมากกวาความสนิทสนมระบบอุปถัมภ  และ
รองลงมา องคกรมีระบบท่ีชัดเจนในการข้ึนเงินเดือน การเลื่อนข้ัน หรือการเลื่อนตำแหนงแกพนักงาน  

 3.10 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององคกร ดานการยอมรับตอความขัดแยง มีความคิดเห็นอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือเม่ือมีความขัดแยง
หัวหนาจะนำความขัดแยงมาปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางออกและรองลงมาผูบริหารเปดโอกาสใหพนักงานสามารถ
วิพากษ วิจารณนโยบายขององคกรท่ีทานไมสามารถเห็นดวย  

 3.11 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององคกร  ดานแบบแผนและการติดตอสื่อสาร มีความ
คิดเห็นอยูในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือการ
ติดตอสื่อสารภายในองคกรของทานมีการติดตอสื่อสารอยางเปนทางการตามสายการบังคับบัญชา  และรองลงมา 
หัวหนาเปดโอกาสใหทานชี้แจงเหตุผลตางๆเกี่ยวกับขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา  
4. ผลการวิเคราะหขอมูลความผูกพันตอองคกร 

 4.1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร โดยรวมของขาราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางท้ังหมด เมื่อจำแนกเปนรายดาน พบวาดานความรูสึก 

รองลงมาดานบรรทัดฐานของสังคม และดานความตอเนื่อง  
 4.2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร ดานความรูสึก มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อ

จำแนกเปนรายขอ พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 1 ดาน คือทานมีความรักและความรูสึกท่ีดีกับงานของทาน และ
ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน คือทานรูสึกวางานของทานเปนสวนสำคัญท่ีทำใหองคกรประสบความสำเร็จ  

 4.3 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร ดานความตอเนื่อง มีความคิดเห็นอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือองคกรสนับสนุนใหพนักงานทุก
คนมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการทำงาน และรองลงมา ทานยินดีท่ีจะรวมงานกับองคกรนี้ แมวาองคกรอื่นจะเสนอ
งานท่ีดีกวาปจจุบัน 

 4.4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร ดานบรรทัดฐานของสังคม มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 1 ดาน คือการรักษาชื่อเสียงของ
องคกรเปนสิ่งท่ีบุคลากรทุกคนควรปฏิบัติ และความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง 1 ดาน คือทานยินดีท่ีจะทำงาน
ลวงเวลา แมไมไดรับคาตอบแทนจากองคกรนี้  
5. ผลการวิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันตองคกร 

คุณภาพชีวิตในการทำงานโดยรวม ของขาราชการสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่เกษตรกรรม มีความสัมพันธ
เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกัน ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
โดยเมื่อพิจารณารายดานแลว พบวา 

 5.1 ดานการไดรับผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ มีความสัมพันธเชิงบวกกับ ความผูกพันตอองคกร
โดยรวมตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกัน ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำ 
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 5.2 ดานสภาพสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธเชิงบวกกับ  ความผูกพันตอ
องคกรโดยรวม ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกัน ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำ 

 5.3 ดานความกาวหนาและความม่ันคง มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคกรโดยรวมตัวแปร
ท้ังสองมีความสัมพันธกัน ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำ 

 5.4 ดานโอกาสพัฒนาและใชศักยภาพของตนเอง มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพัน ตอองคกร
โดยรวม ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกัน ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

 5.5 ดานการทำงานรวมกันและการบูรณาการ มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพัน ตอองคกรโดยรวม 

ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกัน ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
 5.6 ดานความเสมอภาคในองคกร มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคกรโดยรวม ตัวแปรท้ัง

สองมีความสัมพันธกัน ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
 5.7 ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทำงานกับชีวิตดานอื่น มีความสัมพันธเชิงบวกกับ  ความผูกพันตอ

องคกรโดยรวมตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกัน ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำ 
 5.8 ดานความเปนประโยชนตอสังคม มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคกรโดยรวมท่ีตัวแปร

ท้ังสองมีความสัมพันธกัน ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำ 
6. ผลการวิเคราะหขอมูลวัฒนธรรมขององคกรและความผูกพันตอองคกร 

 สรุปไดวาวัฒนธรรมขององคกรโดยรวมของขาราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื ่อเกษตรกรรม          

มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคกรโดยรวม ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกัน ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง โดยเมื่อพิจารณารายดานแลว พบวา 

 6.1 ดานการริเริ่มสวนบุคคล มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคกรโดยรวม ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธกัน ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

 6.2 ดานการยอมรับในเร่ืองความเสี่ยง มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคกรโดยรวม ตัวแปร
ท้ังสองมีความสัมพันธกัน ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

 6.3 ดานการกำกนดทิศทางและเปาหมาย มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคกรโดยรวม           

ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกัน ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
 6.4 ดานความเปนอันหนึ่งเดียวกัน มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคกรโดยรวม ตัวแปรท้ัง

สองมีความสัมพันธกัน ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
 6.5 ดานการสนับสนุนในเร่ืองบริหาร มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคกรโดยรวม ตัวแปรท้ัง

สองมีความสัมพันธกัน ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
 6.6 ดานการควบคุม มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคกรโดยรวม ตัวแปร ทั ้งสองมี

ความสัมพันธกัน ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
 6.7 ดานลักษณะที่เปนเอกลักษณ มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคกรโดยรวม ตัวแปรท้ัง

สองมีความสัมพันธกัน ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
 6.8 ดานระบบการใหรางวัล มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคกรโดยรวม ตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธกัน ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
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 6.9 ดานการยอมรับตอความขัดแยง มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคกรโดยรวม ตัวแปรท้ัง
สองมีความสัมพันธกัน ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

 6.10 ดานแบบแผนและการติดตอสื่อสาร มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคกรโดยรวม        

ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกัน ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาความผูกพันตอองคกรที่สงผลกับการโอนยายขาราชการสำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม มีผูตอบแบบสอบถาม ท้ังหมด 250 คน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

สมมุติฐานที่ 1 ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานตอความผูกพันขององคกรสงผลกับการ
โอนยายขาราชการในสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน จากผลการวิจัยพบวาความ
ผูกพันตอองคกรสงผลกับการโอนยายขาราชการของสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีผลการวิเคราะห
ขอมูลความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานตอความผูกพันตอองคกรโดยรวมมีความสัมพันธเชิงบวกอยูใน
ระดับปานกลาง ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 เมื่อพิจารณาแลวในแตละดาน พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับต่ำถึง         
5 ดานไดแก ดานการไดรับผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ดานสภาพสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 

ดานความกาวหนาและความม่ันคง ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทำงานกับชีวิต ดานความเปนประโยชนตอสังคม 

และมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 3 ดานไดแก ดานโอกาสพัฒนาและใชศักยภาพของตนเอง ดานการทำงาน
รวมกันและการบูรณาการ ดานความเสมอภาคในองคกร ซึ่งอาจเปนไปไดวา การพิจารณาปรับเงินเดือนประจำรอบยัง
ไมมี ความยุติธรรม คาตอบแทนยังไมเหมาะสมกับความรับผิดชอบและความสามารถเทาท่ีควร สถานท่ีปฏิบัติงานมี
สภาพแวดลอมท่ีไมอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและทำใหเสียสุขภาพ โอกาสท่ีจะกาวหนาในอาชีพตำแหนง
ยังนอย การสนับสนุนใหเขาอบรมหรือสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนอย เพื่อนรวมงานและหัวหนายัง
อัธยาศัยไมดี หัวหนางานไมมีความเทาเทียมกับผูใตบังคับบัญชา ชีวิตงานและชีวิตสวนตัวไมเหมาะสมทำใหไมมีเวลา
พักผอนและดูแลสุขภาพ ผูวิจัยจึงสรุปไดวาหากคุณภาพชีวิตในการทำงานไมดีสงผลใหขาราชการมีความผูกพันตอ
องคกรในระดับต่ำ ทำใหบรรยากาศในการทำงานไมดี ขาราชการเกิดความไมสบายใจ เกิดเปนความเครียดทำใหไม
อยากมาทำงาน ไมอยากพบปะเพื่อนรวมงาน และมีผลใหเกิดการตัดสินใจโอนยายไปอยูในท่ีดีกวาได ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุรางคทิพย ทะวิไชย (2549) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน ศึกษาเฉพาะพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพัน
ตอองคการอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของปวีณา กรุงพลี (2552) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวาง
คุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันตอองคกรของเจาหนาที่สำนักกษาปณผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการ
ทำงานกับความผูกพันตอองคกรของเจาหนาที่สำนักกษาปณมีความสัมพันธกันทุกดานอยูในระดับปานกลางและ
สอดคลองกับงานวิจัยของนารีรัตน บุญมั่ง (2560) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทำงานกับความ
ผูกพันตอองคการของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ  จังหวัดชลบุรี         
ผลการศึกษาพบวาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออกวิทยาเขต บางพระจังหวัดชลบุรีมีคุณภาพ
ชีวิตในการทำงานอยูในระดับปานกลางและมีความผูกพันตอองคการอยูในระดับปานกลาง 
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สมมุติฐานที่ 2 ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรตอความผูกพันขององคกรสงผลกับ การโอนยาย
ขาราชการในสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม เปนไปตามสมมุติฐาน จากผลการวิจัยพบวาความผูกพันตอ
องคกรสงผลกับการโอนยายขาราชการในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีผลการวิเคราะหขอมูล
ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรตอความผูกพันขององคกร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ระดับนัยสำคัญทาง
สถิติ .01 ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ไดรับสนับสนุนใหมีความริเร่ิมโครงการใหมๆ ท่ีเปนประโยชนตอองคกรไมดีเทาท่ีควร 
อิสระทางคิด ในการปฏิบัติงานยังไมมากพอ ขาราชการยังไมมีความพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอ
การทำงานเพื่อความกาวหนาขององคกร องคกรอาจจะยังไมกำหนดเปาหมายแนวทางคว ามคาดหวังและ
วัตถุประสงคที่ชัดเจน ขาราชการไมใหความรวมมือกันระหวางฝายงานตางๆในองคกร หัวหนางานยังไมใหความ
ชวยเหลือการแกปญหาเทาท่ีควร องคกร มีกฎระเบียบขอบังคับแตยังไมสามารถควบคุมพฤติกรรมการทำงานของ
ขาราชการ หัวหนาเปดโอกาสใหทานชี้แจงเหตุผลตางๆเกี่ยวกับขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามสายการบังคับ
บัญชา การติดตอสื่อสารภายในองคกรของทานมีการติดตอสื่อสารอยางเปนทางการตามสายการบังคับบัญชา 
สอดคลองกับงานวิจัยของจันทวดี พรมดวง (2553) ไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับความ
ผูกพันตอองคการกรณีศึกษา บริษัทตลับหมึกพรอมผลหมึกเพื่อการสงออกแหงหนึ่ง พบวา พนักงานมีความผูกพัน
ตอองคกรดานบรรทัดฐานอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของกรรณิการ ภูมิพันธ (2553) ไดศึกษา
เรื่องความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการบริหารสวนตำบลใน
เขตอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ที่พบวามีความสัมพันธกัน ทั้งนี้เนื่องจากวัฒนธรรมองคการเปนแบบ
แผนการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรในองคการ ซึ่งรวมคานิยม ความคิด ความเชื่ออันสงผลตอการแสดงออกของ
องคการ ดังนันเมื่อวัฒนธรรมองคการมีโครงสรางท่ีชัดเจนและสนับสนุนการทำงาน และการสรางความสัมพันธท่ีดี
ตอกันของบุคลากร บุคลากรยอมมีความผูกพันตอองคการ ซึ่งความผูกพันตอองคการจะสามารถเปนตัวทำนาย
ประสิทธิภาพการทำงานและอัตราการยายเขายายออกของขาราชการได 

 ผูวิจัยจึงสรุปไดวา ความผูกพันของบุคลากรเปนสิ่งท่ีมีความสำคัญตอความอยูรอดและความ มีประสิทธิผล
ขององคการ บุคลากรที่มีความผูกพันสูงจะปฏิบัติงานไดดี และมีประสิทธิภาพกวาบุคลากรที่มีความผูกพัน ต่ำ            
ซึ่งการวิจัยเห็นไดวาความผูกพันตอองคกรขาราชการสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมอยูระดับต่ำไปจนถึง
ปานกลาง วิเคราะหไดวามีแนวโนมการโอนยายอยูในระดับสูงและทำใหเห็นวาขาราชการสำนักงานการปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรมพรอมท่ีจะโอนยายไดทุกเมื่อหากมีโอกาสหรือคิดวาหากอยูไปแลวไมมีอะไรดีข้ึนจากเดิม ดังนั้นสิ่งท่ี
องคการตองตระหนักอยูเสมอคือองคการจะมีแนวทางเพื่อ จูงใจและ สงเสริมใหบุคลากรในองคการเกิดความผูกพัน 

ยอมรับเปาหมายคานิยมขององคการและ พรอมทุมเทพลังความสามารถ ในการปฏิบัติงาน เพื ่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ ขณะเดียวกัน ก็พยายามรักษาไวซึ่งการเปนสมาชิกภาพของ องคการ ความผูกพันของ
บุคลากรจะกอใหเกิดความเชื่อและเกิดพฤติกรรมที่แสดงออกในดานดีตอองคการ  บุคลากร ที่มีความผูกพันจะ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ขอเสนอแนะ 
1.ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งน้ี 

 1.1 การพิจารณาเลื ่อนขั้นเงินเดือน ตำแหนงงาน ผูบังคับบัญชาตองยึดหลักความถูกตอง โปรงใส 

เหมาะสมกับงานและสามารถอธิบายไดตามหลักผลงาน ไมควรเลือกระบบอุปถัมปหรือหมุนเวียน หากองคกรมี
วิธีการขางตนจะสงผลใหเกิดการสูญเสียพนักงานท่ีดีมีความสามารถได 

 1.2 ใหมีการเพิ่มศักยภาพในการทำงานใหกับพนักงาน เชน การจัดฝกอบรมทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน โดยพิจารณาจากความรูความเขาใจในงานท่ีปฏิบัติ เพื่อใหพนักงานมีความรูความมั่นใจในการทำงานและ
มีโอกาสเติบโตกาวหนายิ่งข้ึน 

 1.3 ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสัมพันธที่ดีของพนักงานและหัวหนางาน  ใหมีการทำ
กิจกรรมรวมกัน เพื่อใหรูสึกถึงการทำงานที่เปนทีมหรือเปนครอบครัวเดียวกัน  เกิดเปนความผูกพันตอการทำงาน
และองคกร เชน การจัดกิจกรรมกีฬาภายใน หรือกิจกรรมท่ีไดทำรวมกันในฝายตาง ๆ ภายในองคกร 

 1.4 ควรลดข้ันตอนและระยะเวลาในการดำเนินงานดานเอกสารท่ีซ้ำซอน เนื่องจากการใชเอกสารจำนวน
มากในการทำงานจะสงผลใหขาราชการตองใชเวลาบริหารจัดการเอกสารอยางมาก ถึงแมจะเพื่อใหเกิดความเปน
ระเบียบและสะดวกตอการปฏิบัติงานก็จริง แตหากการใชระยะเวลาการดำเนินงานซ้ำซอนเกินไปทำใหเกิดการไม
สมดุลการดานบริหารเวลาและชีวีตดานอื่น 

 1.5 ควรจัดใหมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมของหนวยงานเอ้ือตอการกระตือรือรนในการทำงาน 

2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งตอไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีคาดวาจะมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร เชน พฤติกรรมการ

ทำงาน ภาวะผูนำ รวมทั้งแรงจูงใจรวมดวยซึ่งมักเปนประเด็นหลักที่ควรจะตองมีความสมดุลกันและเปนปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความผูกพันตอองคกร เพื่อนำผลมากำหนดการทำงานของขาราชการใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

 2.2 ควรทำการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) จะทำใหสามารถเขาถึง
ผูใหขอมูลมากกวาเชิงปริมาณ 

 2.3 ควรมีการศึกษาผลกระทบตอองคการหากขาราชการไมมีความผูกพันตอองคกรและ  แนวทางการ
สรางความผูกพันตอองคการในทัศนคติของขาราชการ เพื่อทราบความตองรอยางลึกซึ้ ง สงผลตอการเสริมสราง
ความผูกพันตอองคกรอยางยั่งยืน 
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Abstract
This thesis of “The implementation of Buriram province's elderly care policy” were 

objectives as, to study the implementation of Buriram province's elderly care policy, to know 
the factors of The implementation of Buriram province's elderly care policy, and to develop 
appropriate guidelines of The implementation of Buriram province's elderly care policy. The 
samples in the research were number of 399 elderly people living in Buriram province. The 
statistics used to analyze the data is descriptive statistics consist of frequency, percentage, 
mean, standard deviation, and rank.  
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The results of the study found that Most of the respondents were female, age between 
60-69 years, weighing 61 kg or more. The most respondents were educated at primary school. 
most engaged in agriculture and monthly income is 5000 baht and below. In the current residence, 
it was found that, most of the elderly live with their children. There are 1-2 family members. 
Receiving information about the activities, it was found that, receive the most information about 
activities from community health worker. And found that most had a health check-up once a year 
and the most common underlying disease was high blood pressure followed by osteoarthritis and 
heart disease. When analyzing the policy of elderly care in Buriram province as a whole the 
quality life of the elderly in Buriram Province was quite good. When classified by side as the first 
was environmental followed by, health, mentally, social and food.

Keywords : elderly people/ caring for the elderly/ public policy/ attitudes about caring 
for the elderly/ environment
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Public Participation in the Community Morality Project at Namon District, Kalasin Province.
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Abstract
The purpose of this study was to study the level of factors within the people who 

would have access to. Participate in the implementation of the Moral Community Project To 
study the level of people's participation in the community morality project. To compare the 
level of people's participation in the implementation of the moral community project 
classified by demographic characteristics and to compare the relationship between the 
internal factors of the people and their participation in the community morality project in Na 
Mon district. Kalasin Province A questionnaire was used as a tool to collect data from a 
sample group of 379 people in the moral community area in Namon District. Data were 
analyzed by using statistics, frequency percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way 
ANOVA, and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. The findings showed that 
the sample group had a level of opinion about the level of factors within the people and the 
people's participation in the community morality project in Namon District. Kalasin Province 
Overall, it's at a high level. The comparison of demographic characteristics of the people, 
namely gender, age, and occupation, people's participation in the community morality project 
in Na Mon area, Kalasin Province, the difference was statistically significant at the .05 level, 
but education was not difference. Moreover, the relationship between internal factors of the 
people and participation in the community morality project, it was found that, in general, the 
internal factors of the people who would participate, there was a high correlation and positive 
relationship with participation in the community morality project in Na Mon district, it was
statistically significant at the .01 level.

Keywords : Public Participation, The Community Morality Project 
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THE ADMINISTRATION OF SAI NOI SUBDISTRICT MUNICIPALITY, SAI NOI 
DISTRICT, NONTHABURI PROVINCE
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Abstract
The Independent study the Administration of Sai Noi Subdistrict Municipality, Sai Noi

District, Nonthaburi Province It has three objectives: 1. Study the administration and the level of 
knowledge and understanding of the people in Sai Noi Sub-district, Sai Noi District, Nonthaburi 
Province about the administrative structure and authority of the sub-district municipality 2. Study 
participation and the expectations of people in Sai Noi Sub-District, Sai Noi District, Nonthaburi 
Province about the powers and duties of the sub-district municipality 3. To summarize the 
general problems and obstacles of the people in Sai Noi Subdistrict, Sai Noi District, Nonthaburi 
Province about the administration and authority of the sub-district municipality data collection 
By collecting data from related people, such as community leaders of Sai Noi Municipality, they 
can be classified into 2 types: These are the village headman, the village headman, and the 
municipal administrator and the councilor. and the population living in the area of the Sai Noi 
Sub-District Municipality, Sai Noi District, Nonthaburi Province, aged 18 years and over. 
The datarevealed that :
  1. People's knowledge and understanding About the administration and authority of the Sai 
Noi Subdistrict Municipality, Sai Noi District, Nonthaburi Province The community leaders had a 
fairly good understanding of the administration and authority of the Sai Noi Subdistrict Municipality. 
The people found that the level of knowledge and understanding was at a moderate level.

2. Expectations of people in Sai Noi Subdistrict, Sai Noi District, Nonthaburi Province 
Regarding the administration and authority of the sub-district municipality, community leaders 
have expectations for infrastructure development. In terms of education development, religion, 
conservation of arts and culture, customs, traditions and wisdom, there is an expectation on 
economic development. and have natural resource expectations moderate. The political and 
administrative expectations Quality of Life and Society (Public Health). Expectations for 
community organization, society, safety in life, property and maintaining order and natural 
resource expectations at a high level, while people's expectations towards development in various 
areas of the municipality as a whole were found at a low level.
 3. From the present study, it can be suggested that the Municipality should find the more 
effective communication methods and processes to communicate its authority to the people. In 
addition, the Municipality should find ways to have people participate more in the management 
of the Municipality.

Keyword (s) : Administration, Subdistrict Municipality
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Roles and duties of the village headman in implementing the Coronavirus 2019 Disease 
Prevention Policy in Chiang Dao Sub-District Chiang Dao District Chiang Mai Province
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Abstract
Research on the roles and duties of the village headman in implementing the 

Coronavirus Disease 2019 Prevention Policy in Chiang Dao Sub- District, Chiang Dao 
District, Chiang Mai Province. This was a qualitative research using interview form with key 
informants. The key informants were a specific type of 25 people. The objectives of the study 
were to; 1. To study the roles and duties of the village headman in controlling and preventing 
corona virus 2019 through policy implementation in Chiang Dao sub- district. Chiang Dao 
District Chiang Mai Province 2. To study the obstacles experienced by village headmen in 
performing the role as disease control officers according to the announcement of the Ministry 
of Public Health of Coronavirus Disease 2019 in Chiang Dao Sub- district, Chiang Dao 
District, Chiang Mai Province 3. Study lifestyle and adaptation in the situation of COVID-
19 epidemic of people in Chiang Dao Sub- District. The results of the research were as 
follows: 1.  The village headman in Chiang Dao sub- district, Chiang Dao District, Chiang 
Mai Province have roles and duties as a communicable disease control officer according to 
the notification of the Ministry of Public Health. The order appointing communicable disease 
control officers under the Communicable Disease Act B.E. 2558 is an important mechanism 
for driving policy from government to people as a link between villagers and other agencies 
involved in disease control.  2.  Problems and obstacles in implementing the policy found to 
be the outsiders entering the area without informing the village headman, village headman, 
village health volunteer (Vov.) or communicable disease control officer. As for the operators 
in the area, there is still a lack of adequate budget support, resulting in inadequate fund to 
perform necessary tasks efficiently. In terms of cooperation, some people still neglect 
measures to practice safety in preventing disease. 3. Lifestyle and adaptation in the situation 
of the COVID-19 epidemic of people in Chiang Dao Sub-District. People in Chiang Dao sub-
district have adapted quite well under the epidemic situation of the coronavirus disease 2019.
There is an adjustment to live in a new normal lifestyle. Most of them understand, accept and 
act in accordance with the regulations and measures to prevent the spread of COVID-19.

Keywords : Roles, Policy implementation, Coronavirus disease 2019 
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บทคัดยอ 
การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณการแพรระบาด           

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณการแพรระบาด           

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของขาราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร จำแนกตามขอมูลสวนบุคคล       

ดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน ประชากรที่ใชในการวิจัยครั ้งนี ้ ไดแก 

ขาราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากสูตรของทาโรยามาเน ไดกลุม
ตัวอยาง 336 คน สุมตัวอยางแบบบังเอิญ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม  

มีคาดัชนีความสอดคลอง จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทานเทากับ 0.98 และมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับตาม
วิธีของครอนบราค เทากับ .897 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางดวย t-test และ F-test เมื่อพบความแตกตางทดสอบความแตกตางเปนรายคู
ดวยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test) โดยกำหนดคาระดับนัยสำคัญทางสถิติเทากับ .05 

ผลการศึกษาพบวา สวนใหญเปนเพศเพศชาย อายุ 41-51 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได
เฉลี่ยระหวาง 15,000-30,000 บาทตอเดือน การปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของขาราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร โดยอยูในระดับปฏิบัติบอยครั้ง (X =4.00) 

ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดานการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรค ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดมีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 

รองลงมาคือ ดานแรงจูงใจดานสุขภาพ (X =4.12) ดานการรับรูความรุนแรงของโรค (X =4.08) ดานการรับรูประโยชน 

เพื่อปองกันโรค (X =3.96) และดานท่ีมีระดับคาเฉลี่ยนอยสุด คือ ดานการรับรูตออุปสรรคของการปฏิบัติ (X =3.47) 

ผลเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ของขาราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร จำแนกตามขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางกัน พบวา 
ขาราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรท่ีมีเพศตางกัน มีระดับการปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณ
การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไมแตกตางกัน (Sig.=.149) สวนขาราชการสำนักงานเลขาธิการสภา
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ผูแทนราษฎรที่มี อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีระดับการปฏิบัติตามมาตรการบริหาร
สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกตางกัน (Sig.=.000, .004 และ .005 ตามลำดับ)          

ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 

 

คำสำคัญ : การบริหารสถานการณ การแพรระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 
 

Abstract
This research purpose is to study the compliance with measures of administrative 

Coronavirus 2019 pandemic situation of government officer of Secretariat the House of 
Representative and to compare the levels of the compliance with measures of administrative
Coronavirus 2019 pandemic situation of government officer classified by personal data:
gender, age, education and monthly income. The population used in this research was officer 
of Secretariat the House of Representative. Set the sample size by Taro Yamane 's formula, 
a total of 336 people were randomly sampled. A quantitative research. The tool used to collect 
data was a questionnaire with Index of Item Objective Congruence from 3 expertise was 
equal to 0.98 and Cronbach’s Coefficient Alpha Method was 0.897. Use descriptive statistics 
and compare the differences by t-test and One-Way ANOVA test a couple of different ways 
of Scheffe's test to the level of statistical significance 0.05.

The research found that answerer most of them were males, aged 41-51 years, with 
bachelor's degree and have an average income between 15,000-30,000 baht per month, 
compliance with measures to manage the epidemic situation of the Coronavirus Disease 2019 
by government officials of the Office of the Secretariat of the House of Representatives The 
level of practice is often ( X = 4.00). The aspect with the highest mean was in Perceived 
susceptibility ( X = 4.38), followed by the Health Motivation ( X = 4.12), the severity of 
disease ( X =4.08), the perceived benefit to prevent disease ( X =3.96) and The lowest mean 
level was perceived barriers to implementation ( X =3.47). The results of the comparison of 
the levels of the compliance with measures of administrative Coronavirus 2019 pandemic 
situation of government officers classified by different personal data found that government 
officers with different gender were not different (Sig.=.149). But the government officers 
with different age, education and monthly income there were different levels of compliance 
with the coronavirus disease 2019 epidemic management measures (Sig.=.000, .004 and .005, 
respectively) at a statistically significant level of .05.

Key Words : Compliance, Administrative Situation, Pandemic, Coronavirus 2019

บทนำ 
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 (Corona Virus Disease (COVID-19) มีสาเหตุมาจาก

ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมปจจุบันมีผูติดเชื้อท่ัวโลก 214,658,804 คน เสียชีวิต 4,455,565 คน (Workpoint News 

: ออนไลน) จุดเร่ิมตนเกิดข้ึนในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยพบครั้งแรกในนครอูฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเปย 

ประเทศจีน องคการอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ไดประกาศใหการระบาดนี้เปนภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 และประกาศใหเปนโรคระบาดทั่ว ในวันท่ี         
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11 มีนาคม 2563 ไวรัสมีการแพรเชื้อระหวางคน โดยผานการติดเชื้อจากละอองเสมหะจากการไอระยะระหวางการ
สัมผัสเชื้อและมีอาการโดยท่ัวไปแลวอยูที่ 5 วัน แตมีชวงอยูระหวาง 2 ถึง 14 วันอาการที่พบบอย ไดแก มีไข ไอ 

และหายใจลำบาก ภาวะแทรกซอนอาจรวมไปถึงปอดบวม และกลุมอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน (World 

Health Organization, 2020 : ออนไลน) ในวันท่ี 13 มกราคม 2563 พบผูปวยติดเชื้อเปนผูปวยยืนยันรายแรกของ
ประเทศไทยซ่ึงเปนนักเดินทางชาวจีน 

ปจจุบันสถานการณการแพรระบาดในประเทศไทยยังคงมีความ รุนแรง มีการรายงานยอดผูติดเชื้อจาก
ศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กระทรวงมหาดไทย , 2565 : ออนไลน) ณ 

วันท่ี 14 มีนาคม 2565 มีผูติดเชื้อรวมจำนวน 3,184,825 คน เสียชีวิตสะสม 23,778 คน จำนวนผูติดเชื้อเฉลี่ยใน
เดือนกุมภาพันธ 2565 เฉลี่ยมากวา 20,000 คนตอวัน กรุงเทพมหานครเปนจังหวัดที่มียอดผูติดเชื้อสูงที่สุดใน
ประเทศไทย สถานการณการแพรระบาดในกรุงเทพมหานครขอมูลจากศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักการแพทย 

ณ วันท่ี 12 มีนาคม 2565 พบยอดผูติดเชื้อ 577,242 คน เสียชีวิตรวม 7,165 คน ไวรัสโคโรนา 2019 (สำนักงาน
ประชาสัมพันธ กรุงเทพมหานคร,2565 : ออนไลน) ประชาชนทุกคนจำเปนตองปองกันตนเองเพื่อใหมีชีวิตรอดดวย 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีชีวิตเดิม ๆ โดยสรางเสริมปรับหาวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม
เพื่อให ปลอดภัยจากการติดเชื้อ โดยในวันท่ี 25 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรี ไดประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุก
เขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร ลงในราชกิจจานุเบกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชกำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ.2534 มีใจความสรุปได วา ขอ 1 การหามเขาพื้นที่เสี่ยง ขอ 2 การปดสถานที่เสี่ยงตอการติดตอโรค ชั่วคราว 
คือ สถานศึกษา สนามมวย สนามกีฬา สนามแขงขัน สนามเด็กเลน สนามมา ผับ สถานบริการ สถานบันเทิง 
สถานที่แสดงมหรสพ สถานที่ที่มีการแสดงหรือการละเลนสาธารณะ สถานประกอบการอาบ อบ นวด นวดแผน
โบราณ สปา สถานที่ออกกำลังกาย แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ พิพิธภัณฑสถาน หองสมุดสาธารณะ ศาสนสถาน 

สถานีขนสงหรือโดยสำร ตลาด หางสรรพสินคา ขอ 3 การปดชองทางการเขาราชอาณาจักร ทุกชองทาง ขอ 4 การ
หามกักตุนสินคา ขอ 5 การหามชุมนุม ขอ 6 หามเสนอขาวเท็จ เกี่ยวกับสถานการณโควิด ขอ 7 กลาวถึงมาตรการ
เตรียมรับสถานการณ ขอ 8 มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท ขอ 9 มาตรการเกี่ยวกับการออกนอก
ราชอาณาจักร ขอ 10 มาตรการดูแลความสงบเรียบรอย ขอ 11 มาตรการปองกันโรค D-M-H-T-T-A อยางตอเนื่อง 
ซึ่งมาตรการนี้ประกอบไปดวย D : Distancing เวนระยะระหวางบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผูอื่น M : Mask 

wearing สวมหนากากผา หรือหนากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand washing ลางมือบอยๆ จัดใหมีจุดบริการเจ
ลลางมืออยางทั่วถึงเพียงพอ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขาใชบริการ เพื่อคัดกรองผูใชบริการ
ที่อาจไมสบาย T : Testing ตรวจหาเชื้อโควิด 19 และ A : Application ติดตั้งและใชแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 

และ “หมอชนะ” กอนเขา-ออกสถานท่ีและประเมินสุขภาพทุกครั้ง และนำมาตรการคุมไวสังเกตหรือมาตรการการ
กักตัวอยางนอย 14 วัน ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอใชแกบุคคลบางประเภท ขอ 12 นโยบายการยังคงใหเปด
สถานที่ทำการการ เชน สถานบริการทางการแพทยตาง ๆ สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่น ๆของรัฐ 
หางสรรพสินคาแผนกเก่ียวกับอาหาร ขายยา สินคาท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต ขอ 13 คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง
ขามเขตพื้นท่ีจังหวัด ขอ 14 คำแนะนำในการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ขอ 14 การกำหนดโทษ และขอ 16 การบังคับใช ใน
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เวลาตอมาสถานการณยังคงมีความรุนแรงเพิ่มขึ ้น ไดประกาศ ฉบับที่ 27 ลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 10 

กรกฎาคม 2564 มีการประการการหามออกนอกเคหสถาน ชวงเวลา 21.00 น.- 04.00 น.ของวันรุงข้ึน การกำหนด
มาตการ โดยใหสวนงานราชการและหนวยงานของรัฐท่ีต้ังอยูในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและจังหวัดในปริมณฑล 

ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง ใหเต็มความสามารถท่ีจะทำได คือการขอใหเนนการทำงานท่ีบาน (Work From Home) 

เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและไมนำเชื้อจากนอกบานมาแพรสูคนในครอบครัว 
จากขอมูลดังกลาวขางตนผูวิจัย มีความสนใจศึกษาการปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณการแพร

ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของขาราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เพื่อนำผลการวิจัยไป
เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและควบคุมการแพรระบาดโรคโคโรนาไวรัส 2019 ในองคกร ใหมีศักยภาพท่ีดียิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ของขาราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ของขาราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร จำแนกตามขอมูลสวนบุคคล ดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกัน 

 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
จากการศึกษาและทบทวนแนวคิดทฤษฎีเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนและหลักการการปราบปราม

อาชญากรรม รวมท้ังศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ มาตรการบริหารสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ของรัฐบาลไทย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ผูวิจัยไดนำแนวคิด แบบ
แผนความเชื่อดานสุขภาพ ของ เบคเกอรและไมแมน (Becker & Maiman, 1974) ท้ัง 5 ดานคือ 1) การรับรูโอกาส
เสี่ยงของการเปนโรค 2) การรับรูความรุนแรงของโรค 3) การรับรูประโยชนเพื่อปองกันโรค 4) การรับตออุปสรรค
ของการปฏิบัติ) และ 5) แรงจูงใจดานสุขภาพ มาใชเปนกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ดังภาพตอไปนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
งานวิจัยฉบับนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสำรวจความคิดเห็น (Survey Research) ประกอบดวย 

ประชากร คือ ขาราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร จำนวน 2,078 คน กำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
โดยการใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ไดขนาดกลุมตัวอยาง
จำนวน 336 คน เครื่องมือท่ีใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดสรางข้ึนจากแนวคิดทฤษฎี แบบแผน
ความเชื่อดานสุขภาพ โดยแบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย 

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป จำนวน 4 ขอประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได
เฉลี่ยตอเดือน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส         

โคโรนา 2019 ของขาราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 5 ดาน คือ ดานคือ 1) การรับรูโอกาสเสี่ยงของการ
เปนโรค (Perceived susceptibility) 2) การรับรูความรุนแรงของโรค (Perceived Benefits) 3) การรับรูประโยชนเพื่อ
ปองกันโรค (Perceived Barriers) 4) การรับตออุปสรรคของการปฏิบัติ (Health Motivation) และ 5) แรงจูงใจดาน
สุขภาพ (Health Motivation) จำนวนดานละ 5 ขอ รวมทั้งสิ้น 30 ขอ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามโดยใช Likert’s 

Scale เปนมาตรวัดลักษณะของขอความท่ีใชมีลักษณะเชิงบวก มีเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ขอมูลทั่วไปสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

แบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ 
1. การรับรูโอกาสเส่ียงของการเปนโรค 
2. การรับรูความรุนแรงของโรค 
3. การรับรูประโยชนเพื่อปองกันโรค 
4. การรับรูตออุปสรรคของการปฏิบัติ 
5. แรงจูงใจดานสุขภาพ 

(ท่ีมา : Becker & Maiman, 1974) 

 
การปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณ 
การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ของขาราชการสำนักงานเลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎร 
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5 หมายความวา ปฏิบัติตามมาตรการประจำ (100 %) เทากับ 5 คะแนน 

4 หมายความวา ปฏิบัติตามมาตรการบอยครั้ง (75%) เทากับ 4 คะแนน 

3 หมายความวา ปฏิบัติตามมาตรการนาน ๆ ครั้ง (50 %) เทากับ 3 คะแนน 

2 หมายความวา ปฏิบัติตามมาตรการบางครั้ง (25%) เทากับ 2 คะแนน 

1 หมายความวา ไมไดปฏิบัติตามมาตรการ (0%) เทากับ 1 คะแนน 

กำหนดเกณฑการใหความหมายคาเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103) 

4.50–5.00 หมายถึง  ระดับการปฏิบัติประจำ 
3.50–4.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติบอยครั้ง 
2.50–3.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง 
1.50–2.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติบางครั้ง 
1.00–1.49 หมายถึง ระดับการไมปฏิบัติ 

สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทำการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ
ของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามขอมูลท่ัวไปสวนบุคคล ตามสมติฐานท่ีต้ังไว โดยวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ 

(t-test) สำหรับขอมูล 2 กลุมคือ เพศ ใชคาความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-Way ANOVA) สำหรับขอมูลท่ี มี 
2 กลุมขึ้นไป คือ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน หากพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ จะใชการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test) โดยกำหนดคาระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติเทากับ 0.05 

ผูวิจัยหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการนำเคร่ืองมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรท่ีไมใช
กลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน แลวนำผลการทดลองมาใชคำนวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหา
คาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธแอลฟา ตามวิธีของครอนบาซ (Cronbach’s Coefficient Alpha Method) โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป ไดคาเทากับ .897 

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลชวงเดือนมีนาคม 2565 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยมีผลสรุปดังนี้ 

1. ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

จากผูตอบแบบสอบถาม 336 คน พบวาสวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 213 คน คิดเปนรอยละ 63.39 และ
เปนเพศหญิงจำนวน 123 คน คิดเปนรอยละ 36.61 สวนใหญมีอายุอยูในชวง 41 -51 ป จำนวน 144 คน คิดเปน
รอยละ 42.86 การศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 189 คน คิดเปนรอยละ 56.25 และมีรายไดเฉลี่ยระหวาง 
15,000-30,000 บาทตอเดือน จำนวน 175 คน คิดเปนรอยละ 52.08 

2. ระดับการปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
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ตารางที่ 1 แสดงระดับการปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ของขาราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรโดยภาพรวมและรายดาน 

ระดับการปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณ 
การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 X  SD 

ระดับ 

แปลผล ลำดับที่ 

การรับรูโอกาสเส่ียงของการเปนโรค 4.38 .381 ปฏิบัติบอยครั้ง 1 

การรับรูความรุนแรงของโรค 4.08 .444 ปฏิบัติบอยครั้ง 3 

การรับรูประโยชนเพื่อปองกันโรค 3.96 .496 ปฏิบัติบอยครั้ง 4 

การรับรูตออุปสรรคของการปฏิบัติ 3.47 .422 ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง 5 

แรงจูงใจดานสุขภาพ 4.12 .482 ปฏิบัติบอยครั้ง 2 

โดยภาพรวม 4.00 .312 ปฏิบัติบอยครั้ง  
จากตารางท่ี 1 พบวา การปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ของขาราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรโดยภาพรวม  อยูในระดับปฏิบัติบอยครั้ง มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.00 เมื่อจำแนกเปนรายดานพบวา 
2.1 ดานการรับรูโอกาสเส่ียงของการเปนโรค โดยภาพรวม อยูในระดับปฏิบัติบอยครั้ง มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.38 ขอที่มีระดับคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ประเมินภาวะสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัวทุกวัน เชน สังเกต
อาการ ไข ไอ จาม จมูกไมไดกลิ่น ลิ้นไมรับรส มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.95 อยูในระดับปฏิบัติประจำ ขอท่ีมีระดับคาเฉลี่ย
ต่ำสุดคือ ติดตามสถิติยอดผูติดเชื้อในเขตชุมชนท่ีทานพักอาศัยหรือในหนวยงานท่ีทานปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.90 อยูในระดับปฏิบัติบอยครั้ง 
2.2 ดานการรับรูความรุนแรงของโรค โดยภาพรวม อยูในระดับปฏิบัติบอยครั้ง มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.38 และมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปฏิบัติบอยครั้งทุกขอ ขอที่มีระดับคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การตรวจวัดอุณหภูมิ
รางกายตนเอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 ขอท่ีมีระดับคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ การประเมินอาการแนนหนาอก หายใจลำบาก 

เหนื่อยมากขึ้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 

2.3 ดานการรับรูประโยชนเพื่อปองกันโรค โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับปฏิบัติบอยครั้ง มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 และอยูในระดับปฏิบัติบอยครั้งทุกขอ ขอที่มีระดับคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและควบคุมการแพรระบาดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ตามศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ประกาศ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 ขอท่ีมีระดับคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ 

รับประทานอาหารรอน และแยกจาน ชอนกับผูอื่น (อาหารจานเดียว) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 

2.4 ดานการรับรูตออุปสรรคของการปฏิบัติ โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับปฏิบัตินานๆ ครั้ง มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.47 และ มีระดับปฏิบัติบอยครั้ง 3 ขอ ระดับปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง 3 ขอ และปฏิบัติบางครั้ง 1 ขอ 

ขอท่ีมีระดับคาเฉลี่ยสูงสุด มี 2 ขอ คือ ตองนั่งโตะติดกัน ไมเปนไปตามมาตรฐานการเวนระยะหาง เนื่องจากพื้นท่ีใน
หนวยงานมีจำกัด และทำงานรวมกับคนจำนวนมากที่มาจากภายนอกองคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 ขอที่มีระดับ
คาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ไมรูแนวทางการปฏิบัติเพื่อปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.90 
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2.5 ดานแรงจูงใจดานสุขภาพ โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับปฏิบัติบอยครั้ง มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.12 และอยูในระดับปฏิบัติบอยครั้งทุกขอ ขอท่ีมีระดับคาเฉลี่ยสูงสุดคือ กลัวเสียชีวิตจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.40 ขอท่ีมีระดับคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ รับประทานอาหารครบ 5 หมู มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 

3. ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณการแพรระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของขาราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร โดยภาพรวมพบวา ขาราชการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรที่มีเพศตางกัน มีระดับการปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณการแพร
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไมแตกตางกัน (Sig.=.149) สวน ขาราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทน 

ราษฎรท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีระดับการปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณ
การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกตางกัน (Sig.=.000, .004 และ .005 ตามลำดับ) ที่ระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติ .05 สามารถสรุปแยกไดดังนี้ 

3.1 ขาราชการท่ีมีเพศตางกันมีระดับการปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณการแพรระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไมแตกตางกัน (Sig.=.149) เมื่อจำแนกเปนรายดานพบวา ขาราชการท่ีมีเพศตางกันมี
ระดับการปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไมแตกตางกัน 3 ดาน 

คือ การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรค (Sig.=.091) การรับรูตออุปสรรคของการปฏิบัติ(Sig.=.940) และดานแรงจูงใจ
ดานสุขภาพ (Sig.=.534) และพบวาขาราชการที่มีเพศตางกันมีระดับการปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณ
การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกตางกัน 2 ดาน คือ ดานการรับรูความรุนแรงของโรค (Sig.=.002) 

และดานการรับรูประโยชนเพื่อปองกันโรค (Sig.=.037) 

3.2 อายุ โดยภาพรวมพบวาขาราชการที่มีอายุตางกันมีระดับการปฏิบัติตามมาตรการบริหาร
สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกตางกัน (Sig.=.000) เมื่อจำแนกเปนรายดานพบวา 
ขาราชการท่ีมีอายุตางกันมีระดับการปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ไมแตกตางกัน 1 ดาน คือ การรับรูตออุปสรรคของการปฏิบัติ(Sig.=.194) ผลทดสอบเปรียบเทียบความแตกตาง
เปนรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test) ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบวา มีความแตกตางกัน 4 คู ไดแก  

3.2.1 ขาราชการ ท่ีมีอายุ 18-30 ป มีระดับการปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณ
การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยภาพรวม นอยกวา ขาราชการ ท่ีมีอายุ 31-40 ป และ อายุ 51-60 ป 

3.2.2 ขาราชการ ท่ีมีอายุ 31-40 ป มีระดับการปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณ
การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยภาพรวม นอยกวา ขาราชการ ท่ีมีอายุ 41-50 ป และ 

3.2.3 4 ขาราชการ ที ่ม ีอายุ 41-50 ป  มีระดับการปฏิบัติตามมาตรการบริหาร
สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยภาพรวม นอยกวา ขาราชการ ท่ีมีอายุ 51-60 ป 

3.3 ระดับการศึกษา โดยภาพรวมพบวาขาราชการท่ีมีระดับการศึกษา ตางกันมีระดับการปฏิบัติ
ตามมาตรการบริหารสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกตางกัน (Sig.=.004) เมื่อจำแนก
เปนรายดานพบวา ขาราชการที่มีระดับการศึกษา ตางกันมีระดับการปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณการ
แพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไมแตกตางกัน 2 ดาน คือ ดานการรับรูความรุนแรงของโรค (Sig.=.650) 

การรับรูประโยชนเพื่อปองกันโรค (Sig.=.390) และพบวาขาราชการที่มีระดับการศึกษาตางกันมีระดับการปฏิบติั
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ตามมาตรการบริหารสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกตางกัน 3 ดาน คื อ การรับรู
โอกาสเสี่ยงของการเปนโรค (Sig.=.000) การรับรูตออุปสรรคของการปฏิบัติ(Sig.=.027) และดานแรงจูงใจดาน
สุขภาพ (Sig.=.004) ผลทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test) ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ .05 พบวา มีความแตกตางกัน  1 คู ไดแก ขาราชการ ที่มีการศึกษาระดับต่ำกวาปริญญาตรี              
มีระดับการปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยภาพรวม  

นอยกวา ขาราชการ ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
3.4 รายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยภาพรวมพบวาขาราชการที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีระดับ

การปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกตางกัน (Sig.=.005)

เมื่อจำแนกเปนรายดานพบวา ขาราชการที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีระดับการปฏิบัติตามมาตรการบริหาร
สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไมแตกตางกัน 1 ดาน คือ ดานการรับรูความรุนแรงของโรค 

(Sig.=.194) และพบวาขาราชการท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีระดับการปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณ
การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกตางกัน 4 ดาน คือ การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรค (Sig.=.003) 

การรับรูประโยชนเพื่อปองกันโรค (Sig.=.000) การรับรูตออุปสรรคของการปฏิบัติ (Sig.=.014) และดานแรงจูงใจ
ดานสุขภาพ (Sig.=.000) ผลทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ ( Scheffe’s test)        

ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบวา มีความแตกตางกัน 2 คู ไดแก 

3.4.1 ขาราชการรายไดต่ำกวา 15,000 บาท มีระดับการปฏิบัติตามมาตรการบรหิาร
สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยภาพรวม นอยกวา ขาราชการ ที่มีรายไดระหวาง 
15,000-30,000 บาท 

3.4.2 ขาราชการรายไดระหวาง 15,000-30,000 บาทมีระดับการปฏิบัติตามมาตรการ
บริหารสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยภาพรวม นอยกวา ขาราชการ ที่มีรายได
มากกวา 30,000 บาท 

 

อภิปรายผล 
ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. ดานการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรค ขาราชการในสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับบอยครั้ง และใหความสำคัญในการปฏิบัติสูงสุดกับการประเมินภาวะสุขภาพตนเองและบุคคลใน
ครอบครัวทุกวัน เชน สังเกตอาการ ไข ไอ จาม จมูกไมไดกลิ่น ลิ้นไมรับรส สอดคลองกับ นักสิทธิ์ ศักดาพัฒน 

(2564) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการศึกษาพบวา การรับขอมูลขาวสารจากสื่อออนไลน มีความสัมพันธ
ทางบวกอยางมีนัยสำคัญกับพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (r = 0.638, p < .01) เพราะกลุมตัวอยาง
รอยละ 80.70 เชื่อมั่นวาประเทศไทยจะสามารถเอาชนะโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไดในท่ีสุด อาจเปนเพราะ ศบค. 

ไดใหขอมูลขาวสารแกประชาชนครอบคลุมทุกดานในทุกวัน และไดเนนย้ำใหประชาชนมีความเชื่อมั่นตอการทำงาน
ของรัฐที่พยายามควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำใหประชาชนมีทัศนคติทางบวกตอการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
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2. ดานการรับรูความรุนแรงของโรค ขาราชการในสำนักงานเลขาธิการสภาผแูทนราษฎรมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับปฏิบัติบอยครั้ง ใหความสำคัญในการปฏิบัติสูงสุดกับ การตรวจวัดอุณหภูมิ รางกายตนเอง สอดคลองกับ
การศึกษาของ ฮูดา แวหะยี (2563) การรับรูความรุนแรงและพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) ของวัยรุนในเขตตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พบวา วัยรุนกลุมตัวอยางมีการรับรูความ
รุนแรงของโรคมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันของโรค Covid-19 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 วัยรุนที่มีระดับการรับรูความรุนแรงของโรคระดับมาก จะมีพฤติกรรมการปองกันโรคCovid-19มากขึ้นดวย
กลาวคือ ความถี่ในการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมในการปองกันโรค Covid-19 อยูระดับมากรอยละ 91.4 

3. ดานการรับรูประโยชนเพื่อปองกันโรค ขาราชการในสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรมีการปฏิบัติ
อยูในระดับปฏิบัติบอยครั้ง ใหความสำคัญในการปฏิบัติสูงสุดกับ ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและควบคุมการแพร
ระบาดเชื ้อโคโรนาไวรัส 2019 ตามศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 

กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ประกาศ สอดคลองกับการศึกษาของศศภัสส โกมล ( 2563) เรื ่องการศึกษา
มาตรการดานการบริหารจัดการองคกรในสถานการณแพรระบาดโควิด-19 กองโรคไมติดตอ ป พ.ศ. 2563 พบวา 
การปรับตัวปรับพฤติกรรมใหเกิดวิถีชีวิตใหม (New Normal) นอกเหนือจากการ ใสหนากากอนามัย กินรอน ชอน
กลาง ลางมือ อยูหางกัน ฉีดวัคซีนแลว การที่ทุกคน ทุกหนวยงานนำเทคโนโลยีสื่อสารมาปรับใชในชีวิตประจำวัน 

โดยเฉพาะในหนวยงาน จะเปนการชวยปองกันการสัมผัส การติดตอจากการใชสิ่งของสวนกลางรวมกัน การติดตอ
ประชุมออนไลนชวยลดการไปนั่งประชุมในหองท่ีประชุม เปนตน 

4. ดานการรับรูตออุปสรรคของการปฏิบัติ ขาราชการในสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับนาน ๆ ครั้ง เรื่องท่ีขาราชใหความเห็นวาเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณ
การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สูงสุด คือ ตองนั่งโตะติดกัน ไมเปนไปตามมาตรฐานการเวนระยะหาง 
เนื ่องจากพื้นที ่ในหนวยงานมีจำกัด และทำงานรวมกับคนจำนวนมากที่มาจากภายนอกองคกร สอดคลองกับ             

นภชา สิงหวีรธรรมและคณะ ที่ศึกษาเรื่อง การรับรูพฤติกรรมการปองกันโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ          
ทันตาภิบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา สถานท่ีทำงานกับพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มี
ความสัมพันธกัน 

5. ดานแรงจูงใจดานสุขภาพ ขาราชการในสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรมีแจงจูงใจในการปฏิบัติ
ตามมาตรการบริหารสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สูงสุดเพราะกลัวเสียชีวติจากติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 สอดคลองกับ วรภัทร รัตอาภา (2563) ที่กลาววาปฏิกิริยาที่พบบอยในผูที่ไดรับผลกระทบตอ
สถานการณการระบาด เปนผลกระทบไดทั้งทางตรงและทางออม โดยอาจกระตุนมาจากหลายทาง เชน จากการ
รับรูขอมูลขาวสารตางๆ จากสถานะของตนเองเก่ียวกับโรค เชนในคนท่ัวไปอาจกังวลวาจะสัมผัสโรค กังวลวาจะติดเชื้อ 

ถาติดเชื้อก็จะปวยและเสียชีวิต ทำใหเกิดพฤติกรรมตอบสนองตอความคิดดังกลาว เชน พยายามหลีกเลี่ยงสถานท่ีท่ี
คิดวาเสี่ยงตอการติดเชื้อ พยายามรักษาความสะอาด และปฏิบัติตามมาตการตางๆ เพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อ 

เปนตน  
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6. ผลเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ของขาราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร จำแนกตามขอมูลสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ขาราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรท่ีมีเพศตางกัน มีระดับ
การปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ไมแตกตางกัน 

(Sig.=.149) สวนขาราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรที่มี อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนตางกัน มีระดับการปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

แตกตางกัน (Sig.=.000, .004 และ .005 ตามลำดับ) ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ไมสอดคลองกับจุฑาวรรณ ใจแสน 

(2563) ที่ศึกษาเรื ่องพฤติกรรมการปองกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ผลการศึกษา พบวา พนักงานที่ทำงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย ท่ีมีปจจัยสวนบุคคล ดานเพศตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันโรค COVID-19 โดยรวม
ตางกัน สวนพนักงานท่ีทำงานสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุขกรมวิทยาศาสตรการแพทย ท่ีมีปจจัยสวนบุคคล 

ดานอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และตำแหนงงานปจจุบั นตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันโรค 

COVID-19 โดยรวมไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งน้ีดังน้ี 

1. ดานการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคและดานการรับรูความรุนแรงของโรค ควรมีระบบจัดการ
ความรูเรื่องโรคและแนวปฏิบัติตาม ที่รัฐบาลและกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขประกาศ แนวทางในการ
ปฏิบัติท่ีสำนักงานประกาศ ใหขาราชการ เจาหนาท่ี หรือบุคลากรทุกคนในสำนักงานทราบโดยท่ัวถึงและเปนขอมูล
ปจจุบัน เชน การทำขอมูลขึ ้นหนาเว็บไซต Internet หรือ Intranet ในองคกร การสงขอมูลในไลนกลุมของ
หนวยงาน เพื่อใหขอมูลเปนปจจุบัน และบุคลากรปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 

2. ดานการรับรูประโยชนเพื่อปองกันโรค รับประทานอาหารรอน และแยกจาน ชอนกับผูอื่น (อาหาร
จานเดียว) ผูบริหารและขาราชการในสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ตองดำเนินการควบคุมปองกันโรคใหได
ประสิทธิภาพ โดยทำใหขาราชการรับรูประโยชนของการปฏิบัติเพื่อการควบคุมและปองกันโรค มีการสรางความ
รับผิดชอบและใสใจในพฤติกรรมในการปองกันโรคที่ทุกคนพึงปฏิบัติ ไดงาย ๆ เชน ใสหนากากอนามัย การกิน
อาหารจานเดียว การ แยกชอน แยกจาน แยกแกว กินอาหารปรุงสุกใหม ๆ เวนระยะหาง ลางมือบอย ๆ  

3. ดานการรับรูตออุปสรรคของการปฏิบัติ จากผลการศึกษาจะพบวาขาราชการที่ปฏิบัติในสำนักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรบางคน ตองมีการทำงานรวมกับขาราชการหรือเจาหนาที่ทั้งในสำนักงาน นอกสำนักงาน 

และทำงานรวมกับบุคคลภายนอก รวมถึงการมีขอกำจัดในเรื่องของพื้นที่นั่งทำงานภายในสำนักงานซึ่งมีอยูอยาง
จำกัด ดังนั้นผูบริหารตองใหความสำคัญกับนโยบายการใหขาราชการปฏิบัติ งานบางงานปฏิบัติงานที่บาน (Work 

From Home) ตามความเหมาะสม เพื่อลดจำนวนความแออัดในสวนของบุคลากร การใหบุคลากรคลองปายชื่อ 

เพื่อแยกระหวางบุคลากรในสำนักงานกับผูมาติดตอราชการ การใหความสำคัญกับการใหหยุดพักกักตัวเม่ือเปนผูมี
ความเสี่ยงสูง.การเพิ่มรอบใหแมบานทำความสะอาดจุดสัมผัสรวม เปนตน 
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4. ดานแรงจูงใจดานสุขภาพ จากผลการศึกษาจะพบวา ขาราชการผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะให
แจงจูงใจที่ปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพราะกลัวการ
เสียชีวิตจากโรคนี้ ดังนั้นผูบริหารตองแสดงใหขาราชการและเจาหนาที่ทุกคนในสำนักงานเห็นวา ผูบริหารเองมี
นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนอยางเปนรูปธรรมเพื่อใหบุคลากรในองคกรมีความปลอดภัย ปลอดโรค เชน 

การจัดสถานท่ีทำงานใหโตะนั่งมีการเวนระยะหางตามเกณฑ มีฉากพลาสติกกันระหวางโตะ การดูแลควบคุมใหทุก
คนใสหนากากอนามัยตลอดเวลา การจัดหาเจลแอลกอฮอลไวตามจุดตาง ๆ อยางทั่วถึง และเพียงพอ การให
พนักงานท่ีปวยหรือเปนกลุมเสี่ยงสูงหยุดงาน หรือปฏิบัติงานท่ีบาน การใหพนักงานรายงานขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
ของตนเองและครอบครัวใหผูบังคับบัญชาทราบทุกวัน เปนตน 

5. จากการศึกษาพบวา ขาราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีระดับการปฏิบัติตามมาตรการบริหารสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 แตกตางกัน เนื่องจากนโยบายตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณการแพรระบาด ดังนั้นผูบริหารไม
ควรปลอยใหขาราชการในปกครองตองทำการแสวงหาความรูหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของตนเองแต
เพียงฝายเดียว เมื ่อมีการปรับเปลี่ยนนโยบายตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย สำนักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎรก็ตองมีประกาศแนวทางการปฏิบัติเพื่อใหขาราชการและเจาหนาท่ีในสวนงานตาง ๆ ไดรับทราบและ
ปฏิบัติไปแนวทางเดียวกัน เพื่อชวยกันทำใหทุกคนปลอดโรค ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

เอกสารอางอิง 
กระทรวงมหาดไทย. (14 มีนาคม 2565). ศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019. 

เรียกใชเมื ่อ 14 มีนาคม 2565 จาก moicovid.com: https://www.moicovid.com/14/03/2022/ 

uncategorized/6782/ 

จุฑาวรรณ ใจแสน. (2563). พฤติกรรมการปองกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสขุ 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย. การคนควาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ. 

นภชา สิงหวีรธรรมและคณะ. (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563). การรับรูพฤติกรรมการปองกันโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ของทันตาภิบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. BIDI วารสารสถาบันบำราศนราดูร, 14(2), 104-115. 

นักสิทธิ์ ศักดาพัฒน. (กรกฎาคม 2564). ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการ
ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารพฤติกรรมศาสตร, 39-62. 

วรภัทร รัตอาภา. (2563). ดูแลจิตใจตัวเองในสถานการณโควิด. (พรจิรา ปริวัชรากุลและวรภัทร รัตอาภา, บ.ก.) 

กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล. 

ศศภัสส โกมล. (2563). รายงานผลการศึกษามาตรการดานการบริหารจัดการองคกรในสถานการณแพรระบาด            
โควิด-19 กองโรคไมติดตอ ป พ.ศ. 2563. รายงานขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงนักจัดการงาน
ทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตำแหนงเลขท่ี 3281 สวนราชการ กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค, กระทรวง
สาธารณสุข, กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค. 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



  

สำนักงานประชาสัมพันธ กรุงเทพมหานคร. (13 มีนาคม 2565). สถานการณ COVID-19 ในพื้นท่ี กทม. วันท่ี 13 
มีนาคม 2565. เรียกใชเมื ่อ 14 มีนาคม 2565 จาก สำนักงานประชาสัมพันธ กรุงเทพมหานคร : 

https://www.prbangkok.com/th/covid/detail/17/11104 

ฮูดา แวหะยี. (ตุลาคม-ธันวาคม 2563). การรับรูความรุนแรงและพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

2019 (โควิด-19) ของวัยรุนในเขตตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา. วารสารวิชาการสาธารณสขุ
ชุมชน, 6(4), 158-168. 

Workpointnews. (14 มีนาคม 2565). workpointnews.com. เรียกใช เมื ่อ 14 มีนาคม 2565 จาก เช็ค
สถานการณควิด-19 ไดท่ีนี้: https://covid19.workpointnews.com/ 

WorldHealthOrganization. (2021, May 13). Q&A Coronavirus disease (COVID-19) . Retrieved March 

13, 2022, from World Health Organization:https://www.who.int/emergencies/diseases/ 

novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20



 

ORDINARY PARLIAMENT OFFICIALS’ SATISFACTION WITH HALF-HALF 
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Abstract
This research was conducted to study 1) The levels of ordinary parliament officials’ 

satisfaction with half-half co-payment scheme 2) Comparison of ordinary parliament 
officials’ satisfaction with half-half co-payment scheme classified by personal factors, the 
perceived news and the information 3) The relationship between knowledge about half-half 
co-payment scheme and satisfaction of ordinary parliament officials affiliated to the 
Secretariat of the House of Representatives. The population used in this research was the 
ordinary parliament officials affiliated to the Secretariat of the House of Representatives 239 
people. Quantitative research. The tool used to collect data was a questionnaire. Use 
descriptive statistics and compare the differences by t-test and One-Way ANOVA test a 
couple of different ways of LSD. (Least Square Difference) to the level of statistical 
significance 0.05. 

The research found that answerer most of them were males, aged 18-29 years, with 
bachelor's degree, Parliamentary Police Division, Operation level position. The ordinary 
parliament officials affiliated to the Secretariat of the House of Representatives had a high level 
of knowledge and understanding about the project ( X = 0.92), and had a moderate level of 
perception of information about the project ( X = 0.40) and their satisfaction with the project was 
at a high level ( X = 0.92). The overall was at a high level ( X =2.18). The results of the 
comparison of the levels of the satisfaction level in the project found the ordinary parliament 
officials affiliated to the Secretariat of the House of Representatives with different gender were 
not different. But the ordinary parliament officials affiliated to the Secretariat of the House of 
Representatives with different age, education, division, and position there were different levels
at a statistically significant level of .05. And we found the ordinary parliament officials’ 
knowledge of the project was not related to the project satisfaction (r=0.088, p-value=0.131).

 
Key Words : Half-half co-payment, Ordinary parliament officials’, Satisfaction
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การนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรที่พึ่งไปปฏิบัติของศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
กรณีศึกษา : ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 

 

IMPLEMENTATION OF POLICIES TO HELP THE LOW-INCOME AND THE 
HOMELESS OF THE HOMELESS PROTECTION CENTER, CHACHOENGSAO PROVINCE 
CASE STUDY : DON CHIMPHLI SUBDISTRICT BANG NAM PRIMO DISTRICT
 

ผูวิจัย   อุบล คำนวน จันนะ 

    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม  

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยเรื่อง การนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติของศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัด
ฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา : ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปร้ียว มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนำนโยบายชวยเหลือผูมี
รายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติของศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา : ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอ
บางน้ำเปร้ียว เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติของศูนยคุมครอง
คนไรท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา : ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว และเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และ
เสนอแนะแนวทางการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติของศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัด
ฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา : ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปร้ียว กลุมตัวอยาง ไดแก เจาหนาท่ีศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่ง
จังหวัดฉะเชิงเทรา เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตำบลดอนฉิมพลี และประชากรท่ีขอรับการชวยเหลือเงินสงเคราะหผูมี
รายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งอาศัยอยูในพื้นท่ีตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 113 คน และ
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหพันธ 
ผลการศึกษาพบวา  
 ความสำเร็จในการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติของศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัด
ฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา : ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวามี
ความสำเร็จมาก ตรงท่ีมีการใหความชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมอยางเรงดวนมีการใหคำปรึกษาทางโทรศัพท 

และบริการเชิงรุกออกหนวยเคลื่อนท่ี (ศูนยชวยเหลือสังคม 1300) และมีการสงเสริม ประสาน และดำเนินการชวยเหลือ
ผูประสบปญหาทางสังคม ปจจัยท่ีสงผลตอการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติของศูนย
คุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา : ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อยูในระดับมาก 2 ดาน คือ 
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ดานโครงสรางขององคการ และดานบุคลากร ปญหาอุปสรรคในการนำนโยบายฯ ไปปฏิบัติ ไดแก การมีทรัพยากรไม
เพียงพอในการปฏิบัติงาน เชน บุคลากร วัสดุสำนักงาน รวมถึงยานพาหนะในการปฏิบัติหนาท่ี เปนตน การเขาถึงการ
รับบริการ เชน ประชาชนไมไดรับการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใหบริการอยางท่ัวถึง ความไมสะดวกในการติดตอ
ขอรับบริการ แบบฟอรมเอกสารในการขอรับบริการมีความยุงยากซับซอน เปนตน โดยมีขอเสนอแนะแนวทางในการนำ
นโยบายฯ ไปปฏิบัติควรมีการบริหารจัดการทรัพยากรภายในศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งใหเพียงพอ และพรอมตอการ
ขับเคลื่อนนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่ง ไมวาจะเปนบุคลากร วัสดุอุปกรณสำนักงาน และยานพาหนะ  

ควรมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธใหประชาชนเขาถึงการใชบริการไดอยางท่ัวถึง แบบฟอรมเอกสารการขอรับบริการ
ควรมีความกระชับเพื่อใหงายและสะดวกในการบันทึกขอมูล รวมถึงมีการถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติภารกิจทุกครั้ง 
เพื่อนำไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงาน หรือพัฒนานโยบายตอไป  

 

คำสำคัญ : นโยบายชวยเหลือ, ผูมีรายไดนอย, ผูไรที่พึ่ง, ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่ง 
 

Abstract
Research subject Implementation of the policy to help the low-income and the homeless 

of the Homeless Protection Center, Chachoengsao Province, a case study: Don Chimplee Sub-
district Bang Nam Priao District The objective of this study was to study the implementation of 
the policy to help the low-income and the homeless of the Homeless Protection Center, 
Chachoengsao Province. Case study: Don Chimplee Sub-district. Bang Nam Priao District To
study the factors affecting the implementation of the policy to help the low-income and the 
homeless of the Homeless Protection Center, Chachoengsao Province. Case study: Don 
Chimplee Sub-district. Bang Nam Priao District and to study the problems, and obstacles and 
suggest guidelines for implementing the policy to help the low-income and homeless people of 
the Homeless Protection Center, Chachoengsao Province. Case study: Don Chimphli Sub-
district. Bang Nam Priao District. The sample group was the staff of the Homeless Protection 
Center, Chachoengsao Province. Don Chimphli Subdistrict Administrative Organization staff 
and the population applying for financial assistance to low-income people and the homeless 
living in Don Chimphli Sub-District Bang Nam Priao District Chachoengsao Province consisted 
of 113 people and data were collected by using a questionnaire. The statistics used in the data 
analysis were percentage, mean, and standard deviation. and analyze the federation coefficient
The study found that : 

Success in implementing policy to help low-income and homeless people of the 
Homeless Protection Center, Chachoengsao Province, case study: Don Chimplee Sub-district 
Bang Nam Priao District Most of the respondents thought that it was very successful. Where 
there is urgent assistance to people in social problems, telephone counseling is available. and 
proactive service out mobile units (Social Assistance Center 1300) and there is a promotion,
coordination and operation to help people who are suffering from social problems. factors 
affecting Implement the policy of helping low-income and homeless people of the Homeless 
Protection Center, Chachoengsao Province. Case study: Don Chimphli Sub-district. Bang Nam 
Priao District At a high level, 2 aspects are the organizational structure. and personnel. 
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Problems and obstacles in implementing the policy include insufficient resources for operations 
such as personnel, office materials, Including vehicles in the performance of duties, etc. Access 
to services, for example, people do not receive public relations about the division of services 
thoroughly. Inconvenience in contacting for service Forms, documents for requesting services are 
complicated, etc. Suggestions for guidelines for implementing the policy. In practice, there 
should be sufficient resource management within the homeless protection center. and ready to 
drive policies to help the low-income and the homeless whether personnel Office materials and 
vehicles should be organized to promote public relations activities for the public to have access 
to the service thoroughly. The service request document form should be concise for easy access. 
and convenient to save data including taking lessons after every mission to be used as 
information for improvement and develop operations or develop further policies.

Keywords : Assistance policy, low-income, homeless, homeless protection center
 

บทนำ 
 จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ระลอกแรกจนถึงระลอกปจจุบัน รัฐบาล มีมาตรการ
ควบคุมการระบาดหลากหลายวิธี ซึ่งลวนมีผลกระทบทำใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจถดถอยลง ท้ังใน วงกวางหรือเฉพาะจุด
มีคนตกงานทันทีเกิดผลกระทบทางสังคมอยางรุนแรง ท้ังในกลุมคนท่ัวไปและ กลุมเปราะบาง เกิดครอบครัวท่ีประสบ
ปญหายากจนเฉียบพลัน และอาจกลายเปนผูยากจนเร้ือรัง กลุมคนไรบานท่ีมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน ผูสูงอายุและผูพิการท่ีมี
การเขาถึงบริการทางการแพทยไดจำกัดข้ึน ซึ่งจากแนวคิดความยากจน ณรงค เพชรประเสริฐ และคณะ (2541, อางถึง
ใน ปยะบุตร สุวรรณละออง, 2549) กลาวคือ คนจนนั้น หมายถึง กลุมคนท่ีขาดรายได ขาดความรู ขาดอำนาจ และขาด
สิทธิ กลาวโดยสรุปคือ กลุมคนท่ีไรสิทธิ ไรอำนาจ และขาดโอกาสและวัตถุปจจัย แมคนเหลานี้จะไดรับการเยียวยาจาก
รัฐบาลเปนระยะต้ังแตปท่ีแลว แตก็ยังมีการตกหลนของผูท่ีไดรับผลกระทบอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งไมอยูในฐานขอมูลของ
กลุมเปราะบาง หรือกลุมท่ีเคยมีประวัติไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ ถึงแมรัฐบาลจะเพิ่มระดับการเยียวยา
กลุมเปราะบาง เพื่อใหสอดคลองกับระดับผลกระทบ โดยรวบรวมและประสานฐานขอมูลตาง ๆ ท่ีภาครัฐมีอยูไมวาจะ
เปนกลุมเปาหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ผูไดรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และผูเขารวม
โครงการเยียวยาตาง ๆ ท่ีผานมา เพื่อใหมีฐานขอมูลท่ีสามารถตรวจสอบความถูกตองไดโดยท่ีไมตองใชเวลามากเกินไป
เพื่อไมใหเกิดความชวยเหลือลาชาในการท่ีจะใหความชวยเหลือ และชวยเหลือตรงตามกลุมเปาหมาย 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) เปนหนวยงานท่ีสงเสริมมาตรการ ใหความชวยเหลือ
ตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องจาก พม. เปนกระทรวงภาคสังคมทำหนาท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสรางความเปน
ธรรมและความเสมอภาคในสังคม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน  

ปจจุบันกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดแบงสวนราชการ ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2558 โดยมีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปนสวนหนึ่ง และมีภารกิจในการพัฒนาสังคม การจัด
สวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การคุมครองและพิทักษสิทธิ และการใหบริการสวัสดิการสังคมแกคนไรท่ีพึ่ง ผูทำ
การขอทาน สมาชิกนิคมสรางตนเอง ราษฎรบนพื้นท่ีสูง และกลุมเปาหมายพิเศษ รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนการ
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พัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมโดยการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ และการจัดกิจกรรมตาม
โครงการพิเศษ มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงานดานการพัฒนาสังคม และการ
จัดสวัสดิการสังคม พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการในการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคมและการสังคม
สงเคราะห ท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของประชาชน รวมถึงการเปนศูนยกลางในการประสานงาน
กับองคกรเครือขายท่ีเกี่ยวของกับ ทุกภาคสวน การพัฒนาสังคม จัดบริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การ
คุมครองและพิทักษสิทธิแก คนไรท่ีพึ่ง ผูทำการขอทาน สมาชิกนิคมสรางตนเอง ราษฎรบนพื้นท่ีสูงและกลุมเปาหมาย
พิเศษ และบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสงัคมในความ
รับผิดชอบของ กรมฯ การดำเนินกิจกรรมตามโครงการตามพระราชดำริ โครงการตามพระราชประสงค โครงการพระ
ดำริ และโครงการอื่นท่ีไดรับมอบหมาย และปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาท่ีของกรมฯ หรือ
ตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ซึ่งหนวยงานในสังกัดกรมฯ ประกอบไปดวย สถานคุมครองคนไรท่ีพึ่ง 11 

แหง ศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่ง 77 แหง นิคมสรางตนเอง 43 แหง ศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นท่ีสูง 16 แหง ศูนยสงเสริม
และพัฒนาทักษะชีวิต 4 แหง ศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ 3 แหง และพิพิธภัณฑเรียนรรูาษฎรบนพื้นท่ีสูง 
1 แหง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมดานการบริการสังคมท่ัวไป หมายความถึง การใหบริการแก
ประชาชนโดยเฉพาะผูยากจน ผูดอยโอกาส และกลุมเปาหมายพิเศษ เพื่อชวยสรางเสริมการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อ
พัฒนาชีวิตความเปนอยูใหสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุขตามควรแกอัตภาพ  (สำนักงานสงเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 2, 2554) 

ศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งเปนหนวยงานท่ีอยูภายใตสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีอำนาจหนาท่ีในการ
สำรวจและติดตามสภาพและปญหาเกี่ยวกับคนไรท่ีพึ่ง สืบเสาะขอมูลท่ีเกี่ยวกับคนไรท่ีพึ่งท่ีขอรับการคุมครองหรือท่ีถูก
สงตัวมายังศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่ง และใหการคุมครองในเบ้ืองตนแกคนไรท่ีพึ่ง รวมถึงการสงเคราะหผูมีรายไดนอยและ
ตกอยูในสภาวะยากลำบาก ประสบปญหาทางสังคม ดังนั้นการชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งจึงเปนสวนหนึ่งใน
ภารกิจหลักของศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่ง  

เพื่อใหการดำเนินการใหความชวยเหลือผูท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เปนไป
อยางเรงดวน รวดเร็วทันตอสถานการณท่ีเกิดข้ึน และตรงตามกลุมเปาหมายกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงไดมี
นโยบายใหการชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่ง ผานระบบออนไลน รายละไมเกิน 3,000 บาท  โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่ง พ.ศ. 2552  

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีจุดมุงหมายท่ีจะศึกษาการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติของศูนย
คุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา : ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว เนื่องจากเปนหนวยงานท่ีนำ
นโยบายดังกลาวไปปฏิบัติ และขับเคลื่อนนโยบายภายในพื้นท่ี เพื่อใหการชวยเหลือเปนไปทิศทางเดียวกัน เกิดความ
ยุติธรรม ท่ัวถึง เทาเทียม และเปนไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการสงเคราะหครอบครัวผูมี
รายไดนอยและผูไรท่ีพึ่ง พ.ศ.2552 รวมถึงชวยใหมองเห็นความสำเร็จของการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผู
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ไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติวาอยูในระดับใด มีปจจัยใดบางที่สงผลตอความสำเร็จของ การนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผู
ไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติ เพื่อนำผลการวิจัยไปใชประโยชนในการปรับปรุงนโยบาย และกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติ  

2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติ 

3. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและเสนอแนะแนวทางการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและ ผูไรท่ีพึ่งไป
ปฏิบัติของศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา : ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 

 

กรอบแนวความคิดในการทำวิจัย  

 การศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษา ทบทวนทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยนำตัวแบบดานการจัดการ 
(Management Model) มาเปนกรอบแนวความคิดในงานวิจัยได ดังนี้ 

 ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 

                  
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

ผลของการนำนโยบายชวยเหลือผูมี
รายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติของ

ศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัด
ฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา : ตำบลดอน

ฉิมพลี อำเภอบางนำ้เปรี้ยว 

ปจจัยสวนบุคคล 

 - เพศ  

 - อายุ  
 - สถานภาพ 

 - ระดับการศึกษา 
 - อาชีพ 

 - รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ปจจัยการนำนโยบายชวยเหลือ 

ผูมีรายไดนอยและผูไรที่พึ่งไปปฏิบัติ 

 - โครงสรางองคการ 
 - บุคลากร 
 - งบประมาณ 

 - สถานท่ี 

 - วัสดุอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช 
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วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติของศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่ง
จังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา : ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปร้ียว โดยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ มีสาระสำคัญใน
การดำเนินการตามลำดับ ดังนี้  
ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากร ไดแก เจาหนาท่ีศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตำบลดอน
ฉิมพลี และประชากรท่ีขอรับการชวยเหลือเงินสงเคราะหผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งอาศัยอยูในพื้นท่ีตำบลดอนฉิมพลี 
อำเภอบางน้ำเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 131 คน โดยแบงเปนเจาหนาท่ีศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
10 คน เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตำบลดอนฉิมพลี จำนวน 35 คน และประชากรท่ีขอรับการชวยเหลือเงินสงเคราะห       

ผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งอาศัยอยูในพื้นท่ีตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 86 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก เจาหนาท่ีศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตำบล
ดอนฉิมพลี และประชากรที่ขอรับการชวยเหลือเงินสงเคราะหผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งอาศัยอยูในพื้นท่ีตำบลดอน
ฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการคำนวณจากสูตรยามาเน (Taro Yamane 

1973 : 725 อางถึงใน ประณยา ชัยรังสี, 2555) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ดวยวิธีการสุมตัวอยาง
อยางงาย ท้ังนี้ไดแยกการคำนวณหากลุมตัวอยางแตละประเภท ซึ่งคำนวณได ดังนี้ เจาหนาท่ีศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่ง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 10 คน เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตำบลดอนฉิมพลี จำนวน 32 คน และประชากรท่ีขอรับการ
ชวยเหลือเงินสงเคราะหผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งอาศัยอยูในพื้นท่ีตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จำนวน 71 คน รวมกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 113 คน 

 

 

 

 

 

 

ที่มา Taro Yamane 1973 : 725 อางถึงใน ประณยา ชัยรังสี, 2555 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ใชแบบสอบถาม (Questionaire) เปนเครื่องมือหลักในการศึกษา และแบบสอบถามมีลักษณะเปนปลายปด 

(Close Ended Question) ใหเลือกตอบเปนลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check list) โดยการประมวลแนวคิดจาก
กรอบแนวคิดในการนำนโยบายไปปฏิบัติซึ่งแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
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  ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  

 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นตอการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติของ ศูนยคุมครองคนไร
ท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา : ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  ลักษณะเปนแบบมาตรวัดของลิเคิรท 

(Likert rating scale) เปนมาตรวัดท่ีใชสำหรับแสดงระดับความคิดเห็น โดยแบงเปน  5 ระดับ คือ ระดับความสำเร็จ
มากที่สุด ระดับความสำเร็จมาก ระดับความสำเร็จปานกลาง ระดับความสำเร็จนอย ระดับความสำเร็จนอยท่ีสุด  

 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและ  ผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติ
ของศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา : ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  ประกอบดวย          

1) โครงสราง 2) บุคลากร 3) งบประมาณ 4) สถานท่ี และ5) วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ ลักษณะเปนแบบมาตรวัดของลิเคิรท 

(Likert rating scale) เปนมาตรวัดท่ีระดับความคิดเห็น โดยแบงเปน 5 ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
  5  หมายความวา มากที่สุด 

  4  หมายความวา มาก 

  3  หมายความวา ปานกลาง 
  2  หมายความวา นอย 

  1  หมายความวา นอยท่ีสุด 

 การแปลความหมายคะแนนแบบสอบถาม ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

  มากที่สุด  หมายความวา คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 

  มาก  หมายความวา คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 

  ปานกลาง หมายความวา คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 

  นอย  หมายความวา คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 

  นอยท่ีสุด  หมายความวา คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 

 ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา และแนวทางการปรับปรุงการนำนโยบายชวยเหลือ
ผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติของศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ในพื้นท่ีตำบลดอนฉิมพลี อำเภอ            

บางน้ำเปรี้ยว โดยเปนคำถามปลายเปด 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แลวนำผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอคำแนะนำ
จากอาจารยท่ีปรึกษา 

2. กำหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ 

3. สรางเครือ่งมือในการวิจัย  

4. เสนอรางเครื่องมือตออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 

5. นำเครื่องมือท่ีปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา (Content Validity) 

หรือความสอดคลองระหวางขอความท่ีเขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพทท่ีกำหนดไว โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง 
IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคาIOC ต้ังแต .67–1.00 
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6. นำเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน แลวนำผลการทดลอง
มาใชคำนวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาความเชื่อมั่นจากสูตรหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS For Windows ในการวิเคราะห เทากับ .97 

7. นำเคร่ืองมือท่ีทดลองใชแลวเสนอท่ีอาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเคร่ืองมือใหถูกตองสมบูรณและจัดพิมพ
แบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

การเก็บรวมรวมขอมูล 

วิธีการรวบรวมขอมูล ข้ันตอนดังนี้  
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล 

3. ตรวจสอบความสมบูรณของคำตอบ 

4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. การวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใชการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 เพื่อใหทราบถึงระดับความสำเร็จ และปจจัยท่ีมีผลตอการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไป
ปฏิบัติของศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา : ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  โดยสามารถ
วิเคราะหแบบสอบถามไดดังนี้ 
 1) การวิเคราะหแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ใชรูปแบบความถ่ี (Frequency) และรอยละ 
(Percentage) ในการนำเสนอ 

 2) การวิเคราะหความคิดเห็นตอระดับความสำเร็จในการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและ  ผูไรท่ีพึ่งไป
ปฏิบัติของศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา : ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว โดยนำเสนอ
ในรูปแบบคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) แลวนำมาพิจารณาระดับของความ
คิดเห็นโดยใชเกณฑในการแปลความหมายคะแนน 

 3) การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและ ผูไรท่ีพึ่งไป
ปฏิบัติ ของศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา : ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอ บางน้ำเปร้ียว ประกอบดวย 
1) โครงสราง 2) บุคลากร 3) งบประมาณ 4) สถานท่ี และ5) วัสดุอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช โดยนำเสนอในรูปแบบคาเฉลี่ย 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนำมาพิจารณาระดับของความคิดเห็นโดยใชเกณฑในการแปลความหมายคะแนน ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด 

  คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มาก 

  คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง นอย 

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง นอยท่ีสุด 
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2. การวิเคราะหดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ใชการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 ใชสมมติฐาน เพื่อแสดงถึงความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตาม ทดสอบความสัมพันธใชการทดสอบคา
ไคสแควร (Chi-Square test) กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 และหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบ Gamma 

เพื่อใหทราบทิศทางของความสัมพันธระหวางตัวแปรตน และตัวแปร ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 และคาสถิติท่ีใชในการ
ทดสอบ คือ การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ เพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient), Multiple Regression 

มีเกณฑการแปลความหมาย (Cohen, 1988 อางถึงในประณยา ชัยรังสี, 2555) ดังนี้ 
 คาสหสัมพันธจะอยูระหวาง -0.29 ถึง -0.10 หรือ 0.10 ถึง 0.29 หมายถึง มีความสัมพันธนอย 

 คาสหสัมพันธจะอยูระหวาง -0.49 ถึง -0.30 หรือ 0.30 ถึง 0.49 หมายถึง มีความสัมพันธปานกลาง 
 คาสหสัมพันธจะอยูระหวาง -1.00 ถึง -0.50 หรือ 0.50 ถึง 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธสูง 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติ ของศูนยคุมครอง คนไรท่ีพึ่ง
จังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา : ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปร้ียว ผูวิจัยขอสรุปผลสรุปขอมูลพื้นฐานของผูตอบ
แบบสอบถาม ดังนี้  
 ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากท่ีสุด จำนวน 74 คน คิดเปนรอยละ 65.50 รองลงมาเปน เพศชาย 

จำนวน 39 คน คิดเปนรอยละ 34.50 

 ผูตอบแบบสอบถามมีอายุระหวาง 21 – 30 ป จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 13.30 อายุระหวาง 31 – 40 ป 

จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 18.60 อายุระหวาง 41 – 50 ป จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 18.60 และอายุ 51 ป ข้ึนไป 

จำนวน 56 คน คิดเปนรอยละ 49.60 

 ผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพโสด จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 26.50 สมรส/สมรสไมจดทะเบียน จำนวน 

54 คน คิดเปนรอยละ 47.80 แยกกันอยู จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 4.40 หยาราง จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 
3.50 และหมาย จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 17.70 

 ผูตอบแบบสอบถามไมไดรับการศึกษา จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.80 ประถมศึกษา จำนวน 46 คน คิด
เปนรอยละ 40.70 มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 19.50 ปริญญาตรี จำนวน 38 คน คิดเปน
รอยละ 33.60 และปริญญาโท จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 4.40 

 ผูตอบแบบสอบถามไมไดประกอบอาชีพ จำนวน 50 คน คิดเปนรอยละ 44.20 รับจางท่ัวไป จำนวน 19 คน 

คิดเปนรอยละ 16.80 คาขาย / ธุรกิจสวนตัว จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.80 และรับราชการ จำนวน 42 คน คิด
เปนรอยละ 37.20 
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 ผูตอบแบบสอบถามมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ำกวา 3,000 บาท จำนวน 53 คน คิดเปนรอยละ 46.90 ระหวาง 
3,001 – 6,000 บาท จำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 14.20 ระหวาง 6,001 – 9,000 บาท จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 
2.70 ระหวาง 9,001 – 12,000 บาท จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.70 และมากกวา 12,000 บาท จำนวน 38 คน คิด
เปนรอยละ 33.60 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติของศูนย
คุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา : ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปร้ียว อยูในระดับมาก โดยปจจัยท่ี
อยูในระดับมาก มี 2 ดานไดแก 1. ดานโครงสรางขององคการ โดยเรียงลำดับดังนี้ 1) หนวยงานระดับทองถ่ินใหความ
รวมมือในการดำเนินงานตามนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่ง 2) ศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีการประชาสัมพันธใหหนวยงานภายนอก และประชาชนท่ัวไปทราบนโยบาย 3) ศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัด
ฉะเชิงเทราปฏิบัติตามนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่ง ภายใตระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวา
ดวยการสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่ง พ.ศ. 2552 อยางเครงครัด 4) ศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัด
ฉะเชิงเทรามีประสบการณในการชวยเหลือ ผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่ง 5) ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีตอนโยบายฯ 6) ศูนย
คุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรามีภาคี เครือขายในระดับชุมชนท่ีเขมแข็ง 7) ศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัด
ฉะเชิงเทรามีความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน 8) ศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราเปนหนวยงานท่ีมีโครงสรางไม
ซับซอน และ 9) ศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายได  2. 

ดานบุคลากร โดยเรียงลำดับดังนี้ 1) เจาหนาท่ีฯ มีการวางแผนการดำเนินงาน และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาจาก
การ ลงพื้นท่ีสอบขอเท็จจริงไดดี 2) เจาหนาท่ีฯ ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 3) เจาหนาท่ีฯ มีความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ 4) เจาหนาท่ีศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่ งจังหวัดฉะเชิงเทรามีทัศนคติท่ีดี ตอ
นโยบาย 5) เจาหนาท่ีฯ มีการทำงานเปนทีม และ 6) มีเจาหนาท่ีเพียงพอตอการดำเนินงาน และปจจัยท่ีอยูในระดับปาน
กลาง มี 3 ดาน ไดแก 1.ดานวัสดุอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช โดยเรียงลำดับดังนี้ 1) ศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัด
ฉะเชิงเทรามีอุปกรณเพียงพอตอความตองการใหความชวยเหลือตามนโยบายฯ 2) มีมาตรการ แนวทางในการชวยเหลือ
เยียวยาเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน หากติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จากการลงพื้นท่ีสอบขอเท็จจริง 3) มีอุปกรณปองกัน
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในการลงพื้นท่ีสอบขอเท็จจริงจากสถานการณโควิด-19 ท่ีเพียงพอ 4) ระบบ e-service เขาถึงงาย 

ไมมีความซับซอน และ 5) มีรถยนตเพียงพอในการลงพื้นท่ีเพื่อสอบขอเท็จจริง 2.ดานสถานท่ี โดยเรียงตามลำดับดังนี้  
1) ศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราอยูใจกลางเมือง มีการเดินทางท่ีสะดวก 2) ศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัด
ฉะเชิงเทราอยูใกลหนวยงานราชการ 3) สถานท่ีต้ังศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถรองรับผูประสบ
ปญหาทางสังคมได และ 4) ศูนยคุมครอง คนไรท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความเหมาะสมตอการรองรับผูประสบปญหา
ทางสังคม 3. ดานงบประมาณ โดยเรียงตามลำดับดังนี้ 1) หลักเกณฑในการพิจารณาใหการชวยเหลือมีความชัดเจน        

2) ผูประสบปญหาไดรับการชวยเหลืออยางท่ัวถึง 3) จำนวนเงินท่ีใหการชวยเหลือมีความเพียงพอ 4) เอกสารท่ีใช
ประกอบการขอรับเงินสงเคราะหฯ มีความยุงยาก 5) มีงบประมาณในการใหความชวยเหลือผูมีรายไดนอยและไรท่ีพึ่งท่ี
เพียงพอ และ 6) รายละเอียดแบบฟอรมในการขอรับเงินสงเคราะหฯ ครบถวน ไมซับซอน  
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ขอเสนอแนะในการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติของศูนยคุมครอง คนไรท่ีพึ่ง
จังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา : ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มีดังนี้ 

1. ควรเพิ่มเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงานใหเพียงพอ เพื่อท่ีจะไดใหการชวยเหลือในพื้นท่ีไดอยางครอบคลุม 

2. ควรมีการรวมรวมสภาพปญหา จุดแข็ง จุดออน ในพื้นท่ีหรือชุมชนตางๆ มาเปนฐานขอมูล ในการกำหนด
นโยบายเพื่อใชในการขับเคลื่อนงาน เพื่อใหมีการชวยเหลือตรงตอกลุมเปาหมายและท่ัวถึง 

3. นโยบายหรือแผนงาน ควรสอดคลองและยืดหยุนใหเหมาะสมกับบริบทของแตละพื้นท่ี  

4. แบบฟอรมขอรับความชวยเหลือควรกระชับรายละเอียดใหมากกวานี้ 
5. ควรมีการประชาสัมพันธนโยบายใหประชาชนท่ัวไปทราบอยางทั่วถึง 
6. รถยนตในการใชปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ 

7. สถานท่ีต้ังของศูนยฯ ไมคอยสะดวกในการติดตอเนื่องจากอยูในซอย ไมมีลานจอดรถ ควรสนับสนุนเครื่องมือ
สำหรับใชในการปฏิบัติงานใหเพียงพอ และมีการเปลี่ยนแปลงหากมีอายุการใชงานท่ีมากเกินไป 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 1 การนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติประสบความสำเร็จมาก 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวาแสดงใหเห็นวาการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติ
ประสบความสำเร็จมาก จึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จของการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติมี
แนวโนมท่ีดี 

สมมติฐานท่ี 2.1 เพศสงผลตอความสำเร็จของการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติมี
แนวโนมท่ีดี 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวาความสำเร็จในการนำนโยบายชวยเหลือผูรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติ
ของศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา: ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยวกับเพศไมมีความสัมพันธกัน 

จึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
สมมติฐานท่ี 2.2 อายุสงผลตอความสำเร็จของการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติมี

แนวโนมท่ีดี 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวาความสำเร็จในการนำนโยบายชวยเหลือผูรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติ
ของศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา: ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยวกับอายุ มีความสัมพันธกัน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
สมมติฐานท่ี 2.3 สถานภาพสงผลตอความสำเร็จของการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและ ผูไรท่ีพึ่งไป

ปฏิบัติมีแนวโนมท่ีดี  
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จากการทดสอบสมมติฐาน พบวาความสำเร็จในการนำนโยบายชวยเหลือผูรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติ
ของศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา: ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยวกับสถานภาพ มีความสัมพันธกัน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
สมมติฐานท่ี 2.4 ระดับการศึกษาสงผลตอความสำเร็จของการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่ง

ไปปฏิบัติมีแนวโนมท่ีดี 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวาความสำเร็จในการนำนโยบายชวยเหลือผูรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติ
ของศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา: ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยวกับระดับการศึกษามี
ความสัมพันธกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 

สมมติฐานท่ี 2.5 อาชีพสงผลตอความสำเร็จของการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและ ผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติ
มีแนวโนมท่ีดี 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวาความสำเร็จในการนำนโยบายชวยเหลือผูรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่ง  ไปปฏิบัติ
ของศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา: ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปร้ียว กับอาชีพ มีความสัมพันธกัน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
สมมติฐานท่ี 2.6 รายไดเฉลี่ยตอเดือนสงผลตอความสำเร็จของการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไร

ท่ีพึ่งไปปฏิบัติมีแนวโนมท่ีดี 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวาความสำเร็จในการนำนโยบายชวยเหลือผูรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติ
ของศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา: ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยวกับรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติ ของศูนยคุมครอง  คนไรท่ีพึ่ง
จังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา : ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มีผูตอบแบบสอบถาม ท้ังหมด 113 คน สามารถ
สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. ผลสรุปขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง 
จำนวน 74 คน คิดเปนรอยละ 65.50 มีอายุ 51 ป ข้ึนไป จำนวน 56 คน คิดเปนรอยละ 49.60  มีสถานภาพสมรส / 

สมรสไมจดทะเบียน จำนวน 54 คน คิดเปนรอยละ 47.80 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จำนวน 46 คน คิดเปนรอยละ 
40.70 ไมไดประกอบอาชีพ จำนวน 50 คน คิดเปนรอยละ 44.20 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ำกวา 3,000 บาท จำนวน 

53 คน คิดเปนรอยละ 46.90 

2. ผลสรุปขอมูลความคิดเห็นตอความสำเร็จในการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติ 

พบวาความคิดเห็นตอความสำเร็จอยูในระดับมาก 
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3. ผลสรุปขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไป
ปฏิบัติของศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา : ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว โดยพบวา
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก มี 2 ดาน ไดแก 1. ดานโครงสรางขององคกร และ 2. ดานบุคลากร และความคิดเห็นอยูใน
ระดับปานกลาง มี 3 ดาน ไดแก 1. ดานวัสดุอุปกรณและเครื่องมือเคร่ืองใช 2. ดานสถานท่ี และ 3. ดานงบประมาณ 

4. ผลสรุปการวิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางความสำเร็จในการนำนโยบายชวยเหลือผูรายไดนอยและผู
ไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติของศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา:  ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปร้ียวกับ
ปจจัยสวนบุคคล พบวาอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธเชิงบวก ตัวแปร 
ท้ังสองมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

5. ผลสรุปการวิเคราะหขอมูลความสัมพันธของปจจัยการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายได นอยและผูไรท่ีพึ่งไป
ปฏิบัติกับผลความสำเร็จในการนำนโยบายชวยเหลือผูรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติของศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่ง
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวาปจจัยการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติไดแก ดานโครงสรางของ
องคการ ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณและเครื่องมือเคร่ืองใช กับผลความสำเร็จในการนำนโยบาย
ชวยเหลือผูรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติของศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรามีความสัมพันธเชิงบวก อยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

6. ปญหา อุปสรรคในการนำนโยบายฯ ไปปฏิบัติ ไดแก การมีทรัพยากรไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน เชน บุคลากร 
วัสดุสำนักงาน รวมถึงยานพาหนะในการปฏิบัติหนาท่ี เปนตน การเขาถึงการรับบริการ เชน ประชาชนไมไดรับการ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับหารใหบริการอยางท่ัวถึง ความไมสะดวกในการติดตอขอรับบริการ แบบฟอรมเอกสารในการ
ขอรับบริการมีความยุงยากซับซอน เปนตน โดยมีขอเสนอแนะแนวทางในการ นำนโยบายฯ ไปปฏิบัติควรมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรภายในศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งใหเพียงพอ และพรอมตอการขับเคลื่อนนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอย
และผูไรท่ีพึ่ง ไมวาจะเปนบุคลากร วัสดุอุปกรณสำนักงาน และยานพาหนะ ควรมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธให
ประชาชนเขาถึงการใชบริการไดอยางทั่วถึง 
  

อภิปรายผล  
 จากการศึกษาการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติ ของศูนยคุมครอง  คนไรท่ีพึ่ง
จังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา : ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ผูวิจัยขอเสนอการอภิปรายผล ดังนี้ 
 ความสำเร็จในการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติในระดับมาก ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว ท้ังนี้ อาจเปนเพราะประชากรและกลุมตัวอยางเปนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในศูนยคุมครอง คนไรท่ีพึ่ง
จังหวัดฉะเชิงเทรา และเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตำบลดอนฉิมพลี ซึ่งเปนหนวยงานท่ีนำนโยบายชวยเหลือผูมี
รายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติโดยตรง และประชากรท่ีขอรับการชวยเหลือเงินสงเคราะห ผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่ง 
ซึ่งเปนผูรับบริการจากการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งโดยตรง โดยความสำเร็จในระดับมาก ไดแก 

มีการใหความชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมอยางเรงดวน มีการใหคำปรึกษาทางโทรศัพท และบริการเชิงรุกออกหนวย
เคลื่อนท่ี (ศูนยชวยเหลือสังคม 1300) และมีการสงเสริม ประสาน และดำเนินการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม 
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 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ย สงผลตอความสำเร็จของการ
นำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติมีแนวโนมท่ีดี ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ท้ังนี้ อาจเปน
เพราะ อายุของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมากกวา 51 ปข้ึนไป กรณีท่ีเปนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานโดยตรงทำใหมี
ประสบการณในการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติ และประชากรท่ีขอรับการชวยเหลือผูมี
รายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งซึ่งถือเปนผูท่ีไดรับบริการจากการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งโดยตรง ผูท่ี
ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส/สมรส ไมจดทะเบียน การศึกษาอยูท่ีระดับประถมศึกษา ไมไดประกอบ
อาชีพ และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 3,000 บาท ซึ่งจากขอมูลดังกลาว สวนใหญเปนขอมูลท่ีไดจากประชากรท่ี
เคยขอรับการชวยเหลือเงินสงเคราะหผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่ง 
 ปจจัยการนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติ ไดแก โครงสรางองคการ บุคลากร งบประมาณ 

สถานท่ี และวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือเครื่องใช ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ท้ังนี้ ปจจัยท่ีมีผลอยูในระดับมาก ไดแก 

ดานโครงสรางองคการ และดานบุคลากร ปจจัยท่ีมีผลอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือ
เครื่องใช ดานสถานท่ี และดานงบประมาณ โดยจะเห็นวาปจจัยในแตละดาน ถึงแมจะมีผลกระทบตอความสำเร็จของ
การนำนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่งไปปฏิบัติ  มีแนวโนมท่ีดีอยูในระดับท่ีแตกตางกัน แตถือวามี
ความสำคัญในการชวยขับเคลื่อนในการนำนโยบายไปปฏิบัติใหประสบความสำเร็จ ซึ่งสอดคลองกับสรศักด์ิ พวงทับทิม 

(2555) ปจจัยดานโครงสราง บุคลากร งบประมาณ สถานท่ี วัสดุอุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใช มีความสัมพันธอยาง
มากตอความสำเร็จของการนำนโยบายพัฒนาสังคมขององคการบริหารสวนตำบลไปปฏิบัติ 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งน้ี 

1. ควรมีการบริหารจัดการทรัพยากรภายในศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่ง จังหวัดฉะเชิงเทราใหเพียงพอและพรอมตอ
การขับเคลื่อนนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่ง ไมวาจะเปนบุคลากร วัสดุอุปกรณสำนักงาน และยานพาหนะ 

2. มีการถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติภารกิจทุกครั้ง เพื่อนำไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงาน 

3. ควรมีการเพิ่มภาคีเครือขายลงในพื้นท่ีใหมากข้ึน เพื่อใหผูท่ีมีรายไดนอยและไรท่ีพึ่งไดรับการชวยเหลือได
อยางท่ัวถึง เชน การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่ง การเปดเสียงตามสาย สื่อ 

online ตาง ๆ เปนตน 

4. ควรนำผลการวิจัยท่ีไดเสนอศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ซึ่งเปนหนวยงานหลัก เพื่อนำขอมูลไปใชพัฒนาและปรับปรุงนโยบายชวยเหลือเงินสงเคราะห  ผูมีรายไดนอยและผูไรท่ี
พึ่งใหทันตอสถานการณปจจุบัน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยประชากรและกลุมตัวอยาง เปนกลุมตัวอยางเดียว เชน ประชาชนท่ัวไป เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน ประชากรท่ีขอรับการชวยเหลือเงินสงเคราะหผูท่ีมีรายไดนอยและไรท่ีพึ่ง เพื่อสะดวก ในการออกแบบ
แบบสอบถาม และเพื่อใหไดผลการวิจัยในสวนตาง ๆ ไดอยางถูกตอง ครบถวน และ มีประสิทธิภาพ 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ในกรณีประชากรและกลุมตัวอยางท่ีเปนประชากรท่ีขอรับการชวยเหลือเงิน
สงเคราะหผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่ง เพื่อใหไดคำตอบในเชิงลึก และนำผลการวิจัยท่ีไดมาวิเคราะหไดอยางถูกตองและครบถวน 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยในสวนของเจาหนาท่ีสวนกลาง และผูปฏิบัติงานสวนภูมิภาคท่ัวประเทศ เพื่อนำ
ผลการวิจัยท่ีไดมาปรับปรุง แกไขนโยบายใหมีประสิทธิภาพ และทันตอสถานการณในปจจุบันมากย่ิงข้ึน 
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