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คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยและการสรางองคความรูจากการวิจัย รวมท้ัง
การสรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนผูสนใจอยาง
ตอเนื่อง จึงไดทําความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ และวิทยาลัยนอรทเทิรน จัดใหมีการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ในหัวขอ “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิชาการ อันจะนําไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร 
วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอด               
องคความรูที่ไดจากงานวิจัยและเพื่อสรางแนวคิดการสงเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตรแกสถาบันตางๆท่ีเก่ียวของ  

เอกสารการประชุมทางวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 10 จัดพิมพขึ้นเพื่อเผยแพร
ผลงานวิจัยของอาจารย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาตางๆใหกวางขวาง โดยมีเปาหมาย
ใหบุคคลหรือองคกรที่เกี่ยวของไดนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพตอไป          
คณะผูจัดทําเอกสารการประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ขอขอบคุณผูเขารวม
สัมมนาและผูนําเสนอผลงานวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญที่สละเวลาในการใหขอแนะนําและพัฒนา
บทความจนเปนผลงานท่ีมีความสมบูรณยิ่งขึ้น หวังวาเอกสารฉบับนี้จะอํานวยประโยชนตอผูอานและผูนําไป
ประยุกตใชตอไป 

 
 

     ประธานคณะทํางานจัดทําเอกสารเผยแพรผลงานวิจัย 
 





 
 

 

 
 
 
 

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 
เร่ือง “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” 

วันท่ี 4 - 5 พฤศจิกายน 2560 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวดัปทุมธานี 
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หลักการและเหตผุล 

ดวยกระแสแหงโลกาภิวัตนที่มีบทบาทในเร่ืองการขับเคลื่อนโลกสูการแขงขันท่ีไรพรมแดนท้ังมิติทางเศรษฐกิจ 
สังคม การสื่อสาร โดยเฉพาะโลกแหงการศึกษาที่เปนตัวชวยผลักดัน ขับเคลื่อนในการสรางทุนมนุษยเพื่อใหสามารถมีองค
ความรูกาวเขาสูการนําความรูสูโลกแหงการแขงขันอยางสรางสรรคโดยหน่ึงในการสรางสรรคทางงานวิชาการคือการนํา
งานวิจัยผนวกกับนวัตกรรมเชิงสรางสรรคในการกาวเขาสู Thailand 4.0  ในการเปลี่ยนจากสนามรบเปนสนามการคาบน
โลกของการแขงขันอยางเสรี ไรพรมแดน  การใชอาวุธทางปญญาผสมผสานงานวิจัยและผนวกความเปนนวัตกรรมเชิง
สรางสรรคถือวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งเพราะสามารถชวยคิดคนความแตกตางหรือสรางมูลคาเพิ่มรวมท้ังการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยและสรางขีดความสามารถในการแขงขันรวมทั้งสรางองคความรูเพื่อการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืน 

ปจจัยสําคัญในการสงเสริมศักยภาพการแขงขันระหวางประเทศ คือ การสงเสริมการวิจัยใหสามารถนําไปใช
ประโยชนไดทั้งดานการผลิต การบริการ ตลอดจนสรางนวัตกรรมตางๆใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน
และอนาคต รวมทั้งรวมคนหาและรวมสรางแสวงหา นวัตกรรมทางสังคม (Social Innivation) โดยอาศัยรากฐานภูมิปญญา
ทางสังคม เพ่ือเปนเครื่องมือในการนําไปใชและกระบวนการทํางานแบบบรรณาการดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคสู
ความไดเปรียบเชิงความแขงขัน 
 ภารกิจสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา คือ การพัฒนางานวิจัยใหสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อสนองความตองการของ
ประเทศ และเพื่อผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณคาสูสาธารณชนดวยการระดมพลังนักวิจัย รวมท้ังเปนเวทีสําหรับสังคม ชุมชน และ
หนวยงานตางๆ ไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาองคความรูที่ไดจากงานวิจัยใหสามารถเปนแนวทาง การพัฒนาสังคมให
ยั่งยืนตอไป มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดเห็นถึงความสําคัญดังกลาว และไดทําความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอรทเทิรน  
จัดใหมีการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10  
ในหัวขอ “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยอัน
จะนําไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน  
รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอดองคความรูที่ไดจากงานวิจัยใหผูสนใจไดนําไปประยุกตใชและเปดโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณวิจัยใหกับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผูสนใจตอไป   
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนเวทีทางวิชาการในการเผยแพรผลงานวิชาการในกลุมสาขาตางๆ ทั้งวิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในวงกวางระดับประเทศ 
2. เพื่อกระตุนใหคณาจารย บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัย และเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทําใหเกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. เพื่อรวบรวมบทความวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนางานวิจัย  ใหเกิดขึ้น

ระหวางนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน  
 



 
 

 

หัวขอในการนําเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 
1. กลุมวิทยาศาสตร    2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
      1.1 ดานวิศวกรรมศาสตร        2.1 ดานการศึกษา 
      1.2 ดานวิทยาศาสตร        2.2 ดานบริหารธุรกิจ 

  1.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ        2.3 ดานนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร 
 

รูปแบบการประชุมและนําเสนอบทความวิจัย 
 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์  ( Keynote Speaker ) 
 2. การนําเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย  ( Oral Presentation ) 
 3. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร  ( Poster Presentation ) 
 

ระยะเวลาการประชุม 
วันเสารและอาทิตยที ่ 4 - 5  พฤศจิกายน 2560  นําเสนอผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยายและโปสเตอร 

 

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนําเสนอบทความวิจัย 
 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 

ผูเขารวมโครงการ 
 กลุมเปาหมายจํานวน 250 คน ประกอบดวย 
 1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ 
 3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจทั่วไป 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. อาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ไดเผยแพรงานวิจัยขอคนพบใหม ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนา ทางวิชาการ
ไดรับความรูเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0 
 2. คณาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเช่ียวชาญใน
สาขาอ่ืนๆ 
 3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ 
 4. เปนการสรางการจัดการเรียนรู ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยตางๆ เพ่ือใหเกิดองคความรูที่จะนําไปใชปรับระบบ
การศึกษาตอไป 
 5. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ 
 

กําหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. กําหนดการลงทะเบียน ชําระเงินและสงบทความ 

2. กําหนดการสงบทความฉบับแกไข 

๓. ประกาศรายชื่อ (ผูลงทะเบียนชําระเงินและสงบทความ) 

๔. นําเสนอบทความ 

1 - 30   กันยายน 2560 

๑ – 10 ตุลาคม  2560 

25  ตุลาคม  2560 

4 - 5 พฤศจิกายน 2560 

 



 
 

 

ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในท่ีประชุม โดยใชเวลาในการนําเสนอไม
เกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลว จะไดตีพิมพ
เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 

อัตราคาลงทะเบียน  
 

ประเภทการเขารวม อัตราคาลงทะเบียน 

1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยายพิเศษ 

    โดยไมนําเสนอบทความ 

 

2. เขารวมประชุมและนําเสนอบทความวิจัย 

บุคคลภายนอก  1,000  บาท   

(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ) โดยลงทะเบียนชําระ

เงินตั้งแต 1 - 30 กันยายน 2560 

บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา  3,200 บาท / เรื่อง 

(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ)   

ทั้งน้ีตอง ชําระเงิน สงบทความ ต้ังแต 1 - 30 กันยายน  2560 

หมายเหตุ  
 1. เมื่อมีการชําระเงินคาลงทะเบียนแลว ทางผูจัดงานประชุมวิชาการจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
  2. อัตราคาลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ  

 

การลงทะเบียนทางเว็บไซต 
 ผูสมัครตองทําการลงทะเบียนและแนบไฟลเอกสารการชําระเงินคาลงทะเบียนใหเรียบรอยพรอมแนบไฟลบทความ
ฉบับเต็ม upload ให เรียบรอย จากน้ันใหผูสมัครเขาไปกรอกขอมูลเพื่อลงทะเบียนรับรหัสประจําตัว ที่ 
http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/ โดยผูสมัครตองกรอกขอมูลใหครบถวนแลวกดยืนยันเพื่อรับ
รหัสประจําตัว จากนั้นตรวจสอบขอมูลและกดยนืยันอีกครั้ง จึงจะถือวาการสมัครเสร็จสมบูรณ 

 
ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใชเวลาในการ
นําเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากกรรมการผูวิพากษ 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. การนําเสนอแบบโปสเตอร (poster) ผูนําเสนอตองยืนประจําจุดโปสเตอรของตนเอง โดยใชเวลาในการ
นําเสนอ ตอบขอซักถามของกรรมการ รวมไมเกิน 15 นาที 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลว  จะได
ตีพิมพเผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 
 
การสงบทความ 

เมื่อผูสมัครทําการสมัครครบขั้นตอนเรียบรอยแลวใหสงเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไมเกิน 10 หนา 
จํานวน 1 ชุด ซีดีไฟลบทความฉบับเต็ม จํานวน 1 แผน (ภายในบรรจุทั้งไฟล Word และ ไฟล PDF) มาที่  

สํานักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
เลขที่ 4 หมู 11 ถ.หทัยราษฎร ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร.0-2563-5252 ตอ 5017 
หรือ E-mail address: wturesearch@gmail.com 



 
 

 

 
 
 

กําหนดการ 
การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 

เร่ือง “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” 

วันเสารและอาทิตยที่  4-5  พฤศจิกายน  2560 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวดัปทุมธานี 
 

������������ 
 

วันเสาร 4  พฤศจิกายน  2560 

เวลา 08.00 – 09.00 น.   ลงทะเบียนการเขารวมงาน 

เวลา 09.00 – 09.10 น.   รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กลาวรายงาน 

เวลา 09.10 – 09.20 น.   ประธานกลาวตอนรับและเปดการสัมมนา  

    หัวขอ “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0 ” 

เวลา 09.20 – 09.30 น.   แนะนําองคปาฐก 

เวลา 09.30 – 10.45 น.   บรรยายทางวิชาการ หัวขอ  

 “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” 

เวลา 10.45 – 11.00 น.   พักรับประทานอาหารวาง 

เวลา 11.00 – 12.00 น.   นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร 

เวลา 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.15 น.   นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ) 

เวลา 14.15 – 14.30 น.   พักรับประทานอาหารวาง 

เวลา 14.30 – 16.00 น.   นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ) 

เวลา 16.00 – 17.00 น.   มอบเกียรติบัตรใหกับผูเขารวมนําเสนอผลการวิจัย 

วันอาทิตย ๕  พฤศจิกายน  2560 

เวลา 08.00 – 09.00 น.   ลงทะเบียนการเขารวมงาน (ท่ีคณะทันตแพทยศาสตร วัชรพล) 

เวลา 09.00 – 15.00 น.   นิทรรศการและเสวนาทางวิชาการผลงานของนิสิตปริญญาเอก 

 

                                                                          ���������� 























ลําดบั คณะ ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 บริหารธุรกจิ นางสาวเมตตา องคะสุวรรณ Cloud Computing for SMEs: A Case Study in Linen and Laundry Service Industry

2 บริหารธุรกจิ นางสาววรินทรทิพย  กําลังแพทย การบริหารงานแบบทีมบริหารตนเองกบัความฉลาดทางอารมณของผูนาํ

3 วิศวกรรมศาสตร นายเสกสรร  ริยาพนัธ รูปแบบความรวมมือระหวางองคกรของผูประกอบธุรกจิรับเหมางานวิศวกรรม

4 วิศวกรรมศาสตร นายสุรสิทธิ์ ปาลสาร การคํานวณการเคล่ือนทีข่องจรวดภายในช้ันบรรยากาศมาตรฐาน

5 วิศวกรรมศาสตร นายวรเดช มโนสรอย การคํานวณการเคล่ือนทีข่องจรวดภายในช้ันบรรยากาศมาตรฐาน

6 วิศวกรรมศาสตร นางฐานิตา  ลอยวิรัตน เขารวมรับฟง

7 วิศวกรรมศาสตร นาย กติติศักด์ิ ฤาแรง การควบคุมการยดืหยุนของแขนกล

8 ศึกษาศาสตร ดร.สุภาภรณ  กติติรัชฎานนท การพัฒนารูปแบบการจดัการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสในเขตพืน้ที่สูงและถิ่นทุรกนัดาร สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

9 ศึกษาศาสตร ดร.รังสรรค   มณีเล็ก รายงานการพฒันาประสิทธิภาพนักวางแผนเชงิกลยทุธ ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

10 ศึกษาศาสตร ดร.กรรณิการ ทองรักษ การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยอิงแนวคิดประสบการณการเรียนรูผานส่ือกลาง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 ศึกษาศาสตร ดร.วัฒนา  ไตตอผล หลักสูตรเสริมสรางจติสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎกีารเรียนรูทางปญญาสังคมรวมกบัการเรียนรูดวยการรับใชสังคม สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจงัหวัดอตุรดิตถ

12 ศึกษาศาสตร ดร.มงคล  หมูมาก การพฒันาหลักสูตรเสริมสรางความสามารถการทําวิจยัในชั้นเรียน สําหรับครูผูสอน สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

13 รัฐประศาสนศาสตร ผศ.ดร. สืบพงศ สุขสม มิติใหมของศาลไทยสูยคุไทยแลนด 4.0 กบัการยื่นและสงคําคูความทางระบบอเิล็กทรอนิกส

14 รัฐประศาสนศาสตร ดร. สุภัทรา สุวรรณตานนท การต้ังครรภในวัยรุน

15 พยาบาลศาสตร รอยเอกกติติพงษ  พลทิพย แนวทางพัฒนาการเตรียมจดักิจกรรมการเลนในรายวชิาปฏบิัติการพยาบาลเด็กและวยัรุนของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย มหาวทิยาลัยเวสเทิรน

16 พยาบาลศาสตร นางณัฐิกา  ราชบุตร อาการหลงผิดในผูปวยโรคจติเภท

17 พยาบาลศาสตร นายณรงคกร  ชยัวงศ ความเครียด สาเหตคุวามเครียด ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

18 พยาบาลศาสตร ดร. จรีุวรรณ มณีแสง รูปแบบการสรางเครือขายการเรียนรูเพือ่การจดัการความเครียดของผูสูงอาย ุในจงัหวัดปทุมธานี

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10
วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)

อาจารย



ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 5883010028 นางสาวลกัษณพร ใจดี การพฒันารูปแบบการบริหารการศึกษาเพือ่พฒันาเดก็เล็กในศตวรรษท่ี 21

2 5583010051 นายภราดา  ศาสตรพานิช การพฒันารูปแบบภาวะผูนาํทางการศึกษาในยคุเปล่ียนแปลงสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2

3 5683010002 นางโชติกา  ปลาผล การพฒันาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา สังกดัสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 2

4 5883010037 นางวรรณพทัร  ซ่ือตรง จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที ่ 21 สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสงักดัสํานักงานศึกษาธิการภาค 4

5 5783010042 นางพฒัน  มาศนิยม โรงเรียนสูความเปนองคกรแหงนวัตกรรมการศึกษา

6 5783010032 นายพชิติชยั  บุปผาโท การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวย ระดับมัธยมศึกษา สังกดัสํานักงานศึกษาธิการจงัหวัดลพบุรี

7 5783010031 นางสาวนภภัทร  พูลเพิม่ การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินดานการปฏิบัติตนของครูผูชวย ระดับมัธยมศึกษา สังกดัสํานักงานศึกษาธิการจงัหวัดลพบุรี

8 5883010004 นายณัฐพนัธ  วรกลุ การพฒันาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน  ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา

9 5883010009 นางสาวไวริญ  พยงุเกยีรติคุณ การพฒันาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวชิาการ ดานการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ   การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

10 5883010007 นางสาววรรณภา  งอกนาวัง การพฒันารูปแบบการจัดการความรูในการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

11 5783010045 นางสาวชติุมา  รักอาชา การพฒันารูปแบบการบริหารงานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

12 5783010046 นางอัจจมิา  มาศนิยม เคร่ืองมือในการจดัการความรูเพือ่การเสริมสรางสมรรถนะการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในศตวรรษท่ี 21ของครู 

13 5883010010 นางสาว กญัญาณัฐ หวานฉ่าํ การพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจดัการเพือ่การบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง

วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
ศึกษาศาสตรปรัชญาดษุฎบีณัฑิต

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10



ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 OU M.Ed. 001 นางสาวรตรัิตน คลองแคลว การพัฒนารูปแบบการจดัการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตภาคตะวันออก

2 OU M.Ed. 003 นางสาวอญัญารัตน  มีเพยีร การจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธานี

3 OU M.Ed. 004 นางสาววราภรณ  ตริเทพ คติความเชื่อและพธิีกรรมในการทํานาของชาวอสีาน: กรณีศึกษาตําบลยอ อําเภอคําเขื่อนแกว จงัหวัดยโสธร

4 OU M.Ed. 005 นาย ชินวัฒน ไตรวงศ การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรชวยสอน  เร่ืองการฝกเบสไฟฟาดวยตนเอง  ของนักเรียนโรงเรียนมิวสิคฟอรเต

5 OU M.Ed. 006 นางสาวธัญญนิธิ  จนัทรอําไพ การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบือ้งตนสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพวทิยาลัยเทคโนโลยีวฒันพฤกษาบริหารธรุกิจ 

6 OU M.Ed. 007 นางศิริกญัญา  วรวุฒิณอยธุยา การพฒันาทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชพีโดยใชการจดัการเรียนรูแบบอริยสัจ 4

7 5853010513 นางสาว กมลวรรณ อาจหาญ ความสัมพนัธระหวางการบริหารจดัการกับการจดัการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2

8 5853010533 นางสาวศิริประภา  เรียบรอย ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสดจ็ สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

9 5753010199 นาย สุเฮล ยาหยาหมัน คุณลักษณะท่ีพงึประสงคของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมุสลิมศึกษา จงัหวัดสตูล

10 5853010372 นาย วรศักด์ิ ผองใส การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเครือขายพฒันาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 5

11 5853010542 นางสาวนันทรัตน  ลอยโคกสูง ความพงึพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกดัสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

12 5853010544 นางสาวศรารัตน  สิงหนอย การมีสวนรวมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน กลุมโรงเรียนสหวทิยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต 2

13 5853010494 นางสาวราตรี  ปญญาตา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดําสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

14 5853010458 วาทีร่อยตรีหญิงเพชรรัตน  อินเฉลียว การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในเขตอําเภอพัฒนานิคมสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

15 5853010243 นายเอกชลติ  ภูงามโชติสิน คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอางทอง สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

16 5853010531 นายสุวิจกัขณ  พลพทิักษ ความคิดเหน็ของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

17 5853010471 นางสาวจารุมาศ  ฟุมเฟอย การจดัสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

18 5853010540 นางธารารัตน  ทองลอย พฤติกรรมเชงิจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สหลําพญา สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

19 5853010519 นายเมธิศ  สุบิน การใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอดุมศึกษานอมเกลาสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2

20 5853010462 นางสาวนัยนา  ปองเปน ความพงึพอใจของผูปกครองนักเรียนทีม่ีตอการจดัการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ตําบลบางน้ําจดื อําเภอหลังสวน จงัหวัดชมุพร

21 5853010460 นายเอกชยั   จนัทรทอง องคประกอบของธรรมาภิบาลในโรงเรียน

22 5853010413 นางภานินี  ชอบดี การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนทีจ่ดัการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครนครสวรรค

23 5853010415 นางรุงระวี  สุขแยม การศึกษาการดําเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน สังกดัสํานักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค จังหวดันครสวรรค

24 5853010492 นางสาวปญชลีย  กษิณศรี ความพงึพอใจของผูปกครองตอการจดัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

25 5853010515 นาย ยรรยงค ประกอบเก้ือ ความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จงัหวัดสกลนคร

26 5853010461 นางสาว จติราพร อรุณโณทัย การศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอจะนะจงัหวัดสงขลา

27 5853010546 นางสาวอนุชธิดา  พ่ึงพนัธ ความสัมพันธระหวางการใชพลังอํานาจผูบริหารกบัแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

28 5853010518 นายพษิณุ  อภัยพรม การบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 2

29 5853010539 นางนฤมล  เอี่ยมบัว ความพึงพอใจของครูทีม่ีตอการจดัสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวนัศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

30 5853010491 นางสาวชนุภรณ  วัฒนะกลู ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวงสังกดัสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

31 5853010541 นางกฤษณพร  ชุมเพง็พนัธ ความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทกัษะปฏบิติัวงดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอบานหมี ่สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 1

32 5853010234 นาย นาซีร มะโนรัตน การบริหารงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ในอําเภอคลองทอม จงัหวัดกระบี่

33 5853010532 นายกฤษฎิไ์กรวิชญ  จนัทรัตน สภาพปจจบุันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

34 5853010534 นาย เกยีรติศักดิ รูกจินา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวดัจงโก มิตรภาพท่ี 157  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

35 5753010445 นางสาว นอรีเลียนา สือแม ศึกษาการจดัสภาพแวดลอมของโรงเรียนตามทัศนะของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานศรีพงัน สังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

36 5853010468 นายณัฐดนัย  ปากะโต การขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงสูสถานศึกษาสังกดักลุมโรงเรียนสระโบสถสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

37 5853010466 นายคมพรีาภัส  กนัตะ การดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  

38 5853010469 นางสาวเยาวลกัษณ  ยิ่งยง ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวตัถุ 4 ของผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลพบรีุเขต 2

39 5853010493 นางสาว สุธิดา สถาพรพานิช ทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชวีศึกษาธนบุรี

40 5853010255 นาง สิตา ไชยสขุ คุณลักษณะที่พงึประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอนในสถานศึกษา อําเภอโนนสูง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

41 5853010558 นางสาว พรภัทริน ธรสุปรียธรรม ความสัมพนัธระหวางการบริหารงานวิชาการกบัการจดัสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษาศูนยเครือขายพฒันาการจดัการศึกษาหวยไคร–วาวี สังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

42 5853010521 นางสาว ปยะนุช อนิตะวงค ความสัมพนัธระหวางบทบาทผูบริหารสถานศึกษากบัการสรางชุมแหงการเรียนรูทางวชิาชีพ ของโรงเรียนในอาํเภอฝาง สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3

43 5853010237 นาย วรเชษฐ ศรีวิจยั ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากบัการดําเนินงานกจิกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนโรงเรียนในอําเภอเชียงดาว จงัหวัดเชียงใหม

44 5853010520 นางสาวณัฐชา  ญาณวงค ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จงัหวัดเชียงใหม

45 5853010470 นางสาววิภาวรรณ  นาคแวน สภาพการจดักจิกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

46 5853010465 นายยทุธนา  คเชนทรชาติดํารง คุณภาพชวีิตการทํางานของขาราชการครูในกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

47 5853010574 นางสาวพรพรรณ  ถาวร การมีสวนรวมของผูปกครองในการเสริมสรางคุณลักษณะอนัพงึประสงคของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ

48 5853010573 นางสาวศรีประไพ  โชติประวิทย ความพงึพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพฒันาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถพีทุธ  โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม

49 5553010973 นางสาววรรณี  ฉมิมณี การจดัประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในระดบัการศึกษาปฐมวัย เขตพืน้ที่การศึกษาเขต 3 สังกดัสํานักงานการศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร

50 5853010537 นางสาวปาจรีย วายโสภา ความพงึพอใจของครูมีตอการบริหารงานวิชาการกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

51 5853010536 นายรณชยั หวามา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวดัคีรีนาครัตนาราม สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

52 5653010497 นางสาวจนัทิมา เลิศเสนา ความคิดเหน็ของครูผูสอนตอการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต  2 กลุมเครือขายอารยธรรมบรูพา

53 5653010496 นายเอกลักษณ จรประโคน การศึกษาความพงึพอใจตอพฤติกรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1

54 5853010457 นางสาวธรธราพร  ดนัยสิริชยัชล ภาวะผูนาํของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสงักดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2

55 5853010215 นายพรีณัฐ บุญทาทอง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการศึกษาสําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

56 5853010216 นางมาลยั บุญแสนไชย การมีสวนรวมในการบริหารงานวชิาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลง้ิวสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4

57 5853010036 นางสาวรุงรัตนาภรณ  โทนออน ความพงึพอใจของครูทีม่ีตอผูบริหารโรงเรียนดานสนับสนุนการจดักจิกรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปลกูปญญา ในพระอปุถมัภฯ 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต
วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)



ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 5882000019 นายธีระพจน ผดุงธรรม แนวทางการสรางประสทิธิภาพเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนัของผูประกอบการอตุสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑจากโลหะ

2 5882000013 นาย เบลลนาธาเนียล จริเดชนันท รูปแบบการบริหารจดัการธุรกจิประกนัชีวิตทีม่ีประสิทธิภาพในยคุเศรษฐกจิ ดิจติอล Thailand 4.0

3 5782000045 นาย ณรงค วงศสกลุ การพฒันารูปแบบการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

4 5882000038 นางสาว สุขศรี พลูสุข บทบาทของความรับผิดชอบตอสังคมเพือ่ความยั่งยนื

5 5882000027 นางสาว วิภาดา อําไพ มหาวิทยาลัยเวสเทิรนส่ือสังคมออนไลนกบัโอกาสในการสรางธุรกจิ

6 5782000028 นาง รุงฤดี รัตนชยัศิลป แนวทางการพฒันาศักยภาพการแขงขนัของสถาบันอาชวีศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน

7 5782000029 นาง ผกาภรณ บุสบง การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีสงผลตอการตดัสินใจเขาศึกษาสถาบันอดุมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน

8 5882000042 นาย คณิศร อุนแสงจนัทร องคประกอบความผูกพนัของบุคลากรตอองคกรอตุสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม

9 5882000035 นาย นันทนเทพ คําสอน แนวทางการบริหารจดัการธุรกจิโรงเรียนสอนดนตรีเอกชนใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยนื

10 5782000032 นาย ณัฏฐวัฒน ภควันฉตัร รูปแบบกลยทุธการตลาดบริการทีม่ีผลตอการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาตามสวนประสมทางการตลาด

11 5882000040 นาย วีระพนัธ อะนันชยัธวัช การรังสรรคเร่ืองราวผลติภัณฑ สินคาหนึง่ตําบล หนึง่ผลิตภัณฑ กลุมผา จงัหวัดเชยีงใหม

12 5882000033 นาง บังอร เท่ียงแท คุณลักษณะของผูบริหารองคกรในยคุปจจบุันท่ีสงผลตอความสําเร็จขององคกรในอนคต

13 5882000032 นาย เมธา ขําดี การจดัการปญหาอาคารชดุ

14 5882000034 นาง ทองสุข หลุง บุพปจจยัทีม่ีอทิธิพลตอการพฒันาทักษะแรงงานภาคอตุสาหกรรมการผลิตเพือ่สนับสนุนนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”

ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 OU M.B.A 001 นาย สุริยา สุขใส การจดัการความรูของธุรกจิระบบผนังกระจกอาคาร

2 OU M.B.A 002 นางสาว หรูหร่ี หมา ปจจยัทีม่ีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ของนักทองเท่ียวชาวจนี

3 OU M.B.A 003 นางสาวเนาวรัตน  โพธิ์ขี  การตัดสินใจเลือกโรงแรมผานระบบออนไลนของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

4 OU M.B.A 004 นางสาวอรวรรณ  ลลีาเกยีรติวณิช ปจจยัทีม่ีผลตอการบริหารความเส่ียง กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

5 OU M.B.A 005 นาย ปญญา มีโชค การลดตนทุนการกระจายสินคาในธุรกจินํ้าด่ืมบรรจขุวด กรณีศึกษา บริษัท น้ําด่ืมบรรจขุวด ABC จํากดั

6 5852000082 นางปุณยนุช ลาภศรี ประสิทธิภาพการบริหารจดัการงานการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆชยัภูมิ

7 5852000104 นาง กนกพชิญ สงคราม ความพงึพอใจของผูใหบริการในระบบบําเหน็จบํานาญอเิล็กทรอนิกส (e-pension) ของสํานักงานคลังเขต 2

8 5852000116 นางสาว จรีะนันต แจงกลาง ปจจยัสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถอืในจงัหวัดสระแกว

9 5752000279 นาย รัชชยัย วิจติรสูงเนิน ความสัมพนัธระหวางปจจยัการบริหารกบัการสรางทีมงานธุรกจิเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากดั

10 5652000300 นางสาว อไุร พะนิรัมย ความพงึพอใจตอคุณภาพชวีิตการทํางานของพนักงานบริษัท สลิค (ประเทศไทย) จํากดั จงัหวัดปทุมธานีและจงัหวัดสระบุรี

11 5952000001 นางสาว ชไมพร ซอนกล่ิน พฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางสงัคมออนไลนของพนักงาน บริษัท วิทยกุารบินแหงประเทศไทย จํากดั

12 5852000149 นางสาว อรทัย สาคํา ความสัมพนัธระหวาง แรงจงูใจในการปฏิบัติงาน และสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอาํเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร

13 5652000008 นาย ศุภเชษฐ ธนานุรักษ ประสิทธิผลของการบริหารจดัการตามหลกัธรรมภิบาล  ของธุกจิกอสราง : กรณีศึกษาบริษัทอติาเลียนไทยดีเวลอปเมนตจํากดั (มหาชน)

14 5852000152 นาย ประจกัษ พานิชโปรยโสภา บุคลิกภาพตราสนิคาทีส่งผลตอสวนประสมทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมชาเขยีวพรอมด่ืมกรณีศึกษา ชาเขยีวโออชิิ

15 5952000012 นายเทียรไชย  เทวาเกยีรติวงศ ปจจยัทางการตลาดท่ีมีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือปูนซีเมนตในรานขายอปุกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพนั จงัหวัดเพชรบูรณ

16 5852000013 นางสาวมันทนา  ชิวปรีชา กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจงัหวัดนนทบุรี

17 5652000197 นายชูเกยีรติ  พรหมธาดา ปจจยัทีม่ีอทิธิพลตอการตัดสินใจทํากรมธรรมประกนัชีวิตกบับริษัทโตเกยีวมารีนประกนัชวีิต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) สาขาเชียงใหม

18 5952000029 นางสาว ปภัสรินทร ศรีชยันิธิวุฒิ ปจจยัทางการตลาดท่ีมีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาในรานขายอปุกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพนั  จงัหวัดเพชรบูรณ

19 5852000112 นายพนัธวัสส  วงษไพบูลย ปจจยัทีม่ีผลกระทบตอตนทุนโลจสิติกสของบริษัท สยาม แมคโคร จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร

20 5852000154 นาง ขนิฐฐา ชื่นโกสุม ความพงึพอใจของประชาชนตอการบริหารจดัการขยะของ อบต.บางโปรงโดยวิธี 5R

21 5952000022 นางณัฐนวรัตน  บุญมา การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

22 5952000034 นางสาวพริญาณ  ศรีเพยีงจนัทร หลักการจดัการงานพัสดุของหนวยงานภายในองคการบริหารสวนตําบลบางหลวง

23 5652000114 นางสุภาพรรณ  แตงทอง ปจจยัทีม่ีผลตอการบริโภคกาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จงัหวัดตาก

24 5852000153 นางสาวธัญรัศม  สิทธิ์นันทสิริ ภาวะผูนาํแบบพฒันา และความสขุในการทํางาน

25 5952000042 พนัตรีหญิงวรัชญา  ปอมคาย ยุทธศาสตรมูลนิธโิรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป

26 5952000060 นางสาวประไพทิพย  ดานณรงค ความพงึพอใจตอรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรทีม่ีประสิทธิภาพ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10

บรหิารธรุกิจมหาบัณฑิต

บรหิารธรุกิจปรชัญาดุษฎีบัณฑิต
วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10
วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)



ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 5781010006 นายศักด์ิดา โชตะยากฤต บทบาทของกรมประมงในการแกปญหาการคามนุษยในแรงงานประมง

2 5881010043 พนัโท วสันต ฉมิแดง การบริหารของศูนยอํานวยการบริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต  (ศอ.บต.)

3 5781010045 เรืออากาศโท กติติ กิ่งไทร การปรับโครงสรางการบริหารของบริษัทการบินไทย จํากดั(มหาชน)ในภาวะวิกฤติ

4 5681010012 นาย ธนวิทย กลับนวม บทบาทการใหบริการสาธารณะในการออกโฉนดทีดิ่นดวยดาวเทียม

5 5781010019 นาย มนตรี นามจริโชติ ความขดัแยงการออกเอกสารสิทธิ์ในทีดิ่นของกรมท่ีดิน

6 5681010022 นางสาวภวริศา  ทรัพยมณีวงษ ประสิทธิผลของการบริหารแอรพอรดเรลลิงก

7 5681010025 นาย นพดล วิยาภรณ โครงการบริหารการพฒันาพืน้ท่ีเขตเศรษฐกจิพเิศษ ศึกษากรณี : พืน้ท่ีเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก EEC 

8 5881010041 พนัเอกพรีวัส  พรหมกลัดพะเนาว สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) ในการบริหารงานดานมาตรฐานความปลอดภัยการบินพลเรือน

9 5581010007 นางสาว นพรัตน จนัทรเกษม การทํางานของขาราชการประจําตอการเปล่ียนแปลงจากเหตุการณการบริหารภาครัฐ

10 5681010024 นาย รักพงษ รติคุณูปกร การขบัเคลื่อนการพฒันาการยางแหงประเทศไทยในการดแูลยางพารา

11 5681010005 นาย ศักด์ิดา นาสองสี องคประกอบของการเปล่ียนแปลงอยางมีแบบแผนของมหาวทิยาลัยราชภฏัไปสูการบริหารในรูปแบบมหาวทิยาลัยในกํากับของรัฐ : กรณีศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสีมา

12 5881010022 นายสนธยา  เครือเวทย การบริหารสํานักงานอยัการสงูสุดไทยกบัความรับผิดชอบและตรวจสอบได

13 5781010041 นายเกรียงศักด์ิ  แสงสวาง ปญหาการจดัระบบบริการแท็กซ่ีโดยสารสาธารณะของกรมการขนสงทางบก

14 5681010039 นาย ไชยพงศ  อคัรกติต์ิจนิดา การเตรียมความพรอมการพฒันาทาอากาศยานอูตะเภาเชงิพาณิชย 

15 5881010016 นายเลอพงษ  ซารยดี นโยบายกองทุนประกนัสังคม ดานสิทธิประโยชนกรณีชราภาพ

16 5781010042 นางสาว อไุรวรรณ เตยีนศรี การปรับโครงสรางหนวยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตรประเทศไทย 4.0

17 5881010021 นาย อภิชาติ ศิริบุญญกาล แนวทางในการขบัเคลื่อนยทุธศาสตรของกระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

18 5881010014 นาย ณัฐพงษ จตุรชาตสุิคนธ แนวทางพฒันาบทบาทของกรมสงเสริมอตุสาหกรรมในประเทศไทย

19 5881010008 นาย วรรณชยั สุวรรณกาญจน ปจจยัทีส่งผลตอการนาํแนวคิดธรรมาภิบาลมาประยกุตใชของภาครัฐในการสรางโรงไฟฟาถานหินในจงัหวัดกระบี่

20 5881010025 นาง เกศรินทร วิมลธาดา สถานการณการประมงพืน้บานในพืน้ทีจ่งัหวัดสงขล

21 5681010013 นาย ชาตชิยั สาลีผล ธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนจงัหวัดเพชรบูรณ

22 5881010026 นาย ณัฐวัฒน คํากอง การจดัการโครงการขนาดใหญเมืองพทัยา เขตปกครองทองถิ่นรูปแบบพเิศษ

23 5881010019 พนัตรีธนัญชยั  แกนแกว สภาพความรับผิดชอบและการตรวจสอบไดขององคการสงเคราะหทหารผานศึก

24 5881010018 นายเอกศิริ  นิยมศิลป การกํากบัดูแลมาตรฐานคุณภาพสถาบันอดุมศึกษา

25 5781010002 นายไตรภพ  ประสาทแกว การบริหารหนวยงานภาครัฐในการใชจายงบประมาณแผนดินเพือ่การพฒันาบึงบอระเพด็ จงัหวัดนครสวรรค

26 5881010010 นายสุรพล  เตียวตระกลู แนวทางการปฏิรูปเทศบาลสูความเปนเลิศตามยทุธศาสตรประเทศไทย 4.0

ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 OU M.P.A. 001 นาย พชิยั กนกจรรยา ประสิทธิผลการบริหารจดัการเทศบาล: ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด และเทศบาลตําบลนาคําไฮ

2 OU M.P.A. 002 นางสาวมลวิภา  ชมุอาจ ผลสมัฤทธิ์การขบัเคลื่อนนโยบายไทยแลนด 4.0 กลุมอตุสาหกรรมสรางสรรค

3 5851010150 นายนิรัติ ต้ังพนิิจการ การนําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุตใชในในการปฏิบัติหนาทีข่องกํานันผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอดุรธานี จงัหวัดอดุรธานี

4 5951010037 นาวาตรีหญิง ปยะมาศ งามการ การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จงัหวัดชลบุรี

5 5651010306 นางอญัชลี  คิดแสวง ประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉางจงัหวัดระยอง

6 5851010102 นางสาวภิกลูนิกาย  นารี ปจจยทีม่ีความสัมพนัธกบัความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกจิพอเพยีง

7 5651010039 นางศุภวรรณ  เทีย่งกระโทก การศึกษาความตองการในการพฒันาบุคลากรกรณีศึกษา : องคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จงัหวัดนครราชสีมา

8 5651010308 นายณัฐพชัร  รัตนโสภิตสกลุ ความพงึพอใจของผูสูงอายตุอการใหบริการเบีย้ยงัชพีในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จงัหวัดระยอง

9 5951010013 นางสาว บุษยา มาทา ความพงึพอใจของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) ท่ีมีตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

10 5651010305 นาย คณิต กติิศักด์ิ ประสิทธิผลในการใหบริการประชาชนเกี่ยวกบังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จงัหวัดระยอง

11 5851010130 นางสาว อรัญณีย จกุหอม การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม  จงัหวัดมหาสารคาม

12 5651010087 นาย อคัเดช ไมอกัรี ความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัในเขตองคการบริหารสวนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ

13 5751010133 นางสาว วสาทิพย ดํารงคพวิัฒน ความตองการพฒันาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษ เขตพืน้ที ่18

14 5651010045 รอยตํารวจเอก อนันตรัตน สุขนรินทร ปญหาการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน : ศกึษาในเขตเทศบาลเมืองตาก

15 5951010005 นางสาว บุศรา ขาวจตุัรัส บทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจงัหวัดชมุพร

16 5751010147 นายตนพงศ  คําพลงาม ความพงึพอใจของผูรับบริการนาํเขา-สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาท่ีดานกกักนัสัตวทาอากาศยานสวุรรณภูมิ

17 5851010008 จาเอกณัฐวุฒิ  อดุสุข ความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ อําเภอปาแดด จงัหวดัเชียงราย

18 5651010152 นายธนา  บุตตะ ความสําเร็จของการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาลตําบลจนัทบเพชร

19 5751010134 นาย วัชรศักด์ิ อิ่มอาเทศ ปจจยัทีม่ีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค จงัหวัดนครสวรรค

20 5751010134 นายกลุ  เครือวีระ การศึกษาการมีสวนรวมในการจดัทําแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลนครแมสอด จงัหวัดตาก

21 5851010144 รอยตํารวจโทองอาจ  จนิาอุ การมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบลและหมูบานตอการปฏิบัติงานเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรบอวนิ จังหวดัชลบุรี

22 5851010116 รอยตํารวจเอกภัทรพล  ถวยทอง ปจจยัทีส่งผลตอความกาวหนาในอาชีพของขาราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตร สังกดัตํารวจภูธรจงัหวัดชลบุรี

23 5951010010 นาย สายชล เปพาทย ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานของกองชางองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จงัหวัดแมฮองสอน

24 5751010186 นายประจบ  บุญแสง ความสมัพนัธระหวางการสรางทีมงานและประสทิธิผลการดําเนินงาน ของบุคลากรองคการบริหารสวนจงัหวัดสกลนคร

25 5751010188 พนัจาเอกสุกจิ  ปรือปรัก ความพงึพอใจของประชาชนตองานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล ปรือใหญ อําเภอขขุนัธ จงัหวัดศรีสะเกษ 

26 5751010189 จาสิบตรีปรีชา ฉนุกลา ความพงึพอใจของประชาชนตองานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขขุนัธ จงัหวัดศรีสะเกษ

รฐัประศาสนศาสตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10

รฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10
วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)

วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)



ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 5885010008 นาง อบุลรัตน วิเชยีร (ดอนหมอ) การพฒันารูปแบบการปองกนัอบุัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอตุสาหกรรม  

2 5785010024 นางสาว นิธินันท มิลินจรูญพงษ สถานการณและรูปแบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายใุนชมุชน

3 5885010004 นายจกัรพงศ  ปติโชคโภคินท การสงตอผูปวยฉกุเฉนิระหวางสถานพยาบาล

4 5785010012 นายพลากร  พทุธรักษ การวินิจฉยัการติดเชื้อไขเลือดออก

ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 5855010072 นาง รองรัตน หนูแกว ปจจยัทีม่ีความสัมพนัธกบัความต้ังใจคงอยูในงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลลบัแล    จงัหวัดอตุรดิตถ

2 5855010066 นางวรัฏฐา  มาลานนท ความตองการการบริการทางทันตกรรมของผูสูงอายทุีม่ารับบริการในโรงพยาบาลปลวกแดง จงัหวัดระยอง

3 5855010038 นาย สมบูรณ ดําขํา การมีสวนรวมของประชาชนในการคดัแยกขยะในเขตเทศบาลตําบลโพตลาดแกว อําเภอทาวุง จงัหวัดลพบุรี

4 5855010056 นาย ฮิลมี กอืจิ ปจจัยทีมีความสัมพันธกบัการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกนัสุขภาพ  ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ อําเภอเมืองยะลา จังหวดัยะลา

5 5855010073 นาง สายธาร โคทอง ปจจยัทีม่ีความสัมพนัธกบัความผูกพนัตอองคกรของบุคลากรทีป่ฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลพิชยั จงัหวัดอตุรดิตถ

6 5855010067 นาง ขนิษฐา ใจยนิดี ปจจยัที่มีความสัมพนัธกับการมารับบริการคลินิกทันตกรรมของผูรับบริการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จงัหวดัระยอง

7 5655010160 นางสาวสพุรรษา ดาหาร บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมูบานในการสงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทําสวนยางพาราตําบลโพธิห์มากแขง อําเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ
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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเทศบาลนคร     

แมสอด จังหวัดตาก เพื่อศึกษาระดับในการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล
นครแมสอด จังหวัดตาก และศึกษาขอเสนอแนะท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นของเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งท่ีมี
อายุ 18 ปขึ้นไป และอาศัยอยูในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 31,611 คน ในการศึกษาครั้งนี้ 
ใชกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 300 คน ซ่ึงทําการสํารวจขอมูลในชวงเดือนพฤษภาคม 2558 ซ่ึงขนาดของกลุม
ตัวอยางไดจากการหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane) การวิเคราะหขอมูลโดย
ใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.5 สถิติที่ใชไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความคิดเห็นตามคุณลักษณะของกลุมตัวอยางที่จําแนกเปน 2 กลุม 
ซึ่งไดแก เพศ สถิติที่ใช คือ T-test และการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความคิดเห็นตามคุณลักษณะของกลุม
ตัวอยางที่จําแนกมากกวา 2 กลุม ซึ่งไดแก อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ สถิติที่ใช คือ Analysis of Variance 
(ANOVA) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติ (Level of Significance) ในการวิเคราะหไวที่ระดับไมเกิน 0.05 

จากสมมติฐานการศึกษา ผูศึกษาไดทําการแยกสมมติฐานตามดานตางๆ ของตัวแปรตาม คือ การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลทองถิ่น ซึ่งแยกเปนดานดังนี้ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมใน
การดําเนินการ การมีสวนรวมในผลประโยชน และการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล โดยจะไดทําการทดสอบ
สมมติฐานตามคุณลักษณะ ของประชาชน ซึ่งไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ พบวาไมมีอิทธิพลตอระดับการ
มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลนคร แมสอด จังหวัดตาก ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
Abstract 

This study aims to study of Participation in Local Community Development in 
Nakhon Mae Sot, Tak Province and to study suggestions for public participation in local 
development plans in Nakhon Mae Sot, Tak Province. The population used in this study 
Public voters aged 18 and above. and living in Nakhon Mae Sot, Tak Province the number 
of 31,611 people. In this study, The sample consisted of 300 people. The survey data during 
the month of May 2558. The sample size for the sample size by using the formula Yamane. 
The data were analyzed using computer software SPSS 11.5. Statistics used were 
frequency, percentage, average, and standard deviation. The analysis compares the average 
opinion on the characteristics of the samples classified into 2 groups, including sex. The 
statistics for the T-test. And comparative analysis of the mean of the comments based on 
the characteristics of the sample the distribution of more than 2 groups, including age, 
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education and occupation. The statistics for the Analysis of Variance (ANOVA) The 
statistical significance (Level of Significance) to analyze the level of not more than 0.05. 

The hypothesis of the study. A separate study conducted by the assumption of 
dependent variables. Public participation in Local Development Plans. This split is as 
follows. participation in decision making, participation in action, participation in benefits, 
and participation in monitoring and evaluation. By testing the hypothesis based on public 
attributes they include gender, age, education and occupation. Found no influence the level 
of Participation in Local Community Development in Nakhon Mae Sot, Tak Province.
Which does not conform to the hypothesis. 
 

บทนํา 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง ราชการสวนทองถิ่นที่ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนในทองถิ่นนั้น 

ปจจุบันราชการสวนทองถ่ิน มีอยู 5 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองพัทยา เทศบาล องคการบริหารสวน
จังหวัด (อบจ.) และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) บทบาทอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถิ่น จะถูกกําหนด
โดยกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น (สารานุกรมเสรี, ออนไลน: 2553) องคกรปกครองสวนทองถิ่น มี
ภารกิจในการดําเนินการดานการบริการประชาชน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริมคุณภาพชีวิต การจัด
ระเบียบชุมชนและสังคม การพาณิชยกรรม การทองเที่ยว การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ดาน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น นับตั้งแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 จนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน พุทธศักราช 2550 องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการ
สงเสริมใหมีบทบาทและอํานาจหนาที่มากขึ้น และมีอิสระในการบริหารจัดการทองถิ่นของตนเอง สงผลใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น แตอยางไรก็ดีแมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะมีอํานาจหนาที่เพิ่มมากข้ึน แตยังมีทรัพยากรอยางจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 
ดังนั้น การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะใชแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ซึ่ง
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย ยุทธศาสตรและแนวทาง
ในการพัฒนาทองถิ่น รวมท้ังการกําหนดโครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาในระยะยาวอยาง
ตอเนื่อง การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจะมีความสอดคลอง เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนาในระดับตาง ๆ และที่สําคัญองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินงานเพื่อตอบสนองตอปญหา ความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น : 2548) 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับในการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล

นครแมสอด จังหวัดตาก 
2. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะท่ีมีผลตอการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

ของเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
1. ไดทราบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ของเทศบาลนครแมสอด 

จังหวัดตาก เพื่อนําผลท่ีไดจากการศึกษาเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป 
2. ไดทราบขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก เพื่อใชเปน

แนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรค เพื่อปรับปรุงและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลนครแมสอดปตอ ๆ ไป 
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก ผูวิจัยได
ศึกษาประมวลผลจากแนวคิดหลักวิชาการตางๆ แลวกําหนดเปนตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามดังนี้  
   ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
  (Independent Variables)      (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตดานเนื้อหา  
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ โดยศึกษาถึงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก ในขั้นตอนตางๆ ไดแก 

1.1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
1.2 การมีสวนรวมในการดําเนินการ 
1.3 การมีสวนรวมในผลประโยชน 
1.4 การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล 

2. ขอบเขตดานประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งท่ีมีอายุ 18 ปขึ้นไป และอาศัยอยูในเขต
พื้นที่เทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 2 ชุมชน มีประชากรทั้งสิ้น 31,611 คน (ขอมูลประชากร ณ เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

สมมติฐานในการศึกษา 
  ในการศึกษาคร้ังนี้ ไดกําหนดสมมติฐานไว ดังนี้ 
  ประชาชนที่มีคุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
แตกตางกัน แยกเปนสมมติฐาน ดังนี้ 
 
  สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตางกัน 
  สมมติฐานที่ 2 ประชาชนท่ีมีอายุแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตางกัน 
  สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นตางกัน 
  สมมติฐานที่ 4 ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ตางกัน 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

 2. อายุ 
 3. ระดับการศึกษา 
 4. อาชีพ 

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลทองถิ่น 

 1. การมีสวนรวมในการตัดสนิใจ 
 2. การมีสวนรวมในการดําเนนิงาน 
 3. การมีสวนรวมในผลประโยชน 
 4. การมีสวนรวมในการติดตามและ
ประเมินผล 

�

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาไดสรางข้ึน โดยการแจกแบบสอบถามดวยตนเองใหกลุม

ประชากรตัวอยาง คือ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก โดยกระจายแบบสอบถาม
ใหครบทุกคุม จํานวน 294 ชุด ใชเวลาในการเก็บรวมรวมขอมูล 2 สัปดาห  (ตั้งแตวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2554 – 
วันที่ 13 มีนาคม 2554) เพ่ือทราบขอมูลการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครแมสอด 
จังหวัดตาก เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนพรอมตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแลวนํามาวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษานําแบบสอบถามไปวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยใช
วิธีการทางสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติที่ใชในการศึกษาวิเคราะหขอมูล มีดังนี้  

1. คาความถี่ (Frequency) 
2. สถิติรอยละ (Percentage) 
3. คาเฉลี่ย (Mean) 
4. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  โดยนําขอมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 300 ชุด มาลงรหัสประมวลผล โดยใชคอมพิวเตอร
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ มาใชในการอธิบายเปรียบเทียบ
กับแนวความคิดทางทฤษฎี และแปรผลขอมูลที่ไดจากการศึกษา  

การแปลความหมายระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนี้ 
  ชวงคะแนน 3.25 – 4.00 หมายถึง  ระดับมากที่สุด 
  ชวงคะแนน 2.50 – 3.24 หมายถึง  ระดับมาก 
  ชวงคะแนน 1.75 – 2.49 หมายถึง  ระดับนอย 
  ชวงคะแนน 1.00 – 1.74 หมายถึง  ระดับนอยที่สุด 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งท่ีมีอายุ 18 ปขึ้นไป และอาศัยอยูในเขต
พื้นที่เทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 2 ชุมชน มีประชากรทั้งสิ้น 1,358 คน และมีประชากรที่อายุ 18 ป
ขึ้นไป 1,099 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ใชกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น  300 คน ซ่ึงขนาดของกลุม
ตัวอยางไดจากการหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane) (ปกรณ ประจัญบาน, 
2552 : 119)   

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามแบบมีโครงสราง มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด        
ที่ผูศึกษาไดสรางขึ้นดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ของผูตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งเปนคําถามแบบเลือกตอบ 
 ตอนที่ 2 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบล ทาสัก อําเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยแบงออกเปน 4 ดาน  

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
2. การมีสวนรวมในการดําเนินการ 
3. การมีสวนรวมในผลประโยชน 
4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล 
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 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดแสดงขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก  
 สําหรับการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากลุมตัวอยาง โดยแจกแบบถามและ
เก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง จํานวน 300 ชุด คิดเปนรอยละ 100 
 ผูศึกษานําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป หาคาคาความถี่ 

(Frequency) คารอยละ (Percentage) ของขอมูลทั่วไป หาคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลนครแมสอดจังหวัดตาก และวิเคราะหทดสอบ
สมมติฐานดวยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย จําแนกเปน 2 กลุม ดวยคา T-test และวิเคราะหทดสอบสมมติฐานดวย
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย จําแนกมากกวา 2 กลุมดวยคา Analysis of Variance (ANOVA) แลวนําเสนอในรูป
ตารางประกอบความเรียง 
 

อภิปรายผล 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 178 
คน คิดเปนรอยละ 60.54 มีอายุ 61 ปขึ้นไป จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 25.51 มีระดับการศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรี จํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 72.45 และประกอบอาชีพเกษตรกร จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 
45.92 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลนครแม
สอด จังหวัดตาก อยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 2.40 (�  = 2.40) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.892 (S.D = 0.892) รองลงมา คือการมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ คาเฉลี่ย 2.39 ( �  = 2.39) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.916 (S.D = 0.916) และอันดับสุดทายความ

คาเฉลี่ยเทากัน คือ การมีสวนรวมในผลประโยชน คาเฉล่ีย 2.37 ( �  = 2.37) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.954          

(S.D = 0.954) การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล คาเฉล่ีย 2.37 (�  = 2.37) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.916 
(S.D = 0.955)  

  2.1 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลนคร แมสอดจังหวัด

ตาก ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจในภาพรวมอยูในระดับนอย คาเฉลี่ย 2.39 ( �  = 2.39) มีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.916 (S.D = 0.916) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับนอยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ไดแก ไดเสนอปญหาหรือความตองการของชุมชนตอเวทีประชาคมท่ีเทศบาลจัดขึ้น คาเฉลี่ย 2.45               

(�  = 2.45) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.864 (S.D = 0.864) รองลงมา ไดแก ไดเสนอแผนงาน/โครงการ กิจกรรม

และรวมวางแผนการพัฒนากับเทศบาล คาเฉลี่ย 2.44 (�  = 2.44) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.890 (S.D = 0.890) 

รองลงมา ไดแก ทานไดเขารวมประชุมประชาคมเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล คาเฉลี่ย 2.42 (�  = 2.42) 
มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.800 (S.D = 0.800) รองลงมา ไดแก จํานวนของประชาชนที่เขารวมการจัดทําประชาคม

เก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล คาเฉลี่ย 2.38 (�  = 2.38) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.892 (S.D = 0.892) 
และนอยที่สุด ไดแก ไดมีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการของชุมชน คาเฉลี่ย 2.28 

(�  = 2.28) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.134 (S.D = 1.134) ตามลําดับ 
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    2.2 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลนคร แมสอดจังหวัด

ตาก ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน ในภาพรวมอยูในระดับนอย คาเฉลี่ย 2.40 (�  = 2.40) มีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.892 (S.D = 0.892) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับนอยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ไดแก ทานไดรวมสนับสนุนทรัพยากรสวนตัว ใหแกเทศบาล เพื่อนําไปพัฒนาทองถิ่นในระดับใด คาเฉลี่ย 2.45 

(�  = 2.45) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.811 (S.D = 0.811) รองลงมา ไดแก ทานไดมีสวนรวมในการเสนอหรือ

คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล คาเฉลี่ย 2.44 (�  = 2.44) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.894 (S.D = 0.894) รองลงมา ไดแก ทานใหความรวมมือกับเทศบาลในการดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการ

ตาง ในระดับใด คาเฉลี่ย 2.43 ( �  = 2.43) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.809 (S.D = 0.809) รองลงมา ไดแก ไดมี
สวนรวมในการคัดเลือกผูแทนประชาคมเมือง เพื่อเขารวมเปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา ไดแก คณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล คาเฉลี่ย 2.42 (�  = 2.42) มีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.805 (S.D = 0.805)และนอยที่สุด ไดแก ไดเขามารวมหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาของ

เทศบาลใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับใด คาเฉลี่ย 2.27 ( �  = 2.27) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.138 
(S.D = 1.138) ตามลําดับ 

  2.3 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลนคร แมสอดจังหวัด

ตาก ดานการมีสวนรวมในผลประโยชนในภาพรวมอยูในระดับนอย คาเฉลี่ย 2.37 ( �  = 2.37) มีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.954 (S.D = 0.954) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับนอยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอยไดแก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อเทศบาลไดดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล คาเฉลี่ย 2.46           

(�  = 2.46) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.892 (S.D = 0.892) รองลงมา ไดแก เทศบาลไดใหการอุดหนุน/จาย
คาตอบแทน/มอบของรางวัลใหแกประชาชนที่ไดเขารวมกิจกรรม /โครงการกับเทศบาล คาเฉลี่ย 2.44                  

(�  = 2.44) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.814 (S.D = 0.814) รองลงมา ไดแก ทานไดรับผลประโยชนจากโครงการ/

กิจกรรมในแผนพัฒนาเทศบาล คาเฉล่ีย 2.43 ( �  = 2.43) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.801 (S.D = 0.801) 

รองลงมา ไดแก ทานไดรับประโยชนจากการรวมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล คาเฉลี่ย 2.28 ( �  = 2.28) มีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.129 (S.D = 1.129) นอยที่สุด ไดแก ปญหาและความตองการของทานท่ีไดเสนอไวไดรับการ

แกไข คาเฉลี่ย 2.27 (�  = 2.27) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.135 (S.D = 1.135) ตามลําดับ 
  2.4 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลนคร แมสอดจังหวัด

ตาก ดานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลในภาพรวมอยูในระดับนอย คาเฉลี่ย 2.37 ( �  = 2.37) มีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.955 (S.D = 0.955)เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับนอยเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย ไดแก ทานไดมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑเพ่ือใชในการติดตามและประเมินผลโครงการในชุมชน

ของทานคาเฉลี่ย 2.44 (�  = 2.44) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.806 (S.D = 0.806) ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับทานไดมี
สวนรวมในการพิจารณาคัดเลือกผูแทนประชาคมเมืองในการรวมเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล คาเฉลี่ย 2.44 (�  = 2.44) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.894 (S.D = 0.894) รองลงมา ไดแก 
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสของการบริหารงานของเทศบาล  คาเฉลี่ย 2.42              

(�  = 2.42) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.805 (S.D = 0.805) รองลงมา ไดแก ทานไดเขามามีสวนรวมในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คาเฉลี่ย 2.27 (�  = 2.27) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.136 (S.D = 1.136) 
นอยที่สุดไดแก เม่ือสิ้นปงบประมาณ ทานไดรับทราบหรือรับฟงผลการดําเนินงานของเทศบาลในระดับใด คาเฉลี่ย

2.26 (�  = 2.26) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.134 (S.D = 1.134) ตามลําดับ  
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ตอนที่ 3 การอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดตั้งสมมติฐานการศึกษา ซึ่งผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลตามขอ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนที่มีเพศแตกตางกันมีระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผน พัฒนาทองถิ่นตางกัน 
พบวา เพศ ไมมีอิทธิพลตอระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
ทั้งนี้ อธิบายไดวาผูหญิงไดมีโอกาสไดแสดงความ สามารถของตนเอง ทั้งการทํางานใหกับครอบครัว และการหา
รายไดใหกับครอบครัว เพื่อเปนการชวยเหลือผูชายอีกทางหนึ่งทําใหผูหญิงไดรับการยอมรับและมีโอกาสในการเขา
รวมตัดสินใจมากข้ึนและเนื่องจากทัศนคติของคนในสังคมเริ่มเปล่ียนแปลงจากเดิมในเรื่องความไมเทาเทียมกัน 
ระหวางเพศหญิงและเพศชาย (วณี บางประภา ธิติประเสริฐ, 2553) นอกจากนั้น จากการท่ีสตรีไทยไดรับการ
ยอมรับตอบทบาทและสถานภาพมากขึ้น ทั้งจากโอกาสทางการศึกษาและการมีสวนรวมในดานสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ (ทัศนีย ปุวรัตน, 2529) จึงมีสวนทําใหบทบาทในดานตาง ๆ เทาเทียมกับเพศชาย ท้ังนี้ โดยเฉพาะเพศ
หญิงไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครแมสอดและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลนครแมสอดการยอมรับความสามารถระหวางเพศหญิงและเพศชายมีเทาเทียมกัน ซึ่งการศึกษา
พบวาประสิทธิผลในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลหนองบัวใตระหวางเพศหญิงและเพศชายจึงไม
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของยุทธนา มุงสมัคร (2539) และหทัยรัตน ทรงอยู (2551) ท่ีพบวาเพศไมมี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน แตไมสอดคลองกับการศึกษาของพรทิพย อุนโกมล (2532) ท่ีพบวา
เพศมีผลตอการปฏิบัติงาน 
  สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนที่มีอายุแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผน พัฒนาทองถิ่นตางกนั 
พบวา อายุ ไมมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นซึ่งไมเปนตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้ อธิบายได
เชนเดียวกับขอมูลทั่วไปดานเพศ ดังนั้นถึงแมจะมีอายุมากหรือนอยก็สามารถไดรับโอกาสในการแสดงความคิดเห็น 
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ หทัยรัตน ทรงอยู (2551) ท่ีพบวาระดับอายุไมมีผลตอประสิทธิผลในการวางแผน
พัฒนาทองถ่ิน เชนเดียวกับการศึกษาของ สุรชัย กัณหาบัว (2541) ที่พบวาอายุไมมีความสัมพันธกับระดับการ
ปฏิบัติงาน แตไมสอดคลองกับการศึกษาของสวัสดิ์  ภูทอง (2536) และยุทธนา มุงสมัคร (2539) ที่พบวาอายุมี
อิทธิพลตอระดับการปฏิบัติงานของบุคคล 

สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมในการจัด ทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินตางกัน พบวา ระดับการศึกษา ไมมีอิทธิพลตอประสิทธิพลในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น ซ่ึงไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้ อธิบายไดวา แมการศึกษาต่ําแตก็อาจจะมีประสบการณตรงจากการเขารวมในการวางแผน
พัฒนาทองถ่ิน และแสดงความคิดเห็น เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ หทัยรัตน ทรงอยู 
(2551) ที่พบวาระดับการศึกษาไมมีผลตอประสิทธิผลในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน และผลการศึกษา ของวรจิตร 
หนองแก (2540) ท่ีพบการศึกษาไมมีความสัมพันธกับระดับการปฏิบัติงานของบุคคล แตไมสอดคลองกับการศึกษา
ของอัญชนา วงศภัทรดี (2536) ที่พบวา การศึกษามีความสัมพันธกับความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคล 
 สมมติฐานท่ี 4 ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ตางกัน พบวา อาชีพ ไมมีอิทธิพลตอประสิทธิพลในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
ทั้งนี้ อธิบายไดวา แมการจะประกอบอาชีพใดก็อาจจะมีประสบการณตรงจากการเขารวมในการวางแผนพัฒนา
ทองถิ่น และแสดงความคิดเห็นเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งไมสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ ภาณุเดช 
ลิ้มอารีย (2543) ที่พบวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีตําแหนงหนาท่ีแตกตางกัน จะมีการปฏิบัติเพ่ือ
สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองตามบทบาทที่เปนจริงแตกตางกัน และผลงานการวิจัยของ บัญชา สุริยะสุข
ประเสริฐ (2546) ที่พบวาผูนําชุมชนที่ปฏิบัติหนาที่ทางการปกครองและผูนําชุมชนท่ีปฏิบัติหนาที่ทางการบริหาร        
มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแตกตางกัน 
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  ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก ขอเสนอแนะจากผลการสอบถามประชาชน จากการศึกษาผล
จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนมีขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น เทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก ดังนี้ 

1.1 ควรประชาสัมพันธการจัดประชุมประชาคม โดยแจงใหทราบลวงหนาและแจงใหประชาชน
ทราบทุกหลังคาเรือน  

1.2 ในการจัดทํางบประมาณรายจายควรมีการแตงตั้งตัวแทนประชาชนเขารวมพิจารณาตัดสินใจ
ในการตั้งงบประมาณรายจาย  

1.3 เทศบาลควรจัดทําโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพเปนประจําทุกป  
1.4 หลังเสร็จสิ้นโครงการตาง ๆ  ควรมีการประชาสัมพันธการเบิกจายเงินใหประชาชนทราบทุก  ๆโครงการ 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหาร 
 1.1 ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธ สรางความตระหนักถึง ความสําคัญ ความจําเปนในบทบาทหนาท่ี สิทธิ 
และประโยชนของการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น แกประชาชนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
 1.2 ควรมีการจัดอบรมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน ในเรื่องบทบาทหนาท่ี ขั้นตอนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น และการจัดสรรงบประมาณรายจายของเทศบาล 
 1.3 ควรมีการจัดขอมูลขาวสารการบริหารงานของเทศบาล รวมถึงแจงผลการดําเนินงานแตละโครงการให
ประชาชนทราบอยางตอเนื่อง 
 1.4 ควรจัดใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติ แกผูที่เขามามีสวนรวม ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินอยาง
สม่ําเสมอ เพราะเปนการกระตุนใหประชาชนมองเห็นความสําคัญของการมีสวนรวม เห็นความสําคัญของตัวเอง 
และมีความตองการหรืออยากเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

2.1 ควรมีการประเมินความรูความเขาใจของประชาชนตอการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนครแม
สอด จังหวัดตาก  

2.2 ควรมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานและประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น วาตอบสนองตอความตองการของประชาชนและแกไขปญหาของเทศบาลไดมากนอยเพียงใด 

2.3 ควรมีการศึกษาปจจัยที่เปนอุปสรรคสําคัญ ตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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ปญหาอุปสรรคที่สงผลกระทบตอการบริหารงานของศูนยไทใหญศึกษาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
 
Problems and barriers affecting the management of Tai Yai Study Center, 
Maehongson Community college
 
ผูวิจัย   คณิต  กิติศักด์ิ 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร สถาบันการศึกษา มหาวิทยาเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.สมศักดิ์  คาขาย 

 
 

บทคัดยอ 
การศึกษา เร่ือง “ปญหาอุปสรรคท่ีสงผลกระทบตอการบริหารงานของศูนยไทใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชน

แมฮองสอน” มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาโครงสรางการบริหารงานของศูนยไทใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอน 2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของศูนยไทใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
และ 3. เพื่อเสนอแนวทางแกไขการบริหารงานใหกับศูนยไทใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน  

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสารที่ เกี่ยวของ 
การสังเกต ใชเครื่องมือคือแบบสอบถาม และการจัดสนทนากลุม โดยประชากรที่ศึกษาประกอบดวย1.เจาหนาที่
ศูนยไทใหญศึกษา จํานวน 10 คน และ2. ผูมีสวนไดเสียท้ังหมดจํานวน 300 คน จึงทําใหในการศึกษาครั้งนี้มีกลุม
ตัวอยางที่ศึกษาประกอบดวย 1. เจาหนาที่ของศูนยไทใหญศึกษาจํานวน 10 คน และ2. ผูมีสวนไดเสียกับศูนยไท
ใหญศึกษา จํานวน 171 คน รวมกลุมตัวอยางที่ศึกษาทั้งสิ้น 181 คน  

ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่และผูมีสวนไดเสียของศูนยไทใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน เห็นวา
ปญหาท่ีสงผลกระทบตอการบริหารงานของศูนยฯ มีทั้งปญหาจากภายนอกและปญหาจากภายใน โดยสามารถ
อภิปรายไดดังนี้  

1. ปญหาภายนอกที่สงผลกระทบตอการบริหารงานของศูนยไทใหญศึกษามากท่ีสุดคือปญหาดานสังคม
และวัฒนธรรม โดยปจจุบันวิถีชีวิตและคานิยมในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง คนในชุมชนมีความสัมพันธแบบตาง
คนตางอยู และขาดชวงการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นจากคนรุนเกาสูคนรุนใหม รองลงมาคือปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหา
ดานนโยบายและการเมือง และปญหาดานเทคโนโลยี ตามลําดับ  

2. ปญหาภายในที่สงผลการทบตอการบริหารงานของศูนยฯอยูในระดับมาก ไดแก 1) ปญหาดาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคือขาดยุทธศาสตรการพัฒนาเชิงรุกและยุทธศาสตรขาดความคลอบคลุม และ 2) ปญหาดาน
การประสานงานคือขาดการประสานงานอยางตอเนื่องกับหนวยงาน องคกรภายนอก และขาดการจัดกิจกรรม
สนับสนุนการทํางานเปนทมี สวนปญหาดานอื่นๆ ไดแกดานงบประมาณ ดานการจัดกําลังคน ดานการวางแผน ดาน
การรายงาน ดานการอํานวยการ ดานการพัฒนาชุมชนและดานการจัดองคการอยูเพียงระดับปานกลาง  

ดังนั้นในการบริหารงานของศูนยจําเปนตองมีการกําหนดยุทธศาสตรเชิงรุก คลอบคลุมการพัฒนาทุกดาน 
และจําเปนตองมีการประสานกับหนวยงาน/องคกรที่มีสวนเกี่ยวของอยางตอเนื่อง เพื่อใหการบริหารงานของศูนยฯ 
เกิดประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับของชุมชน ทองถิ่น และผูสนใจตอไป 
 
คําสําคัญ : การบริหารงาน , ศูนยไทใหญศึกษา , ปญหาอุปสรรค , ผลกระทบ 
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Abstract
The study of problems and barriers affecting the management of Tai Yai Study 

Center aimed at 1. studying the managment structure of Tai Yai Study center Maehongson 
Community College 2. studying the problems and barriers of the the organization of Tai 
Yai Study center Maehongson Community College and 3. suggesting the solution of 
management of Tai Yai Study center Maehongson Community College. 

The study was quantitative and qualitative research. The information gathered 
from the study from relevant document, observation, questionnaire, and focus group. The 
sample were 181 people who were from 1. 10 staffs of Tai Yai Study Center and 2. 171 
stakeholders of Tai Yai Study Center. 

The finding indicated that the staffs and stakeholders of Tai Yai Study Center 
Maehongson Community College agreed that the problems affected the management were 
from inside and outside area. The problems were as follows 

1. The most outside problem affecting the management of Tai Yai Study Center 
was the social and culture problem. People changed their lifestyle and social value to be the 
separated lives and lack of folk wisdom inheritance. Other problems were economic 
problem, politic problem and technology problem respectively. 

2. The most inside problem affecting the management of Tai Yai Study Center 
were 1.lack of developing approach and comprehensive strategies and 2. lack of sustain 
coordination with institute and agency and lack of activity to build teamwork. Other 
moderate problems were lack of budget, people management, planning and reporting, 
supervision, community development, and organization management.  

To manage the center, they needs to have approach strategies that comprehend all 
area of development and sustain coordination between institute and agency to promote the 
effective management of center and to be recognized society. 

Key Word (s) : management , Tai Yai Study Center , problems , barriers affecting
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บทนํา 
ไทใหญ หรือ ไต นับวาเปนกลุมชาติพันธุกลุมหนึ่งท่ีมีประวัติศาสตรความเปนมาไมนอยกวา  2,000 ป มี

การสรางบานแปงเมืองจนกลายเปนอาณาจักรเปนชาติพันธุที่มีวัฒนธรรม ภาษาพูด และภาษาเขียน ที่เปน

เอกลักษณเฉพาะของตนเอง ไทใหญตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณพื้นท่ีในประเทศตาง ๆ ทั่วแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต 

สวนไทใหญในประเทศไทยนั้นอาศัยอยูมากในบริเวณจังหวัดแมฮองสอน จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดแพร สําหรับ

จังหวัดแมฮองสอนเปนจังหวัดที่มีไทใหญเขามาต้ังรกรากไมต่ํากวา 200 ป จําแนกได 3 กลุม คือ กลุมท่ีหนึ่ง เปนไท

ใหญที่ยายถ่ินเขามาเพ่ือบุกเบิกพื้นที่ทํามาหากิน กลุมที่สอง เปนกลุมท่ีตกคางจากการทําสงคราม ระหวางพมากับ

ลานนาและอโยธยา รวมทั้งผูที่หลบหนีภัยสงครามภายในของพมาระหวางกองทัพเมืองนายกับกองทัพเมืองหมอก

ใหม และกลุมที่สามเปนผูที่เขามาทําไมกับบริษัททําไมของอังกฤษ ปจจุบันมีไทใหญอาศัยอยูในจังหวัดแมฮองสอน

ประมาณรอยละ 40 ของประชากรทั้งหมด สวนใหญอาศัยอยูในเขตพ้ืนที่ของอําเภอเมือง อําเภอขุนยวม ตามลําดับ  

  จังหวัดแมฮองสอนมีชุมชนไทใหญตั้งอยูจํานวน 104 ชุมชน ภายในชุมชนเหลานี้มีสิ่งที่ทรงคุณคาหลาย

ประการไดแก ประวัติศาสตร ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความเชื่อ การละเลนพื้นบาน อาหาร ดนตรี บาน 

เรือน และวัด แตวาแนวโนมที่สิ่งที่ทรงคุณคาเหลานี้เริ่มสูญหายหรือแปรเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัฒน ดังนั้น

จังหวัดแมฮองสอนไดกําหนดยุทธศาสตรสงเสริมสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต และ

สุขภาพ และภาคประชาสังคมไทใหญของจังหวัดแมฮองสอนไดจัดประชุมกันขึ้นเม่ือเดือนธันวาคม 2550 โดยมี

ขอเสนอวาการที่วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตไทใหญที่มีอยูเดิมเกิดการสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั้น มี

สาเหตุจากประชาชน หนวยราชการ รวมท้ังองคกรในพื้นที่ขาดองคความรูความเขาใจ และความตระหนักเกี่ยวกับ 

ไทใหญ จําเปนตองมีหนวยงานหรือองคกรทางวิชาการในพื้นท่ีซึ่งทํางานเกี่ยวของกับไทใหญโดยเฉพาะ เพ่ือทํา

หนาที่ในจัดการความรูเกี่ยวกับไทใหญอยางตอเนื่องและใกลชิดกับชุมชน ท้ังนี้เนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับไทใหญ

เปนประเด็นท่ีมีความเก่ียวของกับกลุมคนระดับชนชาติจําเปนตองใชเวลาและความตอเนื่องในการทํางาน  

วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงไดตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญ และไดจัดตั้งศูนยไทใหญศึกษาขึ้นตั้งแต

ปงบประมาณ 2550 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน โดยเนนการทํางานเก่ียวกับการจัดการความรูเกี่ยวกับไทใหญ  การ

จัดการความรูเกี่ยวกับไทใหญไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งกอใหเกิดประโยชนหลายประการ  

จากการปฏิบัติงานในศูนยไทใหญศึกษา ต้ังแตป 2550 เปนตนมา ซ่ึงไดเรียนรูงานและทํางานรวมกับ

ขาราชการ/พนักงาน/บุคลากรของสวนราชการ/ผูนําชุมชน ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของกับศูนยไทใหญศึกษา เห็นวา

ในการดําเนินงานยอมมีปญหาอุปสรรคเกิดขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากปจจัยตางๆ ท้ังภายนอกและภายใน ดังนั้นเพื่อใหศูนย

ไทใหญศึกษาสามารถยกระดับและเกิดการพัฒนาใหเปนท่ียอมรับอยางแพรหลายตอไป จําเปนตองมีการศึกษา

ปญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบตอการบริหารงานของศูนยไทใหญศึกษาขึ้น เพื่อนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีมากยิ่งขึ้น  
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                ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)           ตัวแปรตาม (Dependent Variables)   

  

  

 
 
 
 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล  
1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. ตําแหนง  
4. ระดับการศึกษา 
5. หนาที่ความรับผิดชอบ 
6. ประสบการณทํางาน 

ปญหาและอุปสรรคของการบริหารงานของศูนยไทใหญ
ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

ศึกษาโครงสราง/กลไกการบริหารงานของศูนยไทใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

ขอเสนอแนวทางการบริหารงานของ 
ศูนยไทใหญศึกษาที่ไดจากผูมีสวนไดเสยี 

ปญหาอุปสรรคการบริหารงาน  
1. ปญหาภายนอก 

� ดานการนโยบายและการเมือง 

� ดานเศรษฐกิจ 

� ดานสังคมและวัฒนธรรม 

� ดานเทคโนโลย ี
2. ปญหาภายใน 

� ดานการวางแผน  

� ดานการจัดองคการ  

� ดานการจัดกาํลังคน  

� ดานการอํานวยการ  

� ดานการประสานงาน  

� ดานการรายงาน  

� ดานงบประมาณ 

� การพัฒนาชุมชน 

� ยุทธศาสตรการพัฒนา 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยเรื่องปญหาอุปสรรคท่ีสงผลกระทบตอการบริหารงานของศูนยไทใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชน

แมฮองสอน ในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณผสมคุณภาพ  
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชากรที่ใชศึกษาคือ เจาหนาท่ีและผูมีสวนไดเสียกับศูนยไทใหญศึกษา  ประกอบดวย
เจาหนาที่ศูนยไทใหญศึกษา จํานวน 10 คน และผูมีสวนไดเสีย ไดแก ผูนําชุมชน , ภูมิปญญาทองถิ่น , นักเรียน/
นักศึกษา และเจาหนาที่ภาครัฐ-เอกชนที่เก่ียวของ จํานวน 300 คน 
  1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานั้น ผูวิจัยไดทําการศึกษากลุมตัวอยาง 2 กลุม จํานวนท้ังสิ้น 
181 คน ประกอบดวย เจาหนาที่ของศูนยไทใหญศึกษาจํานวน 10 คน ใชแบบเฉพาะเจาะจง และผูมีสวนไดเสียกับ
ศูนยไทใหญศึกษา จํานวน 171 คน ซึ่งใชสูตรของ Taro Yamane ในการคํานวณหากลุมตัวอยางท่ีจะดําเนิน
การศึกษา ไดแก ผูนําชุมชน , ภูมิปญญาทองถ่ิน , นักเรียน/นักศึกษา และเจาหนาท่ีภาครัฐ-เอกชนที่เก่ียวของ 

2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
2.1 แบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 3 ตอน ไดแก 
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางที่ศึกษา 
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคการบริหารงานของศูนยไทใหญศึกษา 
ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการบริหารงานของศูนยไทใหญ

ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
2.2 การจัดเวทีวิเคราะหขอมูลแบบมีสวนรวม  

3. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงการเก็บขอมูลเปน 2 ลักษณะ คือ 
3.1 เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยผูศึกษาแจกและสงแบบสอบถามทาง E-

mail ใหกับเจาหนาที่ศูนยไทใหญศึกษา จํานวน 10 คน ผูมีสวนไดเสีย ประกอบดวยผูนําชุมชน,ภูมิปญญาทองถิ่น
,นักเรียน/นักศึกษา,เจาหนาที่ภาครัฐ-เอกชนที่เก่ียวของ จํานวน 171 คน รวมทั้งส้ิน 181 ฉบับ  

3.2 เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาขากการรวบรวมขอมูลจาก
เอกสาร หนังสือ อินเตอรเน็ต งานวิจัย วิทยานิพนธ และสิ่งพิมพอื่นๆที่เก่ียวของ 

4. การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล ซึ่งประกอบดวย ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามของเจาหนาท่ี/ผูมีสวนไดเสียกับศูนยไท

ใหญศึกษาและการจัดเวทีวิเคราะหขอมูลแบบมีสวนรวม ซึ่งใชกลุมตัวอยางท่ีผูศึกษาไดดําเนินการ แลวตรวจสอบ
จํานวน และความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดจากการเก็บรวบรวม และนําแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูล โดย
ใชวิธีการทางสถิติ  

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  การวิจัยคร้ังนี้วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสงัคมศาสตร เพื่อคํานวณคาสถิติตาง ๆ 

เชน คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ฯลฯ โดยไดนาขอมูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมไดเปลี่ยนเปนรหัสตัวเลข (Code) ลงในโปรแกรม Microsoft 
Excel เพื่อบันทึกขอมูลแลวทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร ไดแก 

1) สถิติทดสอบที (t-test) 
2) สถิติการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 
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สวนสรุป 
การศึกษา ปญหาอุปสรรคที่สงผลกระทบตอการบริหารงานของศูนยไทใหญศึกษา  วิทยาลัยชุมชน

แมฮองสอน มีผลการศึกษา ดังนี้ 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 55.8 มีอายุอยูในชวง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 28.7 
ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรืเทียบเทา คิดเปนรอยละ 40.3 สวนใหญอยูในตําแหนงอื่นๆ เชน 
ขาราชการบํานาญ,นักธุรกิจ ฯลฯ คิดเปนรอยละ 54.7 มีอายุการทํางาน/และเขามามีสวนรวมกับศูนยฯ 5-10 ป คิด
เปนรอยละ 68.0 และมีฐานะในการเขามามีสวนรวมกับศูนยฯมากที่สุดคือภูมิปญญาทองถิ่น คิดเปนรอยละ 31.5 
  ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอปญหาอุปสรรคในการบริหารงานของศูนยไทใหญศึกษา 
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน  
 ปญหาภายนอก  

จากการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปญหาภายนอกท่ีสงผลกระทบตอการบริหารงานของศูนยไท
ใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ตามลําดับประกอบดวย 
   ลําดับที่ 1 ปญหาดานสังคมและวัฒนธรรม โดยวิถีชีวิตและคานิยมในชุมชนเกิด การเปล่ียนแปลง 
คนในชุมชนมีความสัมพันธแบบตางคนตางอยู และขาดชวงการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นจากคนรุนเกาสูคนรุนใหม 
ซึ่งมีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.30 (S.D = 0.64) อยูในระดับปญหามากท่ีสุด  

  ลําดับที่ 2 ปญหาดานเศรษฐกิจ คือชาวบานมีฐานยากจน เกิดการเคล่ือนยายของแรงงานเขามา
ในชุมชนมากขึ้น และจํานวนนักทองเที่ยวเขามาในเขตท่ีตั้งของศูนยฯมีแนวโนมลดลง ซึ่งมีคาเฉลี่ยในภาพรวม
เทากับ 4.10 (S.D = 0.59) อยูในระดับปญหามาก 

ลําดับที่ 3 ปญหาดานนโยบายและการเมือง คือระเบียบกฎหมาย การสนับสนุนงบประมาณ ยัง
ไมสามารถเขาศึกษาองคความรูจากประเทศเพ่ือนบาน และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวขอกับคนเขาเมือง ยังไมคลอบ
คลุมกลุมผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งนโยบายการจัดตั้งสถาบันดานชาติพันธุยังไมมีชัดเจน ซึ่งมีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 
4.00 (S.D = 0.46) อยูในระดับปญหามาก 

ลําดับที่ 4 ปญหาดานเทคโนโลยี คือระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากข่ิงข้ึน ชาวบานจะเกิดความ
สิ้นเปลืองมากข้ึน รวมทั้งทําใหไดรับอิทธิพลดานวัฒนธรรมอื่นเขามาอยางรวดเร็ว ซ่ึงมีค าเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 
3.85 (S.D = 0.35) อยูในระดับปญหามาก 
 ปญหาภายใน 

จากการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปญหาภายในที่สงผลกระทบตอการบริหารงานของศูนยไทใหญ
ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ตามลําดับประกอบดวย 

ลําดับที่ 1 ปญหาดานยุทธศาสตรการพัฒนา คือขาดยุทธศาสตรการพัฒนาเชิงรุก และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขาดความคลอบคลุม ซึ่งมีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 3.96 (S.D = 0.60) อยูในระดับปญหา
มาก 

ลําดับที่ 2 ปญหาดานการประสานงาน คือขาดการประสานงานอยางตอเนื่องกับหนวยงาน 
องคกรภายนอก และขาดการจัดกิจกรรมสนับสนุนการทํางานเปนทีม ซ่ึงมีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 3.60 (S.D = 
0.91) อยูในระดับปญหามาก 

ลําดับที่ 3 ปญหาดานงบประมาณ คือการใชจายเงินงบประมาณไมเปนไปตามแผนงานท่ี 
กําหนด มีความลาชาในการจัดทําเอกสารการเบิกจายเงิน งบประมาณ และขาดการกํากับ ติดตามการใชจาย
งบประมาณอยางตอเนื่อง ซึ่งมีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 3.37 (S.D = 0.65) อยูในระดับปญหาปานกลาง 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



ลําดับที่ 4 ปญหาดานการจัดกําลังคน คือการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบไมมีความชัดเจน 
กําลังคนมีไมเพียงพอตอการดําเนินงาน ระบบการคัดเลือกบุคลากรขาดมาตรฐานท่ีดี การจัดบุคลากรใหปฏิบัติงาน
ไมตรงตามความรูความสามารถ ขาดการสนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงท่ีสูงข้ึนการสนับสนุนให
บุคลากรเขารับการฝกอบรม ศึกษาดูงาน หรือศึกษาตอมีนอย และบุคลากรขาดความรู  ความสามารถเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งมีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 3.35 (S.D = 0.83) อยูในระดับปญหาปานกลาง 

ลําดับที่ 5 ปญหาดานการวางแผน คือขาดการศึกษาขอมูลของหนวยงานกอนดําเนินการจัดทํา
แผน ขาดการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร เพ่ือใชประกอบการจัดทําแผน แผนงานขององคกร ขาดความ 
ยืดหยุน ไมสามารถปรับเปลี่ยน ไดตามสถานการณ บุคลากรที่มีหนาท่ีรับผิดชอบ และขาดความรู ความเขาใจใน
การวางแผน รวมทั้งขาดการวางแผนงาน แผนปฏิบัติ งานและวิธีการปฏิบัติงานไว ลวงหนา ซ่ึงมีคาเฉลี่ยในภาพรวม
เทากับ 3.31 (S.D = 0.98) อยูในระดับปญหาปานกลาง 
   ลําดับที่ 6 ปญหาดานการรายงาน คือการบริหารงานขาดการวางระบบสําหรับเผยแพร
ประชาสัมพันธองคความรูของศูนยฯ และขาดระบบท่ีดีในการใหขอมูลแกผูที่สนใจ ซึ่งมีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 
3.25 (S.D = 0.91) อยูในระดับปญหาปานกลาง  
   ลําดับที่ 7 ปญหาดานการอํานวยการ คือการติดตาม ควบคุม กํากับการปฏิบัติงาน ขาด
เครื่องมือ/เกณฑที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน และการมอบหนาท่ีความรับผิดชอบจากฝายบริหารยังไมชัดเจน 
ซึ่งมีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 3.21 (S.D = 0.93) อยูในระดับปญหาปานกลาง  
   ลําดับที่ 8 ปญหาดานการพัฒนาชมุชน คือการสงเสริมกิจกรรมใหชุมชนเกิดการรวมกลุมอาชีพ มี
รายได ภายใตวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามยังไมคลอบคลุม และการจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนชุมชนขาดความ
ตอเนื่อง ซึ่งมีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 3.21 (S.D = 0.96) อยูในระดับปญหาปานกลาง  
   ลําดับที่ 9 ปญหาดานการจัดองคการ คือความไมชัดเจนในการแบงหนาท่ี ความรับผิดชอบใหแก
บุคลากร ขาดการประชุมชี้แจงใหบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบถึงวัตถุประสงค ข้ันตอนการดําเนินงาน 
และการประเมินผลองคกร การจัดแบงหนวยงานภายในไมครอบคลุมตามภารกิจหนาท่ีของศูนยฯและโครงสราง อยู
ภายใตวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน เกิดความไมคลองตัว ซ่ึงมีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 3.18 (S.D = 0.71) อยูใน
ระดับปญหาปานกลาง  
    

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธเลมนี้สําเร็จลงได ดวยความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางดียิ่งจาก ดร. สืบพงศ สุขสม 

อาจารยที่ปรึกษาที่กรุณาใหคําแนะนํา และตรวจแกไข ขอบกพรอง ดวยความเอาใจใส ตลอดมาตั้งแตตนจนเสร็จ
เรียบรอย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ไวเปนอยางสูงและขอกราบขอบพระคุณคณาจารยประจําหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ทุกทานที่ใหความชวยเหลืออยางดี 

ขอขอบพระคุณ นางพิมพนารา บลันเดลล หัวหนาฝาย ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญพิจารณาความถูกตอง
และความเที่ยงตรงในดานเนื้อหาของแบบสอบถาม 

ขอขอบพระคุณ นางอรอนสัน หาระสาร หัวหนาสํานัก ที่ไดกรุณาวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 
ขอขอบพระคุณประชาชนในเขตพื้นที่ ที่ไดกรุณาตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยครั้งนี้ขอขอบคุณบิดา

มารดาครูอาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการวางรากฐานแกผูวิจัยและ ทานอื่น ๆ ท่ีไมไดกลาวนามไว ณ 
ที่นี้ ที่ไดกรุณาใหความสะดวก ความรวมมือ ขอเสนอแนะและอ่ืน ๆ ในการทําสารนิพนธครั้งนี้ 
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ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียน

ทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย 

People’s view on service quality of census records in Pangae municipal registration 

office Padaet district Chiang rai

ผูวิจัย   จาเอกณัฐวุฒิ  อุดสุข 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการงาน

ทะเบียนราษฎร ของสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ อําเภอ  ปาแดด จังหวัดเชียงราย และเพ่ือ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียนทองถิ่น

เทศบาลตําบลปาแงะ กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เปนประชาชนท่ีมารับบริการงานทะเบียนราษฎรของสํานัก

ทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลปาแงะ จํานวน 380 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถามขอมูล

ทั่ วไปและแบบสอบถามขอมูล เกี่ ยวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม  การวิ เคราะหขอมูลใช

โ ป ร แ ก ร ม  SPSS ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ค า ส ถิ ติ ร อ ย ล ะ  ส ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น  ห า ค า  t-test แ ล ะ   

One-way ANOVA เมื่อพบวามีความแตกตางใชการทดสอบรายคูดวยวิธี LSD 

 ผลการวิจัย พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียน

ทองถ่ินเทศบาลตําบลปาแงะ ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานความเชื่อถือ

ไววางใจ อยูในระดับดีมากเปนอันดับหน่ึง รองลงมาคือ ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ อยูในระดับดีมาก ดาน

การตอบสนองตอผูรับบริการ อยูในระดับดี ดานความเปนรูปธรรม อยูในระดับดี และอันดับสุดทายคือ ดานความ

เขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการอยูในระดับดี และเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพ

การใหบริการของงานทะเบียนราษฎร พบวาประชาชนที่มี เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตางกัน มีความ

คิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการไมแตกตางกัน สวนประชาชนท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการ

ที่ตางกัน 

คําสําคัญ : คุณภาพการใหบริการ, ความคิดเห็น, ทะเบียนราษฎร 

 

 

 

 

 

�


การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



Abstract 

The purposes of this study were to study people’s view on service quality of census 

records in Pangae municipal registration office Padaet district Chiang rai and tocompare 

people’s views on service quality of census records in Pangae municipal registration office 

Padaet. Sample groups of this study were people who get service from the census records of 

380, Instruments of this study consisted of questiommires on personal data and people’s 

views on service quality and processing statistically by SPSS and analysis statistics were 

percentage, means, standard deviation, t-test, ANOVA and couple differentiate test by LSD 

Results of this study were found that people’s views on service quality relatedto the 

census records in Pangae municipal registration office at excellent level. When considering 

partially, it found creditability at excellent level, firstly. Secondly, it was confident given for 

service receivers at excellent level. In order to responds on service receivers were at good 

level. For tangibility, it was good level. And lastly, sympathy to service recetvers was good 

level. When comparing people’s views on service quality related to the census records, it 

found that people who had gender, age, educational level, occupation and income 

differently, their comments would be no different. For different-age people had commented 

on the service quality differenthy.

Key Word(s) : Quality ofservice, Opinion, Registration

 

บทนํา 
การพัฒนาระบบราชการไทย มีจุดมุงหมายท่ีสําคัญ คือการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพในการใหบริการ

ประชาชน ซึ่งรัฐจะตองดูแลใหมีการจัดระบบราชการและงานของรัฐอยางอ่ืนใหมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ดังนั้น ขาราชการจึงมีหนาที่ในการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษา
ผลประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน ระบบการบริการเปนการจัดวางแผนการ
ดําเนินการตาง ๆ  ในอันที่จะตอบสนองความตองการของบุคคลที่มารับบริการ โดยจะเนนความตองการของผูมารับ
บริการและความสัมพันธในกระบวนการจัดการบริการของบุคลากรทีป่ฏิบัติงานบริการ สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวย
ความสะดวก ซ่ึงจะเปนเครื่องชี้วัดคุณภาพในความสําเร็จหรือความลมเหลวของการบริการ ดังนั้น การบริการจึง
หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งของบุคคลหรือองคการในอันที่จะตอบสนองความ
ตองการของบุคคลอื่น ตามที่คาดหวังและทําใหเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทํานั้น  (พิพัฒน ศังขะฤกษ
, 2550, หนา 1) 
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พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546ไดบัญญัติใหสวน
ราชการตองถือปฏิบัติ ดังนี้ (ณัฐพัชร ลอประดิษฐพงษ, 2552, หนา 53-54) 

1. การรับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวม และประชาชนผูรับบริการเพ่ือปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติการใหเหมาะสม (มาตรา 7(4)) 
 2. ใหมาตรการกระจายอํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการอนุญาต การอนุมัติการปฏิบัติราชการ
เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ (มาตรา 27) 
 3. ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการบริการประชาชนหรือสวนราชการดวยกันใหสวนราชการแตละแหง
จัดทําแผนภูมิข้ันตอน และระยะเวลาการดําเนินการ และปดประกาศใหประชาชนทราบ (มาตรา 29) 
 4. เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหสวนราชการรวมกันจัดตั้งศูนยบริการรวมกระทรวง ศูนยบริการ
รวมอําเภอ ศูนยบริการรวมจังหวัด ใหประชาชนสามารถติดตอในเร่ืองตาง ๆ  ไดในที่เดียวกัน (มาตรา 30-32) 
 5. ใหสวนราชการทบทวนเพ่ือดําเนินการยกเลิก ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ ทั้งนี้ใหคํานึงถึงความ
สะดวก รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสาคัญ (มาตรา 35-36) 
 6. ในการบริการประชาชนหรือติดตอระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลว
เสร็จของงาน และประกาศใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป พรอมกับจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศ เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหแกประชาชนท่ีจะเขาถึงขอมูลขาวสารไดงาย (มาตรา 37) 

นอกจากนี้ ยังใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามแนวทาง
ของพระราชกฤษฎีกานี้โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน (มาตรา 52) กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทําใหทุก
หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนจะตองกาว ไปสูความเปนสากล เพราะความกาวหนาทางเทคโนโลยีการ
สื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศไดเจริญรุดหนาไปอยางรวดเร็ว และเปนที่ยอมรับวาในการปรับปรุง
การใหบริการทั้งภาครัฐและเอกชนตองอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวย เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว
 สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล ซึ่งเปนหนวยงานท่ี
ใหบริการประชาชนอยางใกลชิด งานท่ีจะตองพบปะ พูดคุยกับประชาชนโดยตรงและยังไดพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการโดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการใหบริการ เชน ระบบการจัดเก็บฐานขอมูล ซึ่งจะชวยใหขอมูลมี
ความถูกตอง แมนยำ มากข้ึน ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี ดวยเหตุนี้ทําใหผูวิจัยมี
ความสนใจที่จะศึกษาวาระดับคุณภาพการใหบริการของงานทะเบียนราษฎรอยูในระดับใด และประชาชนที่มารับ
บริการมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางไร เพื่อจะไดนําผลของการศึกษาวิจัยนาเสนอตอนายกเทศมนตรี และนาย
ทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ เพ่ือเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการของ
งานทะเบียนราษฎรใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของงานทะเบียนราษฎร ของ
สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร ของสํานัก
ทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลปาแงะ อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย  โดยจําแนกตาม เพศ อายุ  ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได 
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 

 

 ตัวแปลอิสระ      ตัวแปลตาม 

      1. เพศ 

2. อายุ  

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชพี  

5. รายไดตอเดือน 

 
 
 
 

 

ปจจัยสวนบุคคลความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพ 

การใหบริการงานทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียนทองถ่ิน 

เทศบาลตําบลปาแงะ 

1. ดานความเชื่อถือไววางใจ (Reliability) 

2. ดานการใหความมัน่ใจแกผูรบับริการ (Assurance) 

3. ดานความเปนรูปธรรม (Tangibles) 

4. ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ (Empathy) 

5. ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ (Responsiveness) 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร  ของสํานัก
ทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําปาแงะ 
  2. ผลการศึกษาที่ไดจะสามารถนําไปเปนขอมูลในเบื้องตนใหกับเทศบาลตําบลปาแงะใชเปนแนวทาง ใน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรใหดีข้ึนเพ่ือใหประชาชนมี ความพึงพอใจมากข้ึน
และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดตรงตามเปาหมายมากข้ึน 
 

วิธีวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียน
ราษฎร ของสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําปาแงะสําหรับตัวแปรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 

1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ความคิดเห็นดานความเชื่อถือไววางใจไดดานการใหความ

มั่นใจแกผูรับบริการ ดานความเปนรูปธรรม ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ ดานการตอบสนองตอ
ผูรับบริการ  

สํ า ห รั บ ขอบ เขต พ้ืนที่ ใ นก า ร สํ า ร วจอยู ใ น สํ า นั กทะ เบี ย นท อ ง ถ่ิน เทศบาล ตํ าบลป า แ ง ะ  
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย และขอบเขตของประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีมารับบริการงาน
ทะเบียนราษฎร จํานวน7,772 คน (ขอมูลจากสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบล ปาแงะ มิถุนายน 2560)กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชาชนที่มารับบริการงานทะเบียนราษฎรจํานวน 380 คน ซ่ึงกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ดวยการใชสูตรของทาโร ยามาเน (ลัดดาวัลย เพชรโรจน และอัจฉรา ชานิ
ประศาสน 2547, หนา 230) โดยกําหนดระดับคาความเชื่อมั่นที่ 95% และไดทําการสุมตัวอยางจากประชาชนท่ีมา
รับบริการงานทะเบียนราษฎรขอบเขตระยะเวลาการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยดําเนินการทําการคนควาแบบอิสระต้ังแตเดือน 
มิถุนายน –กันยายน 2560 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของประชาชนที่มตีอคุณภาพ

การใหบริการงานทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบยีนทองถ่ินเทศบาลตาํบลปาแงะ โดยแบบสอบถาม 1 ชุด จะแบง
ออกเปน 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนลักษณะคำถามแบบปลายปดจํานวน 5 ขอ 
ตอนที่ 2 ขอมูลที่วัดระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร ของ

สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะเปนคําถามปลายปด จํานวน 23 ขอ  
 

การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
สําหรับแบบสอบถาม ผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง มีขั้นตอนในการสราง ดังนี้ 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวของในเร่ืองของความคิดเห็น การบริการคุณภาพการใหบริการ

และการบริการสาธารณะ จากนั้นไดนํามากําหนดกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย กําหนดนิยามศัพท และเพื่อใชเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2. สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียน
ราษฎร ของสํานักทะเบยีนทองถ่ินเทศบาลตําบลปาแงะ และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามวามีความคลอบคลุม
วัตถุประสงคหรือไม จากนั้นนำไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและความชัดเจนของ
คําถาม เพื่อใหไดคําถามที่สามารถส่ือสารความหมายไดตรงกันระหวางผูวิจัยและผูตอบแบบสอบถาม แลวนํามา
ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 

3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาโดยใหผูเชี่ยวชาญ 
4. นําแบบสอบถามท่ีไดไปทดลองใช (Try Out) กับ กลุมประชาชนท่ีมารับบริการของสํานกัทะเบยีนทองถ่ิน

เทศบาลตําบลปาแงะ จํานวน 30 ชุด เพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยการหา 
คาความเที่ยงหรือคาความเช่ือถือไดของ (Reliability) แบบ Cronbach’s Alpha ไดคาความเที่ยงหรือความเชื่อถือได
ของแบบสอบถาม เทากับ .9173 ซ่ึงถือวาแบบสอบถามนี้มีความเชื่อถือที่สามารถนําไปเก็บขอมูลจริงตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ แบงการวิเคราะหออกเปน 2 ตอน คือ การวิเคราะหขอมูลทั่วไป

และการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร  ของ
สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ โดยใชวิธีการประมวลผลคาทางสถิติดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยเลือกใชสถิติในการวิเคราะหเพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะของขอมูล และตอบ
วัตถุประสงค ดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดวิเคราะหขอมูลโดยใช
คาความถี่และรอยละ 

2. ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร ของสํานัก
ทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลปาแงะ อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยเลข
คณิต ( ) และ(SD) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มาจัดลําดับตามคาเฉลี่ย 
 3. การทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมาน คือ การหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัว
แปรตามใชคา t-test และ One-way ANOVA โดยมีคานยัสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกรณีพบวาแตกตางใชการ
ทดสอบรายคูดวยวิธี LSD 
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สรุปผลการวิจัย 
  สวนที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชากรผูตอบแบบสอบถาม 

 ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว า  ป ร ะ ช า ช น ที่ ม า ติ ด ต อ ง า น ท ะ เ บี ย น ร า ษ ฎ ร  เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล 
ปาแงะ อําเภอปาแดด เปนกลุมตัวอยางที่เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง  มีอายุระหวาง 41-50 ป การศึกษา
ระดับประถมศึกษา สวนใหญมีอาชีพรับจาง/เกษตรกร จํานวน 127 คน และมีรายไดอยูระหวาง 5,000-10,000 บาท 

สวนที่ 2  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการใหบริการงานทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียน
ทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ  

ผลการศึกษา พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียน
ทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยเม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวาดานความเชื่อถือไววางใจ อยูในระดับดีมากเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ดานการใหความมั่นใจแก
ผูรับบริการ อยูในระดับดีมาก ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ อยูในระดับดีมาก ดานความเปนรูปธรรม อยูใน
ระดับดี และอันดับสุดทายคือ ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการอยูในระดับดี 

1. ดานความเชื่อถือไววางใจ ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา เจาหนาท่ีไม
เรียกรองผลประโยชนตอบแทน อยูในระดับดีมาก เปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือมีระบบข้ันตอนการใหบริการท่ี
ชัดเจน อยูในระดับดีมาก เจาหนาที่ใหบริการไดอยางถูกตองแมนยําอยูในระดับดีมาก มีระบบการใหบริการแบบ
เบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว อยูในระดับดีมาก และอันดับสุดทาย คือ เจาหนาท่ีใหบริการเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด อยูในระดับดี 

2. ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว
พบวา เจาหนาที่แตงกายสุภาพเรียบรอยอยูในระดับดีมากเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนํา
ที่ดี  อยูในระดับดีมาก เจาหนาที่ใหบริการอยางเสมอภาคเทาเทียมอยู ในระดับดีมาก  เจาหนาที่มีทักษะ
ความรู สามารถตอบขอซักถามของประชาชนไดอยางถูกตองอยูในระดับดี และอันดับสุดทายคือ เจาหนาท่ีใหบริการ
ดวยความสุภาพ ออนโยน อยูในระดับดี 
 3. ดานความเปนรูปธรรม ในภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาความพรอมของ
เครื่องมือและอุปกรณในการใหบริการอยูในระดับดีมาก เปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือสถานท่ีใหบริการมีความสะอาด
เปนระเบียบเรียบรอย อยูในระดับดีมาก มีบอรดประชาสัมพันธที่แสดงใหทราบถึงข้ันตอนในการรับบริการ อยูใน
ระดับดีมาก มีเครื่องดื่ม หนังสือพิมพ สําหรับบริการประชาชน อยูในระดับดี และอันดับสุดทายคือ สถานที่ใหบริการ
กวางขวาง ไมคับแคบสามารถรองรับประชาชนไดอยางเพียงพอ อยูในระดับดี 
 4. ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ ในภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว
พบวา เจาหนาที่สนใจไตถามความตองการของประชาชน อยูในระดับดีเปนอันดับหนึ่ง รองลงมา เจาหนาท่ีใหความ
ชวยเหลือตามที่ประชาชนรองขออยางรวดเร็ว อยูในระดับดี และอันดับสุดทายคือ เจาหนาท่ีมีความกระตือรือรนใน
การใหบริการ อยูในระดับดี 
 5. ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา เจาหนาท่ี
ใหบริการอยางตอเนื่องตลอดเวลาท่ีเปดทาํการ อยูในระดับดมีาก เปนอันดับหนึ่งรองลงมาคือ เจาหนาที่มีความพรอม
ในการใหบริการแกประชาชน อยูในระดับดีมาก เจาหนาท่ีมีความตรงตอเวลาในการใหบริการ อยูในระดับ
ดี เจาหนาที่ไมปฏิเสธกอนท่ีจะพยายามทําตามความตองการของประชาชน อยูในระดับดี และอันดับสุดทาย
คือ เจาหนาที่สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที อยูในระดับดี 
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สวนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการงาน

ทะเบียนราษฎร ของสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ พบวา 
1. ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร ของสํานัก

ทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ ไมแตกตางกัน เ นื่ อ ง จ า ก ค า  sig.(2tailed) = 0.148 ตามคานัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 2. ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร ของสํานักทะเบียน
ทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ แตกตางกัน เนื่องจากคา sig. = 0.00 
อยางมีนยัสาํคัญทางสถิต ิที่ระดบั .05 โดยผูที่มีอายรุะหวาง31-40 ป มีความเห็นตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกับ
ผูที่มีอายุระหวาง 41-50 ป จึงเปนการยอมรับสมมติฐาน 
 3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร ของ
สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ ไมแตกตางกัน เ นื่ อ ง จ า ก ค า  sig. = 0.068 ตามคานัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงเปนการปฏิเสธสมมติฐาน 
 4. ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร ของสํานัก
ทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ ไมแตกตางกัน เ นื่ อ ง จ า ก ค า  sig. = 0.052 ตามคานัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงเปนการปฏิเสธสมมติฐาน 
 5. ประชาชนที่มีรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร ของสํานัก
ทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ ไมแตกตางกัน เ นื่ อ ง จ า ก ค า  sig. = 0.073 ตามคานัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงเปนการปฏิเสธสมมติฐาน 
 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัย พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร ของสํานัก
ทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก เนื่องจากประชาชนมีความเชื่อถือไววางใจการ
ทํางานของเจาหนาที่ผูใหบริการ การใหบริการถูกตอง แมนยํามีความสะดวกและรวดเร็วในการขอรับบริการ 

1. ดานความเชื่อถือไววางใจ ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก ท้ังนี้เปนเพราะวาเจาหนาท่ีใหบริการดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายและไมเรียกรองผลประโยชนตอบแทนจากประชาชนผูมารับ
บริการ ทําใหประชาชนเชื่อถือไววางใจเจาหนาที่ผูใหบริการ อีกท้ังเอกสารที่ไดรับมีความถูกตอง แมนยํา ทําใหไม
เสียเวลาในการแกไข ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของชุติมา บานไร (2551) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของท่ีวาการอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี พบวา ในดานความเชื่อม่ันไววางใจ
ประชาชนมีความเห็นตอการใหบริการอยูในระดับดี คือ เจาหนาท่ีใหบริการดวยความซ่ือสัตยสุจริตไมเรียกรอง
ผลประโยชนตอบแทน เจาหนาที่ใหบริการดวยความถูกตองแมนยําครบถวน ไมผิดพลาด 

2. ดานการใหความม่ันใจแกผูรับบริการ ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก ท้ังนี้เปนเพราะวาเจาหนาท่ีแตงกาย
สุภาพเรียบรอย และใหคำปรึกษาแนะนาชวยใหปญหาตาง ๆ  คล่ีคลายไปในทางที่ดี ผูรับบริการไมตองกังวลสงสัยอีก
ตอไป นอกจากนั้นเจาหนาที่ยังใหบริการแกคนทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพอยางเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ ทําให
ประชาชนมีความมั่นใจในตัวเจาหนาที่ผูใหบริการมากข้ึน ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุพร นวลตรี
ฉา  (2546) ศึกษาเ ร่ืองปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการดานงานทะเบียน
ราษฎร สํานักงานทะเบียนทองถิ่น เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี พบวา ในดานเจาหนาท่ี ประชาชนผูใชบริการ
งานทะเบียนและบัตรประชาชน มีการรับรูเกี่ยวกับเจาหนาท่ีผูใหบริการในระดับคอนขางมาก คือเจาหนาท่ีให
คําปรึกษาแนะนําที่ดี พูดจาสุภาพ ออนนอม และเปนกันเอง 
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 3. ดานความเปนรูปธรรม ในภาพรวมอยูในระดับดี ทั้งนี้เปนเพราะวางานทะเบียนราษฎร มีเครื่องมือและ
อุปกรณที่พรอมสําหรับการใหบริการ ทําใหการบริการมีความรวดเร็วไมติดขัด อุปกรณที่ชํารุดเสียหายไดรับการ
ซอมแซมใหอยู ในสภาพพรอมใชงานไดทันที  นอกจากนั้นยังมีบอรดประชาสัมพันธที่แสดงใหทราบถึง
ระยะเวลา คาธรรมเนียม และหลักฐานในการขอรับบริการ เพื่อใหประชาชนท่ีมารับบริการไดจัดเตรียม เอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ใหพรอม เม่ือไดรับบริการแลวจะไดไมเสียเวลาในการจัดเตรียมเอกสารอีกซึ่งมีความสอดคลองกับผล
การศึกษาของรัชนี พิทักษญาติ (2546) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการงานทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักทะเบียนอําเภอเมืองชลบุรี พบวา ดานความรวดเร็วใน
การใหบริการ ประชาชนสวนใหญพงึพอใจมาก คือ อุปกรณเคร่ืองมอืท่ีใหบริการมีความทันสมัย มีปายประชาสัมพันธ
บอกขั้นตอนและหลักฐานท่ีใชประกอบในการขอรับบริการ 
 4. ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ ในภาพรวมอยูในระดับดี ทั้งนี้เปนเพราะวาเจาหนาท่ี
ดูแลใสใจประชาชนท่ีมารับบริการและใหความชวยเหลือตามที่ประชาชนรองขออยางรวดเร็ว  ทําใหประชาชนเกิด
ความรูสึกวาเจาหนาที่มีความสนใจ และใสใจในการใหบริการไมทอดทิ้งใหผูรับบริการตองแกไขปญหาตามลําพัง ซ่ึงมี
ความสอดคลองกับผลการศึกษาของชุตมิา บานไร (2551) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ
ของที่วาการอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี พบวา ในดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ ประชาชนมี
ความเห็นตอการใหบริการอยูในระดับดี คือ เจาหนาที่ดูแลสนใจไตถามความตองการของประชาชน และเจาหนาท่ีมี
ความกระตือรือรนในการใหบริการ 
 5. ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ ในภาพรวมอยูในระดับดี ทั้งนี้เปนเพราะวาเจาหนาท่ีใหบริการอยาง
ตอเนื่องไมติดขัด ไมหยุดชะงัก หรือทําใหผูรับบริการตองรอนานเจาหนาที่มีความพรอมในการใหบริการ สามารถ
ใหบริการแกประชาชนไดทันที ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของรัชนี พิทักษญาติ (2546) ศึกษาเร่ืองความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณีสํานัก
ทะเบียนอําเภอเมืองชลบุรี พบวา ดานความรวดเร็วในการใหบริการ ประชาชนสวนใหญพึงพอใจมาก คือการบริการ
มีความตอเนื่องไมหยุดชะงัก และระยะเวลาท่ีใหบริการจนแลวเสร็จมีความเหมาะสมการเปรียบเทียบความคิดเห็น
โดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
  5.1 ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร ของ
สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ ไมแตกตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ไมวาผูมารับบริการจะเปนเพศ
ชายหรือเพศหญิง ตางก็ไดรับการบริการจากเจาหนาที่ผูใหบริการอยางเสมอภาคและเทาเทียมกันซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของอัศวประกาญจน สนิทจันทร (2551) ซ่ึงศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการ
ใหบริการของเทศบาลเมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทรกลุมตัวอยางคือประชาชนที่มาใชบริการเทศบาลเมือง
สุรินทร จังหวัดสุรินทร จานวน 400 คนพบวาประชาชนท่ีมีเพศตางกันมีความเห็นตอคุณภาพการใหบริการของ
เทศบาลเมืองสุรินทรจังหวัดสุรินทร ไมแตกตางกัน 
 5.2 ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร ของ
สํานักทะเบยีนทองถ่ินเทศบาลตําบลปาแงะ แตกตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชาชนท่ีมาติดตอราชการที่มีอายุ
ระหวาง 41-50 ป อาจจะเปนผูที่ไมมีความรูดานการติดตองานทะเบียนราษฎรมากนัก เจาหนาท่ีจึงใหคําปรึกษา
แนะนํา และสนใจไตถามความตองการมากกวาผูที่มีอายุ 31- 40 ป จึงทําใหความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการ
ของงานทะเบียนราษฎร มีความแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของพิพัฒน ศังขะฤกษ (2550) ซ่ึง
ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการบริการประชาชนดานทะเบียนและบัตร  ของสํานัก
ทะเบียนอําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี กลุมตัวอยางคือประชาชน ท่ีมารับบริการดานทะเบียนและ
บัตร ของสํานักงานทะเบียนอําเภอดานมะขามเตี้ย จํานวน 392 คนพบวาอายุที่แตกตางกันมีระดับความพึงพอใจตอ
การบริการประชาชนดานทะเบียนและบัตร ของสํานักทะเบียนอําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกัน 
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 5.3 ประชาชนที่มีการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียน
ราษฎร ของสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ ไมแตกตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ไมวาผูมารับบริการ
จะ มีระดับการศึกษาระดับใดก็ตาม ก็ไดรับการบริการจากเจาหนาที่ผูใหบริการอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของสุพร นวลตรีฉา (2546) ซ่ึงศึกษาวิจ ัยเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการ
ดานงานทะเบียนราษฎร สํานักงานทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี กลุมตัวอยางคือ ประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองขลุงที่มาใชบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน จํานวน 354 คน พบวา ความพึงพอใจใน
กิจกรรมบริการดานงานทะเบียนราษฎรของสํานักงานทะเบียนทองถ่ิน เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรีไมมี
ความสัมพันธกับวุฒิการศึกษา 
 5.4 ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร ของ
สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ ไมแตกตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ไมวาผูมารับบริการจะมีอาชีพ
อะไร ตางก็ไดรับการบริการอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของบงกช สิง
หะ (2550) ซ่ึงศึกษาวิจัยเร่ืองความเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลบอทอง อําเภอบอ
ทอง จังหวัดชลบุรี  กลุมตัวอยางคือ ประชาชนผูมาใชบริการเทศบาลตําบลบอทอง อําเภอบอทอง จังหวัด
ชลบุรี จํานวน 363 คน พบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกันมีความเห็นตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบล
บอทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรีไมแตกตางกัน 
 5.5  ประชาชนท่ีมีรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร ของ
สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ ไมแตกตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ไมวาผูมารับบริการจะมีรายได
เทาใด ตางก็ไดรับการบริการอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของบงกช สิง
หะ (2550) ซึ่งศึกษาวิจัยเร่ืองความเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลบอทอง อําเภอบอ
ทอง จังหวัดชลบุรี  กลุมตัวอยางคือ ประชาชนผูมาใชบริการเทศบาลตําบลบอทอง อําเภอบอทอง จังหวัด
ชลบุรี จํานวน 363 คน พบวา ประชาชนท่ีมีรายไดตางกันมีความเห็นตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลบอ
ทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี ไมแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร ของ

สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก จากผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได จะมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการไมแตกตาง สวนอายุ จะมี
ความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน ซึ่งจากขอคนพบดังกลาว ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

 
เชิงนโยบาย 

1. จากการศึกษาวิจัย พบวา ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ผูวิจัยจึง
ขอเสนอแนะให เทศบาลตําบลปาแงะ จัดทํามาตรฐานในการใหบริการโดยเนนการใหบริการเชิงรุก และควรจัดทํา
โครงการใหความรูดานงานทะเบียนราษฎรแกประชาชนในเขตรับผิดชอบของสํานักทะเบียนทองถิ่นอยางตอเนื่อง 
 2. จากการศึกษาวิจัย พบวา ดานความเปนรูปธรรม มีคาเฉลี่ยนอยรองลงมา ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ
ให เทศบาลตําบลปาแงะ จัดวางระบบการใหบริการทั้งดานสถานที่และเจาหนาท่ี และใหมีการวัดประเมินความพึง
พอใจจากประชาชนที่มารับบริการงานทะเบียนราษฎรอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือจะทําใหการบริการของสํานักทะเบียน
ทองถิ่นไดมีคุณภาพและถูกตอง 
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เชิงการปฏิบัติ 
จากการศึกษาพบวา 
 1. ดานความเชื่อถือไววางใจ พบวา ดานเจาหนาท่ีใหบริการเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดมีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะใหเทศบาลตําบลปาแงะ ตรวจสอบปญหาที่ทําให 
เกิดความลาชาในการใหบริการ และรวมกันแกไข เพื่อใหบริการไดอยางรวดเร็วและเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ตามมาตรฐานของสํานักทะเบียนทองถิ่นที่ตั้งเกณฑไว 

2. ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ พบวา ดานเจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพออนโยนมีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะใหเทศบาลตําบลปาแงะ จัดอบรมคุณภาพการใหบริการแกเจาหนาที่  เพื่อให
เจาหนาที่บริการประชาชนดวยความสุภาพ ออนโยน ซึ่งจะทําใหผูรับบริการมีความพึงพอใจในการมารับบริการมาก
ขึ้น 
 3. ดานความเปนรูปธรรม พบวา ดานสถานที่ใหบริการขวางขวาง ไมคับแคบ สามารถรองรับประชาชนได
อยางเพียงพอ มีคาเฉลี่ยนอยที่สดุ ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะใหเทศบาลตําบลปาแงะ จัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศนสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ ใหมีความสวยงามและนามาใชบริการ 
 4. ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ พบวา ดานเจาหนาที่มีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะให เทศบาลตําบลปาแงะจัดอบรมคุณภาพการใหบริการพรอมท้ัง
ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใหบริการแกเจาหนาที่  เพื่อใหเจาหนาท่ีมีจิตสํานึกท่ีดีตอการใหบริการ และใหบริการท่ี
ออกมาจากใจหรือที่เรียกวามีจิตสาธารณะในการใหบริการ 
 5. ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ พบวา ดานเจาหนาท่ีสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นไดอยางทันทวงทีมี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะให เทศบาลตําบลปาแงะ จัดประชุมหัวหนาและเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ และ
รวมกันวิเคราะหถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นและหาแนวทางแกไขและเม่ือเกิดปญหาดานการใหบริการข้ึนหากเจาหนาที่ไม
สามารถตัดสินใจเองได เจาหนาที่ตองรีบปรึกษาผูบังคับบัญชาทันที 
 
เชิงวิชาการ 
 1. ควรศึกษาขอมูลจากประชาชนผูมารับบริการ ดวยการใชแบบสอบถามและการสัมภาษณควบคูกัน
ไป เพราะจะทําใหไดขอมูลเชิงลึก และขอเสนอแนะจากประชาชนผูมารับบริการ ซ่ึงจะชวยใหไดขอมูลท่ีมีความ
ชัดเจน ครอบคลุมและเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ควรศึกษาขอมูลจากเจาหนาที่ผูใหบริการดวย เพื่อจะทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการใหบริการ
ตาง ๆ  
 3. ควรจัดทําโครงการเกี่ยวกับการใหความรูดานงานทะเบยีนราษฎรและการติดตอราชการตอกับประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลปาแงะ โดยออกพื้นที่ใหความรูอยางถูกตอง 
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ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบ้ียยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง  
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 
The Satisfaction of the elderly on the allowance service. of Banchang Tambon 
Municipality, Banchang District, Rayong Province 
 
ผูวิจัย   ณัฐพัชร  รัตนโสภิตสกุล 
    สาชาวิชา รัฐประชศาสนศาสตร สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.สมศักดิ์  คาขาย 
    ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขต

เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูสูงอายุเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล จากกลุมตัวอยางผูสูงอายุที่ใชบริการในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง จํานวน 217 คน 
โดยใชสถิติพื้นฐานหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกตาง
ระหวางตัวแปรโดยใชคาสถิติ t-test, One way ANOVA ผลจากการศึกษาพบวา  

1. ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง สวนใหญเปนเพศหญิง 
คิดเปนรอยละ 64.50 มีอายุระหวาง 60-65 ป คิดเปนรอยละ 60.40 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 
69.10 และไมไดประกอบอาชีพ คิดเปนรอยละ 69.10 

2. ระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบาน
ฉาง จังหวัดระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน 

3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง 
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูสูงอายุที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ ตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ยยังชีพไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ การบริการเบี้ยยังชีพ 
 
Abstract 

The purpose of this research were : 1) to study the level of the satisfaction of the 
elderly on the allowance service , Banchang Tambon Municipality ,Banchang District 
,Rayong Province 2) to compare the satisfaction of the elderly on the allowance service , 
Banchang Tambon Municipality ,Banchang District ,Rayong Province devide dependent on 
nidividual factors. The population of Bangchang Tambon Municipality ,Rayong Province 
were 500 people. The sample were 217 respondents by Krejcie & Morgan Table of sample 
size dertermination. This quantitation research used the questionnaire to data collection. 
The data was processed by a computer software and the analysis was based on the 
frequency of the data ,percentage, Mean, standard deviation ,t-test and One way ANOVA.
The results of the study were as follows: 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



1.The nidividual factors of the elderly on the allowance service , Banchang Tambon 
Municipality ,Banchang District ,Rayong Province.The majority of sex were 64.50 percent 
females ,age were 60.40 percent for 60-65 years old , education were 69.10 percent for 
primary school and did not work were 69.60 percent 

2.The level of the satisfaction of the elderly on the allowance service ,Banchang 
Tambon Municipality, Banchang District, Rayong Province were over all at high level. 
When considering to each dimension,it was foundest that were high level every dimension. 

3.To compare the satisfaction of the elderly on the allowance service ,Banchang 
Tambon Municipality, Banchang District, Rayong Province devide dependent on nidividual 
factors , found that the elderly on the allowance service had different sex ,age ,education 
and career ,did not significant different ,was statistically significant at .05 level. 
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บทนํา 
ประเทศไทยมีแนวโนมผูสูงอายุเพิ่มขึ้น และอายุยืนยาวมากข้ึน เม่ือเทียบกับอดีตท่ีผานมา อาจมาจากการ

สาธารณสุขเจริญขึ้น ประชาชนเขาถึงแหลงขอมูลทางสาธารณสุขไดเร็ว และแมนยํามากข้ึน การคมนาคมสะดวกแก
การเคล่ือนยายผูปวยรวดเร็วขึ้น จึงมีกลุมผูสูงอายุเพิ่มจํานวนมากขึ้น ประกอบกับกฎหมายวาดวยการสงเสริม
พัฒนาเด็กเยาวชน ผูสูงอายุบังคับใหมีบริการแกกลุมอายุเหลานี้ในรูปแบบท่ีรับกับสภาพของกลุมอายุเชน กลุม
ผูสูงอายุตองไดรับบริการเก่ียวกับเบี้ยยังชีพดังที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดมี
บทบัญญัติที่กําหนดสิทธิเกี่ยวกับสิทธิไดรับสวัสดิการของผูสูงอายุซึ่งระบุวา “บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณ
และไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ มีสิทธิไดรับสวัสดิการสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางสมศักดิ์ศรี
และความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ”ประชากรผูสูงอายุในประเทศไทยเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วท้ังในแงของจํานวน
และอัตราสวนตอประชากรทั้งประเทศ อันสืบเน่ืองมาจากปจจัยหลัก 2 ประการ คือ การพัฒนาทางดานการแพทย
และสาธารณสุข และนโยบายการวางแผนครอบครัวท่ีทําใหการเกิดลดลงอยางมาก ความสําเร็จจากนโยบาย
วางแผนครอบครัว เพื่อลดอัตราการเกิดของประชากรไทย และการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการใหบริการดาน
สาธารณสุขไดสงผลใหประชากรไทยมีอายุยืนขึ้น ในอัตราท่ีรวดเร็ว ผลกระทบดังกลาวทําใหโครงสรางประชากร
ไทยในอนาคตอยูในสภาวะที่เรียกวา ประชากรสูงอายุ ในระยะ 20 ป ขางหนาประเทศไทยกําลังดําเนินเขาสูสภาวะ
ที่เรียกวา ประชากรชรา (Population Aging) โดยคาดหมายวา ป พ.ศ.2563 จะมีจํานวนประชากรสูงอายุ (อายุ 
60 ปหรือมากกวา) สูงถึง 10.8 ลานคน หรือเทากับ รอยละ 15.3 ของประชากรทั้งประเทศ ผลท่ีเกิดขึ้นทําใหสงผล
กระทบตอสภาพเศรษฐกิจ สังคมที่ตองปรับตัวรองรับปญหานี้อยางมาก ในระยะเวลาอันจํากัด เพราะจํานวน
ประชากรผูสูงอายุสวนมากอาจตองเผชิญปญหาความไมพรอมในการใหบริการ สงผลใหไมไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง
และเหมาะสมเพียงพอ การบริการทางสวัสดิการสังคมที่รัฐหรือภาคเอกชนไมสามารถสนองตอบความตองการของ
ผูสูงอายุจํานวนมากไดความสามารถของรัฐและสังคมในการจัดเตรียมทรัพยากรทางสุขภาพ และสังคมไมทั่วถึงและ
เทาทันปญหาของผูสูงอายุในสังคมซ่ึงเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซับซอน และตองการแกปญหาอยางเรงดวนเรงดวน 
(สุทธิชัย จิตะพันธกุล. 2541: 2–5) 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 ขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาสาระในการกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่ดวยกันเอง โดยพยายามถายโอนภารกิจหนาท่ีหลายประการท่ี
รัฐดําเนินการอยูในปจจุบัน ขณะเดียวกันองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็สามารถรับผิดชอบในการดําเนินการได 
รวมทั้งกําหนดใหมีการจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเหมาะสมกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย การ
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กระจายอํานาจการบริหารการปกครองใหประชาชนในทองถิ่น (ราชการบริหารสวนภูมิภาค) เพื่อแบงเบา
ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของรัฐบาล และเพื่อใหการดําเนินการใหบริการและอํานวยการดานตาง ๆ สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง ทั่วถึง และรวดเร็ว (กรมการปกครองทองถิ่น. 2548:54) 
เพราะกระทรวงมหาดไทย ไดตราระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดคุณสมบัติพื้นฐานของผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพ ประการแรก คือ มี
ภูมิลําเนาในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประการที่สองคือ มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดท้ิง 
หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดูหรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยมีเงื่อนไขวาผูที่ไดรับความเดือดรอนกวา
หรือผูที่มีปญหาซ้ําซอนหรือผูที่อาศัยในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ เปนผูไดรับการ
พิจารณากอน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 2548:34)  

เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง เร่ิมใหบริการเบี้ยยังชีพมาตั้งแตเริ่มใชระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 จนถึง
ปจจุบัน โดยดําเนินงานไปตามแนวทาง หลักเกณฑและวิธีการระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเ งิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ใชสําหรับการจายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสเทานั้น 
สวนผูสูงอายุใชระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2552 กําหนดหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อให
สอดคลองกับที่ประชุมคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ คร้ังที่  4/2552 วันท่ี 21 พฤษภาคม 2552 ตาม
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยมีสาระสําคัญ คือ ผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพ ตองมีสัญชาติไทย อายุ 60 ป
ขึ้นไป ซึ่งไดลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเบี้ยยังชีพตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิ
ประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ ผูสูงอายุที่พิการหรือปวยดวยโรคเอดส ไดรับเบี้ยความพิการหรือเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดสแลว สามารถรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไดอีกดวย โดยใหผูสูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปบริบูรณขึ้นไปใน
ปงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีตนมีภูมิลําเนาภายใน
เดือนพฤศจิกายนของทุกป และผูพิการใชระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซ่ึงระเบียบดังกลาวไดกําหนดใหมีการจายเบี้ยยัง
ชีพใหกับผูสูงอายุอายุ 60 - 69 ป ในอัตราเดือนละ 600 บาท อายุ 70 -79 ป ในอัตราเดือนละ 700 บาท อายุ 80 - 
89 ปในอัตราเดือนละ 800 บาท อายุ 90 ปขึ้นไป อัตราเดือนละ 1,000 บาท ตามลําดับ และเบี้ยความพิการไดรับ
อัตราเดือนละ 800 บาท โดยตามระเบียบฯ ตองจายเบี้ยยังชีพภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน โดยจายเปนเงินสด 
หรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผูสูงอายุหรือผูพิการแจงไว กําหนด งบประมาณที่ ไดรับการจัดสรรเปนเงิน
อุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจายใหแกผูสูงอายุตามบัญชีรายชื่อ ซึ่งดําเนินการจายเงิน
สงเคราะหเบี้ยยังชีพเดือนละ 1 ครั้ง โดยโอนเงินเขาในบัญชีผูสูงอายุ และจายเปนเงินสดใหแกผูสูงอายุหรือผูรับ
มอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจจากผูสูงอายุผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพ (แผนปฏิบัติการดานเบี้ยยังชีพ , เทศบาล
ตําบลบานฉาง :2560) 

เทศบาลตําบลบานฉาง มีความพรอมระดับหน่ึงในการดําเนินงานดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ แตในสภาพความ
เปนจริงที่เกิดขึ้นยังไมบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว ไมวาจะเปนเจาหนาที่ยังขาดความรู การประสานงานเกิดการ
ซ้ําซอนของการทํากิจกรรม การวางแผนขาดการมีสวนรวมและแนวทางที่ชดัเจน ความคลองตัวในการอนุมัติเงินงวด 
การติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงาน การมีสวนรวมของประชาชนและการสนับสนุนวัสดุอุปกรณที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน และปญหาอื่น ๆ เชน ปญหาผูสูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไมเขาใจในหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพ ขอปฏิบัติในการดําเนินการจายเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุหลักเกณฑและวิธีการยังไมเหมาะสมทําใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานไมมีแนวทางท่ีดีในการปฏิบัติงาน ขาดความชัดเจน บุคลากรมีจํานวนนอยไมเพียงพอตอการบริการ
ผูสูงอายุ ผูสูงอายุยายภูมิลําเนาแลวไมแจงใหทราบ ผูสูงอายุสวนใหญตองการรับเบี้ยยังชีพเปนเงินสดแทนการ
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นําเขาบัญชีให และผูสูงอายุมองวาเงินที่ไดรับไมเพียงพอตอการดํารงชีพในแตละเดือน และยังขาดการทําสื่อ
ประชาสัมพันธการรับเบี้ยยังชีพ เปนตน 

จากปญหาดังกลาวขางตน จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการ
ใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง เพื่อที่จะนําผลการศึกษามาใชเปน
แนวทางในการวางแผนใหบริการดานเบี้ยยังชีพใหมีประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจแกผูสูงอายุของเทศบาล
ตําบลบานฉางตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพ ในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง 

อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพ ในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง 

อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาหัวขอความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพ ในเขตเทศบาล

ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง จากขอบขายหลักการสรางความพึงพอใจในการใหบริการแก
ประชาชน (john D. Millet, 1954 , PP. 397-398.) จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ดาน
การใหบริการอยางทันตอเวลา ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง และดานการ
ใหบริการอยางกาวหนา แตเนื่องจากในดานที่ 5 คือ ดานการใหบริการอยางกาวหนา นั้น ในหนวยงานที่ผูวิจัยไดทํา
การวิจัย ยังไมมีการดําเนินการในสวนของการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน ผูวิจัยจึงไดทําการวิจัยเพียง 4 
ดาน ดังภาพประกอบท่ี 1 

 
ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

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

 
 
 
 
 

ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบ้ีย
ยังชีพ ในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบาน
ฉาง จังหวัดระยอง 
1.การใหบริการอยางเสมอภาค 
2. การใหบริการท่ีตรงเวลา 
3. การใหบริการอยางเพียงพอ 
4. การใหบริการอยางตอเนื่อง 
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วิธีการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพ ในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง 

อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการ
ใหบริการเบี้ยยังชีพ ในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Qualitative Research) โดยการใชแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้    

ประชากรและกลุมตัวอยางประชากร 
ประชากรที่ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูสูงอายุที่ไดรับบริการดานเงินเบี้ยยังชีพที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบล

บานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง จํานวน 500 คน  
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูสูงอายุที่กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑกําหนดขนาดจากตารางของ Krejcie & 
Morgan (1970, p. 608 – 609) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 217 คน  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากการศึกษา

ทฤษฎี แนวคิด และเอกสารที่ เกี่ยวของ โดยขอคําถามไดครอบคลุมถึงวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา โดย
แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
แบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ (Check list)  

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพ ในเขตเทศบาล
ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating 
Scale) 5 ตัวเลือก ตามแบบของ Likert Scale (สิน พันธุพินิจ. 2553 : 152 - 155) 

  
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

 การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 
 2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
 3. เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
 4. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) 
หรือความสอดคลองระหวางขอความท่ีเขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคา IOC ต้ังแต .67–1.00 

5. นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลการ
ทดลองมาใชคํานวณเพ่ือหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( ) (Coefficient 
Alpha) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (สิน พันธุพินิจ. 2553 : 191–193) เทากับ .75 ขึ้นไป 
 6. นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการโดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงนายกเทศมนตรีตําบลบานฉาง จังหวัดระยอง เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงคของการศึกษาและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล 
  2. ผูวิจัยนําสงหนังสือขอความอนุเคราะหเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
  3. ในการแจกแบบสอบถามผูวิจัยไดชี้แจงรายละเอียดในการตอบคําถามในแบบสอบถามให แกกลุม
ตัวอยางทราบโดยละเอียดในขอที่คิดวานาสงสัยในคําถามและใหประชากรกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามโดยอิสระ
และใหเวลาตามสมควร และรอรับแบบสอบถามกลับคืน  
  4. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบจํานวนและความสมบูรณของการตอบ 
  5. นําแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณทุกฉบับนําไปลงรหัสในโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป แลวทําการ
วิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูล 
  1. นําแบบสอบถามตอนที่ 1 มาหาความถี่และคิดเปนรอยละ 
  2. นําแบบสอบถามตอนที่ 2 มาตรวจใหคะแนนการตอบความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูสูงอายุ
ตอการใหบริการเบี้ยยังชีพ ในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง (สิน พันธุพินิจ. 2553 : 
153)  
  3. นําคะแนนท่ีไดไปวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพ่ือหาคาตามสถิติ
ตามจุดมุงหมายและสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  4. นําผลการตรวจใหคะแนนของแบบสอบถามมาหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ท้ังรายขอและรายดาน 
  5. นําคะแนนเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑระดับความความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพ ใน
เขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2547, หนา 276) 
  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
  ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําหลักสถิติมาประกอบการวิเคราะหแบบสอบถาม ดังนี้ 
  ผูวิจัยดําเนินการวิจัยนําคะแนนท่ีไดไปวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
เพื่อหาคาสถิติ โดยเลือกเฉพาะวิธีวิเคราะหที่สอดคลองตามจุดมุงหมาย และสมมติฐานที่ตั้งไว 

1. ศึกษาระดับความความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพ ในเขตเทศบาลตําบล บานฉาง 
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยใชสถิติพื้นฐานหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 2. การเปรียบเทียบความความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพ ในเขตเทศบาลตําบลบาน
ฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกตางกัน โดยใชคาที (t - 
test) ในการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยจากกลุมตัวอยาง 2 กลุม และใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว One – Way ANOVA ในกรณีที่พบวาคาที่ไดจากการวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียวมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะใชการทดสอบรายคูโดยวิธีของ Scheffe’ 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษา ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอ
บานฉาง จังหวัดระยอง สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. ปจจัยสวนบุคคล 
  1.1 ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง จํานวน 217 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 140 
คน คิดเปนรอยละ 64.50 รองลงมาคือ เพศชาย จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 35.50 
   1.2 ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง จํานวน 217 คน สวนใหญมีอายุ 60 - 65 ป จํานวน 
131 คน คิดเปนรอยละ 60.40 รองลงมาคือ อายุ 66 - 70 ป จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 35.50 และอายุ 71 - 
75 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 4.10 
   1.3 ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง จํานวน 217 คน สวนใหญมีระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 69.10 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 59 คน คิดเปนรอย
ละ 27.20 และมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 3.70 

1.4 ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง จํานวน 217 คน สวนใหญไมไดประกอบอาชีพ 
จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 69.60 รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกร จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 27.60 และ
อาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.80 

2. ระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบาน
ฉาง จังหวัดระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน สรุปไดดังนี้ 
  2.1 ดานการใหบริการอยางเสมอภาค พบวาความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขต
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ พิจารณารายขอ ปรากฏวา 
อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก เจาหนาท่ีใหบริการอยางเสมอ
ภาคไมเลือกปฏิบัติ รองลงมาคือ เจาหนาที่ใหบริการตามลําดับกอนหลัง และเจาหนาที่ใหบริการอยางทั่วถึงเทา
เทียมกัน  
  2.2 ดานการบริการที่ตรงเวลา พบวาความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาล
ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอ ปรากฏวา อยูใน
ระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก ไดรับความสะดวกรวดเร็วทุกครั้ง
ที่มารับบริการ รองลงมาคือ ไดรับขอมูลขาวสารกอนการรับเบี้ยยังชีพทุกครั้ง และไดรับเงินเบี้ยยังชีพตรงตาม
กําหนดเวลา  

2.3 ดานการใหบริการอยางพอเพียง พบวาความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขต
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายขอ ปรากฏวา 
อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก มีสถานท่ีจอดรถสําหรับ
ประชาชนท่ีมาใชบริการอยางเพียงพอ รองลงมาคือ มีวัสดุอุปกรณ สําหรับการใหบริการอยางเพียงพอ มีจํานวนท่ี
นั่งสําหรับบริการประชาชนอยางเพียงพอ  

2.4 ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง พบวาความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขต
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายขอ ปรากฏวา 
อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก มีการประชาสัมพันธขาวสาร
เก่ียวกับเบี้ยยังชีพอยูเสมอ รองลงมาคือ การบริการมีคุณภาพอยางตอเนื่อง และมีการบริการและแกไขปญหาอยาง
ตอเนื่อง 
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3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอ
บานฉาง จังหวัดระยอง จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ  
  3.1 ผูสูงอายุที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบล
บานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  3.2 ผูสูงอายุที่มีอายุตางกัน มีระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาล
ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  3.3 ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขต
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.4 ผูสูงอายุที่มีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบล
บานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง 

อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูสูงอายุตอความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการ
ใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง มีประเด็นสําคัญที่นาสนใจนํามา
อภิปรายผล ไดดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง 
จังหวัดระยอง จากการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบล บาน
ฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ พิจารณาเปนรายดาน ปรากฏวา อยูในระดับมาก
ทุกดาน ไดแก ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง ดานการบริการท่ีตรงเวลา และ
ดานการใหบริการอยางพอเพียง แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุมีความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ยยังชีพ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก และดานการใหบริการอยางเสมอภาค มากเปนอันดับแรก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ เทศบาลตําบลบานฉาง ได
ใหความสําคัญกับการบริการอยางเสมอภาคซึ่งเปนความยุติธรรมของการบริหารงานของภาครัฐ และสอดคลองกับ
แนวคิดและทฤษฎีของ Millet (1954, p. 397 อางถึงใน นารี นันตติกูล, 2545, หนา 30) ไดใหรายละเอียดกับ
ความพึงพอใจในการใหบริการ หรือความสามารถในการสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการการใหบริการอยาง
เสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานของรัฐท่ีมีฐานคติที่วา คนทุกคนเทา
เทียมกัน ไมมีการแบงแยก กีดกันในการใหบริการแกผูรับบริการ สอดคลองกับผลงานของ ศิริกร ไชยชนะ (2553) 
วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบล
สะอาดสมบูรณ อําเภอเมือง จังหวัดรอนเอ็ด พบวา ระดับความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพของผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลสะอาดสมบูรณ อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก
ทุกขั้นตอน เมื่อพิจารณาในแตละดานมีประเด็นนํามาอภิปรายไดดังนี้ 

1.1 ดานใหบริการอยางเสมอภาค ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาล
ตําบล บานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายขอ ปรากฏวาอยูใน
ระดับมากทุกขอ ไดแก เร่ืองเจาหนาที่ใหบริการอยางเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ เร่ืองเจาหนาที่ใหบริการตามลําดับ
กอนหลัง เรื่องเจาหนาที่ใหบริการอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน เร่ืองเจาหนาท่ีมีความยุติธรรมในการใหบริการ และเรื่อง
เจาหนาที่มีความซื่อสัตยสุจริต และไมเรียกรองผลประโยชน แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการเบี้ยยังชีพ ดานใหบริการอยางเสมอภาค โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ เจาหนาท่ีใหบริการ
ตอผูสูงอายุทุกคนในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง ดวยความเต็มใจ ไมเลือกปฏิบัติ มีความสุภาพ ออนโยน มีความเปน
ธรรมซ่ือสัตย สุจริต และใหบริการอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ทัศนีย สุวดิษฐ 
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(2554) วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการจายเบี้ยยังชีพ ศึกษากรณีเทศบาลตําบลเจาพระยาสุรศักดิ์ 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดานการใหบริการอยางเสมอภาค พบวา ผูสูงอายุมีความพึงพอใจตอการจายเบี้ยยังชีพ 
โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (xˉ = 4.39, SD = .68) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความพึงพอใจเจาหนาท่ีมี

ความเปนธรรม ซ่ือสัตย สุจริตและไมเรียกรองผลประโยชนมากเปนอันดับหนึ่ง (xˉ = 4.13, SD = .64) รองลงมา
คือ เจาหนาที่ใหบริการตามลาดับกอนหลัง (xˉ = 4.05, SD = .47) และลําดับสุดทายคือ เจาหนาท่ีมีความเต็มใจ

ใหบริการ (xˉ = 3.99, SD = .58) 
1.2 ดานการบริการที่ตรงเวลา ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบล 

บานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอ ปรากฏวาอยูในระดับมาก
ทุกขอ ไดแก เร่ืองไดรับความสะดวกรวดเร็วทุกคร้ังที่มารับบริการ เรื่องไดรับขอมูลขาวสารกอนการรับเบี้ยยังชีพทุก
คร้ัง เรื่องไดรับเงินเบี้ยยังชีพตรงตามกําหนดเวลา เร่ืองระยะเวลาในการใหบริการของเจาหนาท่ีเหมาะสม และเรื่อง
ขั้นตอนในการติดตอขอรับบริการ สะดวกรวดเร็วและไมยุงยาก แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการเบี้ยยังชีพ ดานการบริการที่ตรงเวลา โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การใหบริการตอ
ผูสูงอายุทุกคนในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง มีความตรงตอเวลาในเรื่องของการรับรูขอมูลขาวสารกอนการรับเบี้ย
ยังชีพ การไดรับความสะดวกรวดเร็วในการติดตอในแตละคร้ัง ตลอดจนการรับเงินเบี้ยยังชีพที่ตรงตามเวลาท่ี
กําหนดไว และมีขั้นตอนในการติดตอขอรับบริการที่สะดวกรวดเร็วไมยุงยาก ซึ่งไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
ชนะดา วีระพันธ (2555) วิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบาน
เกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ดานการใหบริการที่ตรงเวลา พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด โดยดานที่มีระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ มีระยะเวลาการใหบริการที่เหมาะสมกับงาน (xˉ = 3.43, S.D. = 0.54) รองลงมาคือ มีความ

รวดเร็วในการใหบริการอยางถูกตอง xˉ = 3.40,S.D. = 0.52) และระดับต่ําสุด คือ มีขั้นตอน/ ระเบียบ/ 
แบบฟอรมในการใหบริการ (xˉ = 3.33,S.D. = 0.52) 

1.3 ดานการใหบริการอยางพอเพียง ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาล
ตําบล บานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายขอ ปรากฏวาอยูใน
ระดับมากทุกขอ ไดแก เรื่องมีสถานท่ีจอดรถสําหรับประชาชนท่ีมาใชบริการอยางเพียงพอ เรื่องมีวัสดุอุปกรณ 
สําหรับการใหบริการอยางเพียงพอ เรื่องมีจํานวนท่ีนั่งสําหรับบริการประชาชนอยางเพียงพอ เรื่องเจาหนาท่ีมี
เพียงพอตอการใหบริการ และเร่ืองมีการจัดสถานที่ใหบริการไวเปนสัดสวนและเพียงพอ แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุมี
ความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ยยังชีพดานการใหบริการอยางพอเพียง โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปน
เพราะ การใหบริการตอผูสูงอายุทุกคนในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง มีสถานท่ีในการจอดรถอยางเพียงพอ มีการจัด
สถานที่ในการใหบริการอยางเปนสัดสวน มีวัสดุอุปกรณ สําหรับการใหบริการ และเจาหนาท่ีที่มีปริมาณเพียงพอ 
เหมาะสม พรอมใหบริการแกประชาชนและมีคุณภาพ สอดคลองกับผลงานของ ทัศนีย สุวดิษฐ (2554) ) วิจัยเรื่อง 
ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการจายเบี้ยยังชีพ ศึกษากรณีเทศบาลตําบลเจาพระยาสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ดานการใหบริการอยางเพียงพอ พบวา ผูสูงอายุมีระดับความคิดเห็นท่ีเปนความพึงพอใจตอการจายเบี้ยยัง
ชีพ โดยรวมอยูในระดับมาก (xˉ = 4.03,SD = .69) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีวัสดุอุปกรณสาหรับใหบริการ

อยางเพียงพอมากเปนอันดับหนึ่ง (xˉ = 4.08, SD = 2.17) รองลงมาคือ สถานที่ใหบริการสะอาดและเปนระเบียบ
เรียบรอย(xˉ = 3.99, SD = .51) และลาดับสุดทายคือ สถานที่ตั้งของหนวยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ 

(xˉ = 3.62, SD = .89) 
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1.4 ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาล
ตําบล บานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายขอ ปรากฏวาอยูใน
ระดับมากทุกขอ ไดแก เร่ืองมีการประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพอยูเสมอ เร่ืองการบริการมีคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง เรื่องมีการบริการและแกไขปญหาอยางตอเนื่อง เรื่องมีการติดตามเอาใจใสหลังการรับบริการอยูเสมอ และ
เร่ืองการใหบริการมีความตอเนื่องไมหยุดชะงักติดขัด แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุมีความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ย
ยังชีพ ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะการใหบริการตอผูสูงอายุทุกคน
ในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง เปนไปอยางตอเนื่องและมีคุณภาพตลอดเวลาและไมติดขัด มีการประชาสัมพันธ
ขาวสารอยางสมํ่าเสมอ และมีการติดตามเอาใจใสหลังไดรับบริการอยูเสมอ สอดคลองกับผลงานวิจยัของ ทัศนีย สุว
ดิษฐ (2554) ) วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการจายเบี้ยยังชีพ ศึกษากรณีเทศบาลตําบลเจาพระยาสุร
ศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง พบวา ผูสูงอายุมีระดับความคิดเห็นที่เปนความ
พึงพอใจตอการจายเบี้ยยังชีพ โดยรวมอยูในระดับมาก (xˉ = 4.00,SD = .84) เม่ือพิจารณาเปนรายขอคือ พบวา มี

การติดตามเอาใจใสหลังการรับบริการอยูเสมอมากเปนอันดับหนึ่ง (xˉ = 4.00, SD = .84) รองลงมาคือ มีความ
ตอเนื่องของการใหบริการไมหยุดชะงักหรือติดขัด (xˉ = 3.72, SD = .67) และลาดับสุดทายคือ มีการ

ประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพอยูเสมอ (xˉ = 3.82, SD = .78 
 2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอ
บานฉาง จังหวัดระยอง กับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุ
ตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบล บานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ สามารถนํามาอภิปราย ไดดังนี้ 
 2.1 ดานเพศ 
  จากการศึกษา พบวา ผูสูงอายุที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาล
ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา
เพศไมสงผลตอความคิดเห็นเรื่อง ความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอ
บานฉาง จังหวัดระยอง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูสูงอายุแตละเพศมีความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ยยังชีพของ
เจาหนาที่ในแตละคร้ังอยางเทาเทียมกัน สอดคลองกับผลงานวิจัยของกมลชนก เบญจภุมริน (๒๕๕๖) ไดศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการจายเงินเบี้ยยังชีพขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา อําเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม กับปจจัยสวนบุคคลตามลักษณะเพศ พบวา ผูสูงอายุที่มีเพศแตกตางกัน มีความพึง
พอใจตอบริการไมแตกตางกัน 
  2.2 ดานอายุ 
  จากการศึกษา พบวา ผูสูงอายุที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาล
ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา
อายุไมสงผลตอความคิดเห็นเรื่อง ความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอ
บานฉาง จังหวัดระยอง ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ผูสูงอายุแตละชวงวัยมีความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ยยังชีพของ
เจาหนาที่ในแตละครั้งอยางเทาเทียมกัน สอดคลองกับผลงานวิจัยของไพวัลย ชลาลัย (2550) วิจัยเรื่องความพึง
พอใจของ ประชาชนตอการใหบริการของพนักงานเทศบาลตําบลคลองใหญ อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด พบวา 
ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของพนักงานเทศบาลตําบลคลองใหญ ไมแตกตางกันและ
สอดคลองกับผลงานวิจัยของวีระชัย จุฬาวงศสวัสด์ิ (2553) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ
ใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พบวา ประชาชนท่ีมีอายุที่
ตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลทาพริกไมแตกตางกัน  
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2.3 ดานระดับการศึกษา 
  จากการศึกษา พบวา ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขต
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให
เห็นวาระดับการศึกษาไมสงผลตอความคิดเห็นเรื่อง ความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบล
บานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความพึง
พอใจตอการใหบริการเบี้ยยังชีพของเจาหนาที่ในแตละคร้ังอยางเทาเทียมกัน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ อทิรัตน 
ขันนอย (2550) วิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลกระเบื้อง 
อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทรผลการศึกษาวิจัยพบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ในความคิดเห็นของผูวิจัยอาจกลาวไดวาระดับ
การศึกษาของผูมาใชบริการสวนใหญที่ตอบแบบสอบถามเปนผูที่มีการศึกษาแคระดับประถมและมัธยม ซึ่งมีจํานวน
ผูตอบแบบสอบถามเปนจํานวนมากเม่ือเทียบกับระดับปริญญาตรี ซ่ึงกลุมที่ตอบแบบสอบถามมีการระดับศึกษาที่
ใกลเคียง จึงอาจทําใหผลการศึกษาความคิดเห็นไมแตกตางกัน และไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ไพวัลย ชลาลัย 
(2550) เร่ืองความพึงพอใจ ของประชาชนตอการใหบริการของพนักงานเทศบาลตําบลคลองใหญ อําเภอคลองใหญ 
จังหวัดตราด พบวา ประชาชนที่มีการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของพนักงานเทศบาลตําบล
คลองใหญ แตกตางกัน 
  2.4 ดานอาชีพ 
  จากการศึกษา พบวา ผูสูงอายุที่มีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาล
ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา
อาชีพไมสงผลตอความคิดเห็นเรื่อง ความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอ
บานฉาง จังหวัดระยอง ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ผูสูงอายุที่มีอาชีพแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ยยัง
ชีพของเจาหนาที่ในแตละคร้ังอยางเทาเทียมกัน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ พัทธยากร ดีสวาสดิ์ (2550) วิจัยเร่ือง
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ผลการศึกษาวิจัยพบวา
ประชาชนท่ีมีอาชีพ ตางกันมีความพึงพอใจตอการบริการโดยรวมและรายฝายไมแตกตางกัน ในความคิดเห็นของ
ผูวิจัยอาจกลาวไดวาประชาชนไมวาจะอาชีพใดที่มาใชบริการท่ีเทศบาลก็เพื่อตองการบรรลุวัตถุประสงคของตนเมื่อ
ทางเทศบาลสามารถบริการประชาชนในทุกอาชีพใหบรรลุวัตถุประสงคได จึงอาจทําใหการศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมารับบริการไมแตกตางกัน และไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ไพวัลย ชลาลัย (2550) วิจัยเรื่องความ
พึงพอใจของประชาชน ตอการใหบริการของพนักงานเทศบาลตําบลคลองใหญ อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 
พบวา ประชาชนที่มีการอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของพนักงานเทศบาลตําบลคลองใหญ 
แตกตางกัน 

3. ขอเสนอแนะทั่วไป 
จากการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง 

จังหวัดระยอง พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ดังนั้นเพื่อใหมีการพัฒนาที่ดีขึ้นผูวิจัยขอเสนอวา  
3.1 ใหเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง กําหนดวันท่ีรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ให

แนนอนเปนประจําทุกเดือน เพ่ือไมใหเกิดความสับสน และสามารถจําวันท่ีรับเงินไดงายข้ึน เชน กําหนดวันท่ี 2 
และ 3 ของทุกเดือน หากตรงกับวันหยุดราชการใหเลื่อนเปนวันถัดไป เปนตน 

3.2 ควรมีการจัดอบรมสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับเรื่องงานบริการประชาชน เพ่ือปลูกจิตสานึกขาราชการ
และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ใหมีอัธยาศัยดี สรางมนุษยสัมพันธอันดีตอผูมารับบริการ ตระหนักวาตนคือผูใหบริการ 
เปนผูรับใชของประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติและตองบริการอยางเทาเทียมกันดวยความ 
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รวดเร็วและถูกตองยึดหลักในการอานวยความสะดวกใหแกประชาชน การบริการท่ีดียอมสงผลใหผูที่มารับบริการ
เกิดความพึงพอใจ และสิ่งนั้นก็คือวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการบริการสาธารณะ 

4. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป 
จากการศึกษาคร้ังนี้พบขอเสนอแนะท่ีผูทําวิจัย ควรพิจารณาในการศึกษาคร้ังตอไป เพื่อใหสามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของผูสูงอายุที่ไดรับบริการการจายเงินเบี้ยยังชีพ ใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้  

4.1 ควรทําการศึกษาความคิดเห็นของผูสูงอายุดวยการวิจัยเชงิคุณภาพ เพ่ือจะไดขอมูลเชิงลึกและทําใหได
รูถึงขอดี และขอเสีย เรื่องความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง 
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง อาจไดขอเท็จจริงที่จะเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการมาก
ยิ่งขึ้น 

4.2 ควรศึกษาประสิทธิผลการใหบริการตามโครงการเบี้ยยังชีพ เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข
ตอไป 

4.3 ควรมีการสํารวจความพึงพอใจ และความตองการของผูสูงอายุอยางตอเนื่อง โดยการวิจัยจําแนกแต
ละดาน เพื่อสามารถนําไปพัฒนา เร่ืองการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง และ
ทําการประเมินผล เพื่อไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตว 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
THE SATISFACTION OF THE CLIENT - IMPORT-EXPORT OF GRICULTURAL 
PRODUCTS.THE ANIMAL QUARANTINE OFFICER AT SUVARNABHUMI 
AIRPORT. 
 
ผูวิจัย ตนพงศ  คําพลงาม 

สาขาวชิา รัฐประศาสนศาสตร สถาบนัการศึกษา มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม  
 
 

บทคัดยอ 
การศึกษา เร่ือง ความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตรตอเจาหนาท่ีดานกักกันสัตวทา

อากาศยานสุวรรณภูมิมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา -สงออก สินคาเกษตรตอ
เจาหนาที่ดานกักกันสัตว ในเขตทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการ จําแนก
ตามกเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะของผูใชบริการ ทานไดรับบริการ ทานขอรับบริการทางใด ท่ีมารับบริการ
ทางดานกักกันสัตวสุวรรณภูมิ โดยใชกลุมเปาหมาย 372 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ
แบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิง
อนุมาน t-test,One–Way ANOVA และทดสอบความแตกตางรายคูโดยใชวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s Method) 

ผลการศึกษาพบวาประชาชนผูมารับบริการมีระดับความพึงพอใจตอการรับบริการนําเขา-สงออก สินคา
เกษตรตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดาน
ขั้นตอนการใหบริการ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดานสถานท่ีของการใหบริการ มีระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับปานกลาง ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ดานเจาหนาท่ี ท่ีใหบริการ 
มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ทางดานขั้นตอนการปฏิบัติงานดีและสะดวกตอการใหบริการของ
ประชาชนผูมาติดตอราชการ โดยการติดตามสอบถามดูและดูแลถึงสิทธิประโยชนที่ประชาชนผูมารับบริการไดรับ
การดูแลในการใหบริการเปนอยางดี ใหสะดวกตอการใหบริการท่ีสะดวกและรวดเร็วตอการใหบริการกับผูที่มา
ติดตอราชการ และควรพัฒนาศักยภาพการใหบริการของบุคลากร ใหเปนมืออาชีพในการใหบริการ ผลเปรียบเทียบ
ความแตกตางของความพึงพอใจของผูมารับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร ที่ตางกันมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของเจาหนาที่ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
คําสําคัญ : ประชาชน การใหบริการ ความพึงพอใจ  
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ABSTRACT 

The satisfaction of the client - import-export. Agricultural officials to quarantine 
animals Suvarnabhumi Airport aims to study the satisfaction of the client - import-export. 
Agricultural officials to quarantine animals. The Suvarnabhumi Airport To compare 
satisfaction with the services provided by sex, age, education. The status of the service You 
get services You can request any Animal Quarantine Service at the Airport. The target of 
372 was used to collect data, questionnaires and statistical methods used to analyze data 
were frequency, percentage, average, standard deviation. Inferential statistics t-test, One-
Way ANOVA test and differential pairs, by means of safe Fe (Scheffe's Method) 

The study found that individuals who receive services with the level of satisfaction 
with the service import - export. Agricultural officials to quarantine animals Suvarnabhumi 
Airport. Is moderate When considering each found The step Service The level was high. 
The location of the service. The levels are moderate. The facilities The levels are moderate. 
The officials who provided the feedback is moderate. The procedure works well and is easy 
to serve the citizens of those government offices. By tracking inquiries and see the benefits 
that people who had been taken care of in the service as well. Providing easy, fast and 
convenient services to serve those who come in contact bureaucracy. And should improve 
the service of the personnel. The professionalism of the service. The comparison of the 
satisfaction of the service - import-export of agricultural products. The differences in 
satisfaction with the service of the staff. Difference was statistically significant at the .05 
level 

Keywords : Public, ervice, satisfaction.
 

บทนํา 
กรมปศุสัตว มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การกํากับ การสงเสริม การ

วิจัย การถายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากร
พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพดานการปศุสัตว เพื่อใหมีปริมาณสัตวเพียงพอ และมีมาตรฐาน ถูก
สุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกคาง และสารปนเปอน มีความปลอดภัยตอผูบริโภคและส่ิงแวดลอม และสามารถ
แขงขันไดในระดับสากล โดยมี กองสารวัตรและกักกัน ทําหนาท่ี  กํากับ ดูแลกฎหมายปศุสัตวที่เกี่ยวของ
ประกอบดวย พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558, พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ.2533, 
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2559, พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 
พ.ศ.2525 และ พระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของ กํากับ ดูแล รับผิดชอบงานดานกักสัตวภายในประเทศ และดาน
กักสัตวระหวางประเทศ ซึ่งทําการประสานงานและใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับดานการควบคุม
เคลื่อนยายสัตว ซากสัตว และสินคาปศุสัตว ของกรมปศุสัตวกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ รวมไปถึง ศึกษา วิเคราะห เก่ียวกับการควบคุมเคล่ือนยายสัตว ซากสัตวและสินคาปศุสัตว รวมท้ัง
วิเคราะหความเสี่ยงจากการเคลื่อนยายสัตว ซากสัตว และสินคาปศุสัตวอีกท้ังปฏิบัติงานและใหคําแนะนําในการ
บังคับใชกฎหมายแกหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

การออกประกาศให 1. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาถายโอนภารกิจใหหนวยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณตรวจสอบการนําเขาสินคาเกษตร เฉพาะสินคาอาหารตามพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ 
(HSCode) ตามเอกสารแนบทายประกาศ 2. ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถายโอนภารกิจใหหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณตรวจสอบสินคาอาหารที่สงออกแลวถูกสงคืนกลับมาโดยไมมีวัตถุประสงคเพ่ือ
การจําหนายภายในประเทศ 3. สําหรับสินคาอาหารตามพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ (HS Code) ที่มีการถายโอน
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ภารกิจ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาถายโอนภารกิจใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ตรวจสอบ โดยการถายโอนภารกิจตามขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจะ
เปนผูรับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 รวมถึงการดําเนินการเมื่อมีการกระทําฝาฝนกฎหมาย ท้ังนี้การขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เชน การขอใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร ใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียนตํารับอาหาร ใบจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร เปนตน ใหขออนุญาตกับกระทรวงสาธารณสุข
เชนเดิม โดยใหหนวยงานภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณแทน ซ่ึงเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของได
ดําเนินการตรวจสอบขอมูลสินคาตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 แทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
และแจงมายังกรมศุลกากรแลว กรมศุลกากรจะดําเนินการปรับระบบฐานขอมูล โดยระบบจะไมรองขอขอมูล
ใบอนุญาตสินคาตามระบบ License per Invoice ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแลว แตจะเรียกดู
ขอมูลใบอนุญาตดังกลาวจะระบบ License per Invoice ของหนวยงานภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณแทน 
ซึ่งเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการตรวจสอบขอมูลสินคาตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
แทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาท่ีดานกักกัน

สัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูรับบริการตอความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคา

เกษตร ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาท่ีดานกักกันสัตว

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
4. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะตองการใหบริการนําเขา -สงออก สินคาเกษตร ตอ

เจาหนาที่ดานกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 
  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- สถานะของผูใชบริการ 
- ทานไดรับบริการ 
- ทานขอรับบริการ 

 

ความพึงพอใจของผูรับบริการนาํเขา-
สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาท่ีดาน
กักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาน 
1. ดานสถานท่ีของการใหบริการ 
2. ดานข้ันตอนการใหบริการ 
3. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
4. ดานเจาหนาท่ี ที่ใหบริการ 
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วิธีการวิจัย 
แปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 
1.1 เพศ 
1.2 อายุ 
1.3 ระดับการศึกษา 
1.4 สถานะของผูใชบริการ 
1.5 ทานไดรับบริการ 
1.6 ทานขอรับบริการ 

ตัวแปรตาม ไดแก 
ความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา-สงออกสินคาเกษตร ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ ในการใหบริการกับผูที่เขามารับบริการดานคุณภาพของผลิตภัณฑ ปจจัยการผลิตปศุสัตว ดานขั้นตอน
การใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานเจาหนาท่ีที่ใหบริการ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวทา
อากาศยานสุวรรณภูมิผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 

 
ขอบเขตดานเนื้อหา 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานเนื้อหาดังนี้ คือ การศึกษาความพึงพอใจของ
ผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังนี้ 1) ดานคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ ปจจัยการผลิตปศุสัตวและการใหบริการ 2)ดานข้ันตอนการใหบริการ 3) ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
4) ดานเจาหนาท่ี ที่ใหบริการ โดยวัดจากความคิดเห็นของประชาชนผูมารับบริการเปนสําคัญ 

 
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกผูมาใชบริการท่ี ดานกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ, จํานวน 
8,418 คนโดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางผูที่มารับบริการ จํานวน 372 คน เพื่อนําไปใชในการวิเคราะหขอมูลหา
ระดับประสิทธิผลการใหบริการของ ดานกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 
ขอบเขตดานระยะเวลา 

เร่ิมดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 
การวิเคราะหขอมูล 
1. การประมวลขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะหขอมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร ในการ

วิเคราะหขอมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1.1 ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของแบบสอบถามหลังจากดําเนินการสัมภาษณ

เพื่อใหไดแบบสอบถามที่ไดคาตอบที่สมบูรณครบตามจํานวนท่ีระบุไว 
 1.2 บันทึกขอมูลที่เปนรหัสลงในแบบบันทึกขอมูลและเครื่องคอมพิวเตอรตามลําดับ 
 1.3 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 1.4 ประมวลผลขอมูลตามจุดมุงหมายของการศึกษาวิจัย 
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2. การวิเคราะหขอมูลทําการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการศึกษาดังนี้ 
 2.1 วิเคราะหลักษณะกลุมตัวอยางท่ีทําการสํารวจโดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะหโดย

จําแนกกลุมตัวอยางตามสัดสวนของความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาท่ีดาน
กักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ ดวยสถิติความถี่และคารอยละ 

 2.2 วิเคราะหระดับความพึงพอใจใชจํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุมตัวอยางดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) ในการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยจากกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมและใชคาที (t-test) ในการ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยจากกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยกําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับไมเกิน .05 

เกณฑการแปลผล 
ในการวิจัยคร้ังนี้ กําหนดเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ย แบงเปน 5 ระดับ โดยหาความกวางของอัตราภาค

ชั้น ดังนี้ 

อันตรภาคชั้น =  

  =  

  = 0.8 
คาเฉลี่ย ระดับ 
4.21-5.00 ผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร มากท่ีสุด 
3.41-4.20 ผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร มาก 
2.61-3.40 ผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร ปานกลาง 
1.81-2.60 ผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร นอย 
1.00-1.80 ผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร นอยที่สุด 

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยเลือกใชสถิติในการวิเคราะหเพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะของขอมูลและตอบวัตถุประสงคดังนี้ 
1. สถิติพื้นฐานวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ รายได อาชีพและเขตที่อยูอาศัยวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ รอยละคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. วิเคราะหเปรียบเทียบระหวางตัวแปรตนกับความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร 

ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิดานคุณภาพของผลิตภัณฑ ปจจัยการผลิตปศุสัตวและการ
ใหบริการดานขั้นตอนการใหบริการ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานเจาหนาท่ีที่ใหบริการอยางตอเนื่องโดยใชสถิติ  
t-test และใชสถิติ One-way ANOVA 

3. ประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาท่ีดานกักกันสัตว
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใชคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 

�	

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



  

ผล/สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร 
ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูรับบริการตอความพึง
พอใจของผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาท่ีดานกักกันสัตวทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะตองการใหบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร ตอ
เจาหนาที่ดานกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประชาชนผูมารับบริการท่ีดาน
กักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิจํานวน 5,038 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรกําหนดขนาด
ตัวอยางไดจํานวนกลุมตัวอยาง 372 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีทาโร ยามาเน เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล
คือ แบบสอบถาม ประกอบดวยขอมูลทั่วไปของผูกรอกแบบสอบถาม ขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนผูที่เขามารับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแกสถิติคาเฉลี่ย(Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)สวนการทดสอบสมมติฐานใชคาสถิติ t-test ทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยจากกลุมตัวอยาง 2 กลุม ใชสถิติ One-way ANOVA ในการวิเคราะหหาความแปรปรวนแบบทางเดียว
และหากพบวาความแตกตางจะทําการทดสอบเปนรายคูดวยวิธีการ LSD โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซ่ึงผลการศึกษาจะนําเสนอตอไปนี้ 

 

อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาที่ดาน

กักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิผูวิจัยมีขอคนพบและประเด็นท่ีนาสนใจ ดังนี้ 
ผลการวิจัยความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาท่ีดานกักกันสัตวทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ สรุปไดวา 
ดานสถานที่ของการใหบริการ พบวา ประชาชนผูมารับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการนําเขา-

สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้
เพราะเนื่องจากกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรับการถายโอนภารกิจเกี่ยวกับ
การบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร มาจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 15 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป ดังนั้นจึงทําใหสถานท่ีใหบริการกับประชาชนผูมาติดตอ อาจจะยังไมเพียงพอ 
และทาอากาศสุวรรณภูมิเปนจุดที่มีประชาชนเขามาใชบริการเปนจํานวนมาก จึงอาจจะยังไมมีความพรอมของ
สถานท่ี ที่ใหบริการที่มากและดีเพียงพอตอการเขามารับบริการของประชาชน 

ดานขั้นตอนการใหบริการ พบวา ประชาชนผูมารับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการนําเขา-
สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจาก
การถายโอนภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โอนภารกิจใหกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณแทน ซ่ึงทางดานกักกันสัตวไดมีการใหบริการประชาชนผูมาตดิตอราชการในดานอื่นๆอยูแลง จึงมีความ
พรอมในการใหบริการใหความเสมอภาคและทัดเทียมกัน เพราะขั้นตอนการใหบริการท่ีชัดเจนอยูแลว ไดมีการ
จัดทําแผนผังการใหบริการหรือคูมือการใหบริการประชาชนไวอยางชัดเจนและเปดเผย มีการใหบริการดวยความ
เต็มใจ ใหบริการกับทุนคนดวยความเต็มใจและสมอภาคกัน สอดคลองกับ ศุภนิตย โชครัตนชัย (2536) การบริการ
เปนกระบวนการของการปฏิบัติตาเพื่อผูอื่นในอันท่ีจะทําใหผูอื่นไดรับความสุข ความสะดวกหรือความสบาย ผลของ
การศึกษาพบวาความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวทาอากาศ
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ยานสุวรรณภูมิ โดยรวมของแตละดานอยูในระดับมาก  

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก พบวา ผูมารับบริการ พึงพอใจตอการใหบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร 
ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพระวา มีประกาศการถาย
โอนภารกิจในวันที่ 29 เมษายน 2559 และใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงทําใหทางหนวยงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนําเขา -สงออก สินคาการเกษตร คือ
กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว อาจจะยังไมมีการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน จุดบริการ และส่ิงอํานวย
ความสะดวกตางๆอาจจะยังไมมีความพรอมในการรองรับการเขามารับบริการของประชาชนผูมาติดตอราชการ และ
รูปแบบการใหบริการอาจจะยังไมมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ซ่ึงในงานบางอยางอาจจะใชเวลานานเพ่ือคนหา
ขอมูลและทําความเขาใจกับขั้นตอนของการปฏิบัติงานในแตละเรื่อง สอดคลองกับกิตตพงศ ขลิบแยม (2541) 
การศึกษาการใหบริการของสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร จะอยูในระดับ มากและปานกลางเทากัน 

ดานเจาหนาที่ ที่ใหบริการ พบวา ผูมารับบริการ พึงพอใจตอการใหบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร 
ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อยูในระดับปานกลาง ดานการใหบริการของเจาหนาท่ีมีความ
พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง อาจจะมาจากเจาหนาท่ียังไมมีความพรอมและความรูในงานที่ไดรับถายโอนมา และ
ยังไมเขาใจในข้ันตอนของการปฏิบัติในแตละดาน ที่จะใหคําแนะนํา ปรึกษา และชวยในการแกไขปญหาไดดี
เทาที่ควร การเรียนรูงานจะเรียนรูไปพรอมๆกับการมาติดตอของประชาชนผูมารับบริการ ในบางครั้งก็มีการติดขัด
จากอุปกรณใชในการปฏิบัติซึ่งยังไมพรอมกับการปฏิบัติงานในแตละดาน แตเจาหนาท่ีมีความยิ้มแยมแจมใสในการ
ตอนรับและใหบริการ สอดคลองกับ เทพศักด์ิ บุญรัตพันธ (2536) ไดใหความหมายของการใหบริการสาธารณะวา
การที่บุคคลกลุมบุคคลหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาที่ที่เก่ียวของกับการใหบริการสาธารณะ 
 

ขอเสนอแนะ 
1. มีการรวมประชุมและวางแผนและกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารที่จะตองนํามาย่ืนในการมา

ติดตอ 
2. มีการจัดประชุม อบรมใหความรูกับเจาหนาท่ีหมุนเวียนสับเปลี่ยน ใหมีความรู และเรียนรูถึงข้ันตอน

ของการปฏิบัติงาน 
3. จัดทําคูมือและขั้นตอนการปฏิบัติงานใหชัดเจน ถาเกิดความสงสัยในข้ันตอนและเอกสารก็สามารถ

เปดดูและปฏิบัติตามได 
4. ความพรอมของเทคโนโลยีในการจัดทําเอกสารและออกใบอนุญาตการนําเขา – สงออก สินคา

การเกษตร 
5. มีการจัดสงเจาหนาที่เขารับการอบรม หรือการเรียนรูจากหนวยงานสังกัดเดิมกอนการถายโอน  
6. มีการประชาสัมพันธใหผูที่ตองนําเขา-สงออก ใหเขาใจวาสินคาประเภทใดบางท่ีจะตองนํามาขอ

อนุญาต 
 

เอกสารอางอิง 
กิตติพงศ ขลิบแยม, “การศึกษาการใหบริการของสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษา กรณีสํานักงานเขต
จตุจักร”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2541) 
ศุภนิตย โชครัตนชัย, การบริหารการบริการสูความเปนเลิศ, หนังสือท่ีระลึกประจําป เลมท่ี 10, (กรุงเทพมหานคร 

: สถาบันขาราชการพลเรือน, 2536),  
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ความสําเร็จของการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร 
 

Title Waste Management success of Juntuppet puplic corporation
 

ผูวิจัย    ธนา  บุตตะ 
    สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม 

ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยเร่ือง การจัดการขยะมูลฝอยของการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลจันทบเพชร อําเภอบานกรวด 

จังหวัดบุรีรัมย พ.ศ. 2559 – 2560 น้ีเปนการศึกษาถึงความสําเร็จในการจัดการขยะของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร 
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยองคประกอบของความสําเร็จ ในการจัดการขยะและบทบาทของผูนําชุมชนองคการ
บริหารสวนตําบลและประชาชนในการมีสวนรวมในการจัดการขยะของชุมชนเทศบาลจันทบเพชรรวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการจัดการขยะของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร  อําเภอบานกรวด  จังหวัดบุรีรัมย  ของคณะผูบริหาร เจาหนาท่ี
องคการเทศบาลจันทบเพชรผูนําชุมชนและประชาชนท่ีอาศัยอยูในเทศบาลโดยการใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
 ผูตอบสอบถามสวนใหญเปนหัวหนาครัวเรือนมีอายุระหวาง 51 - 60 ป ไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา      
มีอาชีพรับจางมีรายไดตอเดือนระหวาง 5,001 – 10,000 บาท 

ประชาชนในเทศบาลตําบลจันทบเพชร มีการจัดการขยะของครัวเรือนทุกวันสวนใหญเปนขยะท่ียอยสลายไดมี
การคัดแยกขยะกอนทิ้ง หรือกําจัดทุกครั้งโดยการฝงกลบและมีการคัดแยกขยะกอนแลวนําไปขายประชาชนมีสวนรวม 
ในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาล ในระดับคอนขางสม่ําเสมอ ต้ังแตการรวมคิดวางแผนการรวมดําเนินการ 
การรวมรับผลประโยชนและการรวมประเมินผล 
 

คําสําคัญ : ความสําเร็จของการจัดการขยะมูลฝอย 
 

ABSTRACT 
The purpose of this independent study was to study the success of waste management, 

waste management system, success factors of waste management, participation and roles 
ofcommunity leader, Sub District Administration Organization and people living in Juntuppet 
puplic corporration , and to study problems and obstacles of waste management in Juntuppet 
puplic corporration , Juntuppet Sub-District, Bankruad District, Buriram Province by 
usingquestionnaires and interviewing. Results of the study were as below. 

Most questionnaire respondents were family leader, aged between 51-60 years 
old,primary school level of education, working as employees salary between 5,001 – 10,000 
baht. People in Juntuppet puplic corporration rather regularly continually participate in 
wastemanagement in the process of planning, conducting, benefit taking and evaluating. 

Key Words : Waste Management success
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บทนํา 
ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในปจจุบันพบวามีมากมายท่ีกอใหเกิดความเดือดรอนและสงผลกระทบตอคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนไมวาจะเปนปญหาน้ําเสียปญหามลพิษทางอากาศปญหาขยะและส่ิงปฏิกูลเปนตนจากผลการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน ที่มีตอปญหามลพิษของประเทศไทยท่ีวิกฤติที่สุดพบวาประมาณหนึ่งในส่ีของผูใหสัมภาษณ
จัดลําดับใหปญหาภาวะโลกรอนเปนปญหาที่วิกฤติที่สุดในปจจุบันและปญหามลพิษท่ีวิกฤติในลําดับรองลงมาคือปญหา
ขยะ (ระบบออนไลน : สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2552) โดยขยะที่เพิ่มข้ึนเปนผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการเพิ่มข้ึนของประชากรในรอบ 10 ปที่ผานมาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนท่ัวประเทศมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องใน
ปพ.ศ. 2539 มีปริมาณขยะชุมชน 13.2 ลานตันในปพ.ศ. 2548 ปริมาณขยะเพิ่มข้ึนเปน 14.3 ลานตันซึ่งคิดเปนอัตรา
การเพิม่เฉล่ียรอยละ 1.0 ตอป (ระบบออนไลน( 

ผลที่มีการจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม,16/11/2553)  และจากสรุป
สถานการณมลพิษของประเทศไทยป  2551 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมคาดวาจะมีปริมาณขยะ
มูลฝอยเกิดขึ้นทั่วประเทศประมาณ  15.04 ลานตันหรือวันละ 41,213 ตันเพ่ิมข้ึนจากป 2550 ประมาณ 0.32  ลานตัน
หรือรอยละ 2.18  (ระบบออนไลน : สรุปสถานการณมลพิษของประเทศไทยป  2551,16/11/2553) โดยสัดสวนรอยละ 
20 ของปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดเปนขยะท่ีเกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและรอยละ30เกิดขึ้นในเขตเทศบาลและ
เมืองพัทยาสวนท่ีเหลือเปนขยะท่ีเกิดขึ้นนอกเขตเทศบาลนอกเหนือจากปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึนแลวการกําจัดขยะของ
ภาครัฐยังไมเพียงพอตอปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งนี้การประเมินมูลคาความเสียหายจากขยะโดยการประเมินตนทุนความ
เสียหายจากมลพิษจากขยะท่ีภาครัฐไมสามารถจัดการไดมีคาเฉลี่ย 5 ป (พ.ศ. 2542-2546) เทากับ  4,797 ลานบาทตอ
ปผลการจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม, 16/11/2553) 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาองคประกอบของความสําเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร  

อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย 
2. เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร  อําเภอบานกรวด  จังหวัด

บุรีรัมย 
3. เพื่อศึกษาบทบาทของผูนําชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชรและประชาชนในการเขาไปมีสวนรวมในการ

จัดการขยะของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร และเพื่อศึกษาถึงปญหาอุปสรรคในการจัดการขยะ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

ความสําเร็จในการจัดการขยะของชุมชน
เทศบาลตําบลจันทบเพชร 
- ลดปญหาขยะของชุมชน 
- ชุมชนมีแนวทางการจัดการขยะอยาง

ถูกตอง 
- ชุมชนสะอาดปราศจากขยะอากาศสดใส 
- จํานวนครัวเรือนที่เขารวมการคัดแยกขยะ

ในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 
- มีการจัดการขยะโดยชุมชนเพื่อชุมชน 
- เปนชุมชนตนแบบในการศึกษาเรียนรูดาน

การจัดการขยะมูลฝอยแกชุมชนอ่ืน 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
- อาชีพ รายได 
- ระยะเวลาที่อยูอาศัย 
- จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

บทบาทของผูนําชุมชน 
- ผูใหญบาน อสม. สท. 
- คณะกรรมการหมูบาน,กองทุน 
- เจาหนาท่ีสาธารณสุขเทศบาล 
 

รูปแบบการจัดการขยะ 
- ตลาดนัดขยะ 
- การทําปุยหมัก 
- การทําน้ําหมักชีวภาพ 
- การประกวดหมูบานประดับดาว 

การสงเสริม/สนับสนุนจากอบต. 
- การประชาสัมพันธรณรงคใหความรูการ

ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน 
- การจัดกิจกรรมสงเสริมกระตุนการดําเนิน

กิจกรรมของชุมชน 
- การจัดตั้งอาสาสมัครผูนําคณะทํางานใน

เทศบาล 

การมีสวนรวมของประชาชน 
- รวมคิดวางแผน 
- รวมทํากิจกรรม 
- รวมรับผลประโยชน 
- รวมประเมินผล 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสําเร็จในการจัดการขยะของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบ

เพชร เปนวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงมีรายละเอียดระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้ 
ประชากรเปาหมาย 
ในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้กําหนดประชากรและกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาเปน 2 กลุม ไดแก 

1) กลุมตัวอยางผูใหขอมูลหลัก ประกอบดวย รองนายกเทศบาล นิติกร ผูใหญบานและตัวแทนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน 

2) กลุมหัวหนาครัวเรือนหรือคูสมรสทุกครัวเรือนท่ีอาศัยในเทศบาลตําบลจันทบเพชร 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยผูวิจัยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเปน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้แบบสอบถามประกอบดวยเนื้อหา 5 สวนดังนี้ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาลตําบล

จันทบเพชร 
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของกลุมผูนําชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาลตําบลจัน

ทบเพชร 
สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดการขยะในชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร 
สวนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทขององคการเทศบาลตําบลจันทบเพชรในการจัดการขยะมูลฝอยใน

ชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร 
สวนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสําเร็จในการจัดการขยะของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร เ ม่ือสราง

แบบสอบถามเสร็จแลวผูวิจัยไดนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาในสิ่งท่ีตองการวัด
จากนั้นไดนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมประชากรในพ้ืนท่ีหมูบานของเทศบาลตําบลจันทบเพชร อําเภอบาน
กรวด จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 20 คน เพื่อนํามาวิเคราะหหาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามไดคาความเที่ยง
เทากับ 0.97 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงที่ทําการศึกษาดังนี้ 
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

วิธีเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามปลายเปดและปลายปด (ขอมูลเชิงปริมาณ) จากกลุมประชากรทุกครัวเรือนท่ีมีผู
อาศัยในเทศบาลตําบลจันทบเพชร ซ่ึงไดแกหัวหนาครัวเรือนหรือคูสมรสจํานวน 164 ครัวเรือนเพ่ือรวบรวมขอมูลที่
สัมพันธตอการจัดการขยะชุมชนเทศบาล ตลอดจนความคิดเห็นขอเสนอแนะ 
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

ผูศึกษาวิจัยไดศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของซึ่งประกอบดวยหนังสือเอกสารสิ่งพิมพตางๆตลอดจน
สื่ออิเลคทรอนิกสขอมูลเครือขายออนไลนอินเทอรเน็ตที่เก่ียวของกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน 
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การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล 
ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากแบบสอบถามท้ังหมดผูวิจัยไดนํามาตรวจสอบความถูกตองและบันทึกรหัสลง

โปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS  
เกณฑในการแปลคา 

ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชรใน
แบบสอบถามแบงเปน 5 ระดับ 
เกณฑการแปลผลไดกําหนดการแปลผลตามเกณฑการใหคะแนนแบบArbitrary weighting Method ดังนี้ 

อันตรภาคชั้น  =  คาพิสัย 
          จํานวนชั้น 

 คาพิสัย   =  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
      จํานวนชั้น 

=  5 – 1 
              5 
    =  0.80 
เกณฑวัดระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการขยะของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชรของกลุมประชากร คือ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึงเขารวมกิจกรรมนั้นสม่ําเสมอ / ตอเนื่อง / มาก / มีการดําเนินการอยาง 
ตอเนื่อง / จริงจัง / มีผลการดําเนินงาน อยางมาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึงเขารวมกิจกรรมน้ันคอนขางสม่ําเสมอ/ คอนขางตอเนื่อง / คอนขางมาก / มี
การดําเนินการคอนขางสม่ําเสมอ /คอนขางจริงจัง / มีผลการดําเนินงานคอนขางมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึงเขารวมกิจกรรมบางครั้งไมตอเนื่อง /ไมสม่ําเสมอ /พอประมาณ / 
ดําเนินการแตไมคอยตอเนื่อง / ไมคอยจริงจัง / มีผลการดําเนินงานพอประมาณ 

คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึงเกือบไมไดเขารวมกิจกรรม / เขารวมนอย / ไดนอย / มีการดําเนินการแตไม
จริงจัง / ไมตอเนื่อง / มีผลการดําเนินงานนอย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึงไมเคยรวมกิจกรรม / ไมไดรับ / ไมมีการดําเนินการเลย / ไมมีผลการ
ดําเนินงานเลย 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาสรุปได ดังนี้ 

สวนที่ 2 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร มีคาเฉล่ียรวมท่ี 3.98  
สวนที่ 3 บทบาทของกลุมผูนําชุมชนในการจัดการขยะของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร มีคาเฉล่ียรวมอยูที่ 4.34  
สวนที่ 4 รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร มีคาเฉล่ียรวมอยูที่ 4.37  
สวนที่  5 บทบาทของเทศบาลตําบลจันทบเพชรในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร   

มีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.32  
สวนที่ 6 ความสําเร็จในการจัดการขยะของเทศบาลตําบลจันทบเพชร มีคาเฉล่ียรวมอยูที่ 4.30  
สวนที่ 7 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
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จากผลการศึกษาพบวาในการดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร  ท่ีมีปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานสามารถสรุปได 2 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมของประชาชนพบวายังมีครัวเรือนซึ่งมีผูอยู
อาศัยที่เปนบุคคลนอกพ้ืนที่มาสรางบานเรือนและพักอาศัยเปนคร้ังคราวจํานวน 27 ครัวเรือนท่ีไมไดเขารวมและปญหา
อุปสรรคในดานงบประมาณในการดําเนินโครงการพบวาในการดําเนินโครงการแกไขปญหาขยะของชุมชนเทศบาลตําบล
จันทบเพชรและไดรับการสนบัสนุนงบประมาณในจํานวนจํากัด และขาดการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่องสงผลให
การขยายผลในการดําเนินกิจกรรม ไมสามารถดําเนินการไดอยางหลากหลายได 

ดังนั้นจึงไดมีสรุปขอเสนอแนะในการดําเนินงานการแกไขปญหาขยะของชุมชนในเทศบาลจันทบเพชร เพ่ือใช
แกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการดําเนินงาน และเพื่อพัฒนาการดําเนินงานแกไขปญหาขยะของชุมชนใหยั่งยืนข้ึนคือ 
ควรกําหนดมาตรการในการทําใหครัวเรือนที่ยังไมเขารวมโครงการไดเขารวมโครงการเชนการเคาะประตูบาน เพื่อให
ความรูอยางจริงจังในการแกไขปญหาขยะของชุมชนควรแสวงหางบประมาณมาในการสนับสนุนการดําเนินงาน การ
แกไขปญหาขยะของชุมชนทั้งจากหนวยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เก่ียวของและจากกองทุนแกไขปญหาขยะของชุมชน
เทศบาลตําบลจันทบเพชรเองควรเพ่ิมพูนความรู ในการจัดการขยะในรูปแบบตางๆใหที่มีความหลากหลายอยางเปน
ประจําและตอเนื่องและทายที่สุดควรสรางความยั่งยืนสรางทายาทการตอยอดในการดําเนินงานของชุมชนเพ่ือรองรับใน
อนาคตหากหมดวาระคณะกรรมการหมูบานชุดนี้เพื่อความย่ังยืนในการแกไขปญหาขยะของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบ
เพชร ตอไป 
 

อภิปรายผล 
ในการศึกษาครั้งนี้มีผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงค ไวในการศึกษาวิจัยไวดังนี้  คือ เพ่ือศึกษาองคประกอบของ

ความสําเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชรเพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
บทบาทของประชาชนในชมุชนนีแ้ละบทบาทของผูนาํชมุชนบทบาทของเทศบาลตาํบลจันทบเพชร ในการจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร และเพ่ือใชศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะของชุมชนและจาก
ผลการศึกษาสามารถนํามาอภิปรายไดดังตอไปนี้ 

ในสวนของการมีสวนรวมของภาคประชาชนพบวาประชาชนชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชรไดเขามามีสวน
รวมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนคอนขางสม่ําเสมอต้ังแตการรวมคิดหาสาเหตุของปญหาขยะท่ีเกิดขึ้นและเสนอ
แนวทางแกปญหารวมดําเนินกิจกรรมในทุกกิจกรรมรวมทั้งรวมไดรับผลประโยชนที่เกิดขึ้น จากการดําเนินกิจกรรมนี้
และรวมประเมินผลการดําเนินกิจกรรมของชุมชนคอนขางสม่ําเสมอโดยยังมีประชาชนในบางครัวเรือนที่ยังไมเขารวม
โครงการแกไขปญหาขยะของชุมชนเนื่องจากเปนครัวเรือนท่ีมีผูอาศัยจากตางถ่ินเขามาต้ังบานเรือนและไมไดพักอาศัย
ประจําอยูในชุมชน สงผลใหยังมีปญหาขยะอยูบางเล็กนอยที่เปนขอเสนอแนะใหชุมชนในการหาแนวทางแกไขตอไป 

สําหรับกลุมผูนําชุมชนท่ีประกอบไปดวยผูใหญบานในเขตของเทศบาลตําบลจันทบเพชรคณะกรรมการกองทุน
ขยะเทศบาลตําบลจันทบเพชรสมาชิกองคการเทศบาลตําบลจันทบเพชรไดมีสวนรวมในความสําเร็จของการจัดการขยะ
ในชุมชนโดยมีบทบาทอยางตอเนื่องจริงจังในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนโดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการจัดการขยะของชุมชนเร่ิมตั้งแตการเขารวมเสนอปญหาแนวทางแกไขปญหาการรวมเปนคณะกรรมการในการ
ดําเนินการรวมรับผลประโยชนและประเมินผลการดําเนินงานรวมกันท้ังยังเปนแกนนําในการรณรงคประชาสัมพันธให
ความรูประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการขอรับการสนับสนุนความรูและงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมในการ
แกไขปญหาขยะของชุมชน 
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นอกจากนี้จากผลการศึกษายังพบวาบริบททางสังคมของชุมชนเทศบาลซึ่งเปนชุมชนเล็กๆชุมชนด้ังเดิมมี
ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมเปนระบบเครือญาติมีความอบอุนของครอบครัวมีการปลูกจิตสํานกึใหประชาชนในชุมชนไดรัก
บานเกิดทําใหเกิดความรวมมือความสามัคคีที่จะแกไขปญหารวมกัน สงผลใหชุมชนเขมแข็งสามารถดําเนินงานในการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนใหประสบความสําเร็จไดและยังพบปญหาและอุปสรรคในดานการขาดการสนับสนุน
งบประมาณ มาอยางตอเนื่อง 

กลาวโดยสรุป คือ ความสําเร็จของการจัดการขยะของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร เกิดจากการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในชุมชนท้ังจากประชาชนในชุมชนท่ีเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชนนี้ ในทุก
ประเด็นอยางคอนขางสม่ําเสมอและต้ังแตการรวมคิดวางแผนการรวมดําเนินการการรวมรับผลประโยชนและการรวม
ประเมินผลโดยมีผูนําชุมชนซ่ึงมีบทบาทที่สําคัญอยางตอเนื่องจริงจังในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเชนการเปด
โอกาสใหประชาชนท่ีเขารวมดําเนินการในขั้นตอนตางๆและเปนแกนนําในการดําเนินงานการแกไขปญหาขยะมูลฝอย
ของชุมชนนี้และในเทศบาลตําบลจันทบเพชร อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมยซึ่งมีบทบาทในการจัดการขยะของชุมชน
ตลอดมีอยางตอเนื่องจริงจังทั้งการสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานและการใหความรูและการประสานงานการ
ดําเนินงานของชุมชนบนหลักการที่วา “มุงแกไขปญหามูลฝอยที่ตนเหตุแบบยั่งยืน” โดยใชงบประมาณนอยเพื่อ
ประโยชนที่มากและมุงแกไขสรางภูมิคุมกันขยะมูลฝอยโดยท่ีมีชุมชนบนหลักการท่ีวา  “ขยะท่ีเกิดจากครัวเรือนตอง
กําจัดโดยครัวเรือน” จึงสงผลใหเกิดรูปแบบการจัดการขยะของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร ที่มีความเหมาะสมและ
มีผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการขยะ 
 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาการจัดการขยะของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร พบวายังมีประชาชนสวนหนึ่งจํานวน 27 

ครัวเรือนจาก 164 ครัวเรือนนี้ ผูที่ไดทําการศึกษาจึงมีขอเสนอแนะเพื่อเปนประโยชนตอชุมชนเทศบาลตําบลจันทบ
เพชรในการพัฒนาการจัดการขยะของชุมชนตอไปและเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป ดังตอไปนี้ 

1) ควรมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการดําเนินกิจกรรมการจัดการขยะของชุมชนท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตและ
บริบทของชุมชนใหมีความหลากหลายมากข้ึน 

2) ควรมีการพัฒนากิจกรรมการอบรมในดานอื่นๆที่เก่ียวของเพ่ิมเติมเชนในดานการรักษาและฟนฟูสิ่งแวดลอม
ดินอากาศ น้ํา ใหกับกลุมประชาชนทุกระดับรวมถึงเยาวชนนักเรียนนักศึกษา 

3) ควรปลูกฝงจิตสํานึกใหกับประชาชนในการจัดการขยะในทุกพื้นท่ีทั่วประเทศเพื่อใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจผลกระทบ จากการดําเนินโครงการการจัดการขยะของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร เพิ่มมากขึ้น 
 

บรรณานุกรม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม .2556.“ไดสรุปสถานการณมลพิษของประเทศไทยป  2551”          

[ระบบออนไลน]. แหลงที่มา http://www.verdantplanet.org (16 พฤศจิกายน 2557) 
กระทรวงมหาดไทยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น . 2543. มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล. 

กรุงเทพฯ. 2549. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, กรุงเทพฯ  
กิ่งแกว กุดโอภาส. 2543. “กระบวนการและขายความรวมมือในการจัดการขยะมูลฝอยขององคกรในเขตพ้ืนที่องค

การบริหารสวนตําบลหนองจอม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม”.การคนควาแบบอิสระศิลปศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอมบัณฑิต วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
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เจริญ ภัสสะ    )2540  ( ไดกลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชน (People’s participation) หรือการมีสวนรวม          
ของชุมชน หมายถึง ความพรอมและโอกาสที่ทั้งฝายรัฐบาล 

ชูชีพ ศิริ   .2549  . “การจัดการขยะในเขตเทศบาลตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม”  การคนควาแบบ
อิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ทวีทอง หงษวิวัฒน  .2527 . การมีสวนรวมของชุมชน   :นโยบาย และกลวิธี .กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภา การพิมพ. 
ธนาพร ประสิทธิ์นราพันธุ  .2544 . “การจัดการขยะชุมชนบานดงมอนกระทิง เทศบาลนครลําปาง” การคนควาแบบอิสระ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษยและส่ิงแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
ธีระพงษ แกวหาวงศ (2543) ไดสรุปแนวคิดการมีสวนรวมตามข้ันตอนการพัฒนาเปนการวัดเชิงคุณภาพ ออกเปน 5 

ขั้นตอน 
นเรศ สงเคราะหสุข  )2541 ( ไดใหความหมายของการมีสวนรวมในลักษณะที่เปนกระบวนการของการพัฒนา ต้ังแต

ตนจนสิ้นสุดกระบวนการ 
นรินทรชัย พัฒนพงศา  ) 2546) ไดกลาววา ระดับการมีสวนรวมตามหลักการทั่วไปอาจแบงเปน 5 ระดับ 
บัญชา สุวรรณสิทธิ์   2550  . “การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิดของเทศบาลตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม”.การคนควาแบบอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
ปวันพัสชร บุญยะชัยชนะ   .2552 .  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะเชียงใหมการคนควาแบบอิสระ 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง การปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
เปรมมิกา ปลาสุวรรณ   .2549  . “การรับรูและปจจัยที่มีผลตอการรับรูตอการจัดการขยะพลาสติกของประชาชน          

เขตตําบลน้ําแพร อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม”.การคนควาแบบอิสระ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ  .ศ.2535  . “ปฏิกูล นิยามและความหมาย”. ระบบออนไลน . แหลงท่ีมา .  
http://th.wikipedia.org ( 17 กันยายน 2553(  

พระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษคุณภาพสิ่งแวดลอม  .2535  . ปฏิกูล นิยามและความหมาย  .   ]ระบบออนไลนไ.[           
แหลงที่มา. http://th.wikipedia.org ( 17 กันยายน 2553(  

ไพรัตน เตชะรินทร  .2527 . นโยบายกลวิธีมีสวนรวมของชุมชนในยุทธศาสตรการพัฒนา 
พูลศักดิ์ ประณุทนรพาล  ) 2540) สรุปวาการจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยที่ดีไมได 
ไพรินทร กาไวย   .2553  .ตลาดนัดขยะ หมู  3  ตําบลน้ําแพร อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม   .เอกสาร สัมมนา         

“โครงการสรางความเขมแข็งแกชุมชนในการแกไขปญหาวิกฤตหมอกควัน” วันที่ 4 มิถุนายน 2553 เชียงใหม . 
มาริสา สุรินทร  .  2551  . “การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเพ่ือนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการในเขตเทศบาล

ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม”.การคนควาแบบอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยเชียงใหม  

ราชบัณฑิตสถานป   .2530  . พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ  .ศ.2525.พิมพศ ครั้งท่ี 5 . กรุงเทพฯ   :บริษัท              
อักษรเจริญทัศน จํากัด. 

วิชัย ลักษณรุจิ   .2541  . “การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมของครัวเรือน     :กรณีชุมชนบานหลวย เทศบาลเมือง
ลําพูน”.การคนควาแบบอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษยกับส่ิงแวดลอม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม . 
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วันชัย วัฒนศัพท    )2543  (ใหความหมายกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนวาเปนกระบวนการซึ่งสาธารณชนมี   
ความเปนหวงกังวลมีความตองการและมีทักษะท่ีมีสวนรวมกับรัฐในการตัดสินใจกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

วันชัย วัฒนศัพท (2544) ไดกลาวถึงความสําคัญของการมีสวนรวมไว 8 ประการ 
สมนึก ปญญาสิงห  ) 2542) ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของการมีสวนรวมของชุมชน 
วิโรจน รูปดี   .2547  . “การมีสวนรวมของประชาชนในการแยกประเภทขยะของเทศบาลเมือง เพชรบูรณ ”.             
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช ในในการปฏิบัติหนาท่ี

ของกํานันผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 5 ดาน ไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความ
มีภูมิคุมกัน เง่ือนไขความรู และเง่ือนไขคุณธรรม ของกํานัน ผูใหญบานในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี เก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกการแจงแจงความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพ่ือใชบรรยายลักษณะขอมูลและทดสอบสมมติฐาน ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ทดสอบคา T-test และ F-test วิธีสหสัมพันธขแบบเพียรสัน(Pearson product moment correlation) 
ทดสอบหาความสัมพันธโดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบวา 

ระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในในการปฏิบัติหนาท่ีของกํานันผูใหญบาน ในเขต
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.05 เมื่อจําแนกเปนรายดานสามารถ
เรียงลําดับการนําไปประยุกตใชในในการปฏิบัติหนาที่ของกํานันผูใหญบาน ดานความมีเหตุผล มีระดับสูงสุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.17 ดานเงื่อนไขคุณธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 ดานความมีภูมิคุมกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 ดานเง่ือนไ ข
คุณธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 ดานความพอประมาณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 และจากการทดสอบสมมติฐานพบวา 
กํานัน ผูใหญบาน ที่มี เพศ,อายุ,ระดับการศึกษาและระยะเวลาการดํารงตําแหนงท่ี แตกตางกันมีการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน แตกตางกันไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 

 
คําสําคัญ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, กํานัน ผูใหญบาน, ประยุกตใช 
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ABSTRACT 
This research was to investigated application of the sufficiency economy philosophy to 

management by sub-district Headman and Village Headman of mueang udon thani district 
udon thani in 5 aspects namely enough, reasonable, self-Immunity , knowledge condition and 
moral conditions sub-district Headman and Village Headman of mueang udon thani district 
udon thani. Questionnaires were used as a tool to collect the data. Frequency, percentage, mean 
as well as standard deviation were used to analyze the data. Hypotheses were set and tested by 
one-way ANOVA , t-test , f-test and the Pearson Product Moment Correlation are applied in 
this study at the significant level of 0.01

Overall, level of application of the sufficiency economy philosophy to management by 
sub-district Headman and Village Headman of mueang udon thani district udon thani in 5

aspects at a high level ( = 4.05). When the individual aspects were considered, it was found that 
reasonable ( = 4.11). , moral conditions( = 4.11)., self-Immunity( = 4.03), knowledge 
condition( = 4.01). and enough( = 3.95) were at a high level. The successful practices of the 
hypothesis concept application of the sufficiency economy philosophy to management in this 
community were statistically different at the significant level of 0.01 according to the different 
genders, ages, education level and work experience

Key words :  Sufficiency Economy Philosophy, Sub-district Headman Village 

Headman, Application 
 

บทนํา 
การพัฒนาประเทศไทยในอดีตที่ผานมา ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1-7 ไดมุงเนนการ

ใชแนวคิดทางตะวันตกมาใชในการพัฒนา และการดําเนินชีวิต โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาประเทศสูประเทศ
อุตสาหกรรม และลดความสําคัญของภาคเกษตรกรรมซ่ึงเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญและเปนอาชีพหลักของประชากรไทย ทํา
ใหเกิดความไมสมดุลในการพัฒนาประเทศ แรงงานคนเคลื่อนยายจากตางจังหวัดเขาสูเมือง เพื่อรับจาง และประกอบ
อาชีพในภาคอุตสาหกรรม มีการพึ่งพาตางประเทศ เชน การกูยืมเงิน การใชวัตถุดิบ เครื่องจักร เทคโนโลยี ทําให
ประเทศประสพปญหาถดถอยทางเศรษฐกิจ สงผลใหสถานบันการเงินและหนวยงานธุรกิจตางๆ อยูในฐานะลมละลายมี
ภาระตองชําระหนี้จํานวนมาก ซึ่งเปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดวิกฤตภาวะเศรษฐกิจ ใน ป พ.ศ. 2540 ในทามกลางวิกฤต
นั้น ประเทศไทยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช โดยไดทรงพระราชทาน
พระบรมราโชวาทแกประชาชนชาวไทย เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ถึง
ความสําคัญในการปรับทิศทางการพัฒนาประเทศสูแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทรงพระราชทานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนแนวทางดําเนินชีวิต ใหสามารถใชเปนแนวทางเพ่ือใหประเทศไทยผานพนวิกฤตเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้น ซึ่งหลักสําคัญชองเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาท่ีตั้งอยูบนทางสายกลาง ความไมประมาท พึ่งตนเอง โดย
คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีการสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใชความรู เ พ่ือใหทันเทาการณที่เกิด
ความเปล่ียนแปลงไดอยางรวดเร็ว ซึ่งตอมาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงพระราชทานใหแกปวงชนชาวไทย ก็
ไดรับความสนใจอยางกวางขวางจากทั้งจากทุกภาคสวนในประเทศไทย และแพรหลายสูตางประเทศ 
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เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
ภายนอก ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชใน
การวางแผนและการดําเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่
เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปน
อยางดี  

ในปจจุบันหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกตใชไดกับทุกหนวยงาน ชุมชน และองคกรตางๆ ให
สามารถดําเนินงานอยูไดทานกลางสภาวะสังคมและสภาพแวดลอมในทองถ่ินตางๆ ไดอยาง เหมาะสม ซ่ึง หมูบาน เปน
รูปแบบการปกครองลักษณะปกครองทองที่ นับเปนเขตการปกครองขนาดเล็กที่สุดของประเทศไทย ซ่ึงในการปกครอง
หมูบาน จะเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช 2457 โดยกําหนดใหหมูบาน มี ผูใหญบาน 
ทําหนาที่ปกครองหมูบาน และมีผูชวยผูใหญบาน โดยผูใหญบานจะถูกเลือกข้ึนมาจากประชากรในหมูบานนั้น แลวจึง
ไดรับแตงตั้งจากนายอําเภอทองที่ ผูใหญบานนับไดวาเปนสถานบันท่ีมีความผูกผันกับสังคมไทยมาอยางชานาน  ทําให
ผูใหญบานนั้นมีความสําคัญในการปกครองในฐานะท่ีเปนผูประสานงานระหวางหนวยงานรัฐเอง และหนวยงานรัฐกับ
ประชาชน เปนบุคคลที่มีความใกลชิดกับประชาชนในพื้นท่ีมากที่สุด 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในในการปฏิบัติหนาท่ีของกํานันผูใหญบาน 

ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 
1 เพื่อศึกษาการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการปฏิบัติหนาท่ีของกํานัน ผูใหญบาน ใน

เขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของกํานัน ผูใหญบานในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกตในการปฏิบัติหนาท่ี 
3 เพื่อศึกษาความสัมพันธของการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการปฏิบัติหนาท่ีของ

กํานัน ผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
งานวิจัย การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการปฏิบัติหนาท่ีของกํานัน ผูใหญบาน ในเขต

อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยกําหนดกรอบแนวคิดวิจัยดังตอไปนี้ 
 
ตัวแปรตน (Independent Variables)   ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการปฏิบัติหนาท่ี ของกํานัน ผูใหญบาน 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซึ่งผูวิจัยได
ดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร ไดแก กํานัน ผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จํานวน 20 ตําบล 237 หมูบาน จํานวนกํานัน

และผูใหญบาน รวม 237 คน กลุมตัวอยาง ไดแก กํานัน ผูใหญบาน ในเขต อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดย
กําหนดคํานวณจากสูตรของ Taro Yamane ระดับความเชื่อมั่น99% สัดสวนความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.01 ตามวิธี
ของ ยามาเน (Taro Yamane) ไดประชากรกลุมตัวอยาง 232 คน 

 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ในครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม(Questionnaire) จํานวน 1 ชุด

ประกอบดวย 2 ตอน ไดแก 
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ  
ตอนที่ 2 เปนแบบวัดการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการปฏิบัติหนาท่ีของกํานัน 

ผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีรายการวัดการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ของกํานัน ผูใหญบานใน 5 ดาน คือ ดานการความพอประมาณ , ดานความมีเหตุผล ,
ดานความมีภูมิคุมกัน,ดานเงื่อนไขความรู ,ดานเงื่อนไขคุณธรรม รวม 20 ขอ 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ  

- อายุ  

- ระดับการศึกษา  

-ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  

การนําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ของกํานัน 

ผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานี   

- ดานความพอประมาณ 

- ดานความมีเหตุผล 

- ดานความมีภมูิคุมกัน 

- ดานเง่ือนไขความรู 

- ดานเง่ือนไขคุณธรรม 
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เกณฑการใหคะแนนกําหนดการใหคะแนนตามระดับการนําไปประยุกตใชดังนี้ ตอบ มากท่ีสุด 5 คะแนน ตอบ 
มาก 4 คะแนน ตอบปานกลาง 3 คะแนน ตอบนอย 2 คะแนน ตอบนอยที่สุด 1 คะแนน  
 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม  
 2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ 
 3. สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
 4. เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
 5. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหอาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา( Content 
Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคาดัชนี
ความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคาIOC ตั้งแต .67–1.00 
 6. นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง แลวนําผลการทดลองมาใชคํานวณ
เพื่อหาคาความเท่ียง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธแอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบัค 
(Cronbach) เทากับ .97 
 7. นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอท่ีอาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและจัดพิมพ
แบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย ถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 
 2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล 
 3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 
 4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 

การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ โดยนําแบบสอบถามที่สํารวจมาได มาวิเคราะหประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เพื่อทดสอบสมมติฐานคร้ังนี้ ประกอบดวย 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก  

1.1 คารอยละ (Percentage) เพื่อใชอธิบายขอมูลปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได และชวงเวลาท่ีมารับบริการ 

 1.2 คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชอธิบายเกี่ยวกับ
ความรูความเขาใจดานกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก  
2.1 การทดสอบแบบที แบบอิสระ (Independent Sample t-test) ใชทดสอบความแตกตางของตัว

แปรตาม จําแนกตามตัวแปรอิสระที่มี 2 ระดับ/กลุม 
2.2 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ใชทดสอบความแตกตางของตัว

แปร จําแนกตามตัวแปรอิสระที่มีมากกวา 2 ระดับ/กลุมขึ้นไป 
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2.3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดวยวิธีของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) เพื่อใชทดสอบคามสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามคานัยสําคัญทางสถิติที่ใชในการวิเคราะห
คร้ังนี้ กําหนดไวที่ระดับ 0.01 

 

สรุปผลการวิจัย 
ผลสรุปขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล เพศ พบวากํานัน ผูใหญบานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย 

จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 89.66 และเปนเปนเพศหญิง 24 คน คิดเปนรอยละ 10.34 อายุ พบวากํานัน 
ผูใหญบานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 50 ปขึ้นไป จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 52.60 รองลงมา อายุ 46-50 
จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 32.80 รองลงมา อายุ 41-45 ป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 10.30 และ อายุไมเกิน 
40 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 4.30 ระดับการศึกษา กํานัน ผูใหญบาน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จบ
การศึกษาระดับ มัธยมศึกษา จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 58.60 รองลงมา จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา จําวน 
60 คน คิดเปนรอยละ 25.90 รองลงมา จบการศึกษาระดับ อนุปริญญา จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 11.20 และ จบ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ข้ึนไป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 4.30 ระยะเวลาการดํารงตําแหนง กํานัน ผูใหญบาน 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ดํารงตําแหนง 0-5 ป จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 52.20 รองลงมาดํารงตําแหนง 6-
10 ป จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 24.60 รองลงมาดํารงตําแหนง 11-15 ป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 18.10 
และ ดํารงตําแหนง 16 ปขึ้นไป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 5.20 และระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในในการปฏิบัติหนาที่ของกํานันผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  โดยภาพรวมพบวา 
ระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในในการปฏิบัติหนาที่ของกํานันผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ใน 5 ดานประกอบดวยดานความพอประมาณ,ความมีเหตุผล,ความมีภูมิคุมกัน,เงื่อนไขความรู 
และเงื่อนไขคุณธรรม โดยรวมอยูในระดับมาก 

 

อภิปรายผล 
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในในการ

ปฏิบัติหนาที่ของกํานันผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  โดยภาพรวมพบวา ระดับการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในในการปฏิบัติหนาท่ีของกํานันผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.05.565 เม่ือจําแนกเปนรายดานสามารถเรียงลําดับการนําไป
ประยุกตใชในในการปฏิบัติหนาที่ของกํานันผูใหญบาน ดานความมีเหตุผล มีระดับสูงสุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 
รองลงมาคือ ดานเงื่อนไขคุณธรรม ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 รองลงมาคือ ดานความมีภูมิคุมกัน ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 
4.03 รองลงมาคือ ดานเงื่อนไขคุณธรรม ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 และท่ีอยูลําดับสุดทายคือ ดานความพอประมาณ ซึ่ง
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 ซึ่งทั้ง 5 ดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับ ผลการศึกษาของ นางสาวบุษยา ม่ันฤทธ์ิ (2556) 
ศึกษาเร่ืองการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการบริหารจัดการของผูบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดนครปฐม นอกจากน้ียังสอดคลองกับการวิจัยของ นางสาวนภาพรรณ วงศมณี (2556) ศึกษาเรื่อง การนํา
แนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต : กรณีศึกษาชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย โดยพบวา มีการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับมาก 
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สรุปผลการเปรียบเทียบการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการปฏิบัติหนาท่ีของกํานัน
ผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามเพศ แสดงใหเห็นวาการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชในในการปฏิบัติหนาที่ของกํานันผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  จําแนก
ตามเพศใน 5 ดาน คือ ดานการความพอประมาณ,ดานความมีเหตุผล,ดานความมีภูมิคุมกัน,ดานเง่ือนไขความรู,ดาน
เงื่อนไขคุณธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

สรุปผลการวิเคราะหความแปรปรวนการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในในการปฏิบัติหนาท่ี
ของกํานันผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามอายุ,ระดับการศึกษา,ระยะเวลาในการ
ดํารงตําแหนง ใน 5 ดานประกอบดวย ดานความประมาณ ดานความมีเหตุผล ดานความมีภูมิคุมกัน ดานเงื่อนไขความรู 
และดานเงื่อนไขคุณธรรม แสดงใหเห็นวาการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในในการปฏิบัติหนาท่ีของ
กํานันผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามอายุ ใน 5 ดาน ประกอบดวย ดานความ
ประมาณ ดานความมีเหตุผล ดานความมีภูมิคุมกัน ดานเง่ือนไขความรู และดานเงื่อนไขคุณธรรม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

การเปรียบเทียบการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใ ชในในการปฏิบัติหนาที่ของกํานัน
ผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล พบวา 

1. กํานัน ผูใหญบาน ที่มี เพศ ที่แตกตางกันมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการปฏิบัติ
หนาท่ีของกํานัน ผูใหญบาน แตกตางกัน ไมวา กํานัน ผูใหญบาน จะมีเพศใด ก็มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใชแตกตางกัน สอดคลองกับ พระมหาพุฒิสรรค ปฺญาวชิโร (สมบุญ)(2557) ศึกษาเร่ือง บทบาทกํานัน
ผูใหญบานในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในตําบลทมอ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 
พบวา เพศที่แตกตางกันมีผลตอบทบาทกํานันผูใหญบานในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่แตกตางกัน และยังสอดคลองกับ เจริญ รุงแสงจันทร (2555) ไดศึกษาวิจัย บทบาทดานการปกครองหมูบาน
ของผูใหญบาน ตําบลบานประกาศ อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ พบวา เพศ ท่ีแตกตางกัน สงผลตอบทบาทดาน
การปกครองหมูบานของผูใหญบาน ท่ีแตกตางกัน 

2. กํานัน ผูใหญบาน ที่มี อายุ แตกตางกันมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการปฏิบัติ
หนาท่ีของกํานัน ผูใหญบาน แตกตางกัน ไมวา กํานัน ผูใหญบาน ที่มี อายุ แตกตางกัน ก็มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน แตกตางกัน สอดคลองกับ สอดคลองกับ บุษยา ม่ันฤทธิ์ 
(2556) ไดศึกษาวิจัย การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการบริหารจัดการของผูบริหารองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครปฐม พบวา อายุที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในการบริหารจัดการของผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐมที่แตกตางกัน และยังสอดคลองกับพระ
มหาพุฒิสรรค ปฺญาวชิโร (สมบุญ)(2557) ศึกษาเร่ือง บทบาทกํานันผูใหญบานในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในตําบลทมอ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร วา อายุที่แตกตางกัน มีผลตอบทบาทกํานัน
ผูใหญบานในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่แตกตางกัน 

3. กํานัน ผูใหญบาน ที่มี ระดับการศึกษา แตกตางกันมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติหนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน แตกตางกัน สอดคลองกับ สอดคลองกับ พระมหาพุฒิสรรค ปฺญาวชิโร (สม
บุญ)(2557) ศึกษาเรื่อง บทบาทกํานันผูใหญบานในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ตาํบลทมอ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร วาระดับการศึกษาที่ตางกันสงผลตอบทบาทกํานันผูใหญบานในการสงเสริม
การดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน และยังสอดคลองกับ เจริญ รุงแสงจันทร (2555) ได
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ศึกษาวิจัย บทบาทดานการปกครองหมูบานของผูใหญบาน ตําบลบานประกาศ อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ วา
ระดับการศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอ บทบาทดานการปกครองหมูบานของผูใหญบาน 

4. กํานัน ผูใหญบาน ที่มี ระยะการดํารงตําแหนง แตกตางกันมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน แตกตางกัน ไมวา กํานัน ผูใหญบาน ท่ีมี ระยะการดํารงตําแหนง 
แตกตางกัน ยังสอดคลองกบั เจริญ รุงแสงจันทร (2555) ไดศึกษาวิจัย บทบาทดานการปกครองหมูบานของผูใหญบาน 
ตําบลบานประกาศ อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะเวลาการดําแหนงท่ีตางกัน สงผลตอบทบาทดานการ
ปกครองหมูบานของผูใหญบาน และยังสอดคลองกับ พระมหาประกาศิต สิริเมยโย (ฐิติปสิทธิการ)( 2556) ได
ทําการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบานคลองใหม อําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม.พบวาตําแหนงที่แตกตางกันสงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนบานคลองใหมที่แตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัย ผูวิจัยขอเสนอประเด็นขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
1. ควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลปจจัยพื้นฐานภายในเขตปกครองของตนเพื่อนําเปนขอมูลพื้นฐาน และใชในการ

ประยุกตในการปฏิบัติหนาท่ีตอไป 
2. ควรมีการประชาสัมพันธ ใหความรู สรางความเขาใจใหกับราษฎรในเขตรับผิดชอบของตนใหมีความรูความ

เขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดรับทราบ รับรู อยางท่ัวถึง   
3. ภาครัฐควรใหการสนับสนุนดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ การฝกอบรมบุคลากร เพ่ือสนับสนุน นโยบาย 

โครงการ กิจกรรมตางๆ อยางพอเพียงและเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
4. ควรสนับสนุน การสงเสริมใหมีเครือขายชุมชน จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความรูในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล 

หมูบาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการประยุกตใช ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. การสงเสริมประชาชนในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสงเสริมใหประชาชนไดทําเกษตร

แบบพอเพียง เพื่อใหประหยัดคาใชจายในครัวเรือนและเปนการรักษาสุขภาพของคนในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
และไดสงเสริมในการเก็บออมใหเกิดขึ้นอีกทางดวย 
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บทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ ในจังหวัดชุมพร 
 
The administrative role according to the principles of good governance of Clergy in 
Chumphon Province. 
 
ผูวิจัย   บุศรา  ขาวจัตุรัส 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม 
 

บทคัดยอ   
การวิจัยเรื่อง บทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร  การวิจัยครั้งนี้มี

วัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาบทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร 2) เพื่อ
เปรียบเทียบแนวความคิดของคณะสงฆกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  3) เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค 
ขอเสนอแนะของคณะสงฆกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ดานในจังหวัดชุมพร ประชากรกลุมตัวอยางใน
การวิจัยคือ คณะสงฆในจังหวัดชุมพร จํานวน 146 รูป เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามมีคาความคิดเห็น
ที่ 5 ระดับ เก็บรวมรวมวิเคราะหขอมูล โดยหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentages) คาเฉล่ีย 
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ทดสอบสมมติฐานโดยคา T-test และคา F-test  
ผลการวิจัยพบวา 

1. บทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 ดาน ของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร 
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( = 3.38) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาคุณธรรม นิติธรรม และความคุมคาอยู
ในระดับมากและดานความรับผิดชอบ ความโปรงใส และการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 

2. การเปรียบเทียบบทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 6 ดานของคณะสงฆ  
ในจังหวัดชุมพร จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ไดแก อายุ พรรษา ระดับการศึกษา ตําแหนงและประสบการณ 
พบวา คณะสงฆที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล แตกตางกันท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  

3. ปญหา อุปสรรค ในบทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 6 ดานของคณะสงฆ 
จังหวัดชุมพร ดังนี้ 1) โครงสรางสถาบันศาสนาถูกทําลาย ผูนําทองถ่ินไมใหความรวมมือเทาที่ควร 2) ขาดการ
ประชาสัมพันธที่ดีใหไดรับรูขอมูลที่ถูกตอง 3) การใชอํานาจเด็ดขาด ไมรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะเก่ียวกับการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร มีดังนี้ 1) สรางจิตสํานึกท่ีดี ภายใตหลักคุณธรรม 
จริยธรรมพ้ืนฐาน 2) ทุกภาคสวนควรใหความสําคัญและใหความรวมมือในการสรางความรับผิดชอบตอสวนรวม 3) 
ใหมีการประชาสัมพันธภารกิจงานของคณะสงฆ ใหแพรหลาย และใหไดรับการยอมรับจากพุทธศาสนิกชน 4) ควรมี
การบริหารตาม หลักธรรมาภิบาลอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 
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Abstract 

Research, Title The administrative role according to the principles of good 
governance of Clergy in Chumphon Province. This research has purpose. 

1.To study the administrative role according to the principles of good  
governance of the clergy in Chumphom Province. 

2.To compare the concept of management according to the principle  
of good governance. 

3.To study the problems suggested the clergy to the service based on  
good governance on 6 sides in Chumphon Province.  
 The sample population in the study was 146 monks in Chumphon. 
Research tools, The questionnaire was rated at 5 levels, Data were collected by frequency 
analysis, Percentages< mean, Standard Deviation SD. Hypothesis test by value T-test and 
F-test 
The research found that. 

1.The administrative role according to the principles of good governance 
all 6 sides of Clergy in Chumphon Province. The overall moderate ( =3.38) Considering 
each side : that the rule of law and moral value. The high level. And accountability, 
transparency and participation are moderate. 

2.A comparative of role based management governance 6 sides of clergy  
in Chumphon Province. Classified by personal status, age, rainy season education level, 
position and experience found” Monks of different ages. There are different opinions on
governance based on good governance at the statistical significance level 0.05 

3.The barriers to the 6 sides of governance in Clergy in Chumphon  
Province are as follows. 1) Institute of religious structures were destroyed. Local leader so 
not cooperate enough. 2) The lack of good publicity to get the correct information 3) abuse 
of power in a bad and non-listening. Suggestion on management according to the principle 
of good governance of the clergy in Chumphon Province> There of the following. 1) Create 
a good consciousness under moral basic ethic. 2) All sectors should attach importance to 
cooperate in creation Shared responsibility. 3) To promote the mission of the monks to 
widespread and to be accepted by Buddhists. 4) Governance should be managed in 
equitable and fairly equally.  
   
Keyword : good governance, Clergy, Chumphon Province 

 

บทนํา 
ศาสนาพุทธ เปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะและทรงเปนอัครศาสนูปถัมภกในฐานะองคพระประมุขของชาติ
พระมหากษัตริยและรัฐบาลไดอุปถัมภบํารุงกิจการคณะสงฆ และสนับสนุนสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาแก
ประชาชนทั่วไปท้ังในประเทศและตางประเทศ ศาสนาที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของประชาชนคนไทย คือ
ศาสนาพุทธ ซึ่งพระพุทธศาสนา คือหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ท่ีมุงม่ันใหเชื่อมั่นในการทําความดี ไมทําบาป 
รูแจงเห็นจริงจากการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามหลักเหตุและผล ใหเห็นถึงการทําบุญละบาป การเสียสละ การไมเห็น
แกตัวมีความรักและเอ้ือเฟอเผยแผตอสัตวโลก มุงม่ันสะสมบุญ ไมเบียดเบียน ประชาชนชาวไทยไดนําหลักธรรม คํา
สอนทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติใชในชีวิตประจําวันซึ่งใน ปจจุบันถือไดวาศาสนามีบทบาท  ในการดํารงชีวิต
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ประจําวันของประชาชนชาวไทยตลอดเวลาไมสามารถแยกออกจากกันได เพื่อใหพระพุทธศาสนาดํารงคงอยูคูกับ
ประเทศไทย ประชาชนชาวไทยยอมมีหนาที่รวมกันในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญมั่นคงสืบตอไป 
การเผยแผพระพุทธศาสนามีการแพรหลายในทุกยุคทุกสมัยท่ีผานมา พระสงฆนับวาเปน ผูมีบทบาทสําคัญตอการ
ดํารงชีวิตของคนไทย ศาสนาพุทธเปนองคประกอบของพระรัตนตรัย พระสงฆเปนสวนหนึ่งของพุทธบริษัท ถือเปน
กําลังสําคัญในการธงคงไวซึ่งพระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆสาวกสวนใหญเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง
ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควร เปนผูควร แกการคํานับ ควรแกการตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรแกการกราบไหว
บูชา เปนเนื้อนาบุญ อันยอดเยี่ยมของโลก พระสงฆเปนผูอบรมสั่งสอนหลักธรรมขององคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา 
ใหแกพุทธศาสนิกชน และปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีของสังคมดวย สมดังพระสังฆคุณวาพระสงฆสาวกของพระ
ผูมีพระภาคเจาปฏิบัติชอบ ตามคําสอนของพระพุทธเจาแลวสอนผูอื่นใหกระทําตามดวย นอกจากนั้นพระภิกษุสงฆ
ในพุทธศาสนาอยูในฐานะเปนผูนําทางจิตวิญญาณ เปนที่พึ่งเปนผูอบรม ส่ังสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก
พุทธศาสนิกชนเพื่อใหสังคมอยูอยางสงบสุข และในบางโอกาส ก็ใหการสนับสนุนชวยเหลือสงเคราะหชุมชนในดาน
ตาง ๆ ดวยโดยที่อยูภายใตกรอบอันดีงามของศาสนาแตเดิมมานั้น การปกครองคณะสงฆไดยึดหลักพระธรรมวินัย
เปนธรรมนูญการปกครองไดอาศัยอํานาจรัฐและจารีตเปนหลักอุดหนุน เมื่อเกิดความไมเรียบรอยในคณะสงฆจน
เปนเหตุขัดของและจําเปนตองพ่ึงรัฐก็ไดอาศัยอํานาจรัฐชวยแกไข ปจจุบันการปกครองคณะสงฆมีพระราชบัญญัติ
คณะสงฆพุทธศักราช 2505 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 เพ่ือเปนกฎระเบียบเพ่ือใชในการบริหาร
ปกครองแกคณะสงฆ  

การปกครองคณะสงฆในปจจุบันประกอบดวย 2 ฝายคือคณะสงฆฝายเถรวาทมี 2 นิกาย คือมหานิกาย
และธรรมยุติ ตอมาการบริหารของคณะสงฆทั้ง 2 นิกายไดลดความแตกตางระหวางนิกายลงมาก และคณะสงฆฝาย
มหายาน แบงเปนจีนนิกายและอนัมนิกายซึ่งคณะสงฆทั้ง 2 ฝาย คือ ฝายเถรวาทและมหายาน อยูภายใตการ
ปกครองของสมเด็จพระสังฆราช ซ่ึงพระมหากษัตริย ทรงเปนผูสถาปนาจากนิกายใดนิกายหนึ่ง ในฝายเถรวาทและ
จะดํารงตําแหนงพระสังฆราชไปจนตลอดพระชนมชีพสมเด็จพระสังฆราช มีมหาเถรสมาคมเปนผูชวยสนองงาน 
วัด คณะสงฆ มีบทบาทสําคัญตอพุทธศาสนิกชนและสังคมไทยมายาวนาน วัดเปน ศาสนสถานท่ี ที่พุทธศาสนานิชน
ใชเปนที่เรียนรู ศึกษา อบรมส่ังสอน รวมทั้งเปนแหลงรักษาโรคใหแกคนท่ัวไป ท้ังโรคทางกายและโรคทางใจ มีทุกข
ก็เขาวัดใหพระชวยปดเปารักษา มีคามสุขก็เขาวัดขอใหพระชวยดูฤกษยามที่ดี ขึ้นบานใหม งานบวช งานแตง 
ผูกดวง ซ่ึงอดีตวัดเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันก็วาได แตปจจุบันบทบาทของวัดไดลดลงอยางเห็นไดชัด จาก
ความเจริญกาวหนาและการเติบโตทางดานเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ สังคมที่เติบโตขึ้น การเมือง วัฒนธรรม
ตะวันตกเขามามีบทบาทตอการดํารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น กิจกรรมตาง ๆ ที่วัดเคยดําเนินการและมีบทบาท
ไดเปลี่ยนไป การสงเสริมทํานุบํารุงดูแลรักษาวัด ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ วัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาลดนอยลง ความสัมพันธระหวางวัด พระสงฆ และประชาชนขาดความใกลชิด อีกทั้งพระภิกษุบาง
รูปที่ไมประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินยั ประกอบกับวัดบางแหง เนนการยึดถือวัตถุสรางความงมงายมากกวา
การพัฒนาดานจิตใจ ซ่ึงเปนเหตุที่ทําใหพระภิกษุสามเณรขาดความสนใจใฝรูและศึกษาพระพุทธศาสนา คณะสงฆ
สวนใหญไมคํานึงถึงการปฏิบัติตามหลัก พระธรรมวินัย การครองตนของคณะสงฆบางรูปไมสํารวมระวังไมเหมาะสม 
พระธรรมวินัยยอหยอน มีความคิดเห็นแตกตาง ความคิดเห็นไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แปลความหมายของพระ
ธรรมวินัยเขาขางตัวเอง ไมถูกตองตามบทบัญญัติของพระไตรปฎก ไมมีการปฏิบัติเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา
ใหแกประชาชนอยางจริงจัง ประชาชนมีการดํารงชีวิตที่แตกตางไปจากเดิม ความเจริญในดานตาง ๆ เขามามี
บทบาทตอการดํารงชีวิตของประชาชน มีการศึกษาเรียนรู และปรับปรุงพัฒนาความเปนอยูใหทันสมัยไปตาม
กระแสโลกาภิวัฒน ทําใหสังคมไทยหางวัดกิจกรรมตาง ๆ ที่ประชาชนเคยเขารวมภายในวัดไดลดลงเปนอยางมาก 
ทําใหประชาชนไมสนใจเขาวัดปฏิบัติธรรม การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก็นอยลง เกิดการแขงขัน การ
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ประกอบอาชีพดิ้นรนหาเลี้ยงชีพเพื่อปากทอง เกิดความเห็นแกตัวอยากมีอยากได สังคมเกิดความเสื่อมขาดความรัก
ความสามัคคี ขาดศรัทธาไมมีคุณธรรมจริยธรรม ไมมีความเอ้ือเฟอตอกัน 

จากบทบาทหนาที่ดังกลาวขางตน พระภิกษุตองเผชิญกับปญหาและการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นมากมาย ทั้งดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจสังคม การเมืองการศึกษา ทําใหคุณภาพชีวิตของสังคมไทยเสื่อม อีกทั้ง
วัฒนธรรมตะวันตกที่เขามามีบทบาทอยางมากในการดํารงชีวิตของประชาชน ดังนั้น คณะสงฆ ผูซึ่งเปนสาวกของ
องคพระสัมมาสัมพุทธเจา จึงมีความจําเปนตองปรับแนวทางและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาใหมีความสอดคลอง 
และเทาทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคมสมัยใหมอยูเสมอ ซึ่งความสามารถในการดําเนินตามภารกิจตาง ๆ ของ
พระภิกษุสงฆนั้นจึงเปนการบริหารไปตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงตามเหตุปจจัยท่ีเกิดขึ้น ดังนั้น ทุกฝายควรรวมกัน
สงเสริมสนับสนุนเพื่อใหวัดพระสงฆและพุทธศาสนิกชนไดมีการฟนฟูพัฒนาแนวทางดําเนินกิจการพระพุทธศาสนา 
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่สมบูรณเปนศูนยรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนอยางแทจริง โดยพระสงฆ
จะตองเปนผูนําในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และชวย  ชี้แนวทางสรางความเลื่อมใสศรัทธาและเผยแผ
พระพุทธศาสนาใหไดรับการยอมรับจากนานาชาติ เพื่อการดํารงอยูและสืบทอดพระพุทธศาสนาตอไป 
สถานการณในปจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมโลกทั้งดานเศรษฐกิจการเมือง สิ่งแวดลอม 
รวมท้ังเทคโนโลยี ซึ่งเขามามีบทบาทในการดํารงชีวิตของประชาชนชาวไทยเปนอยางมากไมเฉพาะกับประชาชน
เทานั้น คณะสงฆซึ่งเปนผูนําในการเผยแผพระพุทธศาสนา ก็ไดรับอิทธิพลจากการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทํา
ใหการปฏิบัติกิจของคณะสงฆเกิดผลกระทบเปนอยางมาก ความศรัทธาของประชาชนท่ีมีตอพระพุทธศาสนาเกิด
จากการประพฤติปฏิบัติ ตามพระธรรมวินัยของคณะสงฆ ซึ่งสภาพทางสังคมทําใหเกิดปญหาในการบริหารการ
ปกครอง คณะสงฆในองคกรทางพระพุทธศาสนา 

ปจจุบัน วัดเปนนิติบุคคลตามกฎหมายคณะสงฆที่กําหนดใหเจาอาวาสเปนตัวแทนของวัด  ในการ
ดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินของวัด มีอํานาจทํานิติกรรมนําไปใชจายฝากถอนเงินออกจากบัญชีโอนไปใหบุคคลใดก็
ขึ้นอยูกับอํานาจของเจาอาวาส การแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนมาจัดการดูแลวัด กรรมการก็เปนคนของเจาอาวาส 
เชน ญาติพี่นอง คนรับใช คนสนิทใกลชิดซึ่งอํานาจเด็ดขาดก็ยังอยูที่เจาอาวาสบริหารจัดการผลประโยชนภายในวัด 
วัดบางแหงมีทรัพยสินและผลประโยชนเกิดขึ้นมากมาย ซ่ึงการบริหารจัดการภายในวัดมีความสําคัญตอเจาอาวาส
เปนอยางมาก ซึ่งเจาอาวาสจะตองมีการแตงต้ังและมอบหมายใหมีผูที่มีความซ่ือสัตยสุจริตเปนผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการจัดทําบัญชีรายรับรายจายและ ผลประโยชนของวัดใหถูกตองตามระเบียบ เพื่อใหเกิดความโปรงใส  
ดังนั้น พุทธศาสนิกชนยอมความคาดหวังตอคณะสงฆจะตองเปนผูที่มีความเปนผูนําที่มีความรูความสามารถ 
ซื่อสัตยสุจริต มีความยึดมั่นถือม่ันในสิ่งที่ถูกตอง มีสํานึกและมุงมั่นในการสงเสริมคุณงามความดี เปนผูที่มีความ
พรอมและเต็มใจในการปฏิบัติภารกิจทางพระพุทธศาสนา มีการวางตัวที่เหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอยางเครงครัด สามารถบริหารงานและแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนไดอยางมีคุณภาพประสบความสาํเร็จ 
เปนผูที่ประชาชนใหความเคารพนับถือ เปนที่ยอมรับของคณะสงฆและประชาชนไดเปนอยางดี ดังนั้น ผูปกครอง
สงฆตองมีความสามารถในการบริหารจัดการงานไดในทุกดาน สามารถปกครองคณะสงฆใหมีความรักความสามัคคี 
เกิดความสงบสันติในหมูคณะสงฆและนําพาใหองค กรทางพระพุทธศาสนาไปสูความเจริญรุงเรืองทาง
พระพุทธศาสนาไดอยางมีประสิทธิภาพ หากผูปกครองสงฆไมสามารถที่จะบริห ารงานการปกครองใหเกิด
ประสิทธิภาพตอคณะสงฆไดยอมสงผลใหคณะสงฆเกิดความแตกแยกและมีการสรางเงื่อนไข หลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติงาน การเผยแผพระพุทธศาสนาขาดผูนําท่ีดี พระพุทธศาสนาเกิดความออนแอสงผลกระทบตอความเล่ือมใส
ศรัทธาของประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนาประชาชนขาดความเคารพศรัทธา ขาดส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจบางครั้ง
ประชาชนขาดความเขาใจคณะสงฆที่ถูกตอง พระพุทธศาสนากลายเปนเครื่องมือในการหาผลประโยชนของผูที่ไม
หวังดีตอพระพุทธศาสนา เขามาสรางสถานการณทําใหพระพุทธศาสนาเกิดความเสื่อม ดังนั้น หากความเจริญหรือ
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ความเสื่อมทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในประเทศไทย ยอมสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนไทยอยาง
มาก 

จากการศึกษาทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาบทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร โดยศึกษาบทบาทแนวทางการบริหารและ ศึกษาความคิดเห็นขอเสนอแนะของ
คณะสงฆในดานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 6 ดาน ตามลําดับสายการบังคับบัญชาของคณะสงฆในจังหวัด
ชุมพร การนําเสนอการวิจัยคร้ังนี้ เพ่ือใหพระสังฆาธิการ องคกรทางพระพุทธศาสนาใชเปนขอมูลในการพิจารณา
ปรับปรุงแกไข ในการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลในจังหวัดชุมพร ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาบทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ดาน ของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร  
2. เพ่ือเปรียบเทียบแนวความคิดของคณะสงฆกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 6 ดาน ในจังหวัด

ชุมพร จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 
3. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของคณะสงฆกับการบริหารตามหลัก ธรรมาภิบาล 6 ดาน 

ในจังหวัดชุมพร 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย เร่ืองบทบาทการบริหารการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆใน

จังหวัดชุมพร ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 เพื่อเปาหมายการบริหารใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามหลักธรรมาภิบาล 6 ดาน คือ ดานนิติธรรม ดานคุณธรรม 
ดานความโปรงใส ดานการมีสวนรวม ดานความรับผิดชอบ และดานความคุมคา ในระดับความพึงพอใจตอการใช
หลักธรรมาภิบาล 6 ดาน ของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องบทบาทการบริหารการปกครองคณะสงฆกับในจังหวัดชุมพร เปนการศึกษาถึง บทบาท

แนวคิด ปญหาขอเสนอแนะของคณะสงฆในดานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 6 ดาน ประกอบดวย ดานนิติ
ธรรม ดานคุณธรรม ดานความโปรงใส ดานการมีสวนรวม ดานความรับผิดชอบ และดานความคุมคา โดยเปนการ
วิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ตามแบบสํารวจความ คิดเห็น (Survey Research) โดยมุนเนน
การศึกษาบทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ คณะสงฆในจังหวัดชุมพร ระดับเจาคณะอําเภอ เจาคณะ
ตําบล เจาอาวาส และเลขานุการ จํานวน 146 รูป ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือการวิจัย ประกอบดวย 3 สวน คือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล สวนที่ 2. ระดับความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารตาม 
หลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร ตามระดับความคิดเห็นที่ 5 ระดับ คือ 5=มากท่ีสุด 4=มาก 3=ปาน
กลาง 2=นอย และ1=นอยที่สุด ในสวนที่ 3 เปนคําถามแสดงความคิดเห็นแบบปลายเปด ดานปญหาการปฏิบัติ 
ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขตอบทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร โดย
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้ 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ ความถูกตองของแบบสอบถามที่ไดรับจากประชากรกลุมตัวอยาง และนํามา
วิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร สถิติ  ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล จําแนก
ตามสถานภาพสวนบุคคลของผูใหขอมูลโดยวิเคราะหดวย คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
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2. วิเคราะหขอมูลดานการบริหารการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆจังหวัดชุมพร โดยการ
หาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวัดระดับความคิดเห็นของคณะสงฆ
จังหวัดชุมพรโดยเกณฑการวิเคราะห  

3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทการบริหารตาม หลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ
ในจังหวัดชุมพร โดยจําแนกขอมูลตามสถานภาพสวนบุคคลของ ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ พรรษา ระดับ
การศึกษาสามัญ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ตําแหนง และประสบการณการดํารงตําแหนง โดยการ
ทดสอบคาที (T-test) 

4. การวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ
ในจังหวัดชุมพร โดยจําแนกขอมูลตามสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ พรรษา ระดับ
การศึกษาสามัญ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ตําแหนง ประสบการณการดํารงตําแหนง โดยใชสถิติ
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–Way Analysis of Variance: F-test) (Least Significant 
Difference: LSD) 

5. ขอคําถามปลายเปด (open) เก่ียวกับปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะตอบทบาท การบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร วิเคราะหโดยเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท ( Content 
Analysis Technique) 
 

สรุปผลการวิจัย  
การวิจัย เรื่องบทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจังหวัดชุมพรจากการศึกษาวิจัย

พบวาหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ดาน เปนหลักธรรมที่สงเสริมหรือสนับสนุนใหผูบริหารนํามาใชในการบริหารการ
ปกครองเปนอยางดี เปนคุณธรรมประจําตัวของผูบริหารซึ่งเปนความคาดหวังของผูใตบังคับบัญชา การบริหารการ
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล การนําหลักธรรมาภิบาล มาใชในการบริหารการปกครองของคณะสงฆ เห็นไดวาเปน
การบริหารที่สามารถจะนํามาใชในองคกรไดอยางดี ซึ่งเปนแนวทางที่จะสามารถทําใหองคกรมีการบริหารที่มี
คุณธรรมจริยธรรม รักษากฎระเบียบ มีการเปดเผยขอมูลแนวทางการปฏิบัติงาน สรางความรวมมือรวมใจของ
บุคลากร ในองคกร ทุกคนมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง และสงเสริมใหมีความประหยัดรักษาผลประโยชน
ใหแกองคกร มีการจัดการสภาพแวดลอมที่ดี เมื่อองคกรมีหลักในการาบริหารตาม หลักธรรมาภิบาลท่ีดีแลว ยอม
สงผลใหบุคลากรในองคกร เกิดความมุงม่ันในการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ สงเสริมใหเกิดความรวมมือรวมใจใน
การทํางาน ทําใหองคกรไดรับการยอมรับมากข้ึน “หลักธรรมาภิบาล” หรือ “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” เปน
หลักการเพื่อการอยูรวมกันในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุข “ธรรมาภิบาล” เปนคํามาจากภาษาสันสฤต 
คําวา “ธรรม” แปลวา คุณความดี คําวา “อภิ” แปลวา ยิ่ง และคําวา “บาล” แปลวา ปกครอง หรือเลี้ยงดู ดังนั้น 
“ธรรมาภิบาล” จึงหมายถึง วิถีการปกครองที่มีความถูกตอง มีความยุติธรรม และ มีคุณความดีอยางยิ่ง ตรงกับ
ภาษาอังกฤษวา “Good governance” ปจจุบันการบริหารงานใน ทุกภาคสวนใหความสําคัญกับการปฏิบัติงาน ท่ี
เนนใหทุกคนไดมีการปกปองรักษาสิทธิประโยชน  ของตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม จริงใจซื่อสัตยสุจริต มีความ
โปรงใส รวมมือรวมใจ รับผิดชอบเสียสละ และการบริหารจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูไดอยางประหยัดและคุมคาเกิด
ประโยชนสูงสุด หลักธรรมาภิบาลที่ 6 ดาน ประกอบดวย  

1. ดานนิติธรรม ผูบริหารควรรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะผูใตบังคับบัญชาและจัด 
ใหมีการประชุมรวมกําหนดแนวทางการปฏิบัติที่มีมาตรฐานเปนไปในทิศทางเดียวกันอยูบนพื้นฐานคุณธรรม
จริยธรรมท่ีดีงาม รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูมีสวนเกี่ยวของ เปดโอกาสใหมีการประชุมสัมมนา เพ่ือ
รวมกันหาแนวทางการปฏิบัติที่เปนไปในแนวทางเดียวกัน 
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2. ดานคุณธรรม ผูบริหารควรปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยความเสมอภาคอยางเทา 
เทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ ใหโอกาสแกผูใตบังคับบัญชาในการแสดงออกท่ีสงผลดีตอสวนรวม ใหมีระบบการรับเรื่อง
รองทุกขอยางชัดเจน เปดโอกาสใหสังคมไดแสดงออกซึ่งสิ่งที่พบเห็นไดอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ เพื่อความเปน
องคกรคุณธรรมที่ธํารงซึ่งพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 

3. ดานความโปรงใส ควรใหมีการเปดเผยการบริหารจัดการ ดานการเงิน รายรับ-รายจาย 
ภายในวัดอยางโปรงใส รวมทั้งความเคลื่อนไหวการเบิกจายเงินในบัญชีของสวนรวม ใหมีการจัดระบบการจัดซื้อจัด
จาง พัสดุ ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติที่ถูกตอง และสามารถเปดเผยขอมูลอยางงตรงไปตรงไป ไมบิดเบือน
ขอเท็จจริงเพื่อผลประโยชนสวนตน ทําใหองคกรเสียประโยชน 

4. ดานการมีสวนรวม ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา ไดมีสวนรวมในกระบวนการ 
ทํางาน การตัดสินใจอยางเทาเทียมกัน เพื่อใหเกิดความคิดริเริ่ม สงเสริมใหมีการรวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงาน 
สรางความรักความสามัคคีเพื่อการทํางานเปนทีมใหเกิดข้ึนภายในองคกร ซ่ึงจะสามารถนําพาใหองคกรประสบ
ความสําเร็จ 

5. ดานความรับผิดชอบ ผูบริหารควรมอบหมายและกําหนดใหมีผูรับผิดชอบงาน ในแต 
ดานที่ชัดเจน เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สรางจิตสํานึกความรับผิดชอบใหเกิดข้ึนในใจ เพื่อเปนผูที่มีความ
รับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย เสียสละ มีจิตสาธารณะ มองเห็นคุณคาของตนเอง เพื่อการปฏิบัติงานท่ีประสบ
ผลสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมายตามวัตถุประสงค 

6. ดานความคุมคา มีการสนับสนุนสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา การนําวัสดุ 
ธรรมชาติ กลับมาใชเพื่อเปนการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ใหมีการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติที่มีอยูใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด โดยตองคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด 
 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยเร่ือง บทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร มีผลการวิเคราะห

ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ คณะสงฆในจังหวัดชุมพร จากการวิจัย
ในครั้งนี้พบวา มีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. คณะสงฆที่มีแนวความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจังหวัด
ชุมพรมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับปานกลาง โดยในระดับมาก คือ ดานนิติธรรม ดานคุณธรรม และดาน
ความคุมคา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาองคกรทางพระพุทธศาสนาเปนองคกรท่ีปฏิบัติงานดานศาสนาท่ีทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา มุงสงเสริมใหประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้น พระสงฆจะตองมีการปฏิบัติตนใหเปนไปตาม
หลักพระธรรมวินัย กฎระเบียบแนวทางที่ถูกตองและเปนแบบอยางที่ดีงาม เพื่อใหประชาชนเคารพศรัทธา สวนการ
บริหารตาม หลักธรรมาภิบาลที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ไดแกดานความโปรงใส ดานการมีสวนรวม และดาน
ความรับผิดชอบ อาจเปนเพราะการบริหารงานของคณะสงฆไมเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบ และยังมีการ
บริหารงานในระบบเด็กของใคร มีการใชพระคุณมากกวาพระเดช กระบวนการทางการบริหารยังไมไดรับการ
ยอมรับเทาที่ควร ผูปกครองสงฆไมเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบ ไมมีการวากลาวตักเตือนหรือมีบทลงโทษสําหรับผู
ที่กระทําผิด สวนใหญการบริหารงานเปนไปตามประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม ทําใหการบริหารงานขององคกร
ทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดชุมพร ยังไมเขมแข็งเทาที่ควร 
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2. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร จําแนกตามระดับ 
อายุและระยะเวลาจําพรรษาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระดับ 0.05 คณะสงฆมีความคิดเห็นตอบทบาท
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ดานคุณธรรม ดานความโปรงใส ดานการมีสวนรวม ดานความรับผิดชอบ และ
ดานความคุมคา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา คณะสงฆในจังหวัดชุมพรที่มีอายุและระยะเวลาจําพรรษาท่ีนอยวา มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แตกตางกันตามวุฒิภาวะในการรับรูดานกฎระเบียบ
หลักเกณฑ ดานคุณธรรมท่ีดีงาม การแสดงออกซึ่งความเหมาะสม ความโปรงใสในการใชจายเงินสวนกลาง การเปด
โอกาสใหผูอื่นมีสวนรวมการแสดงความรับผิดชอบ การใชสอยอยางประหยัดและคุมคาในการบริหารจัดการ มีนอย
กวาคณะสงฆที่มีอายุและระยะเวลาการจําพรรษาท่ีมากกวา ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว 

3. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจังหวัดชุมพรจําแนกตามระดับ 
การศึกษาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระดับ 0.05 คณะสงฆมีความคิดเห็นตอบทบาท การบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลดานคุณธรรม ดานความโปรงใส ดานการมีสวนรวม ดานความรับผิดชอบ และดานความคุมคา ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาคณะสงฆในจังหวัดชุมพรมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่แตกตางกัน 
เนื่องจากมีระดับการศึกษาท่ีไมเทาเทียมกันและมีความหลากหลายในระดับการศึกษา อีกทั้งเหตุปจจัยอื่น ๆ ตาม
สภาพทางสังคมและสภาพแวดลอมที่เปนอยู จึงทําใหมีความคิดเห็นที่แตกตางกันซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยั 
ที่กําหนดไว 

4. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร จําแนกตามตําแหนงและระยะเวลาใน
การดํารงตําแหนงทางการปกครอง โดยรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  ที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คณะสงฆมีความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลดานคุณธรรม ดานความโปรงใส ดานการมีสวนรวม ดานความรับผิดชอบและดานความคุมคา ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา คณะสงฆที่มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงทางการปกครองนอยกวา มีการรับรูและเขาใจในบทบาท
วัฒนธรรมและแนวทางการบริหารจัดการขององคกรทางพระพุทธศาสนา การรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การ
ใชเหตุผลในการตัดสินใจ การยึดประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติงานและแนวทางการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ที่มี
อยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคาเพื่อการบริหารงาน ใหบรรลุตามวัตถุประสงคไดนอยกวาผูที่มีระยะเวลาใน
การดํารงตําแหนงทางการปกครองสงฆมากกวา  
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

1. เปดโอกาสใหองคกรทุกภาคสวน มีสวนเก่ียวขอกับ 
การบริหารจัดการภายในวัดอยางโปรงใส สามารถตรวจสอบได เพื่อสรางใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปน
ที่ยอมรับของสวนรวม 

2. ควรจัดใหมีการอบรมพัฒนาหลักสูตรการสรางภาวะผูนํา  
การเปนผูนําชุมชนท่ีดี เพื่อใหสามารถเปนผูนําทางดานจิตใจและรวมพัฒนาชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย และดาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานเพ่ือถวายความรูแกคณะสงฆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

3. ควรจัดใหมีสื่อสิ่งพิมพ วัสดุอุปกรณทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
หลากหลายครบถวนสมบูรณ และจัดสรรใหคณะสงฆเพื่อใชในการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางทั่วถึง  

4. ควรมีการใหขาวสารท่ีถูกตองกับสื่อ เพื่อใหประชาสัมพันธ 
กับพุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไปไดรับรูขอมูลขาวสารของคณะสงฆที่ถูกตองเปนธรรม และเปนท่ีเขาใจ คณะ
สงฆภายในจังหวัดไดรับยอมรับ 
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5. กําหนดใหมีการออกคําสั่งมอบหมายภารกิจงานใหแกผูรับผิดชอบ 
อยางชัดเจนในทุกระดับ และมีกรรมการวัดทั้งท่ีเปนคณะสงฆและฆราวาส เพ่ือรวมกันปฏิบัติงานตรวจสอบติดตาม
งานทางดานพระพุทธศาสนาใหเปนที่ยอมรับ 

6. จัดใหมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูที่หลากหลายมีหนาท่ีใหคําแนะนําปรึกษา แกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในชุมชน ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของงานดานสาธารณะสงเคราะห 

7. การใหความสําคัญตอการมอบหมายงานท่ีเปนธรรม และสงเสริมใหผูที่ปฏิบัติงาน 
ไดรับความดีความชอบอยางยุติธรรม ไมเลือกปฏิบัติฝายใดฝายหนึ่ง เพ่ือใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
อยางเต็มกําลังความสามารถ 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. การวิจัยเร่ืองบทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร  
เปนการวิจัยในรูปแบบเชิงปริมาณ ที่วิจัยกลุมเปาหมายเปนคณะสงฆในระดับเจาอาวาสวัด สําหรับการวิจัยครั้ง
ตอไป ควรใหมีการวิจัยกลุมเปาหมายเปนฆราวาส เชนผูนําชุมชน กรรมการวัด และเจ าหนาท่ีภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อใหเกิดความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 

2. ควรใหมีการวิจัยบทบาทการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ  
ในจังหวัดทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนและความตางของ
แตละพื้นที่  

3. ควรใหมีการวิจัยผลกระทบและปจจัยที่สงผลตอบทบาทการบริหารงานตาม 
หลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร 
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ความพึงพอใจของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) ท่ีมีตอการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 

Satisfaction of Government Officers of Department of Agricultural Extension 
(Central office) on Performance Appraisal 
 

ผูวิจัย   บุษยา  มาทา  

    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม 

    ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร 
(สวนกลาง) ที่มีตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของขาราชการกรมสงเสริม
การเกษตร (สวนกลาง) ที่มีตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  และเพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกับความพึงพอใจของ
ขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) ที่มีตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กลุมตัวอยาง ไดแก
ขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) จํานวน 222 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยาง แบบบังเอิญ โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห t – test การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดวยวิธีของเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) ทั้งนี้ กําหนดคานัยทางสถิติไวที่ระดับ .05 

ผลการวิจัยพบวา ขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง)  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับมาก และมีระดับความพึงพอใจตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดาน
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ และดานการแจงผล
การประเมินและแนวทางการใหคําปรึกษาอยูในระดับปานกลาง  

การทดสอบสมมติฐานพบวา ขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประเภทตําแหนง ระดับตําแหนง อายุราชการ อัตราเงินเดือน ระดับผลการประเมินรอบท่ีผานมา และอัตราที่
เพิ่มขึ้นของเงินเดือนรอบที่ผานมาแตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม
แตกตางกัน สวนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 
คําสําคัญ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการ, ความพึงพอใจ 
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Abstract 

The objectives of the research were to study Satisfaction of Government Officers of 
Department of Agricultural Extension (Central office) on Performance Appraisal to 
compare their satisfaction classified by personal factors and to study the relationship 
between knowledge concerning the Performance Appraisal and their satisfaction. 

The sample size were 222 persons selected from the Government Officers of 
Department of Agricultural Extension (Central office) by accidental sampling. 
Questionnaires were used for data collation and analyzed by statistical software. Statistical 
tools used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way 
ANOVA and Pearson Product Moment Correlation Coefficient at the .05 level of 
significance 

The research found that government officers who having knowledge about 
performance appraisal at a High level while the satisfaction on performance appraisal in 
terms the performance appraisal process, Appraising work accomplishments and capacity 
And the results of the assessment and counseling approach were at a moderate level. 

The hypothesis testing revealed that government officers of different genders, ages, 
educational attainments, position types, position levels, number of years in service, monthly 
salary, appraisal scores during the past year and raises in monthly salary during the past 
round had no different satisfaction on performance appraisal. Moreover, knowledge about 
performance appraisal had relationship with their satisfaction at the .05 level of 
significance. 

Keyword : Performance Appraisal, Satisfaction 

บทนํา 

การพัฒนาบุคคลซึ่งเปนกระบวนการในการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ความชํานาญ และประสบการณ
ใหทุกคนในหนวยงานสามารถปฏิบัติงานในหนาที่และความรับผิดชอบไดดียิ่งข้ึน การท่ีองคกรไดตระหนักวา
บุคลากรในองคกร เปนผูมีความรู  ความสามารถเพียงใด ตองอาศัยการประเมินโดยการมีการกําหนดกฎเกณฑ
มาตรฐานหรือความตองการเมื่อคนเขามาอยูในองคกรแลว ดังนั้น ในองคกรจึงจําเปนตองมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร วามีความรู ความสามารถในการทํางานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบตองานเพียงใด และ
ควรไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุงในสวนใด เพื่อที่จะกอใหเกิดประโยชนตอผูปฏิบัติงานและองคกรมากข้ึน 

สําหรับในองคกรภาครัฐ ขาราชการเปนบุคลากรสําคัญที่จะสนับสนุนใหสวนราชการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ราชการ ซึ่งไดมีการปฏิรูประบบราชการขึ้น ต้ังแตป พ.ศ. 2545 โดยไดพัฒนามาเปนลําดับ ซ่ึงปจจุบัน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีเจตนาสําคัญมุงเนนที่การเปลี่ยนแปลงมุมมองตอระบบ
บริหารขาราชการ จากเดิมที่เนนการพัฒนาขาราชการ ใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และทําใหขาราชการเปนผูรู
รอบ รูลึก และเปนแรงผลักดันตอความสําเร็จขององคกร รวมทั้ง การปฏิบัติงานท่ีมุงเนนประชาชนและสัมฤทธิผล 
โดยขาราชการตองปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิดและวิธีปฏิบัติงาน โดยใชกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานมาเปนกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เปนกฎหมายวาดวย ระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับแรกท่ีไดวางหลักการจัด
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ระเบียบขาราชการพลเรือนไวในมาตร 34 วา "การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนตามกฎหมายนี้ตองเปนไปเพื่อ
ผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุมคา โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ 
คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี" และในหมวด 4 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ราชการ มาตรา 76 "กําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูอยูใตบังคับบัญชา เพ่ือให
ประกอบการพิจารณาแตงตั้งและเล่ือนเงินเดือน รวมถึงการพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ" 
ทั้งนี้ เปนการแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงานภาครัฐที่ใหการประเมินผล
การปฏิบัติงานของขาราชการเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน เพ่ือเตรียมกําลังคนท่ี
มีคุณภาพทั้งในปจจุบันและอนาคต 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนตอ
ขาราชการและสวนราชการ จึงไดวางแผนและดําเนินการบริหารความเปล่ียนแปลง โดยไดกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ รวมท้ังแนวทางการกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก 
(Key Performance Indicaor : KPI) และคาเปาหมายท่ีสะทอนผลการปฏิบัติราชการในแตละรอบการประเมิน 
โดยการกําหนด KPI การถายทอดเปาหมายและตัวชี้วัดผลงานจากบนลงลาง (Goal Cascading Method) การ
สอบถามความคาดหวังของผูบริการ (Customer - focused Method) การไลเรียงตามผังการเคลื่อนของงาน 
(Workflow - charting Method) เปนตน เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนไปดวยความโปรงใส เปน
ธรรม ตรวจสอบได 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑใหม ไดนําแนวคิดและกระบวนการ "การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน" มาใช เพื่อเปนเครื่องของผูบังคับบัญชาในการกํากับติดตามงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใหสวนราชการสามารถเลือกวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีเหมาะสมกับ
ลักษณะงานได โดยตองมีการประเมินอยางนอย 2 องคประกอบ ไดแก ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิของงานตองมีสัดสวนไมนอยกวารอยละ 70 และพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะในสัดสวนที่เหลือ รอยละ 30 

กรมสงเสริมการเกษตรไดมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมิน รวมทั้งการสรางแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตรข้ึน เพื่อใหหนวยงานในสังกัดใชเปนแนวทางในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และนําผลการประเมินไปใชในการเลื่อนเงินเดือนและพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ แตเนื่องดวยการปฏิบัติราชการของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร โดยเฉพาะ
ขาราชการในสวนกลาง ซึ่งมีความหลากหลายของประเภทตําแหนง และลักษณะงานท่ีแตกตางกัน  จึงตองกําหนด
ตัวชี้วัดผลงานกับคาเปาหมายการปฏิบัติราชการตางกัน จําเปนตองมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในแตละ
ตําแหนงไว โดยใหสะทอนถึงความแตกตางของผลงานที่แทจริง เพ่ือใชเปนเกณฑในการพิจารณาประเมินฯ ซึ่งกรม
สงเสริมการเกษตรยังไมมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกลาว จึงทําใหการประเมินฯ อาจเกิดความไมเปน
ธรรม และไมสอดคลองกับลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ  

จากปญหาดังกลาว ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการของขาราชการกรม
สงเสริมการเกษตร ผูวิจัยจึงไดสนใจที่จะศึกษาวิจัยถึงความพึงพอใจของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร
(สวนกลาง) ที่มีตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในดานกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดานการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ และดานการแจงผลการประเมินและแนวทางการใหคําปรึกษา เพื่อเปน
แนวทางในการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการเกษตรใหมีความเหมาะสม เกิด
ความเปนธรรม จูงใจผูปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรอันจะนํามาใชในการเสริมสรางประสิทธิภาพขององคกรตอไป 
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กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ และเอกสารคูมือการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการกรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งไดนํามาบูรณาการเปนกรอบแนวคิดของความพึงพอใจของขาราชการกรม
สงเสริมการเกษตรตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใน 3 ดาน ประกอบดวย ดานกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ดานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ และดานการแจงผลการประเมินและแนวทางการ
ใหคําปรึกษา ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล 

– เพศ 

– อาย ุ

– ระดับการศึกษาสูงสุด 

– ประเภทตําแหนง 

– ระดับตําแหนง 

– อายุราชการ 

– อัตราเงินเดือน 

– ระดับผลการประเมินรอบที่ผานมา 

– อัตราที่เพิ่มขึ้นของเงินเดือนรอบท่ีผานมา 

ความพึงพอใจของขาราชการกรมสงเสริม

การเกษตรตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

– ดานกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

– ดานการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานและ
สมรรถนะ 

– ดานการแจงผลการประเมินและแนวทางการ
ใหคําปรึกษา 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ 

– แนวทางการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 

– การถายทอดเปาหมายและตัวช้ีวัดจากระดับ
องคกรสูระดับบุคคล 

– หลักเกณฑการพิจารณาผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
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วิธีการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) ท่ีมีตอการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ มีวัตถุประสงคเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) ท่ีมีตอ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซึ่งผูวิจัย
ไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) จํานวน 548 คน กลุม
ตัวอยาง ไดแก ขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) จํานวน 222 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดย
การใชสูตรของ Taro Yamane (1973: 125) 

2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 1 ชุด แบง
ออกเปน 4 ตอน ไดแก 

ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล เปนคําถามแบบตัวเลือก และเติมคําในชองวาง 
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประเภทตําแหนง ระดับตําแหนง อายุราชการอัตราเงินเดือน ระดับ
ผลการประเมินรอบท่ีผานมา และอัตราท่ีเพิ่มขึ้นของเงินเดือนรอบที่ผานมา 

ตอนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับการวัดความรูความเขาใจใน 3 ดาน คือ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําตัวชี้วัด และคาเปาหมาย 
และความรูความเขาใจเก่ียวกับสมรรถนะหลักที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) ตอการการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดานประโยชนในภาพรวมของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ ดาน
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และดานการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

ตอนที่ 4 ปญหาของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และขอเสนอแนะตอการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ เปนลักษณะคําถามเปนแบบปลายเปด (Open Ended) 

ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือวิจัย ไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี ้
1.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดย

ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 
1.2 กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ 
1.3 สรางเครื่องมือในการวิจัย 
1.4 เสนอรางเครื่องมือตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
1.5 นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content 

Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความท่ีเขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหา
คาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคาIOC ตั้งแต .67–1.00 

1.6 นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผล
การทดลองมาใชคํานวณเพ่ือหาคาความเท่ียง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธแอลฟา 
(Coefficient Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) เทากับ .97 

1.7 นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพ่ือปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณ
และจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บ

รวบรวมขอมูล 

2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล 

3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 

4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพ่ือศึกษาวิเคราะหตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 
โดยจะนําแบบสอบถามท่ีไดกลับคืนมาท้ังหมดมาวิเคราะหและประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เพ่ือทดสอบสมมติฐานคร้ังนี้ ประกอบดวย 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก  

- คารอยละ (Percentage) เพ่ือใชอธิบายขอมูลปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ประเภทตําแหนง ระดับตําแหนง อายุราชการ อัตราเงินเดือน ระดับผลการประเมินรอบท่ีผานมา 

- คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชอธิบายเกี่ยวกับความรู

ความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก  

- การทดสอบแบบที แบบอิสระ (Independent Sample t-test) ใชทดสอบความแตกตางของตัวแปร

ตาม จําแนกตามตัวแปรอิสระที่มี 2 ระดับ/กลุม 

- การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ใชทดสอบความแตกตางของตัวแปร 

จําแนกตามตัวแปรอิสระที่มีมากกวา 2 ระดับ/กลุมขึ้นไป 

- คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดวยวิธีของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) เพื่อใชทดสอบคาสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามคานัยสําคัญทางสถิติที่ใชในการ

วิเคราะหครั้งนี้ กําหนดไวที่ระดับ 0.05 

 

สรุปผลการวิจัย 
ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
- เพศ กลุมตัวอยางที่ทําการวิจัยในครั้งนี้สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 58.6 

และ เพศชาย จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 41.4 
- อายุ กลุมตัวอยางที่ทําการวิจัยในครั้งนี้ สวนใหญเปนกลุมท่ีมีอายุ 31 – 40 ป จํานวน 82 คน คิดเปน

รอยละ 36.9 รองลงมา คือ กลุมที่มีอายุ 41 – 50 ป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 24.3 กลุมท่ีมีอายุ 51 – 60 ป 
จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 21.6 และนอยที่สุด คือ กลุมที่มีอายุ 18 - 30 ป จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 17.1 

- ระดับการศึกษาสูงสุด กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ สวนใหญเปนกลุมที่มีระดับการศึกษาปริญญา

ตรี มีจํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 62.2 รองลงมา คือ กลุมท่ีมีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 76 คน คิด

เปนรอยละ 34.2 และนอยที่สุด คือ กลุมที่มีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 3.6 
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- ประเภทตําแหนง กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ สวนใหญเปนกลุมท่ีมีประเภทตําแหนงวิชาการ มี

จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 86.0 รองลงมา คือ กลุมท่ีมีประเภทตําแหนงท่ัวไป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 

14.0 

- ระดับตําแหนง (ประเภทวิชาการ) กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สวนใหญเปนกลุมท่ีมีประเภท

วิชาการ ระดับตําแหนงชํานาญการ มีจํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 52.7 รองลงมา คือ กลุมท่ีมีระดับตําแหนง

ปฏิบัติการ จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 26.1 และนอยที่สุด คือ กลุมที่มีระดับตําแหนงชํานาญการพิเศษ จํานวน 

16 คน คิดเปนรอยละ 7.2 

- ระดับตําแหนง (ประเภททั่วไป) กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ สวนใหญเปนกลุมที่มีประเภททั่วไป 

ระดับตําแหนงชํานาญงาน มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 7.7 รองลงมา คือ กลุมท่ีมีระดับตําแหนงปฏิบัติงาน 

จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 5.0 และนอยที่สุด คือ กลุมท่ีมีระดับตําแหนงอาวุโส จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 

1.4 

- อายุราชการ กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ สวนใหญเปนกลุมที่มีอายุราชการ 1 – 5 ป จํานวน 77 

คน คิดเปนรอยละ 34.7 รองลงมา คือ กลุมที่มีอายุราชการ 11 – 15 ป จาํนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 18.9 กลุมที่

มีอายุราชการ 6 – 10 ป จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 14.4 กลุมที่มีอายุราชการ 26 ป ขึ้นไป จํานวน 30 คน คิด

เปนรอยละ 13.5 กลุมที่มีอายุราชการ 21 – 25 ป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 12.2 และนอยที่สุด คือ กลุมที่มี

อายุราชการ 16 – 20 ป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 6.3 

- อัตราเงินเดือน กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สวนใหญเปนกลุมท่ีมีอัตราเงินเดือน 20,001 – 

30,000 บาท จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 36.9 รองลงมา คือ กลุมท่ีมีอัตราเงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท 

จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 31.5 กลุมที่มีอัตราเงนิเดือน 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 

23.4 และนอยที่สุด คือ กลุมที่มีอัตราเงินเดือน 40,001 บาท ขึ้นไป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 8.1 

- ระดับผลการประเมินรอบที่ผานมา กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สวนใหญเปนกลุมท่ีมีระดับผล

การประเมินรอบท่ีผานมา ระดับดีมาก จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 40.5 รองลงมา คือ กลุมที่มีระดับผลการ

ประเมินรอบท่ีผานมา ระดับดีเดน จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 30.6 และนอยที่สุด คือ กลุมท่ีมีระดับผลการ

ประเมินรอบท่ีผานมา ระดับดี จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 28.8 

- อัตราที่เพ่ิมขึ้นของเงินเดือน กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สวนใหญเปนกลุมท่ีมีอัตราท่ีเพ่ิมข้ึน
ของเงินเดือน รอยละ 2.01 - 3.00 จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 68.0 รองลงมา คือ กลุมท่ีมีอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนของ
เงินเดือน รอยละ 3.01-4.00 จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 32.0 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจมากที่สุด
ในเร่ืองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการเกษตร เปนกําหนดชวงคะแนนผลการปฏิบัติราชการ
เปน 5 ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ 60) รองลงมา ไดแก การถายทอด
เปาหมายและตัวชี้วัดระดับหนวยงานจะตองพิจารณาถึงภารกิจตามหนาท่ีความรับผิดชอบรายบุคค  และมีความรู
ความเขาใจนอยที่สุดในเรื่องถายทอดเปาหมายการปฏิบัติงานลงมาโดยตรง โดยการถายทอดทั้งตัวชี้วัดและคา
เปาหมายลงมาทั้งหมด วิธีนี้ใชกับระดับบริหาร เชน ปลัดกระทรวง - อธิบดี – รองอธิบดี 
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 ความพึงพอใจของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตรตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  เม่ือ
พิจารณาในภาพรวม พบวา ขาราชการกรมสงเสริมการเกษตรมีความพึงพอใจตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.48 และเม่ือพิจารณาในแตละดาน ดังนี้ 

- ดานกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พบวา ขาราชการกรมสงเสริมการเกษตรตอการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.48 

- ดานการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานและสมรรถนะ พบวา ขาราชการกรมสงเสริมการเกษตรตอการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.38 

- ดานการแจงผลการประเมินและแนวทางการใหคําปรึกษา พบวา ขาราชการกรมสงเสริมการเกษตรตอ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.58 

 

อภิปรายผล 
ในการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) ท่ีมีตอการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้ 

1. ขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา

สูงสุด ประเภทตําแหนง ระดับตําแหนง อายุราชการ อัตราเงินเดือน ระดับผลการประเมินรอบท่ีผานมา อัตราที่

เพิ่มข้ึนของเงินเดือนรอบท่ีผานมาตางกัน มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม

แตกตางกัน แสดงวา ไมวาขาราชการจะมีปจจยัสวนบุคคลตางกัน ก็จะมีความพึงพอใจตอการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ วรารัตน มวงปาน (2554) ไดศึกษาเรื่องความคิดเห็นของ

ขาราชการสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พบวา ขาราชการสํานักงานปลัด

สํานักนายกรัฐมนตรีที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีความคิดเห็นตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการไมแตกตางกัน 

2. ขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ทั้งนี้ยังพบวา มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางลบ หรือกลาว อีกนัยหนึ่งไดวา ยิ่งขาราชการกรมสงเสริม

การเกษตร (สวนกลาง) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการมากเทาใด 

ก็จะย่ิงมีความพึงพอใจตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการนอยเทานั้น อาจจะเปนเพราะขาราชการที่มีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการมากก็จะทําใหเห็นถึงปญหาและอุปสรรค

ตางๆ จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และมีความรูสึกไมยอมรับหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศิรินันท ศิริครุธ (2557) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนในการ

รับบริการของสํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม พบวาประชาชนท่ีมารับการบริการของสํานักงาน

ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม มีความรูเกี่ยวกับกระบวนการบริการมากเทาใด ก็จะยิ่งมีความพึงพอใจใน

การรับการบริการของสํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขมนอยเทานั้น 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

จากผลการศึกษาซึ่งพบวาขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) ท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางลบ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา ยิ่งขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร 
(สวนกลาง) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการมากเทาใด  ก็จะยิ่งมี
ความพึงพอใจตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการนอยเทานั้น ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะสําหรับกรมสงเสริม
การเกษตรซ่ึงไดคนพบจากการศึกษาวิจัยนี้ เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือให
ขาราชการมีความพึงพอใจตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ดีขึ้น ดังนี้ 

ดานกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ควรมีการหาวิธีการจัดทําตัวชี้วัดท่ีดีมีอํานาจจําแนก มี
ความสอดคลองกับผลงานท่ีคาดหวัง มีการกําหนดคาเปาหมายระดับทาทายท่ีแทจริง เพ่ือใหขาราชการไดมีความรู
ความเขาใจในการจัดทําตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่มีมาตรฐาน มีความทาทาย เพื่อเปนการสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีดี
ในดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ดานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ ควรกําหนดสัดสวนคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานและ
คะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการใหมีดุลยภาพสําหรับการประเมิน เพื่อลดปญหาการใชคะแนนพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะเปนเคร่ืองมือในการลดคะแนนหรือเพิ่มคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ดานการแจงผลการประเมินและแนวทางการใหคําปรึกษา ควรใหผูบังคับบัญชาเปนผูแจงผลการประเมิน
กับผูรับการประเมินโดยตรงเพื่อสรางความสมัพันธและเปนการปรับทศันคติระหวางผูบังคับบญัชากัผูใตบังคับบัญชา 
ซึ่งถือเปนโอกาสที่ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาไดพูดคุยใหคําปรึกษาแนะนํา และหารือหรือหาแนวทางการ
แกไขปญหาตางๆ รวมกัน 
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ความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและประสิทธิผลการดําเนินงาน ของบุคลากร 
องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
 
The Relationship between Team Work Building and Administrative Effectiveness 
among Provincial Personnel of Sakon Nakhon Administrative Organization 
 
ผูวจิัย    ประจบ  บุญแสง 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล  
   
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและประสิทธิผลการ
ดําเนินงาน ของบุคลากร องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ผูวิจัยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 220 คน 
ซึ่งเปน ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถาม ประเภทเลือกตอบ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ  สถิติที่ใชไดแก 
คาความถี ่รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความสัมพันธโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการ
หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  
 ผลการวิจัยพบวา 

 1. การสรางทีมงาน ของผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 

3.71) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานบทบาทที่สมดุล ( X  = 3.94) มีการสราง

ทีมงานในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการสื่อสารที่ดี ( X  = 3.90) มีการสรางทีมงานในระดับมาก สวนดานที่มี

คาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ดานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ( X  = 3.37) มีการสรางทีมงานในระดับปานกลาง  
 2. ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก ( X  = 3.92) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา มีประสิทธิผลอยูในระดับมาก ทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด 

คือ ดานศักยภาพทางการแขงขัน ( X  = 4.04) รองลงมาคือ ดานนวัตกรรม สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดาน

คุณภาพการบริการ ( X  = 3.84). 
 3. การศึกษาความสัมพันธระหวาง การสรางทีมงาน กับประสิทธิผลการทํางานของพนักงานองคการบริหาร
สวนจังหวัดสกลนคร พบวา  
 3.1 การสรางทีมงานของผูบริหารโดยภาพรวม (X) มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการทํางานของพนักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนครโดยภาพรวม (Y) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธกันใน
ระดับปานกลาง และมีความสัมพันธทางบวก (r = 0.551)  
 3.2 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานของผูบริหารโดยภาพรวม (X) กับประสิทธิผลการ
ทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร เปนรายดาน พบวา มีความสัมพันธกับการสรางทีมงานของ
ผูบริหารโดยภาพรวม (X) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน 
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 3.3 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางประสิทธิผลการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนครโดยภาพรวม (Y) กับ การสรางทีมงานของผูบริหาร เปนรายดาน พบวา มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการ
ทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม (Y) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุก
ดาน 
 

คําสําคัญ : การสรางทีมงาน, ประสิทธิผลการดําเนินงาน 
 
Abstract

The purpose of this study was to investigate The Relationship between Team Work 
Building and Administrative Effectiveness among Provincial Personnel of Sakon Nakhon 
Administrative Organization. The target population was 220 personnel of Sakon Nakhon 
Administrative Organization. The instrument used to collect data was a questionnaire. 
Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, and Pearson’s product 

moment correlation coefficient whose level of statistical significance was determined at the 
.05 level.  

The findings of study were as follows: 
 1. Team work building among administrators of Sakon Nakhon Administrative 
Organization was at high level ( X =3.71). Considering it by aspect, the one that gained the 
highest mean score was of Balanced role ( X =3.94) which was at high level of team work 
building. The next lower ranking aspect was of good communication ( X =3.90) which was 
at high level of team work building. The aspect that gained the lowest mean score was of 
clearly visible performance ( X =3.37) which was at moderate level of team work building. 
 2. Administrative effectiveness among Provincial Personnel of Sakon Nakhon 
Administrative Organization as a whole was at high level ( X  = 3.92). Considering it by 
aspect, all of them were at high level. The aspect that gained the mean score higher than 
other ones was of competitive potential ( X  = 4.04). The next lower ranking aspect was of 
innovation ( X  = 3.96), while the aspect that gained the lowest mean score was of service 
quality ( X  = 3.84).
 3. The study was to investigate The Relationship between Team Work Building and 
Administrative Effectiveness among Provincial Personnel of Sakon Nakhon Administrative 
Organization The findings of study were as follows. 
 3.1 Team work building as a whole (X) was positively related to administrative 
effectiveness as a whole (Y) of Sakon Nakhon Administrative Organization, The 
relationship was moderate. and positive relationship as a whole at the .05 level of 
significance (r = 0.551).
 3.2 The Relationship between the relationship between the Team work building as a 
whole (X) and Administrative effectiveness among Provincial Personnel of Sakon Nakhon 
Administrative Organization by aspect was positively related to Team work building as a 
whole (X) at the .05 level of significance with each of all aspects.
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 3.3 The relationship between the dministrative effectiveness among Provincial 
Personnel of Sakon Nakhon Administrative Organization as a whole (Y) and team work 
building among administrators of Sakon Nakhon Administrative Organization by aspect 
was positively related to the dministrative effectiveness among Provincial Personnel of 
Sakon Nakhon Administrative Organization as a whole (Y) at the .05 level of significance 
with each of all aspects.

Key Woed (S) : Team Work Building, Administrative Efficiency 
 

บทนํา 
 องคการบริหารสวนจังหวัดเปนนิติบุคคลและเปนราชการสวนทองถิ่นซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบหนึ่ง มีอยูในทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) จังหวัดละ 1 แหงประกอบดวย สภาองคการบริหารสวน
จังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจและหนาท่ีในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนั้น ๆ และเปนองคกรท่ี
ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการปกครองและสามารถตรวจสอบ การบริหารงานไดตามพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 ซ่ึงมีการแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2546) มีการกําหนดภารกิจ อํานาจและ
หนาที่ขององคการ บริหารสวนจังหวัดไมใหซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น โดยใหนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดตามกฎหมาย เปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ี
มีกฎหมายกําหนด ยังมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ของตนเอง ตามมาตรา 12 (15) 17 และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ซ่ึงในปจจุบันองคการบริหารสวนจังหวัดมีการทํางานประสาน
กับองคกรอื่นๆเปนจํานวนมาก ชีวิตของผูปฏิบัติงานยอมมีความผูกพันกับองคกร และทํางานรวมกับองคกร โดยไม
สามารถหลีกเล่ียงได ทั้งองคกรภาครัฐ และเอกชน อีกทั้งในยุคกระแสโลกาภิวัฒน ท่ีกําลังเปล่ียนแปลงอยูในขณะนี้
ไดสงผลใหประเทศไทยจําเปนตองมีการปฏิรูปการบริหารองคกรยุคใหม เพ่ือพัฒนาใหองคกรไดใชทฤษฎีเชิงปฏิบัติ
นําความติดไปสูความสําเร็จและเปาหมายขององคกร การพัฒนาองคกรจะสําเร็จหรือลมเหลวข้ึนอยูกับผูเกี่ยวของ
ทุกคนในองคกร ท่ีจะตองมีความจริงใจ และรวมมือกันในการพัฒนาองคกรใหประสบความสําเร็จ ดังนั้น หนวยงาน
หรือองคกรท่ีนาหลักการและนโยบายการพัฒนาองคกรไปปฏิบัติภายในองคกร จะตองมีผูนําในการพัฒนา ซึ่ง
ผูบริหารองคกรเปนปจจัยที่มีความสําคัญที่สุดที่จะชวยใหการดําเนินการของหนวยงานสําเร็จตามเปาหมาย 
 ทีมงานคือกลุมบุคคลที่มาทํางานรวมกันมีการประสานบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบเพื่อไปสูเปาหมาย
เดียวกันคือความสําเร็จของงานการทํางานเปนทีมตองอาศัยปฏิสัมพันธตอกันในการสื่อสาร การประสานงาน การ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานกิจกรรมบางอยางตองการการทํางานเปนกลุม เชน 
คณะกรรมการ การทํางานเปนกลุมตองการการทํางานรวมกันมากกวากอใหเกิดการสรางงานกลุมกอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจภายใตเง่ือนไขท่ีแนนอน การทํางานคนเดียวนั้นบุคคลที่มีความรูความสามารถยอมทํา
ไดแตอาจมีขอจํากัดจึงตองอาศัยการทํางานรวมกับบุคคลอื่นเพื่อชวยกันสรางผลงานท่ีมีคุณภาพดังนั้น ความสําเร็จ
ของการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนสิง่สําคัญที่จะนําไปสูความเจริญกาวหนาขององคการ จึงตองมีการ
ปรับเปล่ียน เรียนรู วิธีการทํางานแบบใหม ๆ ท่ีมุงเนนการตอบสนอง ความตองการของสังคมหนึ่งในหลายวิธีที่ 
นํามาสูความสําเร็จคือ การอาศัยทีมงานซ่ึงมีความ พรอมเพรียงและประสานการทํางานเปนอยางดี โดยมีเปาหมาย
สูงสุดรวมกัน คือ สรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ สมาชิกของทีมงานจะตองสามัคคีกลมเกลียวกัน และพรอมท่ี
จะ รวมมือกันทําทุกสิ่งทุกอยางที่จะใหผลงาน ออกมาดี ดังนั้นการสรางทีมงานจึงเปนสิ่งสําคัญ การมอบหมาย
บทบาทใหกับสมาชิกแตละคน เปนสิ่งสําคัญในการสรางทีมงาน การเปลี่ยนบทบาทของสมาชิกเปนสิ่งท่ีดี ที่จะไดฝก
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ทักษะ ดานการเปนผูนําดานการสื่อสาร และดานสังคม การสรางทีมงานจะสําเร็จไดตองอาศัยภาวะผูนํา และกล
ยุทธของผูบริหารในการสรางทีมงาน ดังนั้น หากผูบริหารใหความสําคัญตอทีมงาน และสรางทีมงานท่ีมีคุณภาพ
ขึ้นมา ทีมงานนั้น จะชวยสรางคนท่ีมีประสิทธิภาพขึ้นมา 
 ดังนั้น ผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด จะมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลมากเพียงใด
ยอมข้ึนอยูกับการสรางและพัฒนาการทํางานเปนทีม ซึ่งการทํางานเปนทีมนัน้ มีความสําคัญตอการทํางานในองคกร
เปนอยางมาก การที่ทุกคนในองคกรรูสึกวาตนอยูใน “ทีม” เดียวกัน และรวมแรงรวมใจใหองคกรประสบผลสําเร็จ
รวมกันนั้น การดําเนินงานขององคกรจะตองบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพไม
เพียงแตทีมงานจะชวยใหวัตถุประสงคขององคการบรรลุเปาหมายเทานั้น แตทีมงานยังจะเปนองคประกอบสําคัญที่
มีอิทธิพลตอบรรยากาศการทํางานขององคการนั้นอีกดวย ผูบริหารจึงตองสรางทีมงานข้ึนในองคการ และกระตุนให
ทุกคนมีความรูสึกวาเปนผูมีสวนรวมในฐานะสวนหนึ่งของทีม ความสามารถของผูบริหารในการจัดการควบคุม
บรรยากาศในองคกร ใหเอื้อตอการปฏิบัติงานนั้น ผูบริหารจะตองหาวิธีการสรางความรูสึกใหเขาไปเปนสวนหนึ่ง
ของทีม เมื่อบรรยากาศเอื้ออํานวยตอความรูสึกดังกลาวแลว ก็จะสงผลใหทีมนั้นมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของงานเพิ่มมากขึ้น 
 จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยถึง ความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและ
ประสิทธิผลการดําเนินงาน ของบุคลากร องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบวา 
การสรางทีมงานของผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการทํางานของพนักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร หรือไม สงผลตอกันอยางไร ซ่ึงทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากของพนักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ผลลัพธที่ไดจากการวิจัย จะสามารถนําไปใชเปนแนวทางและเปนขอสนเทศใน
การวางแผนกลยุทธ กําหนดทิศทางในการดําเนินงานการปรับกลยุทธในการบริหารจัดการองคการบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร การพัฒนาปรับปรุงการสรางทีมงาน การวิเคราะหผลกระทบของสภาพแวดลอมตองานดานบริหาร
บุคคลและงานดานบริการ รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรและวิธีการทํางานใหเหมาะสมตามสภาพสังคมปจจุบันตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการสรางทีมงานของผูบริหาร องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
 2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง การสรางทีมงาน กับประสิทธิผลการทํางานของพนักงานองคการ
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
 4. เพ่ือแสวงหาแนวทางในการพัฒนาการสรางทีมงาน กับประสิทธิผลการปฏิบตัิงาน ของพนักงานองคการ
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


�

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
 การวิจัยผูวิจัยมุงศึกษา ความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและประสิทธิผลการดําเนินงาน ของบุคลากร 
องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ Woodcock (1989, pp. 75-766) และแนวคิดระบบ
การวัดผลการดําเนินงานในภาพรวม (Overall Performance Measurement System) ของ Pun และ White. 
(2005, pp. 56) มาประยุกตและบูรณาการเพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ไดดังภาพประกอบท่ี 1 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 
(dependent Variables) 

การสรางทีมงานของผูบริหาร องคการ
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร จาํนวน 11 
ดาน ประกอบดวย  
1) บทบาททีส่มดุล   
2) วัตถุประสงคทีช่ัดเจนและเปาหมายที่
เห็นพองตองกนั   
3) ความเปดเผยตอกันและการ  
4) สนับสนนุและไววางใจตอกัน  
5) ความรวมมือ และการใชความขัดแยงใน
การสรางสรรค   
6) การปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 
7) ภาวะผูนําที่เหมาะสม   
8) การทบทวนการทํางานอยางสมํ่าเสมอ   
9) การพัฒนาตนเอง   
10) ความสัมพันธระหวางกลุม 
11) การส่ือสารที่ด ี

ประสิทธผิลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 
1) ดานศักยภาพทางการแขงขัน 
(Competitiveness) 
2) ดานความยืดหยุน (Flexibility) 
3) ดานการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน
สูงสุด (Resource Utilization) 
4) ดานนวัตกรรม (Innovation) 
5) ดานคุณภาพการบริการ (Service 
Quality) 

ปจจัยสวนบุคคล ของพนักงานองคการ
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร ประกอบดวย 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- ตําแหนง 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัย ในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้   
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร จํานวน 518 คน  
  กลุมตัวอยาง ไดแก ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร จํานวน 
220 คน ขนาดของกลุมตัวอยางไดมาโดยการใชตารางสําเร็จรูปคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางของ R.V. Krejcie 
D.W. Morgan (อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ. 2550 : 50-51) 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคล ของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ลักษณะคําถามเปน
แบบเลือกตอบ (Check List) 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการสรางทีมงานของผูบริหาร องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร มี
ลักษณะเปนแบบประมาณคา (Rating scale) 
 ตอนที่ 3 ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร มีลักษณะเปนแบบ
ประมาณคา (Rating scale) 
 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาการสรางทีมงาน กับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended 
Form) 
 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เพื่อใหเครื่องมือในการวิจัยมีคุณภาพและประสิทธิผล มีความสอดคลองกับกรอบแนวคิดของการวิจัยมาก
ที่สุด ผูวิจัยจึงดําเนินการสรางเคร่ืองมือตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
 1. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร นิยามคําศัพท และงานวิจัยเกี่ยวของ รวมทั้ง
ระเบียบวิธีวิจัย เพื่อหาแนวทางในการกําหนดรูปแบบของแบบสอบ และขอคําถาม 
 2. สรางกรอบแนวคิดในการวิจัยจากการสังเคราะหเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยนํา การสรางทีมงาน
ของผูบริหาร องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร มากําหนดเปนตัวแปรตน และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของ
พนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร มากําหนดเปนตัวแปรตาม  
 3. กําหนดองคประกอบและตัวบงชี้ของขอคําถามโดยการสังเคราะหแนวคิดแนวคิดเกี่ยวกับการสราง
ทีมงาน และประสิทธิผลการในการปฏิบัติงาน ) ออกมาเปนขอคําถามวัดระดับ 
 4. นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเสนอตอกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธเพ่ือตรวจแกไขเนื้อหา และความถูก
ตอง 
 5. การหาคาความเที่ยงตรง (Validity) ของเคร่ืองมือ กระทําโดย นําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 
5 ทาน ทําการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หลังจากนั้นนํามาหาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) โดยเลือกขอที่มีคา IOC มากกวา 0.5 สวนขอใดมีคานอยกวา 0.5 ผูวิจัยนํามาปรับปรุงแกไข ตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
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 6. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรที่
ไมใชกลุมตัวอยางที่จะศึกษาจํานวน 30 ชุด คือ พนักงานเทศบาลนครสกลนคร หลังจากนั้นนําแบบสอบถามมา
วิเคราะหเพื่อหาคาความเชื่อมั่นเปนรายขอ และใชวิธีการหาความสอดคลองภายใน (Internal Consistency 
Method) ใชสูตร Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และหาคาความเชื่อมั่นรวมโดยใช
วิธีการของ Cronbach ทั้งนี้ผูวิจัยกําหนดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ระดับ 0.70 โดยไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม .896 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การศึกษาคร้ังนี้เพื่อใหขอมูลครบถวนทุกดานผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ผูศึกษาขอนําหนังสือรับรองและแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย ถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร 
  2. ผูศึกษาชี้แจงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใหกับผูชวยผูศึกษา เพ่ือแจกแบบสอบถามใหกับบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวนท้ังสิ้น 220 คน 
  3. นําแบบสอบถามที่แจกใหประชากรซึ่งเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาทําการ 
เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง นํามาตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของขอมูลแลวนําไปดําเนินการประมวล
และวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนการวิจัยตอไป 
 การวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูลโดยดําเนินการดังนี้ 
  1. นําแบบสอบถามที่รวบรวมไดตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง 
  2. นําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณแลวลงรหัส (Coding Form) 
  3. นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแลว มาบันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือประมวลผลขอมูลที่ไดจัดเก็บ
และคํานวณหาคาทางสถิติแลวนําผลท่ีไดมาวิเคราะหเพื่อตอบคําถามวิจัยและวัตถุประสงคทีต่ั้งไว โดยนําเสนอผลใน
รูปแบบตารางประกอบความเรียงและนําผลการศึกษาที่วิเคราะหไดมาสรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและเขียน
ขอเสนอแนะ 
  4. การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด (Open ended) ผูวิจัยนํามาวิเคราะหเนื้อหา 
(Content analysis) ทําอยางไร เพื่อนําไปสูแนวทางในการพัฒนาการสรางทีมงาน กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
 สถิติที่ใชในการวิจัย 
 1. สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) 
 1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และแจกแจงความถ่ี (Frequencies) บรรยายลักษณะของขอมูลทั่วไป
เก่ียวกับ ปจจัยสวนบุคคลของของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ไดแก เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, 
ตําแหนง 
 1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะหระดับ การสราง
ทีมงานของผูบริหาร องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานองคการบริหาร
สวนจังหวัดสกลนคร 
 2. สถิติอางอิง (Inferential statistics)  
 เพื่อศึกษาการสรางทีมงานมีความสัมพันธตอประสิทธิผลการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร ผูวิจัยใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1. การสรางทีมงานของผูบริหาร องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของพนักงาน

องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.71) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานที่

มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานบทบาทที่สมดุล ( X  = 3.94) มีการสรางทีมงานในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการ

สื่อสารที่ดี ( X  = 3.90) มีการสรางทีมงานในระดับมาก สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการปฏิบัติงานที่

ชัดเจน ( X  = 3.37) มีการสรางทีมงานในระดับปานกลาง โดยสรุปผลในแตละดาน ไดดังนี้ 
 2. ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก ( X  = 3.92) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา มีประสิทธิผลอยูในระดับมาก ทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด 

คือ ดานศักยภาพทางการแขงขัน ( X  = 4.04) รองลงมาคือ ดานนวัตกรรม สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดาน

คุณภาพการบริการ ( X  = 3.84) 
 3. ศึกษาความสัมพันธระหวาง การสรางทีมงาน กับประสิทธิผลการทํางานของพนักงานองคการบริหาร
สวนจังหวัดสกลนคร พบวา  
 3.1 การสรางทีมงานของผูบริหารโดยภาพรวม (X) มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการทํางานของพนักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนครโดยภาพรวม (Y) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธกันใน
ระดับปานกลาง และมีความสัมพันธทางบวก (r = 0.551)  
 3.2  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานของผูบริหารโดยภาพรวม (X) กับประสิทธิผล
การทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร เปนรายดาน พบวา มีความสัมพันธกับการสรางทีมงาน
ของผูบริหารโดยภาพรวม (X) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน 
 3.3 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางประสิทธิผลการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนครโดยภาพรวม (Y) กับ การสรางทีมงานของผูบริหาร เปนรายดาน พบวา มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการ
ทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม (Y) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุก
ดาน 
 4. แนวทางในการพัฒนาการสรางทีมงาน กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานองคการบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ควรจัดระบบการบริหารงานภายในองคกรเก่ียวกับการ
ประสานงานระหวางหนวยงานภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ควรมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังคน ใน
ปจจุบันและในอนาคตใหชัดเจน เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของหนวยงาน และควรจัดทําแผนอัตรากําลังให
ครอบคลุมและเหมาะสมกับปริมาณงาน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ควรยึดระบบคุณธรรม
มากกวาระบบอุปถัมภ โดยเนนคุณภาพงานและผลสัมฤทธ์ิของงานเปนหลัก และควรนําหลักเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ โปรงใสและยุติธรรมและไดมาตรฐานมาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรจัด
สภาพแวดลอมและบรรยากาศของท่ีทํางานใหมีความเหมาะสม ควรมีการแบงงานและความรับผิดชอบของแตละ
แผนกใหมีความเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ ควรนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการสรรหาบุคคลเขาทํางานเพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมกับทุกฝาย ควรมีการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และควรมีการกําหนดนโยบายและการบริหารที่เหมาะสมเอ้ือใหงานสําเร็จลุลวง ควรมีการจัดระบบการ ทํางานใหมี
ความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 
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อภิปรายผล 
 1. จากผลการวิจัย พบวา การสรางทีมงานของผูบริหาร องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ตามความ

คิดเห็นของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.71) เมื่อพิจารณา

รายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานบทบาทท่ีสมดุล ( X  = 3.94) มีการสรางทีมงานในระดับมาก 

รองลงมาคือ ดานการสื่อสารที่ดี ( X  = 3.90) มีการสรางทีมงานในระดับมาก สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 

ดานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ( X  = 3.37) มีการสรางทีมงานในระดับปานกลาง  
 ผลการวิจัยในคร้ังนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ สัมมนา สีหมุย (2553, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา 
การศึกษาประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของบุคลากร องคกรบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของบุคลากรสวนใหญ พบวาดานการตัดสินใจรวมกัน มี
ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมอยูในระดับมากเปนอันดับแรก ดานการกระจายความเปนผูนํา มีประสิทธิภาพการ
ทํางานเปนทีมอยูในระดับมากเปนอันดับที่สอง ดานการส่ือสารกันอยางเปดเผย มีประสิทธิภาพการทํางานเปนทีม
อยูในระดับมากเปนอันดับท่ีสาม ดานการมอบหมายงานตามบทบาทหนาที่ มีประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมอยูใน
ระดับมากเปนอันดับท่ีสี่ และดานการกําหนดภารกิจและเปาหมายของทีมงาน มีประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมอยู
ในระดับปานกลางเปนอันดับสุดทาย เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมท้ัง 5 ดาน สรุปไดวามีระดับ
ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ  ลลิดา ศรีสัมพันธ (2553, 
บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ปจจัยทางดานการบริหารงานที่มีผลตอการสรางทีมงานใหมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา 
อาจารยคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ จากผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นของคณาจารยคณะ
บริหารธุรกิจตอปจจัยทางดานการสรางทีมงานใหมีประสิทธิภาพ ในภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ
แนวคิดของ ดร.สุเมธ งามกนก (2550) ที่กลาววา การสรางทีมงานของผูบริหารการสรางทีมงานจะสําเร็จไดตอง
อาศัยทักษะของภาวะผูนํา และกลยุทธการบริหารของผูบริหารในการสรางทีมงาน ดังนั้น หากผูบริหารให
ความสําคัญตอทีมงาน และสรางทีมงานท่ีมีคุณภาพข้ึนมา ทีมงานนั้นจะชวยสรางคนท่ีมีประสิทธิภาพขึ้นมา ท้ังนี้
เพราะการทํางานเปนทีมจะทําใหสมาชิกเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกัน และเห็นแบบอยางในการทํางานของผูนําและ
ของเพ่ือนรวมงาน สงผลใหสถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มข้ึน  
 2. จากผลการวิจัย พบวา ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.92) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา มีประสิทธิผลอยูในระดับมาก ทุกดาน โดย

ดานที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานศักยภาพทางการแขงขัน ( X  = 4.04) รองลงมาคือ ดานนวัตกรรม สวนดานท่ีมี

คาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ดานคุณภาพการบริการ ( X  = 3.84) 
 จากผลการวิจัย แสดงใหเห็นวา องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ไดดําเนินการบริหารงานตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ ตามที่กฎหมายบัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร สามารถที่จะกระทําได ใน
การบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ไดยึดแนวนโยบายของผูบริหารฯ เปนแนวทางการ
บริหารงาน และในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร จะบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคนั้น
ขึ้นอยูกับกระบวนการบริหารจัดการของฝายบริหาร โดยเฉพาะผูนําทางการบริหาร คือ นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร และผูนําพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัด คือ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งจะตองนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงคใหจงไดดังนั้นการท่ีจะบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร ใหประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด สวนหนึ่งจะตองข้ึนอยูกับผูนําทางการบริหารวาจะมีนโยบาย 
เปาประสงคชัดเจนมากนอยเพียงใด บุคลากร ผูปฏิบัติมีขวัญกําลังใจ และมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถ มีวัสดุอุปกรณเพียงพอหรือไม 
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 ผลการวิจัยในครั้งนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ ธณัฐพล ชอุม (2557, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา การ
บริหารจัดการท่ีมีผลตอประสิทธิผลของเทศบาลตําบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา การ
บริหารจัดการในภาพรวม พบวา มีระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย อันดับแรก คือ สมรรถนะ/ความสามารถทางการบริหาร รองลงมา คือ ภาวะผูนํากลยุทธองคการ วัฒนธรรม
องคการ ทรัพยากรการบริหาร บุคลากร/ทรัพยากรมนุษย การมีสวนรวม และคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ โครงสราง
องคการ สอดคลองกับงานวิจัยของ เกษวดี เนื่องศรี (2553 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา การบริหารการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ขององคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบวา การบริหารเพ่ือการ
พัฒนาและดานการพัฒนาการบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมมีระดับการบริหารการ
พัฒนาอยูในระดับดี โดยในดานที่มีคาเฉลี่ยสูงเปนอันดับแรก คือ ดานวัฒนธรรมองคกร รองลงมา คือ ดาน
เทคโนโลยี สวนในดานที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ ดานโครงสราง และสอดคลองกับงานวิจัยของ มุทิตา วรกัลยา
กุล (2555 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ความสําเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี จาก
การศึกษาวิจัย พบวา สถานภาพองคกรของเทศบาลนครรังสิตในภาพรวมมีการดําเนินงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
และเพิ่มเติมใหสอดคลองกับภารกิจ และบริบทขององคกร 
 3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวาง การสรางทีมงาน กับประสิทธิผลการทํางานของพนักงานองคการ
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร พบวา การสรางทีมงานของผูบริหารโดยภาพรวม (X) มีความสัมพันธกับประสิทธิผล
การทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนครโดยภาพรวม (Y) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธทางบวก (r = 0.551) เม่ือพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางการสรางทีมงานของผูบริหารโดยภาพรวม (X) กับประสิทธิผลการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร เปนรายดาน พบวา มีความสัมพันธกับการสรางทีมงานของผูบริหารโดยภาพรวม (X) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน และเมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางประสิทธิผลการทํางานของพนักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนครโดยภาพรวม (Y) กับ การสรางทีมงานของผูบริหาร เปนรายดาน พบวา มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม (Y) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน 
 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร มีการสรางทีมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ยอมสงผลใหประสิทธิผลการดําเนินงาน ของบุคลากร องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร มี
ประสิทธิภาพเชนกัน ปจจุบันการทํางานเปนทีมหรือการตั้งทีมงานข้ึนทํางานเปนที่นิยมทั่วไป เพราะมีความเชื่อวา
การชวยกันทํางานดีกวาการทํางานโดยคนๆ เดียว แมแตการบริหารองคการก็ยังนิยมบริการเปนทีม นั่นคือ มีคณะ
บริหาร หัวใจสําคัญของทีมงานคือการยอมรับความสามารถและความไวเยื้อเชื่อใจกันและกัน  ดังนั้น สมาชิกใน
ทีมงานตองลดอัตตาของตนลง หากมีความเชื่อม่ันในตนเองสูงมากทีมนั้นจะประสบความลมเหลว ท้ังนี้ องคการ
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร จะตองมีการปรับเปล่ียน เรียนรูวิธีการทํางานแบบใหม ๆ ที่มุงเนนการตอบสนองความ
ตองการของสังคม หนึ่งในหลายวิธีที่นํามาสูความสําเร็จคือการอาศัยทีมงานซ่ึงมีความพรอมเพรียงและประสานการ
ทํางานเปนอยางดีโดยมีเปาหมายสูงสุดรวมกัน คือ สรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ สมาชิกของทีมงานจะตอง
สามัคค ีกลมเกลียวกัน และพรอมที่จะรวมมือกันทําทุกสิ่งทุกอยางที่จะใหผลงานออกมาดี ดังนั้นการสรางทีมงานจึง
เปนสิ่งสําคัญ นอกจากน้ันแลว กิจกรรมบางอยางตองการการทํางาน เปนกลุม เชน คณะกรรมการ การทํางานเปน
กลุม ตองการการทํางานรวมกันมากกวากอใหเกิดการสรางงาน กลุมกอใหเกิดประสิทธิภาพในการตัดสินใจภายใต
เง่ือนไขที่แนนอน การทํางานคนเดียวนั้นบุคคลที่มีความรูความสามารถยอมทําได แตอาจมีขอจํากัดจึงตองอาศัย
การทํางานรวมกับบุคคลอื่นเพื่อชวยกันสรางผลงานท่ีมีคุณภาพ ดังนั้น ความสําเร็จของการทํางานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะนําไปสูความเจริญกาวหนาขององคการ 
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 ผลการวิจัยในครั้งนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ ลลิดา ศรีสัมพันธ (2553, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ปจจัย
ทางดานการบริหารงานท่ีมีผลตอการสรางทีมงานใหมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา อาจารยคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัย
ราชพฤกษ ผลการวิจัย พบวา ปจจัยทางการบริหารงาน และการสรางทีมงานใหมีประสทิธิภาพมีความสัมพนัธกับใน
ระดับต่ําในทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ มุทิตา วรกัลยากุล (2555 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ความสําเร็จ
ในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี จากการศึกษาวิจัย พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จใน
การบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี พบวา ปจจัยดานกลยุทธ ปจจัยดานโครงสราง ปจจัยดาน
ระบบงาน ปจจัยดานผูนํา ปจจัยดานพนักงาน ปจจัยดานคานิยมรวม และปจจัยดานทักษะ มีความสัมพันธกับ
ความสําเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี อยางมีนัยสําคัญทาง สถิติ ท่ีระดับ.05 และ
เมื่อนํามาสรางสมการพยากรณเพื่อทํานายปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงาน พบวา ปจจัยดานทักษะ
สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ปจจัยดานคานิยมรวม ปจจัย ดานกลยุทธ และ
ปจจัยดานระบบงาน ตามลําดับ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R2) เทากับ .621 จึงทําใหทั้งสี่ปจจัย
ดังกลาวสามารถอธิบายความสําเร็จในการบริหารงานไดรอยละ 62.1 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธณัฐพล ชอุม 
(2557, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา การบริหารจัดการท่ีมีผลตอประสิทธิผลของเทศบาลตําบลในเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสําคัญที่สามารถอธิบายประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลตําบลในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย ประกอบดวย ทรัพยากรการบริหาร วัฒนธรรมองคการ การมีสวนรวม และสมรรถนะ/
ความสามารถทางการบริหาร 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 
 1. องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ควรเสริมสรางการทํางานเปนทีม ในดานความเปดเผยตอกันและ
การเผชิญหนา โดยการเปดโอกาสใหบุคลากรวิพากษวิจารณการทํางานของผูบริหารไดอยางเปดเผย มีการประชุม
เพื่อหารือ และทบทวนบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบใหมีความเขาใจอันดีตอกัน  เและเปดโอกาสให ให
บุคลากรเขาพบผูบริหารเพื่อปรึกษางาน หรือปรึกษาปญหาสวนตัวไดตลอดเวลาและเปนกันเอง เม่ือเกิดปญหาและ
ขอขัดแยงทุกครั้ง 
 2. องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ควรเสริมสรางการทํางานเปนทีม ในดานสนับสนุนและไววางใจตอ
กัน โดยผูบริหารควรดูแลบุคลากรอยางเทาเทียมกัน สงเสริมใหบุคลากรสรางผลงาน และกลาวยกยองชมเชยเมื่อ
ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน แสดงความเห็นใหกําลังใจเม่ือบุคลากรมีปญหาหรือปฏิบัติงานผิดพลาด และ
พรอมใหคําแนะนําในการแกไขปญหาเสมอ 
 3. องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ควรเสริมสรางการทํางานเปนทีม ในดานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
โดยควรมีการจัดทําคูมือเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบตัิงานของทุกฝาย มีการจัดทําปฏิทินแผนการปฏิบัติงานไวอยาง
ชัดเจน เปดโอกาสใหบุคลากรมีการรูงานซึ่งกันและกัน จนสามารถเปล่ียนงานกันไดเมื่อจําเปน เปดโอกาสให
บุคลากรมีสวนรวมในการเสนอโครงการเรงดวนเพื่อแกปญหาท่ีเปนอยู และควรมีการจัดประชุมเพื่อทบทวนปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงานที่ผานมา มากําหนดเปนนโยบายและเปาหมายของหนวยงานในโอกาสตอไป 
 4. องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ควรเสริมสรางการทํางานเปนทีม ในดานการทบทวนการทํางาน
อยางสม่ําเสมอ โดยการแตงตั้งติดตามคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากรใน
หนวยงาน เปดโอกาสใหบุคลากรทุกฝายไดทบทวนปรับปรุงเปล่ียนแปลงเปาหมาย กระบวนการ ปฏิบัติงานตาม
โครงการตางๆ เม่ือสิ้นป มีการนําขอมูลที่เปนปญหา และอุปสรรคของหนวยงานมาวิเคราะห สรุปผลตามความเปน
จริง และแจงใหทุกฝายทราบ  
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 5. องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ควรเสริมสรางการทํางานเปนทีม ในดานการพัฒนาตนเอง โดย
การสงเสริมใหบุคลากรไดศึกษาตอ ไปประชุมสัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมอบรม โดยเชิญวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญมาใหความรูแกบุคลากรเพ่ือเพิ่มพูดความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และนําเทคโนโลยีใหมๆ เขา
มาใชในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 6. องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ควรเสริมสรางประสิทธิผลการดําเนินงาน ในดานความยืดหยุน 
โดยการเปดโอกาสใหบุคลากรมีการรูงานซึ่งกันและกัน จนสามารถปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานไดเหมาะสมตาม
สถานการณในปจจุบันไดอยางรวดเร็ว 
 7. องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ควรเสริมสรางประสิทธิผลการดําเนินงาน ในคุณภาพการบริการ 
โดยสงเสริมใหบุคลากรมีการเรียนรู และนําเทคนิควิธีการท่ีทันสมัยมาปรับใชในการปฏิบัติงาน กําหนดแผนการ
จัดหาทรัพยากร ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถจัดหาทรัพยากรไดตรงกับความตองการและทันเวลา รวมทั้ง
เผยแพรผลการดําเนินงานใหประชาชนในพื้นที่ ไดทราบอยูเสมอ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรทําการศึกษาการพัฒนาการทํางานเปนทีมของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร เพ่ือนา
มาแกไขปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการทํางานเปนทีมใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ 
 2. ควรทําการศึกษาในลักษณะเดียวกัน โดยเปรียบเทียบกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภออ่ืนๆ ของ
จังหวัดสกลนคร เชน เทศบาลนครสกลนคร 
 3. ควรทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและตัวแปรอื่นๆ เชน ความผูกพันตอองคกร 
คุณภาพชีวิตการทํางาน ฯลฯ ของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
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ความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหาร 
สวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 
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บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน

ตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรที่อยูในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบล ปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรี
สะเกษ จํานวน 11,892 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการโดยใชสูตรการคํานวณของ ทาโร ยามาเน  โดย
วิธีแบบจงเจาะ จํานวน 386 คน จํานวน เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน คา t-test ,คา F-Test ผลการศึกษา
พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโสน 

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.60 , SD. 0.98) และเปนรายดาน ดานการ

เตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อยูในระดับมาก ( X = 3.67 , SD. 0.99) ดานการแกปญหาในขณะที่เกิด

ภัยและภายหลังการเกิดสาธารณภัย อยูในระดับมาก ( X = 3.53 , SD. 0.97) ตามลําดับ และผลการวิเคราะห
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล
โสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ตางกัน ของประชาชนโดยรวมความ
พึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในสวนจําแนกตามอายุ รายไดตอเดือนตางกัน โดย
ภาพรวมความพึงพอใจไมแตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ , ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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Abstract
Research People’s Satisfaction with Prevention and Relief of Sano subdistrict 

administrative organization District Khukhan Sisaket province. The purpose is to study and 
compare the levels of people’s satisfaction with Prevention and Relief of Sano subdistrict
administrative organization District Khukhan Sisaket province. The population in this 
study. The population in the area SanoTambon Administration Organization Khukhan 
province of 11,892 people, the size of the sample by using a formula of Taro Yamane. By 
the way, thou shalt number of 386 drill form tools data collecting is the query statistics data 
analysis include percentage, average, and standard deviation. Testing assumptions, values, 
t-test F-Test. The study indicated that Satisfaction level of public protection and disaster 
relief. Sano Tambon Administration Organization Khukhan offense as a whole at a high 
level ( X = 3.60, SD. 0.98) and a side. Preparation for disaster prevention and relief. At a 
high level ( X = 3.67, SD. 0.99) to the solution while the disaster and the subsequent 
disaster. At a high level ( X = 3.53, SD. 0.97), respectively. And the results of the 
comparative analysis of public satisfaction level towards prevention and mitigation. Sano 
subdistrict administrative organization Tohoku district Khan AFP classified by sex, 
educational level, occupation of the public overall satisfaction differ statistically significant 
level of .05, in part, classified according to age. Revenue per month, and different overall 
satisfaction did not differ. 

Keywords : Satisfaction, Prevention and Relief
 
บทนํา 

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 เปนการนําแนวคิดการพัฒนาระบบการ
ปองกัน การเตรียมความพรอม และการสรางภูมิคุมกันโดยพัฒนาภูมิความรูและเสริมสรางความเขมแข็งระดับ
ชุมชน ในการเฝาระวังและรับมือกับสาธารณภัย การอยูรวมกับธรรมชาติและการสรางภูมิตานทานใหแกชุมชนตาม
แนวทาง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" รวมทั้งการนําแนวคิดการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยเพื่อปองกันภัยตาม
หลักสากลคือ "รูรับ - ปรับตัว - ฟนเร็วทั่ว - อยางยั่งยืน" (Resilience) โดยเสริมสรางความตระหนักในการลดความ
เสี่ยงตั้งแตกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย และกํากับการดําเนินการขับเคลื่อนใหเปนไปตามกรอบ
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคลองกับกรอบการดําเนินงานเซนไดเพ่ือการ
ลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 
2030) ยุทธศาสตรการดําเนินงานตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ประกอบดวย 
การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) การบูรณาการการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน (Emergency Management) การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน (Build Back Better and Safer) 
และการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย เปนแนวทางหลักในการ
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของแผน และนําไปสูความสําเร็จในการจัดการความเส่ียง จากสาธารณภัยซึ่งเปน
พื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 
2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เพื่อใหทุกหนวยงานใชแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 
2558 เปนแผนแมบท (Master Plan) ในการจัดการสาธารณภัยของประเทศ โดยเปนกรอบและทิศทางในการ
ปฏิบัติการดานสาธารณภัยใหแกประเทศไทย (แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 : ก)  
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สถานการณสาธารณภัยของประเทศไทยที่สําคัญที่เกิดขึ้นและสรางความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน มีดังนี้ (1) อุทกภัย (Flood) เปนสาธารณภัยท่ีเกิดจากฝนตกหนัก และฝนตกสะสมเปนเวลานาน ทําให
เกิดน้ํ าปาไหลหลาก น้ํ าทวมฉับพลัน น้ํ าทวมขัง และน้ํ าลนตลิ่ ง  ประชาชนไดรับความเดือดรอน ส่ิ ง
สาธารณประโยชน และทรัพยสินของประชาชนไดรับความเสียหายโดยมีสาเหตุหลัก ไดแก มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่
พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในชวงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปก
คลุมอ าว ไทยและภาคใต ในช วง เดือน ตุลาคมถึ งธันวาคม รองมรสุม ท่ีพา ดผ านภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงหยอมความกดอากาศต่ํา และพายุหมุนเขตรอน (ดีเปรสชั่น โซนรอน และ
ไตฝุน) นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุอื่น ๆ ท่ีไมไดเกิดขึ้นจากธรรมชาติ เชน อางเก็บน้ํา เขื่อนแตก เปนตน ในระยะหลัง
ปญหาอุทกภัยเริ่มมีความรุนแรงขึ้น มีมูลคาความเสียหายสูงมากขึ้น ดังแผนภาพที่ 1 - 3 อุทกภัยท่ีมีความสูญเสีย
มากท่ีสุด คือ มหาอุทกภัย ป พ.ศ. 2554 ในพ้ืนที่ 64 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร มีผูเดือดรอน 5,247,125 
ครัวเรือนจํานวน 16,224,302 คน เสียชีวิต 1,026 คน รวมมูลคาความเสียหายสูงถึง 1.44 ลานลานบาท (2) ภัย
แลง (Drought) เกิดขึ้นเนื่องจากน้ํา น้ําฝน น้ําใตดิน หรือน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ หรืออางเก็บน้ํา มีนอยกวาปกติใน
ชวงเวลาหน่ึง โดยมีปริมาณนอยกวาที่พืช คน หรือสัตวตองการ ซึ่งเปนสภาวะการขาดแคลนน้ําอุปโภคและบริโภค 
รวมถึง น้ําเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเปนเวลานานจนกอใหเกิดความเสียหาย และสงผล
กระทบอยางกวางขวางตอชุมชน สังคม และระบบเศรษฐกิจโดยรวม และจากสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศเปนสาเหตุใหฤดูฝนสั้นขึ้น ซึ่งหมายถึงวาฤดูแลงจะยาวนานขึ้น พื้นที่ตอนบนของประเทศจะมีปริมาณฝน
ตกนอยลง ทําใหปริมาณน้ําในเขื่อนและอางเก็บน้ําทั่วประเทศมีปริมาณไมเพียงพอเพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อ
การเกษตร โดยเฉพาะพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน นอกจากนี้ความเจริญของชุมชน การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เชน 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ และจํานวนประชากรท่ีไดมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนพรอมกัน ทําใหมีความตองการ
ใชน้ําในกิจกรรมตาง ๆ ของทุกภาคสวนมากขึ้น จึงเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนนํ้าตามมา 
(แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 : 3-4) 

ดังนั้น ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตองานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ในเรื่องกิจกรรมตาง ๆ ที่เทศบาลได
ดําเนินการ ทั้งในเร่ืองเตรียมการปองกันและการใหความชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน ท้ังในขณะที่เกิดภัยและ
ภายหลังการเกิดสาธารณภัย เพื่อนําผลจากการวิจัยมาเปน ขอมูล ในการปรับปรุงการการดําเนินงานปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลโสน ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน
ตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
สวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ตามปจจัยสวนบุคคล 
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ในการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน

ตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ดังภาพท่ี 1 
 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีการวิจัย  

การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน
ตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชากรท่ีอยูในพ้ืนที่ องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ 

จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 11,892 คน 
กลุมตัวอยาง ไดแก ประชากรที่อยูในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการสูตรการคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1973 : 125) โดยวิธี
แบบงายดวยการสุมดวยความบังเอิญ จํานวน 386 คน  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยในครั้งนี้เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของ

ประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึง
แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ไดแก 

 
 
 
 

ปจจัยพ้ืนฐานบุคคล 

- เพศ    

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา    

- อาชีพ 

- รายได 
 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวน

ตําบล ปรือใหญ อําเภอขุขันธ จงัหวัดศรีสะเกษ 

1. ดานการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. ดานการแกปญหาในขณะท่ีเกดิภัยและภายหลังการเกิด

สาธารณภัย 
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 สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
ตอเดือน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามโดยใช Likert’s scale 
เปนมาตรวัด ลักษณะของขอความที่ใชมีลักษณะเชิงบวก มีเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับ  

เมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว จะใชคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางแบงระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 
ออกเปน 5 ระดับคือ  

4.50 - 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด 
3.50 - 4.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ระดับมาก 
2.50 - 3.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 
1.50 - 2.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ระดับนอย 
1.00 - 1.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ระดับนอยที่สุด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล 
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 
4.5 การวิเคราะหขอมูล 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. คารอยละ เพ่ือวิเคราะหลักษณะสวนบุคคล ของประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางท่ีอาศัยในเขตพื้นท่ี

องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 
2. คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 
3. คา t-test เพื่อเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคล 2 กลุม ท่ีมีตอความพึงพอใจของประชาชนตองาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 
4. คา F-Test เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลมากกวา 2 กลุมท่ีมีความพึงพอใจของประชาชนตองาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. สรุปผลการวิจัยคร้ังนี้ ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เพศชาย จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 53.89 

เพศหญิง จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 46.11 อายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26.94 
อายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 25.36 อายุมากกวา 51 ป จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 
24.61 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 39.38 ระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 125 
คน คิดเปนรอยละ 32.38 ระดับปริญญาตรี จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 27.72 อาชีพรับจาง จํานวน 116 คน 
คิดเปนรอยละ 30.05 อาชีพเกษตรกร จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 29.02 และอาชีพคาขาย/งานอิสระ จํานวน 
89 คน คิดเปนรอยละ 23.06 รายไดตอเดือน ต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 26.42 รายไดตอ
เดือน 15,001-20,000 บาท จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 25.39 รายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท จํานวน 
94 คน คิดเปนรอยละ 24.35 ตามลําดับ 
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2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล

โสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.60 , SD. 0.98) และเปนรายดาน ดาน

การเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อยูในระดับมาก ( X = 3.67 , SD. 0.99) ดานการแกปญหาในขณะที่

เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารณภัย อยูในระดับมาก ( X = 3.53 , SD. 0.97) ตามลําดับ 
2.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล

โสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ดานการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เม่ือพิจารณาเปนรายขอ มี
การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความรวดเร็วและความชัดเจน เชน เว็บไซต สายดวน ฯลฯ มาใชเปนชองทางในการ

รับแจงปญหาหรือการขอความชวยเหลือเม่ือเกิดภัย อยูในระดับมาก ( X = 3.98 , SD. 0.87) รองลงมา มีการปฏิบัติ

ตามนโยบายและแผน เพ่ือใหมีความพรอมรับสาธารณภัย อยูในระดับมาก ( X =3.82 , SD. 0.89) การใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยขององคการบริหารสวนตําบลมีความสะดวกรวดเร็วและมีขั้นตอนที่ไมยุงยากซับซอน  อยูใน

ระดับมาก ( X = 3.77 , SD. 0.79) มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชตางๆ ในการดําเนินการปองกันภัย
แลงมีความทันสมัยไดมาตรฐานและมีสภาพท่ีพรอมใชงานไดทันทีที่มีการรองขอ และ มีการฝกอบรมเกี่ยวกับวิธีการ

ปองกันภัยธรรมชาติใหแกประชาชนในพ้ืนที่ อยูในระดับมาก ( X = 3.75 , SD. 0.93) มีการใหความรู ในเร่ืองการ

ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย อยูในระดับมาก ( X = 3.71 , SD. 0.84) อบต. มีการจัดเตรียมน้ํามันเชื้อเพลิง

สํารองไวใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัยทันทีที่มีการรองขอ อยูในระดับมาก ( X = 3.71 

, SD. 1.02) มีจํานวนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัยมีความเพียงพอ อยูในระดับมาก ( X = 
3.70 , SD. 0.98) และ ลําดับสุดทาย มีการวางแผนและคูมือปฏิบัติการโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับทองถิ่น อยูใน

ระดับปานกลาง ( X = 3.28 , SD. 1.28) 
2.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล

โสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ดานการแกปญหาในขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารภัย โดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก ( X = 3.56 , SD. 0.93) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เจาหนาท่ีใหความชวยเหลือ อยูในระดับมาก ( X
= 3.88, SD. 0.93) มีขั้นตอนและวิธีการในการเบิกจายงบประมาณในการชวยเหลือผูประสบภัยมีความรวดเร็วและ

ทันตอเวลา อยูในระดับมาก ( X = 3.83 , SD. 0.94) งบประมาณในการดําเนินการปองกันภัยในพ้ืนที่และการให

ความชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยมีความเพียงพอ อยูในระดับมาก ( X = 3.80 , SD. 0.90) การฟนฟูบูรณะและ

การพัฒนาการชวยเหลือหลังจากภัยพิบัติที่จะชวยใหชุมชนที่ประสบภัยกลับสูสภาพเดิม  อยูในระดับมาก ( X = 
3.68 , SD. 0.86) อบต. มีการจัดสงสิ่งของท่ีไดรับบริจาค(ถุงยังชีพ)ใหกับประชาชนผูประสบภัยดวยความท่ัวถึง

ยุติธรรมเทาเทียมกันและไมมีปญหาการเลือกปฏิบัติ อยูในระดับมาก ( X = 3.65 , SD. 0.98) อบต.มีระบบรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชนและนํามาปรับปรุงการใหการดําเนินงานดานสาธารณภัย อยูในระดับมาก ( X = 3.60 , 

SD. 0.89) และลําดับสุดทาย มีการไดรับความชวยเหลือในการขนยายสิ่งของไดทันทวงที อยูในระดับปานกลาง ( X
= 3.02 , SD. 1.03) 

3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดตอเดือน 

3.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล
โสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตาม เพศตางกัน ของประชาชนที่มีเพศตางกันโดยรวมความพึงพอใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการแกปญหาในขณะที่เกิดภัย
และภายหลังการเกิดสาธารณภัย มีความพึงพอใจที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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3.2 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามอายุตางกัน โดยภาพรวมความพึงพอใจไมแตกตาง
กัน 

3.3 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทา สาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามระดับการศึกษาตางกัน โดยภาพรวมความพึง
พอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการเตรียมการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ดานการแกปญหาในขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารณภัย มีความพึงพอใจที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือทําการเปรียบเทียบรายคูระดับความพึงพอใจของประชาชนตอ
งานปองกันและบรรเทา สาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน ดานการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความพึงพอใจแตกตางกัน 3 คู ไดแก คูที่ 1 
กลุมระดับการศึกษามัธยมศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  คูที่ 2 กลุมระดับ
การศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มีคาเฉลี่ยนอยกวา ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี และ คูที่ 3 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีคาเฉลี่ยนอยกวา ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และดานการ
แกปญหาในขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารณภัย มีความพึงพอใจแตกตางกัน 4 คู ไดแก คูที่ 1 กลุมระดับ
การศึกษามัธยมศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. คูที่ 2 กลุมระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยกวา ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  คูที่ 3 ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มี
คาเฉลี่ยมากกวา ระดับการศึกษาปริญญาตรี และ คูที่ 4 ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีคาเฉลี่ยนอยกวา ระดับ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

3.4 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามอาชีพตางกัน โดยภาพรวมความพึงพอใจแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการเตรียมการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ดานการแกปญหาในขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารณภัย มี ความพึงพอใจแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือทําการเปรียบเทียบรายคูระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามอาชีพตางกัน ดาน
การเตรียมการปองกันและบรรเทา สาธารณภัย มีความพึงพอใจแตกตางกัน 1 คู ไดแก คูที่ 1 กลุมอาชีพเกษตรกร 
มีคาเฉลี่ยมากกวา กลุมอาชีพคาขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และดานการแกปญหาในขณะท่ีเกิดภัยและ
ภายหลังการเกิดสาธารณภัย มีความพึงพอใจแตกตางกัน 3 คู ไดแก คูที่ 1 กลุมอาชีพเกษตรกร มีคาเฉลี่ยนอยกวา 
กลุมอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ คูที่ 2 กลุมอาชีพคาขาย/งานอิสระ มีคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมอาชีพรับจาง คูที่ 3 
กลุมอาชีพคาขาย/งานอิสระ มีคาเฉล่ียนอยกวา กลุมอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  

3.5 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทา สาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามรายไดตอเดือนตางกัน โดยภาพรวมความพึงพอใจ
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผล 
ระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโสน 

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชวฤทธิ์ บริสุทธิ์ 
(2551, บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลลาดชิด  
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการขององคการบริหาร
สวนตําบลลาดชิด อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดาน
งบประมาณ และดานบุคลากร สวนดานการวางแผนและดานบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

ดานการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก มีการนําเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย มีความรวดเร็วและความชัดเจน เชน เว็บไซต สายดวน ฯลฯ มาใชเปนชองทางในการรับแจงปญหาหรือ
การขอความชวยเหลือเมื่อเกิดภัย มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผน เพ่ือใหมีความพรอมรับสาธารณภัย การให
ความชวยเหลือผูประสบภัยขององคการบริหารสวนตําบลมีความสะดวกรวดเร็วและมีขั้นตอนทีไ่มยุงยากซับซอน ซึ่ง
ไดมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ เครื่องใชตางๆ ในการดําเนินการปองกันภัยแลงมีความทันสมัยไดมาตรฐาน
และมีสภาพที่พรอมใชงานไดทันทีที่มีการรองขอ และ มีการฝกอบรมเกี่ยวกับวิธีการปองกันภัยธรรมชาติใหแก
ประชาชนในพ้ืนที่ มีการใหความรู ในเร่ืองการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลมีการ
จัดเตรียมน้ํามันเช้ือเพลิงสํารองไวใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัยทันทีที่มีการรองขอ ซ่ึง
มีจํานวนเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัยมีความเพียงพอ และ ลําดับสุดทาย มีการวางแผนและ
คูมือปฏิบัติการโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับทองถิ่น อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของพรสรวง  
เถาตะกู (2550 , บทคัดยอ) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา 1) ความรูเกี่ยวกับงาน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ความภาคภูมิใจในตนเอง การไดรับการสนับสนุนจากศูนย อปพร. เทศบาล
ตําบล การทํางานเปนทีมและการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยูในระดับมาก 

ดานการแกปญหาในขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารภัย โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ไดแก 
เจาหนาที่ใหความชวยเหลือ มีขั้นตอนและวิธีการในการเบิกจายงบประมาณในการชวยเหลือผูประสบภัยมีความ
รวดเร็วและทันตอเวลา ไดจัดงบประมาณในการดําเนินการปองกันภัยในพ้ืนที่และการใหความชวยเหลือประชาชน
ผูประสบภัยมีความเพียงพอ การฟนฟูบูรณะและการพัฒนาการชวยเหลือหลังจากภัยพิบัติที่จะชวยใหชุมชนท่ี
ประสบภัยกลับสูสภาพเดิม และองคการบริหารสวนตําบล มีการจัดสงสิ่งของท่ีไดรับบริจาค(ถุงยังชีพ)ใหกับประชาชน
ผูประสบภัยดวยความท่ัวถึงยุติธรรมเทาเทียมกันและไมมีปญหาการเลือกปฏิบัติ องคการบริหารสวนตําบลมีระบบรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนและนํามาปรับปรุงการใหการดําเนินงานดานสาธารณภัย และลําดับสุดทาย มีการไดรับ
ความชวยเหลือในการขนยายสิ่งของไดทันทวงที อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ รณชัย มณี
อินทร และสุวัลลีย เปยมปติ (2553) ไดทําการศึกษา บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลกับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ในจังหวัดสุพรรณบุรี การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาและขอเสนอแนะในการ
ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยใชขอมูลจาก
แบบสอบถามนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 87 คน ผลการศึกษาพบวาสวนใหญมีการเตรียมความพรอม
กอนเกิดสาธารณภัย โดยใหคนในชุมชนมีสวนรวมวางแผน จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ เพ่ือจัดเตรียมความพรอม
ในดานตาง ๆ ขณะเกิดสาธารณภัยนายกองคการบริหารสวนตําบลดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนย ฯ มีการแจงเตือน
ภัย เขาระงับภัย และชวยเหลือผูประสบภัย หลักจากสาธารณภัยสิ้นสุดลงมีการสํารวจและซอมแซมสาธารณูปโภคที่
เสียหาย การฟนฟูสภาพจิตใจผูประสบภัยแตปญหาท่ีพบองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญยังขาดแคลนงบประมาณ 
วัสดุอุปกรณกูภัย บุคลากรที่มีความรู ขอเสนอแนะขององคการบริหารสวนตําบลตองการไดรับการจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มขึ้น การสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ รวมถึงการอบรมเจาหนาที่ดวย 
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4. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายไดตอเดือน พบวา จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ตางกัน ของประชาชนโดยรวมความพึงพอใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในสวนจําแนกตามอายุ รายไดตอเดือนตางกัน โดยภาพรวมความ
พึงพอใจไมแตกตางกัน ซึ่งผลงานวิจัยตางกับนางสาวงามศิลป แหสถิต (2553) การมีสวนรวมของอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตําบลศรีวิลัย อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ผล
การศึกษา พบวา อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนที่มีเพศ แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยรวมและเปนรายดาน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนท่ีมี อายุ รายได ระดับการศึกษาและ
ระยะเวลาในการเปนสมาชิก แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือนในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตําบลศรีวิลัย อําเภอเสลภูมิ ไมแตกตางกัน และ ผลงานของสมเดช มา
บางยาง 2550: ความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลบานชัฏปาหวาย 
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาวิจัย พบวา ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา  ปจจัยสวนบุคคล ซ่ึง
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ไมทําใหประชาชนมีความ พึงพอใจตองานปองกันและ
บรรเทา สาธารณภัยแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
1. ดานการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรใหทางองคการบริหารสวนตําบลมีการจัดเตรียม

น้ํามันเชื้อเพลิงสํารองไวใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัย และควรมีจัดฝกอบรมใหความรู
แกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัย มีการวางแผนและคูมือปฏิบัติการโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ระดับทองถิ่นดวย 

2. ดานการแกปญหาในขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารภัย ทางองคการบริหารสวนตําบลควรจัด
ใหมีการสนับสนุนการจัดสงสิ่งของที่ไดรับบริจาค(ถุงยังชีพ)ใหกับประชาชนผูประสบภัยดวยความทั่วถึงยุติธรรมเทา
เทียมกันและไมมีปญหาการเลือกปฏิบัติ  องคการบริหารสวนตําบลควรจัดใหมีระบบรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนและนํามาปรับปรุงการใหการดําเนินงานดานสาธารณภัย และควรจัดใหมีการชวยเหลือในการขนยาย
สิ่งของไดทันทวงที ตอการเกิดเหตุดานสาธารณภัย 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ศึกษาความพึงพอใจจากประชาชนที่อาศัยอยูในเขตในองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล อื่น ๆ ท่ีมีตอ

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่นั้น เพื่อนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบกับการศึกษาในคร้ังนี้วา เหมือน 
หรือแตกตางกันอยางไร และนําผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ศึกษาจากผูนําทองถิ่นในตําบล เชน กํานัน ผูใหญบาน และผูนํากลุมตาง ๆ และวัดความแตกตางใน
ดานอื่น ๆ ดวย เพื่อนําผลการศึกษามาปรับปรุงการปฏิบัติงานปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในเขตตําบลพลูตาหลวง 
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 
Public Participation Of Health Insurance Fund in Plutaluang Sub District, Sattahip 
District, Chonburi Province  
 
ผูวิจัย   ปยะมาศ  งามการ 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม 
  

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องฉบับนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุน

หลักประกันสุขภาพ ในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จําแนก
ตามขอมูลสวนบุคคล ดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกัน ประชากร ไดแก 
ประชาชนในเขตตําบลพลูตาหลวง กําหนดขนาดลุมตัวอยางจํานวน 396 คน และสุมตัวอยางแบบบังเอิญ เคร่ืองมือที่ใช
รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับตามวิธีของครอนบราค เทากับ .835 สถิติที่
ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางดวย t-test 
และ F-test กําหนดคาระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ .05 

ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 36-45 ป จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงาน/ลูกจาง บริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตํ่ากวา 15,000 บาท ระดับ
การมีสวนรวมในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อยูในระดับมาก ( =3.87) เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา 
อยูในระดับมาก 3 ดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีสวนรวมในการประเมินผล ( =4.11) รองลงมาคือ การมีสวนรวม
ในการปฏิบัติการ ( =4.04) การมีสวนรวมในผลประโยชน ( =3.88) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อยูในระดับปานกลาง 
คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ( =3.47) 

ผลเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของประชาชนในเขตตําบล
พลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
เฉล่ียตอเดือน ที่แตกตางกัน โดยภาพรวมพบวา ประชาชนในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ท่ีมี เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน แตกตางกันมีระดับการมีสวนรวมในการดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 
คําสําคัญ : การมีสวนรวมของประชาชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
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ABSTRACT 
This research purpose is to study public participation of health insurance fund in 

Plutaluang sub district, Sattahip district, Chonburi province and compare personal factors : 
gender, age, education, occupation and the average income per month that affect the different 
levels of participation. The sample of 396 people. A quantitative research, used questionnaires 
to collect data, Cronbach’s Coefficient Alpha Method .835 Use descriptive statistics and 

compare the differences by t-test and One-Way ANOVA test to the level of statistical 
significance 0.05. 

The research found that answerer most were female, Aged 36-45 years and bachelor's 
degree, private companies. The average income per month was less than 15,000 baht. The 
public participation of health insurance fund in Plutaluang sub district, Sattahip district, 
Chonburi province, found overall was high level with average 3.87. First in Evaluation 
participation was high level with average 4.11. 2nd Implementation participation was high 
level with average 4.04. 3rd Benefits participation was high level with average 3.88 and an 
average minimum of Decision Making participation was medium level with average 3.47. 

When comparing between the personal factors : gender, age, education, occupation and 
the average income per month that affect the different level of public participation, we found 
that most of them were statistically different with significant level of 0.05 

Keywords : Public Participation, Health Insurance Fund. 

 

บทนํา 
หัวใจหลักอยางหนึ่งของการพัฒนาประเทศไทยก็คือ ความพยายามใหประชาชนทุกคนมีสวนรวม ซึ่งก็ตรงกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560-2564) ของคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ในยุทธศาสตรดานการสรางความมั่นใจในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนการมีสุขภาพท่ีดีเปนความ
ตองการพื้นฐานของมนุษย การเขาถึงบริการสาธารณสุขที่จําเปนเปนสิทธิของประชาชนทุกคน ซ่ึงในอีกดานหนึ่ง
ประชาชนจะตองมีความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของตนเองและสังคม ในปจจุบันการตัดสินใจดานสาธารณสุขและ
การปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว มิไดเปนสิ่งท่ีจะสามารถดําเนินการไดโดยบุคลากรดานสาธารณสุขแต
เพียงฝายเดียวเทานั้น แตประชาชนสามารถเรียกรองท่ีจะมีสวนในการตัดสินใจและรับผิดชอบในสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัวและสังคมดวย การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นเริ่มดําเนินการต้ังแตมีประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เร่ืองการกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบลหรือ
เทศบาลดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น ต้ังแต ป พ.ศ. 2549 กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่นเปนกองทุนเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสภาพของประชาชนในระดับ
ทองถิ่น 
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ปญหาสภาวะสุขภาพที่สําคัญของประชากรในเขตอําเภอสัตหีบพบวาสาเหตุการปวยโรคท่ีตองเฝาระวังทาง
ระบาดวิทยา ป 2558 พบวา โรคอุจจาระรวง อันดับ 1 อัตราปวย 296.15 ตอแสนประชากร รองลงมา โรคไขเลือดออก 
อัตราปวย 257.04 ตอแสนประชากร โรคปอดบวม อัตราปวย 164.10 ตอแสนประชากร และโรคมือเทาปากอัตราปวย 
37.18 ตอแสนประชากร ตามลําดับ สาเหตุการเจ็บปวยของผูปวยนอกที่มารับบริการ ป 2558 พบวา  อันดับ 1 คือ 
โรคเบาหวาน อัตราปวย7,715 ตอแสนประชากร รองลงมาคือโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน อัตราปวย 6,713 ตอ
แสนประชากร โรคการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน อัตราปวย 4,210 ตอแสนประชากร โรคคออักเสบและตอมทอล
ซิลอักเสบเฉียบพลัน อัตราปวย 4,014 ตอแสนประชากร ตามลําดับ และสาเหตุการปวยเสียชีวิต ป 2558 มากท่ีสุดคือ 
โรคหัวใจลมเหลว จํานวน 35 ราย คิดเปน 0.22 ตอพันประชากร รองลงมา คือโรคมะเร็ง(รวมทุกประเภท) จํานวน 34 
ราย คิดเปน 0.22 ตอพันประชากร และโรคติดเชื้อในกระแสเลือด จํานวน 32 ราย คิดเปน 0.21 ตอพันประชากร 
ตามลําดับ (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสัตหีบ, 2559) 

องคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง ตั้งอยูในพื้นท่ีตําบลพลูตาหลวง ซ่ึงเปนตําบลหนึ่งในจํานวน 5 ตําบล 
ของอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับสาธารณสุขอนามัย 
การปองกันและการรักษาโรคการรักษาความสะอาดการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วางแผน
ประสานคุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรปาไม ดิน น้ํา ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ การเฝาระวัง ติดตาม 
ตรวจสอบ การดํารงไวซึ่งสภาวะแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) มีหนาที่ความรับผิดชอบสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก (องคการบริหารสวน
ตําบลพลูตาหลวง, 2558) กองทุนหลักประกันสุขภาพขององคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง มีการพัฒนาการ
ดําเนินการดานการสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรคมาอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินการในพื้นที่
นั้น ตองอาศัยความรวมมือกันทั้งในสวนของการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เจาหนาท่ีสาธารณสุข การมีสวนรวม
ของภาคีเครือขาย และที่ขาดไมไดเลยก็คือการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงในปจจุบันพบวามีประชาชนบางสวนหรือบาง
กลุมในพ้ืนที่เทานั้นที่เขามามีบทบาทในการดําเนินงานกองทุน  

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสงเสริมการมี สวนรวมตาม
บทบาทหนาที่ของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อใหการดําเนินงานของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเปนไปอยางตอเนื่อง และเกิดประสิทธิผลที่ดี จนสามารถทําใหเกิดการตอยอดการพัฒนางานดานสุขภาพแก
ประชาชนในพื้นที่ได 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในเขตตําบลพลูตา

หลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในเขตตําบลพลูตา

หลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในเขต

ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล ดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน 
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กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในเขต
ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผูวิจัยไดประยุกตใชแนวคิดการมีสวนรวม ของ โคเฮน และอัพฮอฟฟ 
(Cohen & Uphoff, 1977 : 6) ท้ัง 4 ดานคือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ การมีสวน
รวมในผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผลมาใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย  โดย ตัวแปรอิสระ ไดแก 
ปจจัยสวนบุคคล ตัวแปรตาม คือ การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในเขต
ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง กลุมตัวอยางคือประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 
ประชาชนในเขตตําบลพลูตาหลวง จํานวน 35,918 คน โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 396 คน เก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม ระหวางวันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม โดย
ผูวิจัยไดสรางขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อนําขอมูลในสวนดังกลาวมาสรางเปน
แบบสอบถาม โดยแบงเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ สวนที่ 2 การมี
สวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรีจํานวน 20 ขอ สวนที่ 3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม จํานวน 1 ขอ แลวนําไปหาความตรงเชิงเนื้อหา 
โดยใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน เปนผูพิจารณาตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเนื้อหา แลวหาคาเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขไปทดลองใชกับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 
แลวหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) โดยผลการทดสอบความเชื่อมั่นเปนที่นาเชื่อถือไดจากโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ไดคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามเทากับ 0.835 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาพบวาขอมูลของกลุมแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามคือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตตําบล

พลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จํานวน 396 คน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 
56.57 เพศชาย จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 43.43  

เมื่อจําแนกตามอายุ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 36-45 ป จํานวน 133 คน คิดเปนรอย
ละ 33.59 มีสวนนอยที่อายุระหวาง 26-35 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.35 และไมมีผูตอบแบบสอบถามที่อายุ 
66 ปขึ้นไป 

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 186 
คน คิดเปนรอยละ 46.97 มีสวนนอยที่จบการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.10 

จําแนกตามอาชีพ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ประกอบอาชีพเปนพนักงาน/ลูกจาง บริษัทเอกชน 
จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 43.43 มีสวนนอยที่ประกอบอาชีพ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 47 คน คิดเปนรอย
ละ 11.87 และไมมีผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพอื่น ๆ 
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จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตํ่ากวา 15,000 
บาท จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 44.95 มีสวนนอยที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ระหวาง 15,000-30,000 บาท จํานวน 
76 คน คิดเปนรอยละ 19.19 

2. ระดับการมีสวนรวมในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของประชาชนในเขตตําบลพลูตาหลวง 
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

โดยภาพรวมพบวา ประชาชนในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีระดับการมีสวนรวมใน
การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 (SD=.371) เม่ือจําแนกเปนรายดาน 
พบวา อยูในระดับมาก 3 ดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีสวนรวมในการประเมินผล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 
(SD=.450) รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 (SD=.428) การมีสวนรวมใน
ผลประโยชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 (SD=.583) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อยูในระดับปานกลาง คือ การมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 (SD=.555) สามารถสรุปผลเปนรายดานไดดังนี้ 

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อยูในระดับปานกลาง มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.47 (SD=.555) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก คือ มีสวน
รวมปรึกษาหารือรวมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพัฒนาตําบล/ชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 (SD=.567) 
รองลงมา อยูในระดับมาก คือ มีสวนรวมในการนําเสนอปญหาดานสุขภาพของประชาชนชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 
(SD=.713) สวนขอที่มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง คือ มีสวนรวมคิดในการอบรมหรือการจัดกิจกรรมดาน
สุขภาพที่ทางตําบลหรือชุมชนจัดขึ้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.73 (SD=1.376) 

2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.04 (SD=.428) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีระดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
มีสวนรวมทํากิจกรรมตาง ๆ ที่ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพจัดขึ้น มีคาเฉล่ียเทากับ 4.16 (SD=.592) รองลงมา คือ มี
สวนรวมในการเขียนโครงการของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 (SD=.536) สวนขอ
ที่มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีสวนรวมในการเฝาระวังปญหาสาธารณสุขในชุมชนของทาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 
(SD=.614) 

3. การมีสวนรวมในผลประโยชน ในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อยูในระ ดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.88 (SD=.583) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีระดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
เขารับบริการสาธารณสุข ในดานการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการฟนฟูสมรรถภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 
(SD=.725) รองลงมา คือ เคยเขารวมโครงการสงเสริมใหประชาชนออกกําลังกาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 (SD=.703) 
สวนขอที่มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ หมูบานของทานไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
การจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.77 (SD=.750) 

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล ในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.11 (SD=.450) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีระดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
มีสวนรวมติดตามผลหรือสังเกตวาการดําเนินงานของกองทุนไดรับความสนใจจากเพ่ือนบานเพียงใด มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.24 (SD=.629) รองลงมา คือ เคยพูดหรือสอบถามหรือรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนบานเก่ียวกับปญหาดาน
สาธารณสุขในชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 (SD=.648) สวนขอที่มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีสวนรวมติดตามปญหา
สุขภาพในชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 (SD=.893)  
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การวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในเขตตําบลพลูตา
หลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 

1. จากผลการศึกษาพบวา ประชาชนในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีระดับการมีสวน
รวมในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีสวนรวมในการ
ประเมินผล รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ การมีสวนรวมในผลประโยชน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของ สุภาภรณ ประเสริฐสุข (2559) ท่ี
ศึกษาเร่ือง แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมตามบทบาทหนาท่ีของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตําบลไฝ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ผลการศึกษาพบวาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสขุภาพ โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก 
จํานวน 3 ดาน เรียงลําดับจากมาก คือ การมีสวนรวมในการประเมิน การมีสวนรวมรับผิดชอบ และการมีส วนรวมใน
การดําเนินงาน สวนดาน มีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง 

2. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ อยูในระดับปานกลาง ขอที่มีระดับการมีสวนรวมสูงสุด คือ มีสวนรวม
ปรึกษาหารือรวมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาตําบล/ชุมชน รองลงมา คือ มีสวนร วมในการนําเสนอ
ปญหาดานสุขภาพของประชาชนชุมชน สอดคลองกับการศึกษาของ สุทิน ออนอุบล (2557) ท่ีศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินในจังหวัดชัยภูมิ โดย
ศึกษากองทุนทั้งหมด 119 กองทุน ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวม ในการตัดสินใจของชุมชนตอการบริหารจัดการ
กองทุนอยูในระดับปานกลาง โดยประชาชนมีสวนรวมในเร่ือง มีสวนรวมตัดสินใจในการพัฒนาดานสุขภาพรวมกับ
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนาทองถ่ิน และ มีสวนรวมตัดสินใจในการทํากิจกรรมตาง ๆ 
ดานสุขภาพรวมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 

3. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ อยูในระดับมาก ขอที่มีระดับการมีสวนรวมสูงสุด คือ มีสวนรวมทํากิจกรรม
ตาง ๆ ที่ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพจัดขึ้น รองลงมา คือ มีสวนรวมในการเขียนโครงการของบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ สอดคลอง กับ อัชราพร สังยวน (2558) ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลกุดสิม อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ กลุมตัวอยางไดแกประชาชนท่ีอาศัยอยู
ในเทศบาลตําบลกุดสิน อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ โดยมีสวนรวมในเรื่อง ใหความรวมมือในทุกกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพมากที่สุดรองลงมาคือ มีสวนรวมในการระดมทุน/ทรัพยากรท่ีเปนเงิน มารวม
ดําเนินการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการ เพื่อดําเนินการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 

4. การมีสวนรวมในผลประโยชน อยูในระดับมาก ขอท่ีมีระดับการมีสวนรวมสูงสุด คือ เขารับบริการ
สาธารณสุข ในดานการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการฟนฟูสมรรถภาพ มี รองลงมา คือ เคยเขารวมโครงการ
สงเสริมใหประชาชนออกกําลังกาย สอดคลองกับการศึกษาของ ทัศนาพร อินเกิดและคณะ (2551) ศึกษาเรื่อง
การศกึษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมสุขภาพตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุข กรณีศึกษาตําบลมะขามสูง 
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบวาประชาชน ในหมู 10 บานแควนอย มีสวนรวมในผลประโยชนอยูใน
ระดับมาก สิ่งที่ไดรับคือ ไดรับการยอมรับนับถือ เปนที่รูจักของเพ่ือนบานและบุคคลอื่นมากข้ึน และมีพฤติกรรมสุขภาพ 
และมีสุขภาพที่ดีขึ้น 
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5. การมีสวนรวมในการประเมินผล อยูในระดับมาก ขอที่มีระดับการมีสวนรวมสูงสุด คือ มีสวนรวมติดตามผล
หรือสังเกต วาการดําเนินงานของกองทุนไดรับความสนใจจากเพื่อนบานเพียงใด รองลงมา คือ เคยพูดหรือสอบถามหรือ
รับฟงความคิดเห็นของเพื่อนบานเกี่ยวกับปญหาดานสาธารณสุขในชุมชน สุภาภรณ ประเสริฐสุข (2559) ท่ีศึกษาเรื่อง 
แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลไฝ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ผลการศึกษาพบวาระดับการมีสวนรวมในการประเมินผล ของประชาชน
ในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพอยูในระดับมาก ขอที่ประชาชนใหความรวมมือมากที่สุดคือ มีสวนรวมใน
การติดตามผลวาโครงการหรืองบประมาณท่ีใชในกิจกรรมมีประโยชนตอชุมชนมากนอยเพียงใด และ มีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

6. ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของ
ประชาชนในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน พบวาประชาชนในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 สอดคลองกับการศึกษาของ อัชราพร 
สังยวน (2558) ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลกุดสิม 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ที่ผลการศึกษา การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนากองทุนปลัก
ประกันสุขภาพ เทศบาลกุดสิม อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล พบวา ประชาชนท่ีมี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาในทองถ่ินตางกันมีระดับการมีสวนรวมแตกตางกัน
ทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
 1. จากการศึกษา พบวา ประชาชนในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีระดับการมีสวนรวม
ในการประเมินผล ในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเปนอันดับแรก และขอที่ประชาชนมีสวนรวมนอยที่สุด
คือ มีสวนรวมติดตามปญหาสุขภาพในชุมชน ดังนั้น ผูบริหารและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตตําบล
พลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ควรจัดกิจกรรมสงเสริมการดูแลและติดตามการประเมินสุขภาพตนเองและ
บุคคลในครอบครัวของประชาชนในพื้นที่ อาจผานเจาหนาท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หรือคณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ พบวา ประชาชนในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มี
ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติการในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเปนอันดับท่ี 2 และขอที่ประชาชนมี
สวนรวมนอยที่สุดคือ มีสวนรวมในการเฝาระวังปญหาสาธารณสุขในชุมชน ดังนั้น ผูบริหารและคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ควรจัดอบรมใหความรูแกประชาชน โดยเฉพาะ
กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเรื่องของการเฝาระวังปญหาสุขภาพของคนในหมูบาน รวมทั้งการติดตาม
สงเสริมภาวะสุขภาพใหดียิ่งขึ้นไป 
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3. การมีสวนรวมในผลประโยชน พบวา ประชาชนในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีระดับ
การมีสวนรวมในการประเมินผล ในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเปนอันดับท่ี 3 และขอที่ประชาชนมีสวน
รวมนอยที่สุดคือ หมูบานไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในการจัดกิจกรรมสรางเสริม
สุขภาพ ดังนั้น ผูบริหารและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี ควรมีการวางแผนในการดําเนินกิจกรรมใหครอบคลุมและทั่วถึงทุกหมูบาน 

4. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ พบวา ประชาชนในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีระดับ
การมีสวนรวมในการประเมินผล ในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเปนอันดับสุดทาย และขอที่ประชาชนมี
สวนรวมนอยที่สุดคือ การมีสวนรวมคิดในการอบรมหรือการจัดกิจกรรมดานสุขภาพที่ทางตําบลหรือชุมชนจัดขึ้นดังนั้น 
ผูบริหารและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ควรจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธ กองทุนฯ ผานชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซต วิทยุชุมชน จดหมายเวียนใหทุกชุมชน หอกระจายขาว 
ปายประกาศ วารสาร แผนพับ เจาหนาที่เยี่ยมและพบปะประชาชนถึงบาน เพ่ือใหประชนชนในพ้ืนท่ีไดทราบความ
เคลื่อนไหวในการบริหารจัดการกองทุนฯ และกิจกรรมของกองทุน 

5. จากผลการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของประชาชนใน
เขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวามีระดับการมีสวนรวมในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแตกตางกัน ดังนั้น 
ผูบริหารและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ควรมีการ
วางแผนในการบริหารและดําเนินงานเพื่อใหประชาชนเขาถึงและสามารถมีสวนรวมในการดําเนินงานไดอยางท่ัวถึง เพ่ือ
ตอบสนองความตองการดานสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีไดอยางแทจริง ในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
นั้น จุดเริ่มตนที่สําคัญคือ การทําใหประชาชนเกิดความไววางใจ คือ ผูบริหารและผูเก่ียวของกับกองทุน ตองแสดงออก
ถึงความจริงใจ ที่ตองการดูแลสุขภาพของประชาชน อยางสม่ําเสมอ ควรมีการพัฒนาการทํางานเปนทีม ดวยการกระตุน
ใหประชาชนรวมกันคิด และรวมกันลงมือทํากิจกรรมดวยตนเอง 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดทําการศึกษาเฉพาะ ปจจัย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ควรมีการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในเขต
ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพิ่มเติม คือ ปจจัยทางลักษณะสังคมและวัฒนธรรม เชน ครอบครัว 
ชุมชน ความเช่ือ ศาสนา ประเพณี เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตอไป 

2. ในการวิจัยครั้งนี้ ไดทําการศึกษาเฉพาะ พื้นท่ีตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เทานั้น ควรมี
การกระจายการศึกษาในเขตพ้ืนที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อจะไดทราบวาประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพมากนอยเพียงใด 

3. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนากับระดับการมี
สวนรวมของประชาชน 
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ปจจยัที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 
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บทคัดยอ      

การศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษา 1) ระดับความสําเร็จของการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 2) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการ
เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 3) ปญหา อุปสรรค ในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 4) แนวทางในการพัฒนา
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ สมาชิกหมูบานแสงบูรพา หมูที่ 11 และสมาชิกหมูบานหนอง
แสง หมู 9 รวมประชากรของทั้งสองหมูบาน ท้ังสิ้น จํานวน 440 คน กลุมใชตารางเครซี่ และมอรแกน เทียบกลุม
ตัวอยางไดจํานวน 206 คน เก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห ขอมูล ไดแก  คารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D) ผลการวิจัยพบวา 

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ของหมูบานแสงบูรพา และหมูบาน
หนองแสง มี 8 ปจจัยเหมือนกันไดแก ปจจัยดานเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานจิตใจ ดาน
สังคม วัฒนธรรม ดานการมีสวนรวม ดานผูนําหมูบาน และดานการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐโดยภาพรวมของทั้ง 
8 ปจจัยมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมี
ความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ไมแตกตางกัน  
  
Abstract 

This research was entitled “ Factors Related to the Successful of Sufficiency Economy 
Village” Its objective were to study on the following issues: 1) the levels of successful of being 
Sufficiency economy village: 2) the factors relating to the successful of being sufficiently 
Economy village: 3) the problems of and obstacles to developing Sufficiency economy village: 
4) the ways of developing sufficiency village. The population used in this study consisted of 2
villages, members in the Bansangboolapa village , and in the Bannongsang village, total 
number of population were 440 ,research sample sizes were 206 and questionnaires were used
as the instrument for collecting data. The statistical procedures used in analyzing data were 
percentag,mean,standard deviation.The findings were as the following:

Factors relating to the successful of being Sufficiency economy village of 
Bansangboolapa as well as that of Bannongsang included the same eight aspects, i.e, 
technological,economic,natural resources,psychological,socio-cultural,participation,village 
leader, and government support that, on the whole, these all eight factors were of statistically 
significant relation to the success of being a Sufficiency economy village at the level of0.05 
.There were 8 factors related to the Successful of Sufficiency Economy Village . 
Keyword : The successful of Sufficiency EconomyVillage 
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บทนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัส ชี้แนะ

แนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย ทรงชี้ถึงการปฎิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแตระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปใน “ทางสายกลาง” โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนครั้ง
แรกในป พ.ศ 2517 ในพีธีทรงพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ใจความสําคัญวา “ในการ
พัฒนาประเทศนั้นจําเปนตองทําตามลําดับขั้นตอนเร่ิมดวยการสรางพ้ืนฐาน เมื่อพ้ืนฐานเกิดขึ้นม่ันคงพอควรแลว จึงคอย
สรางเสริมความเจริญขั้นที่สูงขึ้นตามลําดับไป การถือหลักที่จะสงเสริมความเจริญใหคอยเปนไปตามลําดับดวยความ
รอบคอบ ระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อปองกันการผิดพลาดลมเหลวและเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จไดแนนอนบริบูรณ” 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,2550) 
 จากภาพรวมของการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 -7 สรุปไดวา 
“เศรษฐกิจดี สังคมมีปญหา การพัฒนาไมยังยืน” ทําใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ไดปรับ
แนวความคิดการพัฒนาประเทศใหมมาเปนการใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไปพรอมกันจึงเปนจุดเริ่มตน
ของแนวคิดการพัฒนาท่ีมี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” โดยใหเศรษฐกิจเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพท่ี
ดีขึ้น และเปล่ียนวิธีการพัฒนาเปนแบบองครวมท่ีเชื่อมโยงมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมเขาดวยกันอยางสมดุล 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ไดอัญเชิญหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนปรัชญาในการ
พัฒนาและบริหารประเทศ หลังจากนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 ยังคงนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ใจความสําคัญคือ การพัฒนาอยางสมดุล การอยู
รวมกันดวยสันติสุข ในสังคมและการอยูรวมกันระหวางคนกับทรัพยการธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน ประเทศ
ไทยยังคงมีปญหาเชิงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยการธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการบริหารจัดการ
ประเทศท่ียังคงขาดสมดุลการพัฒนาการดังกลาวจึงยังไมสอดคลองเปนไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เทาที่ควร ดังนั้นในแผนพัฒนาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยังอัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนว
ปฎิบัติ ในการพัฒนาประเทศกาวสูความสมดุลและยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ,ม.ป.ป ออนไลน ความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงของตําบลหนองออ อําเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานีนั้นผูวิจัยไดศึกษาตามเกณฑการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงอยูเย็นเปนสุข ตามตัวชี้วัด 6x2 ที่
พัฒนาโดยกรมพัฒนาชุมชนของกระทรวงมหาดไทยประกอบไปดวยตัวชี้วัด การลดรายได การเพ่ิมรายได  
การประหยัด การเรียนรู การอนุรักษสิ่งแวดลอม และการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนและเอ้ืออารียตอกัน 
 ในการสรางประเทศชาติใหมีความเขมแข็ง สิ่งหนึ่งที่มีความจําเปนคือ ตองสงเสริมตั้งแตฐานรากของสังคม ซึ้งก็
คือในระดับทองถิ่น ซ่ึงไดแกหมูบานที่กระจายอยูทุกสวนของประเทศการสงเสริมใหหมูบานในทองถิ่นเหลานั้นเข็มแข็ง 
ใหสามารถบริหารจัดการ มีความสามารถพึ่งพาตนเองได และมีสวนรวมการกําหนดทิศทาง และนโยบายที่เก่ียวของกับ
ทองถิ่นของตนเอง ผานกระบวนการเรียนรูรวมกันและแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นภายในหมูบาน และขาดความเข็มแข็ง
ของหมูบานท่ีเปนฐานรากของสังคม ก็จะนําไปสูการรวมตัวเปนเครือขายในระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และ
ประเทศชาติที่เข็มแข็งไดซึ่งเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืนตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลหนองออ 

อําเภอหนองวัซอ จังหวัดอุดรธานี 
  2. เพ่ือศึกษาปญหาและ อุปสรรคในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลหนองออ อําเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี  

 3. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลหนองออ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี  

     

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
ในการศึกษาปญหาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงของตําบลหนอง

ออ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีผูศึกษาไดกําหนดกรอบแนวคิดของปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการ
เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวยดานเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานจิตใจ ดานสังคม
วัฒนธรรม ดานการมีสวนรวม ดานผูนําหมูบาน ดานการสนับสนุนจากหนวยงานรัฐดังนี้ 

 
 ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม  

         
  
 
 

 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
 1.เพศ 
 2.อาย ุ
 3.ดบัการศึกษา 
 4.อาชีพ 

ความสํ า เ ร็จใน ก าร เ ป็ น
หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงของตาํบล
หนองออ้ อาํเภอหนองววัซอ จงัหวดั
อุดรธานี 

 

ปัจจยัความสาํเร็จในการเป็นหมู่บา้น
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย 
1.การลดรายได ้
2.การเพิ,มรายได ้
3.การประหยดั 
4.การเรียนรู้ 
5.การอนุรักษสิ์,งแวดลอ้มและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ั,งยนื  
6.การเอื8ออารีต่อกนั 
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สมติฐานการวิจัย 
การตั้งสมมติฐานของการวิจัยมีดังนี้ 

1.ประชาชนท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงของตําบลหนองออ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ตางกัน 

2. ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงของตําบลหนองออ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ตางกัน 

3. ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีความเขาใจตอปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงของตําบลหนองออ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ตางกัน 

4. ประชาชนท่ีมีรายไดที่ตางกัน มีความเขาใจตอปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงของตําบลหนองออ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ตางกัน 

5. ประชาชนท่ีมีการศึกษาที่ตางกัน มีความเขาใจตอปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงของตําบลหนองออ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ตางกัน 
  

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงของตําบลหนองออ 

อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 
ขอบเขตพื้นที่ การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีในหมูบานบานแสงบูรพา หมูที่ 11 ตําบลหนองออ อําเภอ

หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีเทานั้น 
ขอบเขตระยะเวลา ไดกําหนดขอบเขตระยะเวลาในการทําวิจัยในครั้งนี้ในชวง มกราคม –สิงหาคม 2560 

 

วิธีการวิจัย  
การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงของตําบลหนองออ 

อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงของตําบลหนองออ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 2) เพ่ือศึกษาถึงปญหา และอุปสรรค 
ในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงของตําบลหนองออ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 3) เพ่ือศึกษาถึงแนวทาง
ในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงของตําบลหนองออ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี การวิจัยครั้งนี้เปนการ
วิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น ( Survey Research) ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนังตอไปนี้ 1. ประชากร
และกลุมตัวอยาง 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 3. ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือวิจัย 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 
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สรุปผลการวิจัย  
วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความสาํเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 

อีกทั้งเพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง และพื่อศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง ตําบลหนองออ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา 

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ของหมูบานแสงบูรพา และหมูบาน
หนองแสง ประกอบดวย ปจจัยดานเทคโนยี ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานจิตใจ ดานสังคม วัฒนธรรม 
ดานการมีสวนรวม ดานผูนําหมูบาน และดานการสนับสนุนจากหนวยงานรัฐ เปนปจจัยหลักที่มีความสัมพันธกับ
ความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 

       

อภิปรายผล 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ของหมูบานแสงบูรพา ตําบลหนองออ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จากการวิเคราะหขอมูล พบวาในภาพรวมอยู
ในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานปจจัยดานเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดาน
จิตใจ ดานสังคม วัฒนธรรม ดานการมีสวนรวม ดานผูนําหมูบาน และดานการสนับสนุนจากหนวยงานรัฐ  ปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ของหมูบานหนองแสง ประกอบดวย ปจจัยดาน
เทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานจิตใจ ดานสังคม วัฒนธรรม ดานการมีสวนรวม ดานผูนํา
หมูบาน และดานการสนับสนุนจากหนวยงานรัฐและโดยภาพรวมของทั้งสองหมูบาน คือ หมูบานแสงบูรพา และหมูบาน
หนองแสง พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย ปจจัยดาน
เทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานจิตใจ ดานสังคม วัฒนธรรม ดานการมีสวนรวม ดานผูนํา
หมูบาน และดานการสนับสนุนจากหนวยงานรัฐ โดยมีระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

โดยปจจัยดานเทคโนโลยี ของทั้งสองหมูบานคือ หมูบานแสงบูรพา และหมูบานหนองแสง มีความสัมพันธ กับ
ความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง โดยเทคโนโลยี ที่เอ้ือตอการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
การนําอุปกรณเคร่ืองมือ เครื่องใช ที่เปนเทคโนโลยีภูมิปญญาชาวบานเทคโนโลยีสมัยใหม มาใชใหเกิดประโยชน และมี
การพัฒนาอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชที่เปน เทคโนโลยีภูมิปญญาชาวบาน และเทคโนโลยีสมัยใหม มาใชใหเกิด
ประโยชนเพื่อลดคาใชจายหรือลดเวลาการทํางาน ผลการวิจัยสอดคลองกับทฤษฎีการพึ่งพาตนเองของชุมชนชนบท เปน
ทฤษฎีที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

 ซึ่งดําเนินการโดย สัญญา สัญญาวิวัฒน พัฒนาขึ้นมาจากการวิจัยในโครงการการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ 
ในชนบท โดยทฤษฎีนี้กลาววา การท่ีคนก็ดี ชุมชนก็ดี พึ่งตนเองไดนั้นจะตองมีปจจัย 5 ตัวดวยกัน คือ พ่ึงตนเองไดทาง
เทคโนโลยี พึ่งตนเองดางเศรษฐกิจ พึ่งตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ พ่ึงตนเองไดทางจิตใจ และพ่ึงตนเองไดทาง
สังคม วัฒนธรรม (สัญญา สัญญาวิวัฒน,2547) นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลการวิจัยของวิศาล ทําสวน (2550) ท่ีได
ทําการศึกษาเร่ืองปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการเปนหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา หมูบานปาไผ 
หมูที่ 2 ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  
 โดยผลการวิจัยพบวาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการเปนหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปจจัย
เก้ือหนุน ไดแก ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ท้ัง 5 ดาน ไดแก ดานเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากร ดาน
จิตใจ และดานสังคม 
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 ปจจัยดานเศรษฐกิจ ของทั้งหมูบานแสงบูรพา และหมูบานหนองแสง มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง โดยปจจัยเศรษฐกิจพอเพียงที่เอ้ือตอการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง ครัวเรือน
ในหมูบานมีรายไดที่เกิดจากการประกอบอาชีพที่สุจริตบนพ้ืนฐานความสามารถของตนเอง มีอาชีพและรายไดเพียงพอ
กับครอบครัว มีการประกอบอาชีพอยางสม่ําเสมอ มีการออม และสามารถพึ่งตนเองได สอดคลองกับทฤษฎีการ
พึ่งตนเองของชุมชนชนบท ซึ่งดําเนินการโดยสัญญา สัญญาวิวัฒน โดยการที่คนก็ดี ชุมชนก็ดี จะพึ่งตนเองไดนั้น จะตอง
มีปจจัย 5 ตัวดวยกัน คือ พึ่งตนเองไดทางเทคโนโลยี พึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ พ่ึงตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ 
พึ่งตนเองไดทางจิตใจ พึ่งตนเองไดทางสังคมวัฒนธรรม สอดคลองกับผลการวิจัยของ น้ําฝน ผองสุวรรณ (2553) ได
ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการ 
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตการดําเนินชีวิต แบงเปน 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานจิตใจและสังคม 
ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานการเรียนรู และปจจัยดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

ปจจัยดานทรัพยากรธรรมชาติ ของทั้งสองหมูบานแสงบูรพา และหมูบานหนองแสง มีความสัมพันธกับ
ความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง โดยปจจัยดานทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือ ตอการพัฒนาหมูบาน 
เศรษฐกิจพอเพียง คือ หมูบานที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณเพียงพอตอการนํามาใชใหเกิดประโยชน และ
หมูบานมีการสงเสริมสนับสนุนใหมีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในหมูบานใหมีความอุดมสมบูรณ ผลการวิจัย
สอดคลองกับทฤษฎีการพึ่งตนเองของชุมชนชนบท ซึ่งดําเนินการโดย สัญญา สัญญาวิวัฒน  

โดยการท่ีคนก็ดี ชุมชนก็ดี จะพึ่งตนเองไดนั้น จะตองมีปจจัย 5 ตัว ดวยกันคือ พ่ึงตนเองไดทางเทคโนโลยี 
พึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ พึ่งตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ พ่ึงตนเองไดทางจิตใจ และพ่ึงตนเองไดทางสังคม 
วัฒนธรรมสอดคลองกับผลการวิจัยของ วันชัย พละไกร (2550) ไดศึกษาการวิจัยที่กอใหเกิดความสําเร็จของหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบานตําแย ตําบลมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา ดานปจจัยที่กอใหเกิด
ความสําเร็จของหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ปจจัยดานทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ปจจัยดานความหลากหลายใน
อาชีพ ปจจัยดานศาสนา สังคม และวัฒนธรรม  

ปจจัยดานจิตใจ ของหมูบานแสงบูรพา และหมูบานหนองแสง มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง โดยปจจัยดานจิตใจ ที่เอ้ือตอการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงคือ การที่สมาชิกในหมูบาน
มีความภาคภูมิใจในชีวิตของตนเอง มีจิตใจเข็มแข็ง สามารถตอสูกับปญหา อุปสรรคได ยึดมั่นในแนวทางคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละตอสวนรวมและผูอื่น แสวงหาความรูพัฒนาตนเองอยูเสมอ สอดคลองกับทฤษฎีการพ่ึงตนเองของ
ชุมชนชนบท ซึ่งดําเนินการโดย สัญญา สัญญาวิวัฒน โดยการที่คนก็ดี ชุมชนก็ดี จะพ่ึงตนเองไดนั้น จะตองมีปจจัย 5 ตัว
ดวยกัน คือ พึ่งตนเองไดทางเทคโนโลยี พึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ พึ่งตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ พ่ึงตนเองไดทาง
จิตใจ พ่ึงตนเองไดทางสังคม วัฒนธรรม สอดคลองกับผลการวิจัยของ กานดาพันธ วันทยะ (2551) โดยไดศึกษาถึง
ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม พบวาปจจัยที่มีผลตอ
การพ่ึงพาตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปจจัยทางดานเทคโนโลยี ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ปจจัยทางดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ปจจัยดานจิตใจ และปจจัยทางดานสังคม 
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 ปจจัยดานสังคม วัฒนธรรม ของท้ังหมูบานแสงบูรพา และหมูบานหนองแสง มีความสัมพันธกับความสําเร็จใน
การเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง โดยปจจัยดานสังคม วัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
การที่สมาชิกในหมูบานมีความสามัคคี ความหวงใย มีความเอื้ออาทร คอยชวยเหลือสมาชิกในหมูบาน และอนุรักษสืบ
ทอดประเพณีอันดีงามของหมูบาน สอดคลองกับทฤษฎีการพ่ึงตนเององชุมชนชนบท ซึ่งดําเนินการโดย สัญญา สัญญา
วิวัฒน โดยการที่คนก็ดี ชุมชนก็ดี จะพึ่งตนเองไดนั้น จะตองมีปจจัย 5 ตัวดวยกัน คือ พ่ึงตนเองไดทางเทคโนโลยี 
พึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ พึ่งตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ พึ่งตนเองไดทางจิตใจ พ่ึงตนเองไดทางสังคม วัฒนธรรม 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ 

กานดาพันธ วันทยะ (2551) โดยไดศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม พบวาปจจัยที่มีผลตอการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปจจัย
ทางดานเทคโนโลยี ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ปจจัยทางดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ปจจัยดานจิตใจ และ
ปจจัยทางดานสังคม สําหรับ ปจจัยดานผูนําหมูบาน ของทั้งหมูบานแสงบูรพา และหมูบานหนองแสง มีความสัมพันธ 
กับความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง โดยปจจัยดานผูนําหมูบาน ที่เอ้ือตอการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงคือ ผูนําหมูบาน ใหความสําคัญกับการพัฒนาหมูบานผลักดันใหสมาชิกในหมูบานดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ผูนําหมูบานมีการบริหารจัดการท่ีดี เปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในการตัดสินใจ และผูนําหมูบานมีความ
ซื่อสัตย มีคุณธรรม สอดคลองกับงานวิจัยของ กีรติ เกิดคํา (2552) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสําเร็จในการขับเคลื่อน
นโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บานสันติสุข หมูที่ 5 ตําบลแมลาหลวง อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 
ผลการวิจัยพบวา สาเหตุสําคัญของความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบานสันติสุข คือ ผูนํา
ชุมชน/กํานัน/ผูใหญบาน เปนบุคคลที่มีความสําคัญ 

ในการขับเคลื่อนนโยบาย และจากการศึกษาของวิศาล ทําสวน (2550) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ
ในการเปนหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา หมูบานปาไผ หมูที่ 2 ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ผูนําชุมชน เปนกลุมบุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน เพราะผูนํามีการพัฒนาชุมชน
อยางจริงจัง เปนแบบอยางที่ดี จนเปนที่ยอมรับและนําไปปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรม  

ปจจัยดานการสนับสนุนจากหนวยงานรัฐ ของท้ังหมูบานแสงบูรพา และหมูบานหนองแสงมีความสัมพันธกับ
วามสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง โดยปจจัยดานการสนับสนุนกาหนวยงานรัฐ ที่เอ้ือตอการพัฒนาหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงคือ มีการประสานงานกับระหวางหนวยงานรัฐ กับหมูบานเพื่อหาแนวทางการพัฒนาหมูบานรวมกัน มี
การถายทอดความรู ใหแกสมาชิกหมูบานมีการผลักดันและกระตุนใหสมาชิกในหมูบานดําเนินตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง สอดคลองกับงานวิจัยของ จํารัส โคตะยันต (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความสําเร็จในการพัฒนาหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง อยูเย็น เปนสุข กรณีศึกษา หมูบานกางปลา ตําบลหนองไผ อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอ ยเอ็ด จาก
การศึกษาพบวาการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการ และชุมชนภายนอก เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอความสําเร็จ
ตอการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ผลการวิจัยของ วรารัตน พันธสวาง และคณะ(2552) ไดศึกษาปจจัย
ที่สงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติของหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

กรณีศึกษา บานคลองมะแพลบ หมู 9 ตําบลศรีภิรมยอําเภอพรหมพิราบ จังหวัดพิษณุโลก พบวาความรวมมือ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สวนราชการ เปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอความสําเร็จ ในการนํานโยบายไปปฏิบัติของ
หมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
1.ดานการสนับสนุนจากหนวยงานรัฐ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีและองคการ

บริหารสวนตําบลหนองแสง อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  และหมูบานแสงบูรพา ควรมีการประสานงานอยาง
ตอเนื่อง โดยหนวยงานภาครัฐ ควรสนับสนุนดานการใหความรูในการประกอบอาชีพ เชน การทําอาชีพการเกษตร
สงเสริมการใชปุยอินทรียชีวภาพ การใชเทคโนโลยีภูมิปญญาชาวบาน ในการลดตนทุนทางการเกษตร การทําอาชีพเสริม 
โดยอาจมีการสํารวจจํานวนความสนใจในกลุมอาชีพของสมาชิกในหมูบาน 

2. ควรขยายดานการตลาดของกลุมอาชีพมากข้ึน เชน กลุมอาชีพทอผาหมี่ขิด ผาไหม ผาฝาย เล้ียงโคนม 
โครงการตามพระราชดําริอางเก็บน้ําหวยตาดขา เพ่ือความสุขที่ยั่งยืนและความเปนอยูที่มั่นคงของชาวบานในเขตพ้ืนท่ี 
อําเภอหนองแสง ควรมีการสนับสนุนดูแล เพ่ือจะไดมีธรรมชาติที่สวยงามและย่ังยืนตลอดไป โดยหนวยงานรัฐควร
สงเสรมิหรือสนับสนุนใหถึงกลุมประชาชนอยางแทจริงใหกับหมูบานแสงบูรพา อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  
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ปญหาการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน : ศึกษาในเขตเทศบาลเมืองตาก 
 
The problem of illegal traffic of people: a study in the field Municipal Tak 

ผูวิจัย    รอยตํารวจเอก อนันตรัตน  สุขณรินทร 
   สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงษ  สุขสม 
  
บทคัดยอ 

ปญหาเก่ียวกับอุบัติเหตุบนทองถนน นับวาเปนอีกปญหาหนึ่งที่สําคัญและรายแรงไมนอยไปกวาปญหา
อื่นๆซึ่งในแตละปรัฐบาลตองสูญเสียงบประมาณจากการปองกันการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนและรัฐบาลทุกยุคทุก
สมัยไดพยายามหามาตรการที่ดีที่สุดในการแกไขปญหาดังกลาว สถานีตํารวจภูธรเมืองตาก เปนหนวยงานระดับ
ยุทธศาสตร ที่รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน อํานวยความยุติธรรม รักษาความม่ันคง
ภายใน ดูแลการควบคุมจัดการ จราจรและบริการสังคม บุคลากรท่ีมีสวนสําคัญในการบริการ และแกไขปญหา
ทางดานการจราจร ก็คือขาราชการตํารวจที่ทําหนาที่ทางดานการจราจร ท่ีเราเรียกวา “ตํารวจจราจร” ทุกวันนี้
ตํารวจจราจรนับวาเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการแกไขปญหาการจราจร เนื่องจากเปนผูที่ใกลชิดกับปญหา
จราจรมากท่ีสุด ดวยเปนผูที่มีหนาที่อํานวยความสะดวกดานการจราจร และมีอํานาจในการจับกุมผูกระทําผิด
กฎหมาย รวมทั้งกฎหมายทางดานการจราจร ในฐานะเปนเจาพนักงาน ในการจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายจราจรนั้น
ก็เพื่อเปนการขมขูยับยั้ง มิใหมีการกระทําผิด หรือฝาฝนกฎจราจร จะไดทําใหการจราจรเกิดความคลองตัว ดังนั้น 
จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาปจจัยการกระทําผิดกฎหมายจราจรของผูใชรถใชถนน  เพื่อจะไดทราบถึง
รายละเอียด และขอเท็จจริงตางๆ ที่จะนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาและแกไขในการบังคับใชเพื่อ
ประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน ผูใชรถใชถนนตอไป 
  การวิจัยคร้ังนี้ โดยใชกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาก จํานวน 
20 คน และเจาหนาที่ตํารวจสายงานจราจรที่ปฏิบัติหนาท่ีในเขตเทศบาลเมืองตาก จํานวน 59 คน โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห เพ่ือหาคารอยละ และคาเฉลี่ย
ของสาเหตุที่ทําใหประชาชนกระทําผิดกฎหมายจราจร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งกําหนดระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากการวิจัยพบวาปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางของการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน
ศึกษาในเขตเทศบาลเมืองตากมีสัดสวนของเพศชายมากกวาเพศหญิง มีระดับการศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี มี
สถานภาพสมรส อาชีพรับราชการตํารวจ ยศจาสิบตํารวจ ยศดาบตํารวจ อายุราชการ 10 ปขึ้นไป 

การวิจัยเรื่อง กระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชนศึกษาในเขตเทศบาลเมืองตาก พบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญใหความสําคัญกับการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชนเร่ืองบุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจร ที่มัก
นํารถจักรยานยนตที่มีการดัดแปลงมาขับขี่มักเปนวัยรุนเพศชาย บุคคลท่ีกระทําผิดกฎหมายจราจรและมีการ
ประสบอุบัติเหตุในเขตเทศบาลเมืองตาก สวนมากมักจะเปนรถจักรยานยนตบุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรมักไม
สวมหมวกนิรภัยเนื่องจากคิดวาเปนการเดินทางท่ีระยะทางไมไกลมากนักชวงเวลา 07.00 น.ถึง 09.00 น. และ 
16.00 น. ถึง 18.00 น. เปนชวงเวลาที่คนกระทําผิดกฎหมายจราจรมากท่ีสุด ผูขับขี่รถยนตที่กระทําผิดกฎหมาย
จราจรสวนมากมักไมคาดเข็มขัดนิรภัยเนื่องจากคิดวาตํารวจคงมองไมเห็นบุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรที่อยู
ในชวงวัย15 ป ถึง 22 ป มักกระทําผิดจากความรูเทาไมถึงการณบุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรที่อยูในวัย 22 ป
ขึ้นไป มักจะกระทําความผิดเนื่องจากเห็นวาเปนความผิดเล็กนอยและโทษปรับไมมากนัก บุคคลท่ีกระทําผิด
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กฎหมายจราจรบางสวน คิดวาตนเองมีอภิสิทธิ์เหนือการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ  บุคคลท่ีกระทําผิด
กฎหมายจราจรมักไมมีใบอนุญาตขับขี่เนื่องจากคิดวาไมมีความจําเปน และเร่ืองบุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจร
มักไมเขาใจความหมายของเคร่ืองหมายจราจร ตามลําดับ 

 
Abstract 

Problems related to road accidents. It is a serious issue and one that is no less 
important than other issues, which have lost government funding each year from the 
prevention of road accidents and the ages have tried to find the best measures. To resolve 
such issues, Police Station when Phet Agency strategic level Responsible for security of life 
and property. Justice Internal Security Managed care Traffic and Social Services Personnel 
who took part in the service. And fix the traffic. It is the police commissioner, who serves 
on the traffic. We call a "traffic cop" Today is the traffic police who have a critical role in 
solving traffic problems. Due to the proximity to the most traffic. With the people who 
facilitate traffic. And have the power to arrest offenders legislation. Including the traffic 
laws. As Treasurer In the arrest of a traffic offense, then threatened to veto. Shall be guilty 
Or violating traffic rules Traffic will be made flexible so it is necessary to study the traffic 
offense of the road. To know the details. And facts To be used as a guide in the 
development and revision of the enforcement for the benefit of the nation and the people. 
The car on the next street. 
 This research The sample of respondents. Which is the municipal register of 20

people and call traffic police on duty in the municipal register of 59 people by questionnaire 
was used to collect data. The data was analyzed. To find the percentage And the average of 
the reason for the traffic offense. Using statistical software Which determine the level of 
statistical significance at the 0.05 level.

The study found that most of the samples of the offense of public traffic. The 
municipal register The proportion of males than females. A Bachelor degree were married. 
Professional police service Police Sergeant rank rank Sword police official 10 years of age.

Research Illegal traffic of people. The municipal register Showed that the most 
important action against illegal traffic of people's individual traffic offense. Which often 
lead to motorcycle riders often have adapted a young male. Individuals traffic infraction 
and has an accident in the municipal register. Most often a motorcycle Individual traffic 
offense often do not wear helmets because that is traveling at a distance of no more than a 
moment 7:00 am. To 9:00 pm. And 16:00 am. To 18:00 pm. It is time that the offense most 
traffic. Motorists at traffic offense most often do not wear seat belts because I thought that 
the police would not see individual traffic offense in the age group 15 years to 22 years is 
guilty of ignorance. Individual traffic offense at the age of 22 years or more often because 
that offense is an offense punishable by a fine and a little more. Some individual traffic 
offense. I think that they have privileges to perform the duties of a police officer. People 
often do not have a driver's license due to traffic infraction that is no longer needed. And 
individual traffic offense often do not understand the meaning of traffic signs, respectively.
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บทนํา 
ปญหาเก่ียวกับอุบัติเหตุบนทองถนน นับวาเปนอีกปญหาหนึ่งที่สําคัญและรายแรงไมนอยไปกวาปญหา

อื่นๆซึ่งในแตละปรัฐบาลตองสูญเสียงบประมาณจากการปองกันการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนและรัฐบาลทุกยุคทุก
สมัยไดพยายามหามาตรการที่ดีที่สุดในการแกไขปญหาดังกลาว แตก็ยังมีเหตุการณเกิดขึ้นเหมือนเดิม 

สถานีตํารวจภูธรเมืองตาก เปนหนวยงานระดับยุทธศาสตร ท่ีรับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน อํานวยความยุติธรรม รักษาความมั่นคงภายใน ดูแลการควบคุมจัดการ จราจรและบริการสังคม การ
ใหบริการประชาชนของเจาหนาที่ตํารวจ ก็ยังเปนปญหาสําคัญ ท่ีประชาชนยังมีความรูสึกตองการใหตํารวจ เปนที่
พึ่งของประชาชนอยางแทจริง ไมตองการใหมีภาพลักษณของการทําตัวเปนเจานายประชาชน ตองการใหมีความ
ซื่อสัตยปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมา ไมกระทําผิดเสียเอง ซ่ึงเปนเร่ืองสําคัญอยางยิ่ง 
 ขาราชการตํารวจทุกนาย มีหนาที่ในการบําบัดทุกข บํารุงสุขแกประชาชน รวมทั้งงานในสวนของการ
ใหบริการแกประชาชน โดยมีประชาชนซ่ึงอยูในฐานะลูกคาผูรับบริการ โดยมีสถานีตํารวจเปนหนวยงานท่ีใหบริการ
แกประชาชนโดยตรง และมีบทบาทมากที่สุดในอันท่ีจะทําใหภารกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไวงานบริการของตํารวจเปนงานทางดานบริการสาธารณะ งานทางดานการจราจร เปนงาน
ทางดานบริการสาธารณะอยางหนึ่ง และทุกวันนี้ปญหาทางดานการจราจรเปนปญหาที่สําคัญทุกพื้นท่ีของประเทศ 

บุคลากรที่มีสวนสําคัญในการบริการ และแกไขปญหาทางดานการจราจร ก็คือขาราชการตํารวจท่ีทํา
หนาที่ทางดานการจราจร ที่เราเรียกวา “ ตํารวจจราจร ” ทุกวันนี้ตํารวจจราจรนับวาเปน ผูมีบทบาทสําคัญอยาง
ยิ่งในการแกไขปญหาการจราจร เนื่องจากเปนผูที่ใกลชิดกับปญหาจราจรมากที่สุด ดวยเปนผูที่มีหนาท่ีอํานวยความ
สะดวกดานการจราจร และมีอํานาจในการจับกุมผูกระทําผิดกฎหมาย รวมทั้งกฎหมายทางดานการจราจร ในฐานะ
เปนเจาพนักงาน ในการจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายจราจรนั้นก็เพ่ือเปนการขมขูยับยั้ง มิใหมีการกระทําผิด หรือฝา
ฝนกฎจราจร จะไดทําใหการจราจรเกิดความคลองตัว 
 จากปญหาดังกลาว ทําใหการดําเนินงานในสวนการบังคับใชกฎหมายจราจรของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธร
เมืองตาก ตองมีการปรับปรุงแกไข ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาสาเหตุการกระทําผิดกฎหมายจราจรของผูใชรถใชถนน เพื่อ
จะไดทราบถึงรายละเอียด และขอเท็จจริงตางๆ เพื่อนําเสนอเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาบังคับใชเพ่ือ
ประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาสาเหตุที่ทําใหประชาชนกระทําผิดกฎหมายจราจรเพื่อวิเคราะหการกระทําความผิด
การจราจรของประชาชนเพื่อทราบวาประชาชนมีความรู และเขาใจเรื่องของกฎหมายจราจรมากเพียงใดเพื่อทราบ
ปญหาของการกระทําผิดกฎหมายจราจรเพื่อแกไขปญหาการกระทําความผิดกฎหมายจราจรซ้ําซาก ปรับปรุงแกไข 
และพัฒนาขาราชการตํารวจ 

2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุของผูขับขี่ยานพาหนะ 
3. ปจจัยที่เอ้ือตอการทําผิดกฎหมายจราจร 
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สมมติฐานของการวิจัย 
1. การศึกษาทําใหทราบการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน 
2. ผลของการศึกษาจะเปนขอมูลแนวทางในการพัฒนาวางแผนในการปรับปรุงภาพลักษณของขาราชการ

ตํารวจจราจรสถานีตํารวจภูธรเมืองตากใหเปนไปในลักษณะที่พึงปรารถนา และถูกทิศทางสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชน และเพื่อใหผูบังคับบัญชา และผูที่เกี่ยวของใหความสําคัญในเรื่องของการบังคับใชกฎหมาย
จราจรและภาพลักษณของขาราชการตํารวจจราจร สามารถนําผลการวิจัยไปปรับปรุงแกไข และพัฒนาขาราชการ
ตํารวจจราจรในสังกัดใหปรับปรุงในดานบุคลิกภาพ จริยธรรม ดานการปฏิบัติหนาที่ ดานการบริการและกวดขัน
วินัยจราจร และเปนแนวทางในการศึกษาคนควาตอไป 
 

กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องปญหาการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน : ศึกษาในเขตเทศบาลเมืองตาก 
ผูวิจัยไดศึกษาประมวลผลจากแนวคิดหลักวิชาการตางๆ แลวกําหนดเปนตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามดังนี้  
 
 

 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- ประสบการณในการปฏิบัติงาน 
- ตําแหนงหนาที่ 

-  ปญหาการกระทําผิดกฎหมายจราจรของ
ประชาชน : ศึกษาในเขต 
-  เทศบาลเมืองตาก 
-  พฤติกรรม 
-  ความรูความเขาใจในกฏหมาย 
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ขอบเขตของการวิจัย  
ปญหาการศึกษาเฉพาะการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน : ศึกษาในเขตเทศบาลเมืองตาก 

ผูวิจัยมุงศึกษาถึงสาเหตุดังตอไปนี้ 
1. ดานเนื้อหา ศึกษาเฉพาะการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน  
2. ดานประชากร  

   2.1 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาก 300 คน 
2.2 เจาหนาที่ตํารวจสายงานจราจรสถานีตํารวจภูธรจังหวัดตาก 50 คน 

3. หวงระยะเวลาการศึกษา 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 
4. ตัวแปรที่ศึกษา 

   4.1 ตัวแปรอิสระ ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล ไดแก 
    4.1.1 เพศ 
    4.1.2 อายุ 
    4.1.3 การศึกษา 
    4.1.4 อาชีพ 
   4.2 ตัวแปรตาม การกระทําความผิดกฎหมายจราจรของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาก 
  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาเร่ือง การกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน : ศึกษาในเขตเทศบาลเมืองตาก เปนการวิจัย
เชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตากและเจาหนาท่ีตํารวจ
สายงานจราจรสถานีตํารวจภูธรเมืองตาก 
 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3. ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. เกณฑการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาก จํานวน 300 คน และเจาหนาที่
ตํารวจสายงานจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองตาก จํานวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 350 คน 

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อไดแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณแบบสอบถามทั้ง 3 สวน 
แลวจัดหมวดหมูตามลักษณะของตัวแปรตน มาลงรหัสและทําการวิเคราะหขอมูล โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร
โปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  
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1. ใชคารอยละ (Percentage) วิเคราะหรายละเอียดเก่ียวกับเครื่องมือวิจัยและผูตอบแบบสอบถาม 
2. ใชคาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) วิเคราะหความคิดเห็นของผูกระทําผิดกฎหมายจราจรตอประชาชนกลุมผูใช

รถใชถนน  
3. ใชคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เพื่อตรวจการกระจายของคะแนน 
4. ใชคา t-test วิเคราะหความแตกตางระหวางสองกลุม ไดแก เพศ  
5. ใชคา F-test ในการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับคาเฉลี่ยของประชากรโดยใช t-test สิ่งสําคัญที่จะตอง

พิจารณาสิ่งหนึ่ง คือ ความแปรปรวนของประชากรเทากันหรือไม  
 ผูวิจัยใชเกณฑในการแปรผลของเบส (Best,1970 : 175) โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย ดังนี้  
   1.00 – 1.50 หมายความวา  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด  

   1.51 – 2.50 หมายความวา  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 
    2.51 – 3.50 หมายความวา  มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
    3.51 – 4.50 หมายความวา  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
   4.51 – 5.00 หมายความวา  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
 

สรุปผลการวิจัย     
ผลการศึกษาการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชนศึกษาในเขตเทศบาลเมืองตากมีสัดสวนของเพศ

ชายมากกวาเพศหญิง มีระดับการศึกษาอนุปริญญา–ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด สมรส หยา 
แยกกันอยู อาชีพรับราชการตํารวจยศจาสิบตํารวจ ดาบตํารวจ รอยตํารวจตรีขึ้นไป อายุราชการนอยกวา 5 ป 
มากกวา 5 ป 10 ปขึ้นไป และอาชีพรับราชการตํารวจ ประชาชน 

การวิจัยเรื่อง การกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน ศึกษาในเขตเทศบาลเมืองตาก พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยการกระทําผิดกฎหมายจราจร เรื่องบุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจร ที่
มักนํารถจักรยานยนตที่มีการดัดแปลงมาขับขี่มักเปนวัยรุนเพศชาย บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรและมีการ
ประสบอุบัติเหตุในเขตเทศบาลเมืองตาก สวนมากมักจะเปนรถจักรยานยนต บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรมัก
ไมสวมหมวกนิรภัยเนื่องจากคิดวาเปนการเดินทางที่ระยะทางไมไกลมากนัก ชวงเวลา 07.00 – 09.00 น.และ 
16.00 – 18.00 น. เปนชวงเวลาที่คนกระทําผิดกฎหมายจราจรมากท่ีสุด ผูขับขี่รถยนตที่กระทําผิดกฎหมายจราจร
สวนมากมักไมคาดเข็มขัดนิรภัยเนื่องจากคิดวาตํารวจคงมองไมเห็น บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรที่อยูในชวงวัย 
15 – 22 ป มักกระทําผิดจากความรูเทาไมถึงการณ บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรที่อยูในวัย 22 ปขึ้นไป มักจะ
กระทําความผิดเนื่องจากเห็นวาเปนความผิดเล็กนอยและโทษปรับไมมากนัก บุคคลท่ีกระทําผิดกฎหมายจราจร
บางสวน คิดวาตนเองมีอภิสิทธิ์เหนือการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจ บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรมักไม
มีใบอนุญาตขับขี่เนื่องจากคิดวาไมมีความจําเปน และเร่ืองบุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรมักไมเขาใจความหมาย
ของเคร่ืองหมายจราจร ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

SD) เพอต
มแตกตาง

อบสมมติฐ
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การอภิปรายผล 
ปญหาเก่ียวกับอุบัติเหตุบนทองถนน นับวาเปนอีกปญหาหนึ่งที่สําคัญและรายแรงไมนอยไปกวาปญหา

อื่นๆซึ่งในแตละปรัฐบาลตองสูญเสียงบประมาณจากการปองกันการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนและรัฐบาลทุกยุคทุก
สมัยไดพยายามหามาตรการที่ดีที่สุดในการแกไขปญหาดังกลาว แตก็ยังมีเหตุการณเกิดขึ้นเหมือนเดิมสถา นี
ตํารวจภูธรเมืองตากเปนหนวยงานระดับยุทธศาสตร ที่รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
อํานวยความยุติธรรม รักษาความม่ันคงภายในดูแลการควบคุมจัดการ จราจรและบริการสังคม การใหบริการ
ประชาชนของเจาหนาที่ตํารวจก็ยังเปนปญหาสําคัญท่ีประชาชนยังมีความรูสึ กตองการใหตํารวจ เปนท่ีพึ่งของ
ประชาชนอยางแทจริง 
 ดังนั้น เพื่อเปนการจัดการวางแผนลวงหนาในการรองรับกับปญหาการจราจรที่จะเกิดขึ้นจึงได
ทําการศึกษาการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชนจากผลการวิจัยพบวาการกระทําผิดกฎหมายจราจรในเขต
พื้นที่เทศบาลเมืองตาก พบวา  
 ปจจัยสวนบุคคลของประชาชนที่มีเพศแตกตางกัน ไมมีผลตอการใหความสําคัญกับการกระทําผิดกฎหมาย
จราจรของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองตาก เรื่อง บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรมักไมเขาใจความหมายของ
เครื่องหมายจราจร บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรมักไมมีใบอนุญาตขับข่ีเนื่องจากคิดวาไมมีความจําเปน บุคคล
ที่กระทําผิดกฎหมายจราจรมักไมสวมหมวกนิรภัยเนื่องจากคิดวาเปนการเดินทางที่ระยะทางไมไกลมากนัก บุคคลที่
กระทําผิดกฎหมายจราจรท่ีอยูในชวงวัย 15 – 22 ป มักกระทําผิดจากความรูเทาไมถึงการณ บุคคลที่กระทําผิด
กฎหมายจราจรที่อยูในวัย 22 ปขึ้นไป มักจะกระทําความผิดเนื่องจากเห็นวาเปนความผิดเล็กนอยและโทษปรับไม
มากนักชวงเวลา 07.00 – 09.00 น.และ 16.00 – 18.00 น.เปนชวงเวลาที่คนกระทําผิดกฎหมายจราจรมากท่ีสุด 
บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรบางสวน คิดวาตนเองมีอภิสิทธิ์เหนือการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจ บุคคล
ที่กระทําผิดกฎหมายจราจร ที่มักนํารถจักรยานยนตที่มีการดัดแปลงมาขับขี่มักเปนวัยรุนเพศชาย บุคคลท่ีกระทํา
ผิดกฎหมายจราจรและมีการประสบอุบัติเหตุในเขตเทศบาลเมืองตาก สวนมากมักจะเปนรถจักรยานยนตและผูขับขี่
รถยนตที่กระทําผิดกฎหมายจราจรสวนมากมักไมคาดเข็มขัดนิรภัยเนื่องจากคิดวาตํารวจคงมองไมเห็น ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 ในสวนอายุราชการท่ีแตกตางกัน ไมมีผลตอการใหความสําคัญกับการกระทําผิดกฎหมายจราจรของ
ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก เรื่อง บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรมักไมเขาใจความหมายของ
เครื่องหมายจราจร บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรมักไมมีใบอนุญาตขับข่ีเนื่องจากคิดวาไมมีความจําเปนบุคคลที่
กระทําผิดกฎหมายจราจรมักไมสวมหมวกนิรภัยเนื่องจากคิดวาเปนการเดินทางท่ีระยะทางไมไกลมากนัก บุคคลที่
กระทําผิดกฎหมายจราจรท่ีอยูในชวงวัย15 – 22 ป มักกระทําผิดจากความรูเทาไมถึงการณ บุคคลท่ีกระทําผิด
กฎหมายจราจรที่อยูในวัย 22 ปขึ้นไป มักจะกระทําความผิดเนื่องจากเห็นวาเปนความผิดเล็กนอยและโทษปรับไม
มากนัก บุคคลท่ีกระทําผิดกฎหมายจราจรบางสวน คิดวาตนเองมีอภิสิทธิ์เหนือการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี
ตํารวจ ผูขับข่ีรถยนตที่กระทําผิดกฎหมายจราจรสวนมากมักไมคาดเข็มขัดนิรภัยเนื่องจากคิดวาตํารวจคงมองไมเห็น 
แตใหความสําคัญกับสาเหตุที่ทําใหประชาชนกระทําผิดกฎหมายจราจร ในเขตเทศบาลเมืองตาก เร่ืองชวงเวลา 
07.00 – 09.00 น.และ 16.00 – 18.00 น. เปนชวงเวลาท่ีคนกระทําผิดกฎหมายจราจรมากที่สุด บุคคลที่กระทําผิด
กฎหมายจราจร ที่มักนํารถจักรยานยนตที่มีการดัดแปลงมาขับข่ีมักเปนวัยรุนเพศชายและบุคคลท่ีกระทําผิด
กฎหมายจราจรและมีการประสบอุบัติเหตุในเขตเทศบาลเมืองตากสวนมากมักจะเปนรถจักรยานยนตแตกตางกัน ท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
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 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันไมมีผลตอการใหความสําคัญกับการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก เรื่อง บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรมักไมเขาใจความหมายของ
เครื่องหมายจราจร บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรมักไมมีใบอนุญาตขับข่ีเนื่องจากคิดวาไมมีความจําเปน บุคคล
ที่กระทําผิดกฎหมายจราจรมักไมสวมหมวกนิรภัยเนื่องจากคิดวาเปนการเดินทางที่ระยะทางไมไกลมากนัก บุคคลที่
กระทําผิดกฎหมายจราจรท่ีอยูในชวงวัย 15 – 22 ป มักกระทําผิดจากความรูเทาไมถึงการณ บุคคลที่กระทําผิด
กฎหมายจราจรที่อยูในวยั 22 ปขึ้นไป มักจะกระทําความผิดเนื่องจากเห็นวาเปนความผิดเล็กนอยและโทษปรับไม
มากนัก ชวงเวลา 07.00 – 09.00 น.และ 16.00 – 18.00 น. เปนชวงเวลาที่คนกระทําผิดกฎหมายจราจรมากท่ีสุด 
บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรบางสวน คิดวาตนเองมีอภิสิทธิ์เหนือการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจ บุคคล
ที่กระทําผิดกฎหมายจราจรและมีการประสบอุบัติเหตุในเขตเทศบาลเมืองตากสวนมากมักจะเปนรถจักรยานยนต  
และผูขับข่ีรถยนตที่กระทําผิดกฎหมายจราจรสวนมากมักไมคาดเข็มขัดนิรภัยเนื่องจากคิดวาตํารวจคงมองไมเห็น 
แตใหความสําคัญกับสาเหตุที่ทําใหประชาชนกระทําผิดกฎหมาย ในเขตเทศบาลเมืองตาก เร่ือง บุคคลที่กระทําผิด
กฎหมายจราจร ที่มักนํารถจักรยานยนตที่มีการดัดแปลงมาขับขี่มักเปนวัยรุนเพศชายแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05  
 ดานอาชีพที่แตกตางกันไมมีผลตอการใหความสําคัญกับการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน ใน
เขตเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก เรื่องบุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรมักไมเขาใจความหมายของเครื่องหมาย
จราจร บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรมักไมมีใบอนุญาตขับขี่เนื่องจากคิดวาไมมีความจําเปน บุคคลที่กระทําผิด
กฎหมายจราจรมักไมสวมหมวกนิรภัยเนื่องจากคิดวาเปนการเดินทางท่ีระยะทางไมไกลมากนัก บุคคลที่กระทําผิด
กฎหมายจราจรท่ีอยูในชวงวัย 15 – 22 ป มักกระทําผิดจากความรูเทาไมถึงการณ บุคคลท่ีกระทําผิดกฎหมาย
จราจรท่ีอยูในวัย 22 ปขึ้นไป มักจะกระทําความผิดเนื่องจากเห็นวาเปนความผิดเล็กนอยและโทษปรับไมมากนัก 
ชวงเวลา 07.00 – 09.00 น.และ 16.00 – 18.00 น. เปนชวงเวลาท่ีคนกระทําผิดกฎหมายจราจรมากท่ีสุด บุคคลที่
กระทําผิดกฎหมายจราจรบางสวน คิดวาตนเองมีอภิสิทธิ์เหนือการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจ  บุคคลที่
กระทําผิดกฎหมายจราจรและมีการประสบอุบัติเหตุในเขตเทศบาลเมืองตาก สวนมากมักจะเปนรถจักรยานยนต  
และผูขับข่ีรถยนตที่กระทําผิดกฎหมายจราจรสวนมากมักไมคาดเข็มขัดนิรภัยเนื่องจากคิดวาตํารวจคงมองไมเห็น  
แตใหความสําคัญกับสาเหตุที่ทําใหประชาชนกระทําผิดกฎหมาย ในเขตเทศบาลเมืองตากเร่ือง บุคคลที่กระทําผิด
กฎหมายจราจร ที่มักนํารถจักรยานยนตที่มีการดัดแปลงมา ขับขี่มักเปนวัยรุนเพศชายแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05  

จากปจจัยทั้งหมดไมวาจะสวนบุคคลของประชาชนที่มีอายุราชการแตกตางกัน มีระดับการศึกษาแตกตาง
กัน และ ประชาชนที่มีอาชีพแตกตางกัน มีการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชนแตกตางกันอาจเปนเพราะ
การมีประสบการณ ความรูความสามารถ และระดับการศึกษาของแตละบุคลมีความแตกตางกัน ซึ่งสวนมากบุคคล
มีอายุนอยกวาจะมีการกระทําผิดมากกวาอาจเกิดมาจากการประมาทเพราะความรูเทาไมถึงการณ การขับข่ีรถยนต
สวนมากไมคาดเข็มขัดนิรภัยเพราะอาจคิดวาเจาหนาที่ตํารวจมองไมเห็น สวนเวลาที่มีการเกิดอุบัติเหตุคือเวลา 
07.00-09.00 และ 16.00-18.00 เพราะเปนชวงเวลาท่ีมีการใชรถใชถนนกันมาก 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใช 
การวิจัยการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาก ไดมีขอเสนอแนะท่ีจะเปน

ประโยชนตอการนําไปกําหนดแผนการในการบริหารงานดานจราจรสถานีตํารวจภูธรเมืองตาก ดังนี้ 
1. บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจร ที่มักนํารถจักรยานยนตที่มีการดัดแปลงมาขับขี่มักเปนวัยรุนเพศชาย  

  2. บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรและมีการประสบอุบัติเหตุในเขตเทศบาลเมืองตาก สวนมากมักจะ
เปนรถจักรยานยนต  

3. บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรมักไมสวมหมวกนิรภัยเนื่องจากคิดวาเปนการเดินทางท่ีระยะทางไม
ไกลมากนัก  

งานจราจรสถานีตํารวจภูธรตาก ควรใหความสําคัญกับการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชนทั้ง 3 
เร่ืองนี้เปนอันดับแรกเพราะกลุมเปาหมายสวนใหญใหความสําคัญในระดับมาก ดังนั้น งานจราจรควรมีการวางแผน
ในการปองกันโดยการมีการเขาไปอบรมและใหความรูกับบุคคลเปาหมาย และมีการประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน สํานักงานขนสงจังหวัด ดําเนินการฝกอบรมใหความรู กอนท่ีจะออกใบอนุญาตขับขี่ เจาหนาท่ี
องคการบริหารสวนจังหวัดและสํานักงานเทศบาลเมืองตาก ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อนําไปอบรม
และใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจรตอไป 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 ในกรณีที่มีผูสนใจที่จะวิจัยเรื่อง การกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองตาก ควรจะ
ทําการศึกษาหาขอมูลมาเพ่ิมเติม โดยนําขอมูลมาเปรียบเทียบและนําผลท่ีไดมาเปนแนวทางในการกําหนดแผนงาน
หรือโครงการเพื่อที่จะแกปญหาการกระทําผิดกฎหมายจราจรใหดีที่สุด  

1. ศึกษาเปรียบเทียบกับ สถานีตํารวจอําเภอหรือจังหวัดอื่น วาผลการวิจัยมีแนวทางในการแกปญหาการ
กระทําผิดกฎหมายจราจรเหมือนกันหรือไม 

2. ในการศึกษาคร้ังไปตอควรนําแบบสอบถามใหกับเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของไปทุกอําเภอเพื่อนําขอมูลที่ไดมา
ประมวลผลแลวนําไปปรับปรุงแกไขตอไป 

3. ควรมีการทําการศึกษาวิจัยกับผูใชรถใชถนนท่ีเปนเหตุจูงใจในการกระทําผิดกฎหมายจราจร 
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การมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบลและหมูบานตอการปฏิบัติงานเจาหนาที่
ตํารวจสถานีตํารวจภูธรบอวิน จังหวัดชลบุรี 
 

The Participation of Governing Officers in the Levels of District and VillageInfluence 
on Practicing Provincial Police Region of  
Borwin Police Station, Chonburi Province  
 

ผูวิจัย    รอยตํารวจโท องอาจ  จินาอ ุ
   สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 
   

บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงค คือ เพ่ือศึกษาระดับความรวมมือของเจาพนักงานฝายปกครองใน
ระดับตําบลและหมูบานตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรบอวิน  จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบความรวมมือของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบลและหมูบานตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรบอวิน จังหวัดชลบุรี เพ่ือวิเคราะหความรวมมือของพนักงานฝายปกครองที่พบและจัดทํา
เปนขอเสนอแนะของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบลและระดับหมูบานตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
สอบสวนสถานีตํารวจภูธรบอวิน จังหวัดชลบุรี ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใช ไดแก เจาพนักงานฝายปกครองใน
ตําบลบอวิน และตําบลเขาคันทรง ที่อยูในอํานาจการสอบสวนของสถานีตํารวจภูธรบอวิน จํานวน 43 คน โดยการ
สุมแบบเจาะจง 
 ผลการศึกษา สรุปไดดังนี้ 
 (1) การเขามามีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครอง ในระดับตําบลและหมูบานตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ดานการชวยเหลือแนะนําประชาชน (μ = 4.24) ดานการชวยติดตอ
ประสานงานระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ตํารวจ (μ = 4.06) ดานการชวยสืบสวนติดตามหาพยานหลักฐาน (μ = 
3.80) ตามลําดับ 
 (2) การเปรียบเทียบขอมูลสวนบุคคลของเจาพนักงานฝายปกครองกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจบอวิน จังหวัดชลบุรี พบวา ระดับการมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับ
ตําบล และหมูบานตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ มีเพศที่แตกตางกัน โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ทุกดานไมแตกตางกัน 
 
คาํสําคัญ : การมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครอง, การปฏิบัติงานเจาหนาที่ตํารวจ, สถานีตํารวจภูธรบอวิน    

จังหวัดชลบุรี 
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ABSTRACT 
 This research study. The purpose of this study was to study the level of cooperation 
of district and village administrative officials on the performance of police officers. Bo Win 
Police Station Chonburi province To compare the cooperation of the district and village 
administrators on the performance of police officers. Bo Win Police Station Chonburi 
province To analyze the cooperation of the administrative staff found and proposed by the 
administrative officials at the subdistrict and the village level on the performance of the 
inquiry officers of Boin Police Station. Chonburi province The population and sample used 
were the administrative officials in Borwin Subdistrict. And Khao Khamong In the 
investigation power of the Bo Win Police Station, 43 people were randomly selected. 
 The results are as follows: 
 (1) The participation of the administrative official At the subdistrict and village 
levels, the overall performance of the police officers was at a high level. When considered 
on a case-by-case basis, it was found to be at a high level in all aspects. The top three 
lowest priority categories were public assistance (μ = 4.24), public relations with police 
officers (μ = 4.06), investigative support (μ = 3.80) respectively.

 (2) Comparison of personal information of the administrative officer with 
participation in the performance of police officers. Bo Win Police Station Chonburi 
Province found that the level of participation of the district level administrative officials 
And the village on the performance of the police. Have different sex Overall not dissimilar 
When considering each side, it was found that all aspects were not different. 

KeyWords : The Participation of Governing Officers in the Levels of District and   
VillageInfluence on Practicing Provincial Police Region of Borwin Police 
Station, Chonburi Province  

 

บทนํา  
 ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นประชาชนที่มาติดตอราชการคอนขางหลากหลาย โดยเฉพาะในดานคดีหรือกรณี
พิพาท เนื่องจากสังคมไทยก็เปนเหมือนสังคมตาง ๆ ในโลกนี้ ซึ่งเปนสังคมที่มีประชากรเปนจํานวนมากยอมมีความ
แตกตางในเร่ืองเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม รวมท้ังสภาวะอารมณหรือจิตใจของแตละบุคคลที่
แตกตางกันออกไป จึงทําใหนิสัยและพฤติกรรมของแตละคนแตกตางกัน ดังนั้นการติดตอปฏิสัมพันธกันของคนใน
สังคมจึงพบทั้งความรวมมือ การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและในทางตรงกันขามก็เกิดความความขัดแยงหรือขอ
พิพาทตาง ๆ คูกรณีแตละฝายยอมตองการเอาชนะกันไมวาทางใดทางหนึ่งก็ทางหนึ่งจนกลายเปนบอเกิด
อาชญากรรมในท่ีสุด โดยธรรมชาติบุคคลที่มีความขัดแยงหรือขอพิพาทกันยอมพยามหาทางที่จะแกไข หรือเยียวยา 
แตการแกไขปญหาเปนการแกไขปญหาดวยตนเองอาจจะไมเกิดผลหรือแกไขปญหาไมสําเร็จ โดยเฉพาะชาวบานใน
ระดับตําบลหรือหมูบานที่ไมใชสังคมในเมือง ท่ีมีความรูหรือการศึกษาที่สูงกวาท่ีพอจะแกไขปญหาดวยตนเองไดจึง
ตองหาที่ปรึกษาเพ่ือชวยแกไขปญหาหรือขอพิพาท ถาปญหานั้นจะตองไดรับความยุติธรรมท้ังสองฝายโดยอาศัย
หลักความพึงพอใจของคูกรณี หากไมเปนที่พอใจก็จะนําหลักจารีตประเพณีหรือวัฒนธรรมของแตละทองถิ่นมาใช
เปนเกณฑในการตกลงไกลเกลี่ยเบื้อยงตน หากยังไมสามารถตกลงกันไดอีกจากนั้นก็จะนําเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรมตามเกณฑของรัฐที่กําหนดไวคือกฎหมาย ซ่ึงตองอาศัยอํานาจทางศาลยุติธรรมในการตัดสินปญหาหรือขอ
พิพาท 
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 การขอความรวมมือกับประชาชนนั้นจําเปนตองผานผูนําชุมชนซ่ึง กํานันผูใหญบาน เปนเจาพนักงานฝาย
ปกครองที่อยูในระดับตําบล และหมูบาน กฎหมายกําหนดใหมีอํานาจหนาท่ีหลายอยางในการชวยเหลือประชาชน
ในเขตอํานาจปกครองของตน เปนผูติดตอประสานงานระหวางหนวยงานราชการกับประชาชน แจงขาวสารขอมูล
ของทางราชการตอประชาชนในหมูบาน นําปญหาเพ่ือแจงตอทางราชการ เปนผูทราบถึงปญหาเบื้องตน ตลอดจน
เปนผูประสานงานระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ตํารวจหรือทางราชการ ดังนั้นบทบาทหนาที่ของกํานันผูใหญบาน
กับเจาหนาที่ตํารวจ ประจําสถานีตํารวจตาง ๆ จึงมีความสัมพันธสอดคลองกันในทางปฏิบัติ เพราะเปนเจาหนาที่
หรือเปนตัวแทนของรัฐ ผูที่ทราบถึงสภาพความเปนอยูและปญหาของประชาชนดีที่สุด 
 เนื่องจากกํานัน ผูใหญบานเปนบุคคลเปนบุคคลที่ชาวบานใหความเคารพนับถือ เปนผูที่ชาวบานคัดเลือก
มาเปนตัวแทนของประชาชนในหมูบาน หรือตําบล หากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไดรับความรวมมือจากกํานัน 
ผูใหญบาน ยอมไดรับความสะดวกรวดเร็ว ทราบถึงมูลเหตุแหงปญหาที่แทจริง สามารถชวยเหลืออํานวยความ
ยุติธรรมเบื้องตนกับประชาชนไดอยางถูกตองซึ่งผลกระทบตอระบบรัฐศาสตรการปกครองโดยตรง ซ่ึงเปนการแกไข
เหตุปญหาหรือไกลเกลี่ยขอพิพาทไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ไมตองมีการขึ้นโรงขึ้นศาลทําใหเสียเวลาและ
เสียคาใชจายตาง ๆ มากมาย ทําใหความเปนอยูระดับหมูบาน หรือตําบล มีความสงบสุขเรียบรอยมากข้ึน 
 ผูวิจัยในฐานะเจาหนาทีต่ํารวจ สังเกตเห็นวาประชาชนท่ีมาติดตอราชการกับกับเจาหนาท่ีตํารวจ สวนใหญ
ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ไมทราบถึงกฎหมาย ระเบียบ หรือขั้นตอนตาง ๆ ในการติดตอราชการ หรือแจงความ
รองทุกข จึงทําใหเกิดความลาชา จนพนักงานสอบสวนไมสามารถใหความชวยเหลือไดเทาที่ควร หรือการเกิดเหตุ
ดวนเหตุราย กวาเจาหนาที่จะไปถึงที่เกิดเหตุก็อาจจะสายเกินไป ซึ่งปญหาเหลานี้ผูที่จะเปนคนกลางในการติดตอ
ประสานงานใหกับประชาชนไดดีที่สุดคือกํานัน ผูใหญบาน เพราะเปนผูที่ทราบถึงเหตุเบื้องตน ใกลชิดกับประชาชน 
และเปนคนที่ประชาชนไววางใจหรือจะถือวาเปนทนายความสวนตัวก็ได ซึ่งจะใหคําปรึกษาเบ้ืองตนใหแกประชาชน
ไดดี ตลอดจนมีบทบาทหนาที่คลายกับเจาหนาที่ตํารวจในหลายเร่ือง เชน มีอํานาจหนาท่ีในการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
สามารถจับกุมผูที่กระทําความผิดที่มีโทษทางอาญา ตลอดจนรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องตนได หากไดรับความ
รวมมือจากกํานันผูใหญบาน ก็จะเกิดประโยชนตอประชาชนมากย่ิงขึ้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความ
รวมมือของเจาพนักงานฝายปกครองระดับตําบล และหมูบานตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจ เพื่อนําขอมูลท่ี
ไดไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจ ในเขตทองที่รับผิดชอบของสถานี
ตํารวจภูธรบอวิน จังหวัดชลบุรี ใหมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาระดับความรวมมือของเจาหนาท่ีพนักงานฝายปกครองในระดับตําบลและหมูบานตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรบอวิน จังหวัดชลบุรี 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรวมมือของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบล และหมูบานตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรบอวิน จังหวัดชลบุรี ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง 
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง และพื้นที่ปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 
 3. เพื่อวิเคราะหความรวมมือของพนักงานฝายปกครองที่พบและจัดทําเปนขอเสนอแนะของเจาพนักงาน
ฝายปกครองในระดับตําบลและระดับหมูบานตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจภูธรบอวิน จังหวัดชลบุรี 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
  ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 

1. ประชากร 
 ประชากรเปาหมายในการวิจัยคร้ังนี้ คือ เจาพนักงานฝายปกครองในเขตอําเภอบอวิน ที่อยูในอํานาจการ
สอบสวนของสถานีตํารวจภูธรบอวิน ประกอบดวยกํานัน 2 คน ผูใหญบาน 17 คน ผูชวยผูใหญบาน 24 คน รวม
ทั้งสิ้น จํานวน 43 คน โดยการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ จะใหประชากรทั้งหมดเปนผูใหขอมูล 

2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) จํานวน 3 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาดํารงตําแหนง 
 
  
 

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก  

1) ระดับการศึกษา 
2) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
3) เพศ 
4) ระดับการศึกษา 
5) ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 
6) พื้นที่รับผิดชอบ 

 

การมีสวนรวมของเจาพนักงานฝาย

ปกครองในระดับตําบลและหมูบานตอการ

ป ฏิ บั ติ ง า น เ จ า ห น า ที่ ตํ า ร ว จ ส ถ า นี

ตํารวจภูธรบอวิน จังหวัดชลบุรี 5 ดาน 

ไดแก 

1) การรับแจงเหตุเบื้องตน 

2) การชวยเหลือแนะนําประชาชน 

3) การไกลเกลี่ยขอพิพาท 

4) การชวยสืบสวนติดตามหา

พยานหลักฐาน 

5) การชวยติดตามประสานงานระหวาง

ประสานงานระหวางประชาชนกับเจา

พนักงาน 
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ตอนที่ 2 ขอคําถามท่ีเกี่ยวกับความรวมมือของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบล หมูบานตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจสถานตีํารวจภูธรบอวิน จังหวัดชลบุรี ประกอบดวยดานการรับแจงเหตุเบื้องตน ดาน
การชวยเหลือประชาชน ดานการไกลเกลี่ยขอพิพาท ดานการชวยสืบสวนติดตามหาพยานหลักฐาน และดานการ
ติดตอประสานงานระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ตํารวจ แบบมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท (Likert Rating 
Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จํานวน 5 ดาน 
รวม 20 ขอ โดยใหผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว 
 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับความคิดเห็น ขอเสนอแนะปญหาและอุปสรรค ในความ
รวมมือตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ จํานวน 5 ขอ 
 

3. การสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยทําการสรางเครื่องมือในการวิจัย โดยการออกแบบสอบถาม เพื่ อใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ซึ่งไดดําเนินการสรางตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษา คนควาเอกสาร ตํารา บทความ และการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับบทบาทของเจาพนักงานระดับ
ตําบลและหมูบานตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ พรอมทั้งศึกษารายละเอียด การสรางแบบสอบถามแบบ
มีโครงสราง 
 2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาถึงรายละเอียดตาง ๆ เพื่อใหครอบคลุม
วัตถุประสงคของการศึกษาที่ไดกําหนดไว 
 3. รางแบบสอบถามแบบมีโครงสราง เสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจพิจารณา เพื่อปรับปรุงแกไข
และใหขอเสนอแนะ 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมที่ไมใชประชากร จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับกลุมกลุมตัวอยางท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ที่ใหขอมูล จํานวน 30 คน 
แลวนํามาหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) 
ตามวิธีครอนบาค (Cronbach)  
 5. นําแบบสอบถามแบบมีโครงสราง มาปรับปรุง แกไข ตามท่ีผูเชี่ยวชาญแนะนํา เสนอใหอาจารยที่
ปรึกษาการทําสารนิพนธ ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 
 6. นําแบบสอบถามแบบมีโครงสรางที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ทําหนังสือเขาพบ ปลัดอําเภอศรีราชา และนายอําเภอศรีราชา เพื่อขออนุญาตทําการศึกษาวิจัยในพ้ืนที่ 
ตลอดจนขอคําแนะนําและขอความอนุเคราะหในการแจงผูที่เกี่ยวของใหความรวมมือขออนุญาตเก็บขอมูล เพื่อ
ทดลองใชเครื่องมือวิจัยและทําการวิจัยตามลําดับ 
 2. นําเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยเขาทําการเก็บขอมูลดวยตนเองจากกลุมประชากรเปาหมายในวัน
ประชุมกํานันผูใหญบาน โดยการแจกแบบสอบถาม ไดขอชี้แจงวัตถุประสงคทําความเขาใจใหทราบกอน จึงใหตอบ
แบบสอบถาม และติดตามนําไปเก็บขอมูลเอง กรณีผูที่ไมมาในวันประชุม 
 3. รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ไดจากกลุมตัวอยางตรวจสอบความสมบูรณแลวนําไปดําเนินการตาม
ขั้นตอนการวิจัยตอไป 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ระดับการเขามามีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครอง ในระดับตําบลและหมูบานตอการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ตํารวจ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับการเขามามีสวนรวมของเจา
พนักงานฝายปกครอง ในระดับตําบลและหมูบานตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ อยูในระดับมากทุกดาน 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ดานการชวยเหลือแนะนําประชาชน (μ = 4.24) ดานการ
ชวยติดตอประสานงานระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ตํารวจ (μ = 4.06) ดานการชวยสืบสวนติดตามหา
พยานหลักฐาน (μ = 3.80) 
 2. เจาพนักงานฝายปกครอง ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง ระยะเวลาการดํารงตําแหนง และพ้ืน
ปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน มีสวนรวมในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจไมแตกตางกัน 
 3. ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจ 
ไดดังนี้ 
  1) ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจ ดานการรับแจงเหตุเบื้องตน คือ เต็มใจ เอาใจใสการบริการ ควรใหความรวดเร็วไปท่ีเกิดเหตุเม่ือ
ไดรับแจงเหตุ ควรมีวัสดุอุปกรณพรอมสําหรับการใหบริการ ความเหมาะสมเพียงพอของเจาหนาท่ีตํารวจ  
  2) ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจ ดานการชวยเหลือ แนะนําประชาชน คือ ความชอบธรรมในการปฏิบัติ การใหบริการดวยความ
เสมอภาคเทาเทียมกัน การแสดงความสุภาพ ไมตรี ความศรัทธา นาเชื่อถือ และวัสดุอุปกรณสําหรับการใหบริการ  
  3) ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจ ดานการไกลเกลี่ยขอพิพาท คือ การใหบริการดวยความเสมอภาคและเทาเทียมกัน ความสะดวก
รวดเร็วในการบริการ การแสดงความเต็มใจในการใหการบริการ และความเหมาะสมเพียงพอของเจาหนาท่ีตํารวจ  
  4) ความคิดเห็น ขอเสนอแนะปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจ ดานการชวยสืบสวนติดตามหาพยานหลักฐาน คือ ความรูความสามารถในการรวบรวมหลักฐาน 
กฎ ระเบียบ ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยากพบวา ความเหมาะสมเพียงพอของเจาหนาท่ีตํารวจ ชวงเวลาใหบริการ
มีความเหมาะสม และความถูกตองชอบธรรมการปฏิบัติหนาที่ 
  5) ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจ ดานการชวยติดตอประสานงานระหวางประชาชนกับเจาหนาท่ีตํารวจ คือ กฎ ระเบียบ ขั้นตอน
การใหบริการไมยุงยาก การติดตอนัดหมายเพ่ือสอบสวน การสรางความนาเชื่อถือใหกับประชาชน การแสดงความ
เต็มใจในการใหบริการ ความสามารถในการในการสรุปสํานวนการสอบสวน การจัดสถานท่ี ท่ีตั้งสะดวกสบาย วัสดุ
อุปกรณสําหรับการใหบริการ และความสะดวกรวดเร็วในการบริการ 
 

อภิปรายผล 

ระดับการเขามามีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครอง ในระดับตําบลและหมูบานตอการปฏิบัติงาน
สอบสวน โดยรวมอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวา การทําปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจ สถานีตํารวจภูธรบอวิน 
มีการประสานงานในการดําเนินงานดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง โดยเนนเจาพนักงานฝายปกครอง อันประกอบดวย 
กํานัน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน มีสวนรวมเปนสําคัญ ดานการรับแจงเหตุเบื้องตน ดานการชวยเหลือ 
แนะนําประชาชน ดานการไกลเกลี่ยขอพิพาท ดานการชวยสืบสวนติดตามหาพยานหลักฐาน และดานการชวย
ติดตอประสานงานระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ตํารวจ มีการใหขอมูลสื่อสารสองทาง เปดรับฟงความคิดเห็นของ
เจาพนักงานฝายปกครอง สอดคลองกับผลการวิจัยของณรงคศักดิ์  ยศแกวอุด (2551: 55) ไดทําการศึกษาเร่ือง 
ความรวมมือของประชาชนตอการสอบสวนคดีอาญาของเจาหนาท่ีตํารวจ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน พบวา ระดับ
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ความรวมมือของประชาชนตอการสอบสวนคดีอาญาของเจาหนาท่ีตํารวจในดานตาง ๆ ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
เพราะประชาชนสวนใหญเห็นวา การใหความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจนั้น เปนเรื่องสําคัญแมวาอาจเกิด
ผลกระทบกับตัวเองได 
 การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบลและหมูบานตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ มีเพศท่ีแตกตางกัน โดยรวมไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ทุกดาน
ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาการมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองไมวาจะเปนเพศใด ก็มีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานรวมในการปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ตํารวจเทาเทียมกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของเสนห สุข
กมล (2541: 55) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยบางประการท่ีมีความสัมพันธกับความคิดเห็นของกํานัน ผูใหญบาน ตอการ
ปฏิบัติหนาที่ของตํารวจดานงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรอําเภอเลิงนกทาง จังหวัดยโสธร พบวา ปจจัยดานเพศ 
ไมมีความสัมพันธเกี่ยวกับความคิดเห็นของกํานัน ผูใหญบานที่ระดับ .05 และสอดคลองกับสุรชัย ศุภยศอมร 
(2543: 70) ไดทําการวิจัยเร่ืองทัศนคติและการมีสวนรวมของประชาชนตอการปฏิบัติงานตามโครงการตํารวจชุมชน
ประจําตําบล: กรณีศึกษาตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบวา ประชาชนท่ีมีเพศที่แตกตางกัน สําหรับ
ทัศนคติตอการปองกันอาชญากรรมตามโครงการตํารวจชุมชนประจําตําบลไมแตกตางที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบลและหมูบานตอการ
ปฏิบัติงานของพนักงานของเจาหนาที่ตํารวจ ที่มีอายุตางกันโดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ทุก
ดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาการมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองไมวาจะเปนชวงอายุใด ก็มี
สวนรวมในการปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ตํารวจเทาเทียมกัน การเขามามีสวนรวมทุกวัย ในการรวมปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง เจาหนาที่ตํารวจไดรับการยอมรับจากเจาพนักงานฝายปกครองในทุกกลุมอายุ สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของเสนห สุขกมล (2541: 42) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยบางประการท่ีมีความสัมพันธกับความคิดเห็นของ
กํานัน ผูใหญบานตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจดานงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรอําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
พบวา ปจจัยดานอายุ ไมมีความสัมพันธเกี่ยวกับความคิดเห็นของกํานัน ผูใหญบานท่ีระดับนัยสําคัญ . 05 และ
สอดคลองกับสุรชัย ศุภยศอมร (2543: 48) ไดทําการวิจัยเรื่องทัศนคติและการมีสวนรวม ของประชาชนตอการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ ตํารวจชุมชนประจําตําบล: กรณีศึกษาตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบวา 
ประชาชน ที่มีอายุที่แตกตางกันมีทัศนคติตอการปองกันอาชญากรรม ตามโครงการตํารวจชุมชนประจําตําบลไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบลและหมูบานตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจที่มีระดับการศึกษาตางกัน โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ทุกดาน
ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาการมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองไมวาจะมีระดับการศึกษาใด ก็มี
สวนรวมในการปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ เทาเทียมกันสอดคลองกับผลการวิจัยของเสนห  สุขกมล (2541: 
61) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยบางประการที่มีความสัมพันธกับความคิดเห็นกํานัน ผูใหญบาน ตอการปฏิบัติหนาที่ของ
ตํารวจดานงานสอบสวน สถานีตํารวจเลิงนกทา จังหวัดยโสธร พบวา ปจจัยดานการศึกษา ไมมีความสัมพันธ
เก่ียวกับความคิดเห็นของกํานัน ผูใหญบานที่ระดับนัยสําคัญ .05 และสอดคลองกับสุรชัย ศุภยศอมร (2543: 22) ได
ทําการวิจัยเร่ืองทัศนคติและการมีสวนรวมของประชาชนตอการปฏิบัติงาน ตามโครงการตํารวจชุมชนประจําตําบล: 
กรณีศึกษาตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีทัศนคติ
ตอการปองกันอาชญากรรม ตามโครงการตํารวจชุมชนประจําตําบลไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 
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การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบลและหมูบานตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ ที่มีตําแหนงตางกันโดยรวมไมแตกตางกันเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ทุกดานไม
แตกตางกัน ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาการมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองไมวาจะเปนตําแหนงใด ก็มีสวน
รวมในการปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ตํารวจเทาเทียมกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณรงคศักดิ์  ยศแกวอุด 
(2551: 55) ไดทําการศึกษา เร่ือง ความรวมมือของประชาชนตอการสอบสวนคดีอาญาของเจาหนาท่ีตํารวจ อําเภอ
บานธิ จังหวัดลําพูน พบวา ประชาชนไมวาจะอยูในสถานะหรืออาชีพตางกัน ใหความรวมมือตอการสอบสวน
คดีอาญาของเจาหนาที่ตํารวจไมแตกตางกัน 
 การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบลและหมูบานตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ ที่มีระยะเวลาดํารงตําแหนงตางกัน โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน ทุกดานไมแตกตางกันทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาการมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองไมวาจะมีระยะเวลา
ดํารงตําแหนงนานเทาใด ก็มีสวนรวมในการปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาท่ีตํารวจเทาเทียมกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของเสนห สุขกมล (2541: 55) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยบางประการท่ีมีความสัมพันธกับความคิดเห็นกํานัน ผูใหญบาน 
ตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจดานงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรเลิงนกทา จังหวัดยโสธร พบวา ปจจัยดาน
การศึกษา ไมมีความสัมพันธเก่ียวกับความคิดเห็นของกํานัน ผูใหญบานท่ีระดับนัยสําคัญ .05 
 การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบลและหมูบานตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ มีพื้นที่ปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ทุก
ดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาการมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองไมวาจะปฏิบัติหนาที่ใน
พื้นที่ใด ก็มีสวนรวมในการปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ตํารวจเทาเทียม 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรสงเสริมการมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบล และหมูบานตอการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่ตํารวจ อยางตอเนื่อง 
 2. ควรพัฒนาการมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบล และหมูบานตอการปฏิบัติงาน
ของพนักงานของเจาหนาที่ตํารวจ ใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและชุมชน 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป 
1. ควรมีการวิจัยแบบมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบลและหมูบานตอการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่ตํารวจรายดานอื่น ๆ 
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ปจจัยที่สงผลตอความกาวหนาในอาชีพของขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดตํารวจภูธร
จังหวัดชลบุรี 
 

Factors Affect the Career Progress of Commissioned Officer in Department of  
Chonburi Provincial Police region 
 
ผูวิจัย   รอยตํารวจเอก ภัทรพล  ถวยทอง 
   สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอความกาวหนาในอาชีพ
ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรในจังหวัดชลบุรี 2) เพ่ือศึกษาความกาวหนาในอาชีพของขาราชการตํารวจชั้น
สัญญาบัตรในจังหวัดชลบุรี 3) เพ่ือศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการเลื่อนตําแหนงของขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรใน
จังหวัดชลบุรีประชากรและกลุมตัวอยางที่ใช ไดแก จํานวน 390 คน โดยการวิจัยในครั้งนี้จะใหประชากรทั้งหมด
เปนผูใหขอมูล 
 ผลการศึกษา สรุปไดดังนี้ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 41 – 50 ป มีอายุราชการ 11 – 20 ป มีอายุราชการเปนตํารวจสัญญา
บัตร 11 – 20 ป รับผิดชอบสายงานสอบสวน มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ใชแตงตั้งเปน
นายตํารวจชั้นสัญญาบัตรในระดับปริญญาตรีทั่วไปมากท่ีสุด ปจจุบันมีชั้นยศพันตํารวจโท มีตําแหนงสารวัตร/
พนักงานสอบสวน ไมเคยปฏิบัติหนาท่ีอยูในสํานักงานผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธสวนตัวกับผูบังคับบัญชา เพ่ือน
รวมงานในระดับเดียวกันและผูใตบังคับบัญชาคอนขางดี มีความรูสึกผูกพันตอชีวิตการทํางานรับราชการตํารวจ
คอนขางมากมีความมุงมั่น และทุมเทความรูความสามารถ กําลังกาย ความคิดสติปญญา และเวลาใหกับการทํางาน
มากในอดีตแตปจจุบันเร่ิมลดลง 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความกาวหนาในอาชีพรับราชการตํารวจอยูในระดับปานกลางโดยมีทัศนคติ
เก่ียวกับการเลื่อนตําแหนงในระดับสูง ระบบลูกทานหลานเธอ ระบบเลนพรรคเลนพวก ระบบเสนสายนักการเมือง 
มีผลเปนอยางมากตอความกาวหนาในอาชีพ ในขณะเดียวกันก็มีความเห็นวาระบบการเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติมคีวามยุติธรรมมาก 
 ปจจัยที่มีผลตอความกาวหนาในอาชีพของขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร เรียงตามลําดับความสําคัญ 
ไดแก การสนิทสนมและคุนเคยกับผูบังคับบัญชาและการมีฐานะทางเศรษฐกิจอยูในระดับดี การมีความ รู
ความสามารถและมีความขยันและรับผิดชอบตอหนาท่ี การมีโชคและวาสนา การมีเสนสายนักการเมือง การสําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ และมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ี 
 สวนผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา (1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุตัว อายุราชการ ระยะเวลาครองยศ
ชั้นสัญญาบัตร คุณวุฒิทางการศึกษา ภูมิหลังของครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจและสถาบันการศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษา มีผลตอความกาวหนาในอาชีพขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรสังกัดสถานีตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ปจจัยดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชากับความกาวหนาในอาชีพมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากการศึกษาผูศึกษามีขอเสนอแนะวาผูบังคับบัญชา หรือ กรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) ควรให
ความสําคัญกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารบุคคล และควรมีการเปดเผยขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ขาราชการตํารวจใหแกสาธารณชน ไดรับทราบ เพ่ือเพิ่มความโปรงใสตรวจสอบได เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติมีระบบคุณธรรมเพิ่มมากขึ้นรวมท้ังควรมีการพัฒนาขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรใหมี
ความรู ทักษะ และความชํานาญตามสายงานท่ีรับผิดชอบ รวมถึงการพัฒนาในดานจิตใจ ทัศนคติ คุณธรรม และ
จริยธรรม หรือ สงเสริมการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เพื่อใหขาราชการตํารวจมีความกาวหนาในอาชีพรับราชการ
ตํารวจมากยิ่งขึ้น และยังจะเปนการเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจอีกทางหนึ่ง 
 
คําสําคัญ : ปจจัยที่สงผลตอความกาวหนาในอาชีพของขาราชการตํารวจ 
 
ABSTRACT 
 This research study. The purpose of this study was to 1) analyze the factors 
affecting career advancement of police officers in Chonburi Province; 2) to study the career 
advancement of police officers in Chonburi Province; Of the commissioned police officers 
in Chonburi, the population and sample were 390 people. This will allow the population to 
provide information. 
 The results are summarized as follows:  
 1. Most respondents are 41-50 years old, aged between 11-20 years. Have a 
bachelor's degree He has the most qualified undergraduate commissioners in the general 
bachelor's degree. Currently, the rank of Lieutenant Colonel Inspector / investigator Never 
served in the supervisory office. Have a personal relationship with the bosses. Colleagues in 
the same class and subordinates are quite good. There is a strong sense of commitment to 
the work of the police. And dedicated knowledge, ability, physical strength, intellectual 
thinking And time to work in the past, but now began to decline. 
 2. Most respondents were moderately progressive in their career in police service, 
with high attitudes towards promotion. Impotence system Party system Politician's 
connections It has had a great impact on career progression. At the same time, it was seen 
that the rise of the promotion system of the Royal Thai Police was very fair. 
 3. Factors affecting career advancement of commissioned police officers. Priority is 
given to intimacy and familiarity with supervisors and good economic status. To be 
competent, diligent and responsible. Luck and lust Having a politician connection 
Graduation from the Police Cadet School And enthusiasm for duty. 
 4. The results of hypothesis testing revealed that (1) personal factors were age, body 
length, age, occupation, rank, commission Education Qualifications Family background 
Economic status and graduated institutions Influence on career advancement of commission 
police officers under Chonburi Provincial Police Station. At the .05 level of significance 
(2), the relationships between supervisors and career progression were statistically 
significant at the .05 level. 
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 5. According to the study, the researcher suggested that the supervisor or the police 
commissioner should pay attention to the implementation of good governance in the 
administration of the people. There should also be disclosure of information relating to 
police officers to the public in order to increase transparency. To improve the personnel 
management of the Royal Thai Police, as well as the development of police officers to be 
commissioned to have the knowledge, skills and expertise of their respective departments. 
Include mental development, moral attitudes, and ethics, or promote higher education. To 
make police officers progress in their careers. And it will also increase the motivation to 
perform another police duty. 

Key Words : Factors Affect the Career Progress of Commissioned Officer in Department
of Chonburi Provincial Police region
 

 

บทนํา 
 การพัฒนาระบบบริหารของสํานกังานตํารวจเทาที่ผานมาเกิดปญหาดานขวัญและกําลังใจของตํารวจ ซึ่งได
สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจโดยสวนรวมโดยสวนรวม นอกจากนั้นแลวหลักเกณฑ
และมาตรฐานในการสนับสนุนดานขวัญและกําลังใจ และความกาวหนาก็ยังเปนปญหา และท้ังนี้ควรตองคํานึงถึง
ความอาวุโส ความชํานาญพิเศษ ผลงานและความสามารถท่ีผานมาเปนเกณฑ (เฉลิมพล แกววงศวัน, 2552: 3) 
ดังนั้น การท่ีนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรจะมีความกาวหนาข้ึนไปมีตําแหนงหนาท่ีในระดับสูง หรือในระดับบริหารของ
สํานักงานตํารวจแหงชาตินั้นเปนเร่ืองที่คอนขางยากลําบาก ซ่ึงตองอาศัยองคประกอบหลาย ๆ ดาน ท้ังในดานการ
ปฏิบัติหนาที่การทํางานและดานอื่น ๆ และการท่ีนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรจะกาวหนาข้ึนไปมีตําแหนง ในระดับสูง
ขึ้นไปตามลําดับขั้นตอนนั้นก็ตองมีการแขงขันกันคอนขางสูงเนื่องจากตําแหนงที่แตงตั้งมีจํานวนนอย แตผูที่เขาขาย
หรือยูในระเบียบกฎเกณฑที่จะไดรับการแตงตั้งนั้นมีคอนขางมากในทุก ๆ ระดับชั้น ยิ่งตําแหนงที่จะไดรับแตงตั้งนั้น
มีตําแหนงยิ่งสูงขึ้นไปเทาใด อัตราตําแหนงจะไดรับการแตงตั้งก็จะยิ่งมีจํานวนนอยลง สําหรับขาราชการตํารวจใน
ระดับชั้นประทวนนั้นสวนใหญไมคอยมีการแขงขัน เนื่องจากสวนมากเมื่อไดรับการแตงตั้งใหประจําการที่ใดแลว 
มักจะไมคอยมีการโยกยายที่ทําการเหมือนกับขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร เนื่องจากขาราชการตํารวจในชั้น
ประทวนสวนใหญจะปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ซึ่งเปนผูคอยรับคําสั่ง หรืออยูในสวนของการปฏิบัติการของ
สถานีตํารวจตามที่นายตํารวจชั้นสัญญาบัตรในตําแหนงตาง ๆ เปนผูควบคุมอีกที (ดุษฎี ชูสังกิต, 2549: 3 – 4) 
 การที่ความกาวหนาที่ไมเทากันของแตละคน นาจะเกิดจากปจจัยบางประการที่มีผลตอความกาวหนาของ
ขาราชการตํารวจแตละคน นั่นคือ นอกเหนือจากความสามารถสวนสวนบุคคล พรสวรรค หรือบุคลิกภาพของแตละ
คนที่แตละคนมีอยูแลว ปจจัยสวนบุคคล เชน คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ อายุราชการ สายงาน ฐานะของครอบครัว 
ฯลฯ ก็ดีแลว นาที่จะมีความสําคัญตอความกาวหนาในหนาที่ราชการของแตละคนท้ังสิ้น 
 การศึกษาถึงความกาวหนาที่ราชการ และปจจัยท่ีนาจะสงผลตอความกาวหนาของขาราชการตํารวจระดับ
สัญญาบัตรในจังหวัดชลบุรี จึงนาจะเปนประโยชนในการชวยใหการบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจมีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ชวยใหผูบังคับบัญชาตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นแกราชการของตนเอง อันจะไดหาแนวทางใน
การชวยเหลือใหขาราชการตํารวจมีขวัญและกําลังใจในการทําหนาท่ีดียิ่งขึ้น และเปนแนวทางในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการทํางานของขาราชการตํารวจโดยเฉพาะระดับสัญญาบัตร ท่ีมีความสําคัญอยางมากตองานของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติใหดียิ่งขึ้นไป 
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วัตถุประสงคในการศึกษา 
 

 1. เพ่ือวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความกาวหนาในอาชีพขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรในจังหวัดชลบุรี 
 2. เพื่อศึกษาความกาวหนาในอาชีพของขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรในจังหวัดชลบุรี 
 3. เพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการเล่ือนตําแหนงของขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรในจังหวัดชลบุรี 
 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตํารวจชั้นสัญญาบัตรในจังหวัดชลบุรี โดยมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 
1227 คน (ขอมูลจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2559) 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ โดยมีจํานวน 390 คน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร
ของทาโร ยามาเน (Yamane T, 1973: 125 ; อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543 : 45) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 
และยอมใหมีความคลาดเคลื่อนรอยละ 5  

2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ความกาวหนาในอาชีพรับราชการตํารวจ  
  ตอนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับอาชีพ 

3. การสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก  

1.1 อายุ 
1.2 อายุราชการ 
1.3 ระยะเวลาครองยศชั้นสัญญาบัตร 
1.4 วุฒิทางการศึกษา 
1.5 ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ที่ สํ า เ ร็ จ

การศึกษา 
1.6 ภูมิหลังของครอบครัว 
1.7 ฐานะทางเศรษฐกิจ 

 

ความกาวหนาในอาชีพขาราชการ

ตํารวจชั้นสัญญาบัตร ไดแก  

1. ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ 

2. ความกาวหนาในเงินเดือน 

3. ความกาวหนาในการพัฒนาตนเอง 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



 1. ศึกษา คนควาเอกสาร ตํารา บทความ และการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับปจจัยที่ผลตอความกาวหนาใน
อาชีพตํารวจชั้นสัญญาบัตร การกาวหนาในอาชีพตํารวจ รวมถึงเงื่อนไขเพื่อการเล่ือนตําแหนง พรอมท้ังศึกษา
รายละเอียดการสรางแบบสอบถามแบบมีโครงสราง 
 2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาถึงรายละเอียดตาง ๆ เพื่อใหครอบคลุม
วัตถุประสงคของการศึกษาที่ไดกําหนดไว 
 3. รางแบบสอบถามแบบมีโครงสราง ซึ่งไดกําหนดตัวบงชี้ในการกาวหนา ในอาชีพตํารวจชั้นสัญญาบัตร
ตามประสบการณของผูวิจัย ประกอบกับเอกสารที่ผูวิจัยไดศึกษา เสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจพิจารณา 
เพื่อปรับปรุงแกไขและใหขอเสนอแนะ 
 4. นําแบบสอบถามแบบมีโครงสรางฉบับราง ใหผูทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงและครอบคลุม
เนื้อหา โดยใชวิธีการตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถาม นําผลการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ ไปหาคา IOC 
(IOC: Item Objective Congruence Index) คาท่ียอมรับไดมีคาตั้งแต 0.50 ข้ึนไป ผลการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามเปนรายขอ ไดคา IOC อยูระหวาง 0.67 - 1.00 จึงเปนขอคําถามท่ีมีความตรง
เชิงเนื้อหา คัดเลือกนําไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยได 
 5. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมที่ไมใชประชากร จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับกลุมกลุมตัวอยางท่ีไมใชกลุมตัวอยา ง ที่ใหขอมูล จํานวน 30 คน 
แลวนํามาหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) 
ตามวิธีครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.88 
 6. นําแบบสอบถามแบบมีโครงสราง มาปรับปรุง แกไข ตามท่ีผูเชี่ยวชาญแนะนํา  เสนอใหอาจารยที่
ปรึกษาการทําสารนิพนธ ตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง 
 7. นําแบบสอบถามแบบมีโครงสรางที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลตามข้ันตอนโดยการศึกษาจาก
นําขอมูลตางๆ ที่รวบรวมจากเอกสาร ทฤษฎีงานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อเปนกรอบในการศึกษาการวิจัยและนํามาสราง
แบบสอบถาม เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2. ดําเนินการเก็บขอมูล โดยผูวิจัยจัดเตรียมแบบสอบถามใหเพียงพอกับจํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยทําการชี้แจงใหผูตอบแบบสอบถามเขาใจถึงวัตถุประสงควิธีตอบแบบสอบถามกอน แลวจึงทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม 
 3. ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม พรอมกับทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามและ
ขอมูล ถาพบวามีขอบกพรองของแบบสอบถาม ผูวิจัยจะใหผูตอบแบบสอบถามทําการแกไขใหสมบูรณทันที  
 4. นําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อสรุปผลตอไป 
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สรุปผลการวิจัย 
 ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอความกาวหนาในอาชีพขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด
ชลบุรี พบวาอายุตัว อายุราชการ ระยะเวลาครองยศช้ันสัญญาบัตร คุณวุฒิทางการศึกษา ภูมิหลังของครอบครัว 
และฐานะทางเศรษฐกิจ มีผลตอความกาวหนาในอาชีพขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด
ชลบุรี (Sig. = 0.000 , 0.000 , 0.000 , 0.004 , 0.020 , และ 0.003ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สวนสถาบันการศึกษาที่สําเร็จการศึกษามีผลตอความกาวหนาในอาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( Sig. = 
0.036) ท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ ผูที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจจะมีความกาวหนาในอาชีพมากกวา
ผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่น 
 ปจจัยดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา มีผลตอความกาวหนาในอาชีพขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง พบวา ปจจัยดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชากับความกาวหนาในอาชีพมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.001) โดยที่ความสัมพันธสวนตัวของขาราชการ
ตํารวจกับผูบังคับบัญชาท่ีแตกตางกัน ทําใหความกาวหนาในอาชีพตางกัน โดยผูที่มีความสัมพันธสวนตัวกับ
ผูบังคับบัญชาในระดับดีมาก จะมีความกาวหนาในอาชีพสูงกวาผูที่มีความสัมพันธสวนตัวกับผูบังคับบัญชาในระดับ
คอนขางดี และผูที่มีความสัมพันธสวนตัวกับผูบังคับบัญชาในระดับพอใช 
 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอความความกาวหนาในอาชีพขาราชการตํารวจชั้นสัญญา
บัตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการศึกษา กลาวไดวา อายุตัว อายุราชการ ระยะเวลาครองยศ
ชั้นสัญญาบัตร และคุณวุฒิทางการศึกษา สงผลใหขาราชการตํารวจมีความกาวหนาในอาชีพของขาราชการตํารวจ
เพิ่มมากข้ึน ซึ่งผูศึกษามีความเห็นวาเพราะการมีอายุตัวและอายุราชการ ระยะเวลาครองยศชั้นสัญญาบัตร และ
คุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น มีผลตอการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงท่ีสูงข้ึนดวย 
เนื่องจากประสบการณของการดํารงตําแหนงชวยเพิ่มศักยภาพในปฏิบัติงานทั้งดานความรู ประสบการณ และ
ทักษะในการปฏิบัติงานที่เพิ่มมากขึ้น และผูที่สําเร็จการศึกษาสูงกวาผูอื่น ยอมมีความรูที่สามารถนํามาปรับใชกับ
การทํางานไดมากกวาผูที่มีการศึกษาระดับต่ํากวา ยอมทําใหผูที่มีการศึกษาที่สูงกวานั้นมีความกาวหนาในอาชีพ
มากกวา ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ ประณต นันทิยะกุล (อางในปานทิพย บุณยะสุต, 2540) 
ที่ไดเสนอถึงปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพวา ผูปฏิบัติงานท่ีจะประสบความสําเร็จในการทํางาน
ไดจะตองมีความรูในการปฏิบัติงาน และมีการใฝหาความรูโดยการศึกษาตอเพ่ิมเติมทั้งนี้ จากผลการศึกษายัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ณภัทร ทินราช (2545) ซึ่งพบวา ปจจัยดานอายุตัว และวุฒิการศึกษา มีความสัมพันธกับ
ความกาวหนาในดานตําแหนงของขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน และอายุตัว 
อายุราชการ และวุฒิการศึกษามีความสัมพันธกับความกาวหนาในดานเงินเดือนของขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน 
 สวนในเร่ืองของภูมิหลังของครอบครัวที่แตกตางกันทําใหความกาวหนาในอาชีพตางกันโดยผูที่มีบุคคลใน
ครอบครัวเคยรับราชการเปนตํารวจ หรือรูจักและคุนเคยกับนักการเมือง และมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
ระดับดีมากจะมีความกาวหนาในอาชีพสูงกวาผูที่มีบุคคลในครอบครัวเคยรับราชการเปนตํารวจ หรือรูจักกับ
นักการเมืองแตไมคุนเคย และผูที่ไมมีบุคคลใดในครอบครัวเปนตํารวจ หรือรูจักนักการเมืองเลย และครอบครัวมี
ฐานะทางเศรษฐกิจระดับคอนขางดีและระดับพอใช ซึ่งผลการศึกษานี้ผูศึกษามีความเห็นวา การท่ี มีบุคคลใน
ครอบครัวเคยรับราชการเปนตํารวจ รวมทั้งรูจักและคุนเคยกับนักการเมือง และมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
ระดับดีมากยอมมีความกาวหนาในอาชีพมากกวาผูอื่น เพราะคงจะปฏิเสธไมไดวา ไมสามารถท่ีจะแยกการเมืองออก
จากการบริหารราชการได ระบบราชการถูกการเมืองแทรกแซงมาโดยตลอด และการเมืองยังคงมีอิทธิพลตอระบบ
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ราชการมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไมเวนแมกระท่ังวงการตํารวจ ซึ่งสามารถรับรูไดจากกระแสขาวท่ีเกิดข้ึนในสังคมทั้ง
จากสื่อตาง ๆ หรือจากทัศนคติของคนทั่วไป เชน มีการว่ิงเตนของขาราชการตํารวจบางคนเพื่อใหไดมาซึ่ งยศหรือ
ตําแหนงที่สูงขึ้น หรือ มีการวิ่งเตนเพื่อโยกยายหรือการซ้ือขายตําแหนง สวนฝายการเมืองเองก็ผลักดันขาราชการ
ตํารวจบางคนใหข้ึนสูตําแหนงที่สูงขึ้นเพื่อมาทํางานสนับสนุนตนเอง เพ่ือใหมีอํานาจในดานตาง ๆ ซึ่งอาจจะเรียกไดวา
เปนผลประโยชนตางตอบแทนก็วาได 
 นอกจากนี้ ยังพบวา สถาบันการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษามีผลตอความกาวหนาในอาชีพโดยผูที่สําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจจะมีความกาวหนาในอาชีพมากกวาผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่น ซึ่งผูศึกษา
มีความเห็นวา ผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาท่ีมีหนาที่ในการผลิตขาราชการตํารวจโดยตรง ดังนั้น บุคคล
เหลานั้นยอมที่จะมีความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ขาราชการตํารวจมากกวา
ผูที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วไปท่ีมีหนาที่ผลิตบัณฑิตหลากหลายสาขา นอกจากนี้ ผูที่สําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนายรอยตํารวจยังมีลักษณะความสัมพันธแบบระบบอุปถัมภเชิงสถาบัน ในความเปนรุนพ่ี รุนนอง และเพื่อน ท่ี
มักจะใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสนิท สมัครการ (2533) ท่ีกลาวไววารูปแบบหนึ่งของ
ระบบอุปถัมภในสังคม คือ ระบบอุปถัมภในหมูมิตรสหาย ความเปนเพื่อนในสังคมไทยปรากฏออกมาไดหลายรูปแบบ
เชน เพื่อนรวมรุน เพื่อนรวมชั้น เพื่อนรวมสถานศึกษา เปนตน โดยเพื่อนในสังคมไทย คาดหวังตอกันและกันมากกวา
สังคมอื่นความเปนเพื่อนแทจึงมักจะวัดกันไดดวยพฤติกรรมชวยเหลือแกเพ่ือนผูดอยฐานะอยางสม่ําเสมอ 
 จากผลการศึกษาในภาพรวม สรุปไดวา อายุตัว อายุราชการ ระยะเวลาครองยศชั้นสัญญาบัตร และการมี
การศึกษาที่สูงขึ้นสงผลตอการพิจารณาความดีความชอบ หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงซ่ึงเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด แตการที่จะไดรับการพิจารณาความดีความชอบ หรือการพิจารณาเล่ือนข้ัน 
เลื่อนตําแหนงไดในระดับใดนั้น ยังมีปจจัยที่มีสวนในการสนับสนุนการพิจารณาความดีความชอบ ซ่ึงพบวา ภูมิหลังของ
ครอบครัว ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ และการสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจสงผลตอความกาวหนาใน
อาชีพของขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งอาจแปลไดวาเงินยังเปนปจจัยสําคัญสําหรับการวิ่งเตนโยกยายเลื่อน
ตําแหนงในวงการตํารวจ ตามขาวสารที่ออกมาเผยแพรทางสื่อมวลชนก็วาได 
 และปจจัยดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชามีผลตอความกาวหนาในอาชีพของขาราชการตํารวจชั้นสัญญา
บัตรกลาวไดวา ขาราชการตํารวจที่มีความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาในระดับดีมากจะมีผลตอความกาวหนาในอาชีพ
ของขาราชการตํารวจ ซ่ึงอาจจะเรียกไดวาเปนความสัมพันธแบบอุปถัมภ ตามแนวคิดของอุดม รุงเรืองศรี (2531) ที่
กลาวไววา ลักษณะหนึ่งของความสัมพันธแบบอุปถัมภ คือ ความสัมพันธระหวางขาราชการผูใหญและขาราชการผูนอย
ภายในระบบราชการไทย ที่ขาราชการผูนอยยังยึดมั่นในการไดรับการอุปถัมภค้ําชูจากขาราชการผูใหญ จนกลายเปน
ความผูกพันกันในเชิงสวนตัว และการยึดมั่นในตัวบุคคล และยังคงมีอิทธิพลอยูมากในสังคมไทยดังจะเห็นไดวา บุคคล
ใดแมจะมีความสามารถเพียงไหนหากไมไดรับการอุปถัมภค้ําชูจากผูใหญที่มีอํานาจแลว ก็มีโอกาสนอยมากที่จะ
เจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานอยางเต็มที่ 
 โดยผูวิจัยมีความเห็นวา ตามลักษณะความสัมพันธแบบอุปถัมภ ซึ่งเปนสิ่งที่ฝงรากลึกลงไปในระบบราชการ
ไทยมาชานานมากแลว และยังคงมีอยูในระบบราชการไทยในปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งในวงการตํารวจ ทั้งในเรื่องของ
การพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนขั้นเลื่อนตําแหนง หรือ การแตงตั้งโยกยาย ถึงแมวาสํานักงานตํารวจแหงชาติ
จะมีหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจท่ีบัญญัติไวเปนกฎหมาย ในทางปฏิบัติจริงแมวาจะใช
หลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไวเปนเกณฑในการพิจารณา แตการเลื่อนขั้นเล่ือนตําแหนงก็จะเปนไป
ตามลําดับชั้น เพราะแมจะมีความสามารถมากเพียงใดหากไมไดรับการอุปถัมภหรือ มีความสัมพันธสวนตัวที่ดีตอผู
บังคับชา หรือจากฝายการเมือง หรือผูที่มีอํานาจแลว ก็มีโอกาสนอยมากที่จะมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ได
อยางรวดเร็ว หรืออยางเต็มที่ ระบบอุปถัมภจึงยังคงมีอยูในระบบราชการไทยตอไปทามกลางความเจริญกาวหนาใน
สังคมยุคโลกาภิวัตน 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะทั่วไป 

 1) ผูบังคับบัญชา หรือ กรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) ควรใหความสําคัญกับการนําหลัก ธรรมาภิบาล
มาใชในการบริหารงานบุคคล เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลของสํานักงานตํารวจแหงชาติมีระบบคุณธรรมเพิ่มมาก
ขึ้น และยังชวยลดระบบอุปถัมภลงได ทั้งนี้ เพ่ือใหขาราชการตํารวจที่มีความรูความสามารถ ต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี มี
ความรับผิดชอบในหนาที่การงานไดมีขวัญและกําลังใจในการทําหนาท่ีไดดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะขาราชการตํารวจชั้น
สัญญาบัตรที่จะตองกาวมาเปนผูบังคับบัญชา และจะตองรับผิดชอบตอการสั่งการผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตาม
คําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายนั้นมีความสําคัญเปนอยางมากตอหนาท่ีการงานใหเปนไปตามระเบียบคําสั่งของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติใหดียิ่งขึ้นไป 
 2) ควรมีการเปดเผยขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของกับขาราชการตํารวจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการแตงตั้ง โยกยาย
ขาราชการตํารวจใหแกสาธารณชนไดรับทราบ เพื่อเพ่ิมความโปรงใส ตรวจสอบได และเพ่ือใหสาธารณชนไดรับ
ทราบขอมูลที่เก่ียวของกับตํารวจมากยิ่งขึ้นวานายตํารวจที่เลื่อนตําแหนงสูงขึ้นนั้น เปนไปตามหลักเกณฑการแตงตั้ง
หรือเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น โดยใชระบบคุณธรรมเปนเกณฑในการพิจารณาหรือไมอันจะทําใหระบบอุปถัมภทําไดยาก
ยิ่งขึ้น 
 3) ควรมีการพัฒนาขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรใหมีความรู ทักษะ และความชํานาญตามสายงานท่ี
รับผิดชอบ รวมถึงการพัฒนาในดานจิตใจ ทัศนคติ คุณธรรม และจริยธรรมโดยการจัดอบรมอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง หรือ สงเสริมการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เพื่อใหขาราชการตํารวจเปนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ 
มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะสงผลตอความกาวหนาในอาชีพรับราชการตํารวจแลว 
ยังจะเปนการเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ีของตํารวจอีกทางหนึ่งดวย 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป 
 

 1) ควรมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับความกาวหนาในอาชีพของขาราชการตํารวจกับระบบอุปถัมภในวงการ
ตํารวจ ดวยการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อนําขอมูลมาพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจใหดียิ่งขึ้น 
 2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความตองการคาดหวังกับความกาวหนาในอาชพีของขาราชการตํารวจ เพื่อ
นํามากําหนดเปนแนวทางในการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานของขาราชการตํารวจ เพื่อจูงใจใหขาราชการ
ตํารวจตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความรูความสามารถและใชเปนแนวทางในการกําหนดมาตรฐานการเขาสู
ตําแหนงที่สูงข้ึนหรือความกาวหนาในอาชีพของขาราชการตํารวจ 
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ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษ เขตพ้ืนที่ 18 
 
Self - development needs of personnel Department of the Treasury Area 18th 
 
ผูวิจัย   วสาทิพย  ดํารงคพิวัฒน 
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อาจารยที่ปรึกษา   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงษ  สุขสม 
 

บทคัดยอ  
การวิจัยเร่ือง “ ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษ เขตพ้ืนที่ 18 ” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ระดับความตองการพัฒนาบุคลากรของกรมธนารักษเขตพื้นท่ี 18 และเพื่อเปรียบเทียบความตองการ พัฒนาบุคลากร
ของกรมธนารักษ เขตพ้ืนที่ 18 จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุราชการ/อายุการทํางาน กลุม
ตัวอยางท่ีใชคือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูในหนวยงานกรมธนารักษ  เขตพ้ืนท่ี 18 และประชาชนผูเขามารับบริการ 
จํานวน 200 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่ 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สวน
การทดสอบสมมติฐานใชคาสถิติ t-test ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยจากกลุมตัวอยาง ใชสถิติ One-way ANOVA 
โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ผลการวิจัยพบวา ระดับความตองการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานของกรมธนารักษเขตพ้ืนท่ี  18 จํานวน 
200 คน พบวา มีความตองการในการพัฒนาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และดานท่ีบุคลากรมีความตองการพัฒนาเปน
ลําดับแรก คือ ดานการปรับปรุงเพื่อใหผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น และ ดานการติดตามและประเมินผล รองลงมา คือ ดาน
การวางแผน รองลงมา คือ ดานการปฏิบัติตามแผน มี ตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะหระดับความตองการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานของกรมธนารักษเขตพื้นท่ี 18 พบวา เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุราชการ/อายุการทํางาน ตางกัน มีความตองการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
ไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : ความตองการพัฒนาตนเอง บุคลากร กรมธนารักษเขตพื้นที่ 18 
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Abstract 

This study aimed to determined and compared self-development needs of the 18th area 
Treasury Department Staff as classified by gender, age , marital status , education level and 
working period. The tool for data collection was a questionnaire given to 200 people who 
worked in Department of the Treasury area 18th and people who used to the service system of 
the 18th area Treasury Department .And chosen by random sampling . Statistical tools used in 
the data analysis were frequency , percentage , mean ,standard deviation , t-test and One-way 
ANOVA with statistical significance set at .05.  

The results of the study showed that. In general, most people in the study were demand 
for personnel development in the performance found to be at a high level. When focusing on 
each particular aspect, it was found that the highest mean scores were: first, improvement 
better performance, and follow up and evaluation followed by planning , second , planning and 
; third , plan implementation. 

The analysis of the demand for personnel development in the performance of the 
Department of the Treasury Area 18th by population factor, it can be concluded that 
differences in gender, age, marital status, education level and working period were not 
significantly different.  

Key words : Self - development needs , personnel , Department of the Treasury Area 18th

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
กรมธนารักษไดรับการกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ 

พระปกเกลาเจาอยูหัว โดยรวมกรมที่มีหนาที่สําคัญ ๆ ไวถึง 4 กรม ดวยกันคือ 
� กรมกษาปณสิทธิการ 
� กรมพระคลังมหาสมบัติ 
� กรมเงินตรา 
� กรมรักษาท่ีหลวงและกัลปนา 

ในปจจุบันกรมธนารักษเปนหนวยงานสังกัดกระทรวงการคลัง ดําเนินงานตามวิสัยทัศน เปนองคกรหลักในการ
บริหารจัดการทรัพยสินของประเทศดวยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีภารกิจหลักไดแก (กรมธนารักษ, 2545) 

1) บริหารจัดการที่ราชพัสดุใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอม 
2) ประเมินราคาอสังหาริมทรัพยใหไดมาตรฐานสากล 
3) บริหารจัดการเหรียญกษาปณใหเพียงพอตอความตองการใชในระบบเศรษฐกิจ 
4) ดูแลรักษาทรัพยสินมีคาของแผนดินใหอยูในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษพรอมที่จะนําออกเผยแพร โดยมี

หนาท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมาย 
 จากบทบาทภารกิจที่มีความหลากหลายและแตกตางกันเพื่อความสําเร็จขององคการ กรมธนารักษไดให
ความสําคัญตอการกําหนดยุทธศาสตรที่ชัดเจนและการสื่อสารเพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี
แผนพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรประจําป 2559 ดังนี้ (กรมธนารักษ, 2545) 
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 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมขาราชการ 
 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตองใชหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางการมีสวนรวมของขาราชการและประชาชนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

จากยุทธศาสตรตามที่กลาวมาสวนที่สําคัญที่สุดในองคกรนั้น คือ ทรัพยากรมนุษย เปนปจจัยที่เปนสวนสําคัญ
ที่สุด เปนกุญแจสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จขององคกร การมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ความชํานาญในวิชาชีพ 
มีความรัก ความศรัทธาในองคการของตนยอมมั่นใจไดวาหนวยงานในกรมธนารักษ จะประสบความสําเร็จในท่ีสุด ซึ่งจะ
เห็นไดวาการจะพัฒนาบุคลากรขององคกรใหเปนไปตามยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาบุคลากรของหนวยงานจําเปนตองมี
การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน มีการประเมินความสามารถของบุคลากรขององคกรใหรูวามีจุดแข็งอะไรที่ตอง
สงเสริมสนับสนุน และมีจุดออนอะไรท่ีตองปรับปรุงแกไข ท่ีสําคัญการพัฒนาเพื่อใหรูทันความเปนไปของโลกธุรกิจใน
อนาคต องคกรตองมีความสามารถท่ีจะแบงปนเอาทรัพยากรในตลาดมาสรางความม่ังคั่งใหกับองคกร ซึ่งเปนภาระอัน
ใหญหลวงของผูบริหารทุกคน องคกรที่ดีสมาชิกขององคกรตองมีขอผูกมัด หรือพันธะทางใจวาจะทําใหงานขององคกร
ประสบผลสําเร็จ และมีความพรอมที่จะเรียนรู การท่ีองคกรจะขับเคลื่อนไดขึ้นอยูกับสมาชิกขององคกร ไมไดอยูที่
โครงสรางองคกรโดยตัวโครงสรางองคกรจะไมมีความหมายแตอยางใดถาคนในองคกรไมมีความสามารถ เมื่อรับคนดีมี
ความ สามารถเขามารวมงานกับองคกรแลวความจริงที่รับทราบกัน คือ องคกรตองเจริญเติบโตหยุดนิ่งไมได และมีความ
จําเปนที่จะตองพัฒนาใหพนักงานรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและการเติบโตขององคกรซึ่งการพัฒนา
พนักงานมีหลายรูปแบบ เชน การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การมอบหมายงาน การทํางานเปนกลุมคณะ  (Team 
building) การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาสายอาชีพ เปนตน (กรมธนารักษ , 2545) ในการดําเนินงานของ
หนวยงานหรือองคการใด ๆ จําเปนตองอาศัยปจจัยนําเขา (Inputs) ทรัพยากรตาง ๆ (Resources) ขององคกรที่มีอยูมา
ใชประโยชนใหมากที่สุดและไดผลดีที่สุดจึงจะทําใหการดําเนินงานขององคการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในปจจุบัน กรมธนารักษมีการแบงหนวยงานออกเปนหลายหนวยงาน ในขณะท่ีบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีอยู
อยางจํากัด แตละคนปฏิบัติงานเฉพาะตามหนาที่ของตนเองในหนวยงานเทานั้น ทําใหเวลาที่มีงานเรงดวน  หรือมีการ
หมุนเวียนตําแหนงและหนาที่ในการปฏิบัติงานทําใหบุคลากรเหลานี้ไมสามารถทดแทนงานกันได ไมมีการสอนงานใน
งานใหม ๆ ที่ไดรับมอบหมายทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ ของกรมธนารักษ เกิดความลาชาใน
การปฏิบัติงาน เชน ขาดการวางแผนในเรื่องการพัฒนาบุคลากร การขาดความพรอมในการทํางาน ความไมชํานาญใน
งานท่ีทํา เพื่อนรวมงานไมดี ขาดมนุษยสัมพันธที่ดี ขาดกําลังใจในการทํางาน ขาดการวิเคราะหแผนกอนการดําเนินงาน
ตามโครงสรางงาน มีการกําหนดกฎเกณฑการตัดสินผลการดําเนิน งานจากงานท่ีทํา ทําใหบุคลากรเกิด ความไมพอใจ
จากงานท่ีตัวเองไมชํานาญ ทําใหผลงานท่ีทําไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติงาน เปนตน ดังนั้นถา
หากองคกรมีการจัดการดานการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามที่บุคลากรในหนวยงานตองการใหตรงกับ
ความรูความสามารถของแตละบุคคล อยางเชน มีการวางแผนในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล มีการกําหนดงบประมาณ
การใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดอบรมใหความรูที่เก่ียวของแกผูปฏิบัติ งาน มีการพัฒนาคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผน ปฏิบัติที่ไดจัดทํารวมกันกับพนักงาน มีการดําเนินการตามที่
กําหนดในแผนปฏิบัติงาน มีการใชขอมูลจริงเพ่ือประเมินและปรับปรุงงานอยางเปนระบบ มีการนิเทศระหวางการ
ดําเนินการตามโครงการหรือการสอน มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล มีการจัดระบบตรวจสอบและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดสรางและใชเครื่องมือในการตรวจสอบประเมินผลตามมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน มีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมาย มีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของการดําเนินงานทุก
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ฝาย มีการกํากับตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง มีการต้ังคณะกรรมการแกไขปรับปรุงการ
ดําเนินงาน มีการนําผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออนไปปรับปรุงแกไข เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกรรวมกัน 

จากปญหาดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรใน
การปฏิบัติงานของกรมธนารักษเขตพื้นที่ 18 ในดานตางๆ นับตั้งแตดานการวางแผน ดานการปฏิบัติตามแผน ดานการ
ติดตามและประเมินผล ดานการปรับปรุงเพื่อใหผลการดําเนินการที่ดีขึ้น เพ่ือมุงเนนในการพัฒนาตนเองของบุคลากร  
ซึ่งการวิจัยนี้นาจะเปนประโยชนโดยตรงตอหนวย งานที่เก่ียวของและผูบริหารจะไดทราบขอมูลไวเพ่ือการตัดสินใจ
สําหรับการนํามาใชในการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหสอดคลองกับงานการพัฒนาบุคลากรขององคกร ตลอดจนหนวยงานท่ี
เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลในกรมธนารักษ พรอมทั้งเปนเทคนิคตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จตาม
จุดมุงหมายขององคกรตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.เพ่ือศึกษาระดับความตองการพัฒนาบุคลากรของกรมธนารักษ เขตพ้ืนที่ 18 
2.เพื่อเปรียบเทียบความตองการพัฒนาบุคลากรของกรมธนารักษ เขตพ้ืนท่ี 18  จําแนกตามเพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุราชการ/อายุการทํางาน 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. บุคลากรที่มี เพศตางกัน มีความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรแตกตางกัน 
2. บุคลากรที่มีอายุตางกัน มีความตองการเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรแตกตางกัน 
3. บุคลากรที่มีสถานภาพตางกัน มีความตองการเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรแตกตางกัน 
4. บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความตองการเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรแตกตางกัน 
5. บุคลากรที่มีอายุราชการ/อายุงานงานแตกตางกัน มีความตองการเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรแตกตางกัน 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 เพื่อใหเห็นถึงความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษ เขตพ้ืนท่ี 18 ผูวิจัยไดใชแนวคิดวงจร 
PDCA ของ W.Edwards Deming มาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิด โดยมุงเนนการพัฒนาออกเปน 4 ดาน
คือ ดานการวางแผน (Plan) ดานการปฏิบัติตามแผน (Do) ดานการติดตามและประเมินผล (Check) และดานการ
ปรับปรุงเพื่อใหผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้น (Act) 

จากแนวคิด ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้ 
  1. ตัวแปรอิสระ ดานปจจัยสวนบุคคล ดังนี้คือ 
   1.1 เพศ 

1.2 อายุ 
1.3 สถานภาพ 
1.4 ระดับการศึกษา 
1.5 อายุราชการ/อายุงาน 
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2. ตัวแปรตาม คือความพึงพอใจของระดับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษเขตพ้ืนท่ี 18 
ทั้ง 4 ดาน ไดแก  

2.1 ดานการวางแผน (Plan) 
2.2 ดานการปฏิบัติตามแผน (Do) 

   2.3 ดานการติดตามและประเมินผล (Check) 
   2.4 ดานการปรับปรุงเพื่อใหผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้น (Act) 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Study) โดยมีวัตถุประสงค คือ 
1. เพื่อศึกษาความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเปนรายดาน ไดแก ดานการวางแผน ดานการปฏิบัติ

ตามแผน ดานการติดตามและประเมินผล และดานการปรับปรุงเพื่อใหผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้น  
2. เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะ เวลาการปฏิบัติงาน และตําแหนง

งาน กับความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร ท้ัง 4 ดาน เปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey 
Research) โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ท่ีปฏิบัติงานอยู
ในกรมธนารักษเขตพื้นที่ 18 และผูมารับบริการจากสํานักงานธนารักษพื้นท่ี จํานวน 200 คนในชวงเวลา 1 มกราคม 
2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลา 1 ป  
  กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรในตําแหนงปฏิบัติงานของกรมธนารักษเขตพ้ืนที่ 18 จังหวัดนครสวรรค 
กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และผูมารับบริการจากสํานักงานธนารักษพื้นท่ี จํานวน 80 คน  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความตองการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรกรมธนารักษ เขตพ้ืนที่ 18 แบบสอบ ถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบคุคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน/อายุ
ราชการ วิเคราะหขอมูลโดยการใชคารอยละเปนเกณฑในการเปรียบเทียบ 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษ เขตพ้ืนท่ี 18 มาใช
ในการพัฒนาบุคลากรทั้ง 4 ดาน คือ 1. ดานการวางแผน 2. ดานการปฏิบัติตามแผน 3. ดานการติดตามและประเมินผล 

4. ดานการปรับปรุงเพื่อใหผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้น โดยใชคาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การแปลผล

คะแนนมีเกณฑการคิดคะแนนโดยการนําคะแนนของผูตอบแบบสอบถามแตละคนรวมกันแลวหาคาเฉลี่ย  ( ) ความ
ตองการในการพัฒนาบุคลากรและกําหนดระดับความตองการดังนี้ 

5 หมายความวา มีความตองการมากที่สุด 
4 หมายความวา มีความตองการมาก 
3 หมายความวา มีความตองการปานกลาง 
2 หมายความวา มีความตองการนอย 
1 หมายความวา มีความตองการนอยที่สุด 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะเก่ียวกับความตองการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรกรมธนารักษ เขตพ้ืนที่ 18 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือ  

ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
2. ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลเชิงสํารวจ การรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามดําเนินการ ดังนี้ 
 2.1 นําแบบสอบถามไปแจกใหกับกลุมตัวอยางดวยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษเขตพ้ืนท่ี 18 และ

ประชาชนผูมารับบริการ ณ สํานักงานธนารักษพื้นที่นครสวรรค 
  2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บคืนมาดวยตนเอง 
 3. ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่รวบรวมจากเอกสารตาง ๆ และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของ  

โดยรวบรวมขอมูลจากหองสมุด และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพื่อใชประกอบในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้ 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมวิเคราะหสถิติสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package 
for the Social Science) ในการประมวลและจัดทําตารางวิเคราะหทางสถิติซึ่งผูวิจัยไดแบงออกเปน 2 ตอน คือ  
 แบบสอบถามตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) การคํานวณหาคารอยละ (Percentage) 
 แบบสอบถามตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษ เขตพ้ืนท่ี 
18 ทั้ง 4 ดาน การวิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) การหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ดวยวิธี t-test และ F-test และ
ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรในการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)  
 แบบสอบถามตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษ เขตพ้ืนท่ี 
18 นําเสนอในรูปแบบเชิงบรรยาย 
 

สรุป 
การวิจัยเร่ืองการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานของกรมธนารักษเขตพื้นท่ี 18 ผูวิจัยแบงการนําเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน ไดแก 
สวนที ่1 ผลการวิเคราะหขอมูลของปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
สวนที ่2 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความตองการพัฒนาตนเอง และการทดสอบสมมติฐาน โดยใชวิธีทาง

สถิติ t-test และ f-test 
 
 
 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



 
 

ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
1. ผลวิเคราะหขอมูลของปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง สรุปผลไดดังนี้ โดยสวนใหญเปน  

เพศหญิง คิดเปนรอยละ 53.7 อายุเฉลี่ยมากที่สุดคือ 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 35.8 สถานภาพการเปนขาราชการมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 45.8 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 66.7 อายุราชการมากท่ีสุด 11 – 
20 ป คิดเปนรอยละ 45.8  

2. ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษเขตพ้ืนท่ี 18 ทั้ง 4 ดาน 
พบวาบุคลากรของกรมธนารักษเขตพ้ืนที่ 18 และผูมามารับบริการจากสํานักงานธนารักษพื้นท่ี มีความตองการใหเกิด

การพัฒนาตนเองในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 3.91) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการติดตามและ

ประเมินผลและดานการปรับปรุงเพื่อใหผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.10) รองลงมาคือ ดานการ

วางแผน ( X = 3.84 )และอันดับสุดทายคือ ดานการปฏิบัติตามแผน ( X  = 3.60) ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจัยในแตละ
ดานไดดังนี้ 
 2.1 ระดับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษเขตพื้นท่ี 18 ดานการวางแผน อยูในระดับมาก
ที่สุด คือ มีการประชุมชี้แจงแผนการทํางานในดานนโยบาย ความรู ความเขาใจใน การปฏิบัติงาน มีคาเฉล่ีย เทากับ 
4.14 (SD = 1.05) รองลงมา คือ มีการจัดการปฐมนิเทศอบรมกอน การปฏิบัติงานเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 (SD = 1.20) รองลงมา คือ มีการสับเปล่ียนหมุนเวียนการทํางานเพ่ือใหบุคลากรได
เรียนรูงานหลายๆ ดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 (SD = 1.41) รองลงมา คือ มีการใหบุคลากรออกความคิดเห็นในการ
จัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 (SD = 1.31) และระดับต่ําสุด คือ มีการ
สอนงาน นิเทศงาน จากผูบังคับบัญชาหรือผูที่มีประสบการณ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.44 (SD = 1.39)  
 2.2 ระดับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษเขตพ้ืนท่ี 18 ดานการปฏิบัติตามแผนอยูใน
ระดับมากที่สุด คือ ตองการมีสวนรวมในการเสนอแนะขอปฏิบัติงานในเวลาการทํางานจริง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 (SD 
= 1.28) รองลงมา คือ ตองการใหมีการมอบหมายงานตรงกับความรูความสามารถ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 (SD = 1.31) 
รองลงมา คือ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายและภารกิจของหนวยงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 (SD = 1.34) 
รองลงมา คือ ตองการใหมีการอธิบายวิธีการปฏิบัติงานเพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในระบบงานและ
กระบวนการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 (SD = 1.42) และระดับต่ําสุด คือ ตองการมีสวนรวมในการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.19 (SD = 1.32)  
  2.3 ระดับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษเขตพ้ืนท่ี 18 ดานการติดตามและประเมินผล
อยูในระดับมากที่สุด คือ ตองการมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูดานการปฏิบัติงาน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.21 (SD = 1.10) 
และ ตองการใหมีการจัดสัมนาอบรมและใหความรูเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในแตละไตรมาสของหนวยงาน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.21 (SD = 1.11) รองลงมา คือ ตองการใหมีการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานและหลักการในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือนํามาใชประเมินผลงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 (SD = 1.11) รองลงมา คือ ตองการใหมีการจัดการศึกษา
และอบรมการใชเทคโนโลยีใหมๆ ในการปฏิบัติงาน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.05 (SD = 1.27) และระดับต่ําสุด คือตองการให
มีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณการทํางานกับหนวยงานอ่ืน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 (SD = 1.06)  
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 2.4 ระดับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษเขตพ้ืนท่ี 18 ดานการปรับปรุงเพ่ือใหผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น อยูในระดับมากท่ีสุดคือ มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความมั่นใจตอการปฏิบัติหนาท่ีหรือภาระหนาท่ีตาม
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 (SD = 1.11) รองลงมา คือ เปดโอกาสใหบุคลากรแสดง
ความสามารถในการปฏิบัติงานและมีอิสระในการตัดสินใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 (SD = 1.13) รองลงมา คือ ตองการ
ใหทุกคนในหนวยงานมีการสรางและถายโอนความรูแลกเปลี่ยนขาวสารซึ่งกันและกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 (SD = 
1.18) รองลงมา คือ ตองการใหมีการทํางานและแกปญหาการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 (SD = 1.12) และระดับ
ต่ําสุด คือ ตองการใหมีการประยุกตใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอยางท่ัวถึง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.02 (SD = 1.10)  
 3.จากการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความตองการพัฒนาบุคลากรของกรมธนารักษ  
เขตพ้ืนที่ 18 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา บุคลากรของกรมธนารักษ เขตพื้นที่ 18 และผูมารับบริการจาก
สํานักงานธนารักษพื้นที่ที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและอายุราชการ/อายุการทํางาน ตางกัน มีความ
ตองการจะพัฒนาตนเองไมแตกตางกัน จึงเปนการปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 

อภิปรายผล 
 1. ระดับความตองการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานของกรมธนารักษเขตพ้ืนท่ี 18 จากการศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับความตองการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานของกรมธนารักษเขตพื้นท่ี  18 พบวา มีความตองการในการ
พัฒนาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และดานที่บุคลากรมีความตองการพัฒนาเปนลําดับแรก คือ ดานการปรับปรุง
เพื่อใหผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น และ ดานการติดตามและประเมินผล รองลงมา คือ ดานการวางแผน และดานการ
ปฏิบัติตามแผน นอยที่สุด ซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 
  1.1 ดานการปรับปรุงเพื่อใหผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้น รายขอในเรื่อง มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความมั่นใจตอ
การปฏิบัติหนาที่หรือภาระหนาที่ตามความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย รองลงมา คือ เปดโอกาสใหบุคลากรแสดง
ความสามารถในการปฏิบัติงานและมีอิสระในการตัดสินใจ รองลงมา คือ ตองการใหทุกคนในหนวยงานมีการสรางและ
ถายโอนความรูแลกเปลี่ยนขาวสารซึ่งกันและกัน รองลงมา คือ ตองการใหมีการทํางานและแกปญหาการทํางาน และ
ระดับต่ําสุด คือ ตองการใหมีการประยุกตใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอยางท่ัวถึง 
  1.2 ดานการติดตามและประเมินผล รายขอในเร่ือง ตองการมีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานการ
ปฏิบัติงาน และ ตองการใหมีการจัดสัมมนาอบรมและใหความรูเก่ียวกับผลการดําเนินงานในแตละไตรมาสของ
หนวยงาน รองลงมา คือ ตองการใหมีการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานและหลักการในการปฏิบัติงานเพ่ือนํามาใช
ประเมินผลงาน รองลงมา คือ ตองการใหมีการจัดการศึกษาและอบรมการใชเทคโนโลยีใหมๆ ในการปฏิบัติงาน และ
ระดับต่ําสุด คือตองการใหมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณการทํางานกับหนวยงานอ่ืน  
  1.3 ดานการวางแผน รายขอในเร่ือง มีการประชุมชี้แจงแผนการทํางานในดานนโยบาย ความรู ความเขาใจใน
การปฏิบัติงาน รองลงมา คือ มีการจัดการปฐมนิเทศอบรมกอนการปฏิบัติงานเพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน รองลงมา คือ มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางานเพื่อใหบุคลากรไดเรียนรูงานหลายๆ ดาน รองลงมา คือ 
มีการใหบุคลากรออกความคิดเห็นในการจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงาน และระดับต่ําสุด คือ มี
การสอนงาน นิเทศงาน จากผูบังคับบัญชาหรือผูที่มีประสบการณ  
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  1.4 ดานการปฏิบัติตามแผน รายขอในเร่ือง ตองการมีสวนรวมในการเสนอแนะขอปฏิบัติงานในเวลาการ
ทํางานจริง รองลงมา คือ ตองการใหมีการมอบหมายงานตรงกับความรูความสามารถ รองลงมา คือ มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเปาหมายและภารกิจของหนวยงาน รองลงมา คือ ตองการใหมีการอธิบายวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือใหบุคลากรมี
ความรูความเขาใจในระบบงานและกระบวนการทํางาน และระดับต่ําสุด คือ ตองการมีสวนรวมในการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน  
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
1. ควรนําปจจัยอื่น ๆ เชน ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานความเครียดในการปฏิบัติงาน เปนตน เขามารวม

ศึกษากับปจจัยที่คนพบ เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานของกรม ธนารักษเขตพ้ืนท่ี 18 สามารถอธิบาย
ความตองการในระดับตางๆ ไดมากยิ่งขึ้น 

2. ควรจัดการใหมีการสัมมนาและฝกอบรมใหแกบุคลากรในเรื่องการพัฒนาบุคคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในทุกๆ ดาน มาเปนกลยุทธในการพัฒนาองคการและบุคลากรในหนวยงาน และการนําขอมูลท่ีไดรับไปใชพัฒนา
กระบวนการทํางานท่ีใหมีประสิทธิภาพ เชน การฝกอบรมภาวะผูนําท่ีเอ้ือตอการจัดการความรู เทคนิคและวิธีการสราง
เอกสารคุณภาพ เทคนิคและวิธีคนหาความรูจากอินเตอรเน็ต 

3. ควรจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณจากการปฏิบัติงาน หาวิธีและเทคนิคการแกปญหาใน
การทํางาน เพ่ือหาวิธีหรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดในการทํางาน โดยควรมีการสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากร
ดวยวิธีการใหรางวัล ผลตอบแทน หรือคํายกยอง ของขวัญ เกียรติบัตรชมเชยสําหรับบุคลากรที่เขามามีสวนรวมในทีม
การจัดการความรู หรือผูที่มีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร เชน การเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน การจัดทําเอกสารคุณภาพขององคการ เปนตน ท้ังนี้ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ ใหสวนรวมเห็นวา
บุคลากรที่เขามารวมกิจกรรมการดานการพัฒนาบุคลากรในดานตาง ๆ ของหนวยงานนั้น เปนบุคคลสําคัญขององคการ
ซึ่งจะเปนแบบอยางที่ดีใหกับบุคคลอื่น ๆ เขามามีสวนรวมมากข้ึน 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาปจจัยท่ีเอ้ือตอการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน เชน ภาวะผูนํา  

วัฒนธรรมองคกร เปนตน 
2. ควรมีการศึกษาประเมินความตองการที่จําเปนเก่ียวกับปจจัยที่จะเอ้ือใหเกิดการพัฒนาของ 

บุคลากรดานตาง ๆ ในองคการ เพื่อใหทราบถึงสภาพการจัดการพัฒนาในปจจุบัน ความตองการ ความพึงพอใจของ
บุคลากรและองคการวาควรปรับปรุงในดานใด เพ่ือนําไปสูการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย แผนงานการพัฒนาเพื่อให
ตอบสนองตอความตองการอยางแทจริง 

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับความตองการและระดับความพึงพอใจในหนวยงานเพื่อนําขอมูลท่ีได
รับมาพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานของกรมธนารักษ เพ่ือใหเห็นขอแตกตางและนําไปปรับใชไดในกรมธนารักษใน
เขตพ้ืนที่อื่นๆ ตอไป 

4. ควรนําตัวแปรที่คนพบจากการวิจัยไปพัฒนาและฝกอบรมใหแกบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพื่อใหเกิด
ความรูทักษะ และทัศนคติที่ตอวิธีการพัฒนาบุคลากรขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
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ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค 
 
FACTORS THAT INFLUENCE THE STRESS OF WORK PERSONNEL OF THE 
NAKHONSAWAN CENTRAL PRISON 
 
ผูวิจัย   วัชรศักดิ์  อิ่มอาเทศ 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงษ  สุขสม 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยเร่ือง “ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค  

จังหวัดนครสวรรค” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความเครียดในการทํางานของบุคลากรในเรือนจํากลาง

นครสวรรค และเพื่อเปรียบเทียบความเครียดในการทํางานของบุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรค จําแนกตามเพศ 

อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได ตําแหนง และระดับการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย

คร้ังนี้คือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือนจํากลางนครสวรรค จํานวน 126 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถ่ี(Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย

(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลววิเคราะหผลโดยใชคาสถิติคา t-test และคา F-

test และทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรในการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One way 

ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดานผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นจริงกับผลการปฏิบัติงานท่ีตนเองคาดหวังไวในชวง

ระยะเวลา 1 เดือนที่ผานมา โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิจัยพบวาพบวา บุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรคสวนใหญมีความเครียดในการทํางานในระดับ

ปานกลาง และดานที่บุคลากรมีระดับความเครียดเปนลําดับแรก คือ ดานความกาวหนาในการทํางาน รองลงมา คือ 

ดานหนาที่ในการทํางาน ,ดานงานที่ทํา , ดานสภาพแวดลอมในท่ีทํางาน และลําดับสุดทาย คือ ดานความ

สัมพันธภาพในการที่ทํางาน 

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยท่ีมีผลตอความเครียดในการปฏิบัติ งานของบุคลากรเรือนจํา

กลางนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค พบวาบุคลากรท่ีมีเพศตางกัน, มีสถานภาพการสมรสตางกัน และมีระดับ

การศึกษาตางกัน มีความเครียดในการปฏิบัติงานในเรือนจําไมแตกตางกัน และบุคลากรท่ีมีอายุตางกัน ,มีรายได

ตางกัน ,มีตําแหนงตางกัน และมีระดับการปฏิบัติงาน 

ตางกัน มีความเครียดในการปฏิบัติงานในเรือนจําแตกตางกัน 

 

คําสําคัญ : ปจจัยที่มีผล , ความเครียดในการปฏิบัติงาน , เรือนจํากลางนครสวรรค 
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Abstract 
This study aimed to determineand compare people’s level stress. " Factors That 

Influence The Stress Of Work Personnel Of The Nakhon Sawan Central Prison.” Aimed to 
study the staff worker’s stress in Nakhon Sawan Central Prison, classified by gender, age, 
marital status level of education , income, position and level of performance. The samples 
used in this study were 126 persons working in the Nakhonsawan Prison. The tool for data 
collection was questionnaires and statistics used for the analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and T-test, and F-test. And to test the difference 
between the mean of the one-way ANOVA to compare the actual performance with the 
expected performance over the period 1 last month. The statistical significance set at 0.05. 

The results of the study showed that ,in general ,most people in the study had 
work stress at the moderate level. When focusing on each particular aspect , it’s was found 

that the highest mean scores were first, stress level was the progress of work ; second, the
work side ; third, was the secondary job. workplace environment. And the last one is the
relationship in the workplace.

With comparison of Factors That Influence The Stress Of Work Personnel Of The 
Nakhon Sawan Central Prison. It can be concluded that different genders , marital status,
education levels not significantly different. And concluded that different ages , different 
income , different positions and operational level were significantly different.

Key words : Factors That Influence , The Stress Of Work , The Nakhon Sawan Central 
  Prison 
 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
ในยุคปจจุบันการใชชีวิตของคนเราเต็มไปดวยความเครียดจากสาเหตุนานัปการไมวาจะเปนคาครองชีพ

ปญหาสังคมการเมืองและที่หลีกหนีไมพนอยางหนึ่งนั่นก็คือความเครียดอันเกิดจากการประกอบอาชีพหรือการ
ทํางานโดยลาสุดจากผลสํารวจของเอแบคโพล รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)ใน
หัวขอเกี่ยวกับสภาพปญหาของคนทํางานพบวากวารอยละ 65 มีปญหาจากความเครียดอันเนื่องมาจากการทํางาน
ซึ่งมากกวาความเครียดจากดานอื่นๆหากปญหาดังกลาวไมไดรับการแกไขที่ถูกตองแลวอาจกอใหเกิดปญหาอื่นๆ
ตามมาอีกมากมายไมวาจะเปนอุบัติเหตุในการทํางาน สุขภาพรางกายและจิตใจหรือ แมแตผลการทํางานที่ลด
นอยลง (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ, 2550: ระบบออนไลน)โดยมีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อยๆซ่ึง
ความเครียดเปนตนเหตุนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางอารมณและพฤติกรรมเชนทําใหหงุดหงิดมีทาทางเหน็ดเหนื่อย
เฉื่อยชารวมไปถึงการเกิดโรคทางกายตางๆอาการเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตและประสิทธิภาพใน
การทํางานของบุคคลอยางยิ่งบุคคลจะทํางานใหกับองคกรไดดีมากนอยเพียงใดนั้นลวนมีปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ
มากมายทั้งในปจจัยภายในและปจจัยภายนอกตัวบุคคลซ่ึงปจจัยดานงานที่ทํา ดานหนาท่ีในการทํางาน ดาน
ความกาวหนาในการทํางาน ดานสัมพันธภาพในที่ทํางาน ดานสภาพแวดลอมในท่ีทํางานก็เปนปจจัยสําคัญที่สงผล
ใหบุคลากรในองคกรเกิดความเครียดเนื่องจากบุคคลยอมตั้งความหวังและความตั้งใจในการทํางานไวในระดับหนึ่ง
แตถาองคกรไมสนับสนุนเชนติดขัดที่ระเบียบกฎเกณฑตางๆผูบังคับบัญชาไมสงเสริมทําใหไมสามารถปฏิบัติงานให
สําเร็จดังที่มุงหวังไวยอมเกิดความผิดหวังไมพึงพอใจในงานเกิดความกดดันภายในจิตใจจนกลายเปนความเครียดได
และถาไมไดรับการแกไขก็จะทําใหบุคคลนัน้เกิดความเหนื่อยหนายทอแทขาดแรงจูงใจในการทํางานหรือทํางานดอย
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คุณภาพลงและหาทางหลีกเลี่ยงงานดวยวิธีการตางๆจนในท่ีสุดถึงขั้นลาออกจากงานอันเปนความสูญเสียทาง
ทรัพยากรบุคคลสิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณในการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อมาทดแทนซ่ึงเปนปญหาสําคัญยิ่ง
ของการบริหารงานบุคคลหลักการบริหารซึ่งผูบริหารจะตองคํานึงถึงคือทรัพยากรบุคคลเนื่องจากบุคคลจะเปน
ผูปฏิบัติงานในหนาทีต่างๆขององคกรความสําเร็จหรือความลมเหลวของงานจะเปนผลท่ีเกิดขึ้นจากสภาวะจิตใจของ
ผูปฏิบัติงาน 

โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของบุคลากรในเรือนจําที่ตองปฏิบัติงานอยางเครงครัดทําใหเกิดความเครียดใน
ภาคปฏิบัติงานไมวาจะเปนความเครียดดานงานท่ีทํา ความเครียดดานหนาที่ในการปฏิบัติงาน ความเครียดดาน
ความกาวหนาในการทํางาน ความเครียดดานสัมพันธภาพในท่ีทํางาน ความเครียดดานสภาพแวดลอมในท่ีทํางาน 
ซึ่งปจจัยในดานตาง ๆ เหลานี้ลวนเปนสาเหตุที่ทําใหเจาหนาท่ีมีความเครียดจากการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันออกไป
ตามภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย เชน ความเครียดระดับต่ํา เปนความเครียดที่เกิดขึ้นและส้ินสุดดวยระยะเวลาส้ัน ๆ 
ไมรุนแรง เชน ความเครียดจากการจราจรติดขัด การพลาดเวลานัดหมายความเครียดระดับปานกลาง ความเครียด
ชนิดนี้รุนแรงกวาชนิดแรกระยะเวลาส้ินสุดอาจเปนชั่วโมง เชน ความเครียดท่ีเกิดจากการขัดแยงกับเพื่อนรวมงาน
ความเครียดระดับสูง ความเครียดชนิดนี้จะแสดงออกอยูนานเปนสัปดาหเปนเดือนหรืออาจเปนป เชน การเจ็บปวย
รุนแรง ความพิการ สูญเสียอวัยวะ(Janis 1952 อางใน จิระพร อุดมกิจ, 2539: 31)  

“เรือนจํากลางนครสวรรค ” มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมนักโทษเด็ดขาดที่มีกําหนดโทษซ่ึงอยูในอํานาจ
การควบคุมตามที่กําหนด ผูตองขังอุกฉกรรจและผูตองขังอื่น ๆ ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งตามกฎหมาย รับควบคุม
และดําเนินการผูตองขังที่มีกําหนดโทษไมเกิน 25 ป ใหการศึกษาอบรมพัฒนาปรับปรุง แกไขพฤติกรรม ฝกวิชาชีพ
ใหแกผูตองขัง ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง การดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติ การจัด
สวัสดิการใหการสงเคราะหและพัฒนาอนามัยแกผูตองขัง รวมทั้งการดําเนินงานเกี่ยวกับการสุขาภิบาลและ
ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย ซึ่งถือวาเปนงาน
อาชีพหนึ่งที่มีความกดดันและมีแนวโนมที่จะเกิดความเครียดในงานไดงาย โดยมีสาเหตุหลัก ๆ คือ การมีภาระงาน
ควบคุมผูตองขังจํานวนมาก ตองปฏิบัติหนาที่ ตลอด 24 ชั่วโมง และตองอยูในสถานที่ที่คับแคบและมีกําแพงสูง
ปดบังบรรยากาศภายนอก การทํางานไมนาอภิรมย อีกทั้งเปนงานท่ีมีความเสี่ยงในการปองกันมิใหผูตองขังหลบหนี
หรือทําราย และความเสี่ยงจากโรคติดตอ ตางๆ 
 จากปญหาดังกลาวขางตน จึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอความเครียดในการทํางานท่ีสงผล
ตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรค เพ่ือการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนา 
ปรับปรุง และนําเสนอผูบัญชาการเรือนจํา ในการแกไขความเครียดของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานและเปนการพัฒนา
ประสิทธิในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเรือนจํา 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดในการทํางานของบุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรค 
2. เพื่อเปรียบเทียบความเครียดในการทํางานของบุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรค จําแนกตามปจจัย

สวนบุคคล 
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สมมติฐานการวิจัย 
เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 
1. บุคลากรที่มีเพศตางกัน มีความเครียดในการปฏิบัติงานในเรือนจําแตกตางกัน 
2. บุคลากรที่มีอายุตางกัน มีความเครียดในการปฏิบัติงานในเรือนจําแตกตางกัน 
3. บุคลากรที่มีสถานภาพการสมรสตางกัน มีความเครียดในการปฏิบัติงานในเรือนจําแตกตางกัน 
4. บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความเครียดในการปฏิบัติงานในเรือนจําแตกตางกัน 
5. บุคลากรที่มีรายไดตางกัน มีความเครียดในการปฏิบัติงานในเรือนจําแตกตางกัน 
6. บุคลากรที่มีตําแหนงตางกัน มีความเครียดในการปฏิบัติงานในเรือนจําแตกตางกัน 
7. บุคลากรที่มีระดับการปฏิบัติงานตางกัน มีความเครียดในการปฏิบัติงานในเรือนจําแตกตางกัน 

 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาไดนําแนวคิดของ ร็อบบินส  (Robbins and Judge, 2013: 597-600) ซ่ึง

แบบจําลองดังกลาวไดรับความนิยมและถูกนํามาใชกันอยางแพรหลายโดยเฉพาะการศึกษาความเครียดในประเทศ
ไทย(อังศินันท อินทรกําแหง, 2551) แนวคิดความเครียดของ ร็อบบินส แบบจําลองดังกลาวเปนการนําเอาปจจัย
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม (Environmental Factors) ปจจัยเกี่ยวกับองคการ (Organizational Factors) และปจจัย
สวนบุคคล (Personal Factors) เขามาผนวกเขาไวดวยกัน อยางไรก็ตาม ร็อบบินส กลับชี้วาปจจัยท้ังสามดังกลาว
อาจยังไมเพียงพอท่ีสามารถระบุไดวาเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดความเครียด ดวยการใหเหตุผลวาบุคคลจะมี
ความเครียดหรือไมนั้นยังขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญอีกอยาง คือ ความแตกตางระหวางบุคคล  ( Individual 
Differences)  
 
จากแนวคิด ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพการสมรส 
- ระดับการศึกษา 
- รายได 
- ตําแหนง 
- ระดับการปฏิบัติงาน 
 

ระดับความเครียดในการทํางานท่ี
มีผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในเรือนจํา
กลางนครสวรรคทั้ง 5 ดาน 
1. ดานงานที่ทํา 
2. ดานหนาที่ในการทํางาน 
3. ดานความกาวหนาในการ

ทํางาน 
4. ดานสัมพันธภาพในท่ี

ทํางาน 
5. ดานสภาพแวดลอมในที่

ทํางาน 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



วิธีดาํเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค มี

วัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาระดับความเครียดในการทํางานของบุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรค 2. ศึกษาปจจัย
ที่มีผลตอระดับความเครียดในการทํางานของบุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรค เปนการวิจัยเชิงปริมาณ แบบ
สํารวจความคิดเห็น (Survey Research)ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร ประชากรท่ีในการวิจัยคร้ังนี้คือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือนจํากลางนครสวรรค จํานวน 126

คน จากการสํารวจ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 
กลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 126 คน เพ่ือใหผลการวิจัยคลอบคลุม

ถึงปจจัยที่มีผลตอระดับความเครียดของบุคลากรทั้งหมด  
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล โดยแบงเนื้อหาของคําถามออกเปน 4 ตอน 
ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยเพศ อายุ

สถานะภาพ ระดับการศึกษา ระดับการปฏิบัติงาน/ตําแหนง รายไดตอเดือน จํานวน 6 ขอ เปนแบบเลือกตอบ 
(Checklist) 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความเครียดตามรายดานโดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตร
สวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของ Likert (อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน,2540) มี 5 ระดับ โดยใหผูตอบ
แบบสอบถามพิจารณาคําถามแตละขอวาอยูในระดับใด โดยกําหนดคาน้ําหนักของคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

 
5 หมายความวา มีความเครียดมากที่สุด 
4 หมายความวา มีความเครียดมาก 
3 หมายความวา มีความเครียดปานกลาง 
2 หมายความวา มีความเครียดนอย 
1 หมายความวา มีความเครียดนอยที่สุด 

 
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นดานผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นจริงกับผลการปฏิบัติงานท่ี

ตนเองคาดหวังในชวงระยะเวลา 1 เดือนที่ผานมาโดยเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) ตามแบบของ 
Likert (อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน,2540)มี 5 ระดับ โดยใหผูตอบแบบสอบถามพิจารณาคําถามแตละขอวาอยูใน
ระดับใด โดยกําหนดคาน้ําหนักของคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

 
5 หมายความวา ระดับของความคาดหวังมากที่สุด 
4 หมายความวา ระดับของความคาดหวังมาก 
3 หมายความวา ระดับของความคาดหวังปานกลาง 
2 หมายความวา ระดับของความคาดหวังนอย 
1 หมายความวา ระดับของความคาดหวังนอยที่สุด 

 
 
 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



  ระหวาง 1.00 – 1.49  หมายความวา มีความเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 
  ระหวาง 1.50 – 2.49  หมายความวา มีความเห็นอยูในระดับนอย 
  ระหวาง 2.50 – 3.49  หมายความวา มีความเห็นอยูในระดับปานกลาง 
  ระหวาง 3.50 – 4.49  หมายความวา มีความเห็นอยูในระดับมาก 
  ระหวาง 4.50 – 5.00  หมายความวา มีความเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

 
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอความเครียดของบุคลากรใน

เรือนจํากลางนครสวรรคและขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาดานความเครียดตามรายดานทัง้ 5 ดาน คือ 
ดานงานที่ทํา ดานหนาที่ ดานความกาวหนาในการทาํงาน ดานความสัมพันธภาพในท่ีทํางาน และดาน
สภาพแวดลอมของที่ทาํงาน ซึ่งเปนแบบสอบถามปลายเปด 

 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

 ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับขอมูลของ ปจจัยท่ีมีผลตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค 

ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการสรางแบบสอบถามจากตําราเอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับ ปจจัยท่ีมี
ผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรคเพ่ือนํามาปรับปรุงและสรางแบบสอบถาม 

สรางแบบสอบถามตามหลักเกณฑใหคลอบคลุมเนื้อหา โดยศึกษาจากแบบสอบถามและแบบทอสอบตาง 
ๆ ที่มีลักษณะใกลเคียง 

การวิจัยคร้ังนี้ ไดสรางแบบสอบถามขึ้นโดยใชกรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เปนฐานใน
การสรางแบบสอบถามเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยเพศ อายุสถานะภาพ 
ระดับการศึกษา ระดับการปฏิบัติงาน/ตําแหนง รายไดตอเดือน 

ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับระดับความเครียดตามรายดาน 1. ดานงานท่ีทํา 2. ดานหนาท่ีในการทํางาน 3. 
ดานความกาวหนาในการทํางาน 4. ดานสัมพันธภาพในที่ทํางาน 5. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นดานผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นจริงกับผลการปฏิบัติ 
งานท่ีตนเองคาดหวังในชวงระยะเวลา 1 เดือนที่ผานมา 

ตอนท่ี 4 คําถามเก่ียวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความเครียดของบุคลากรในเรือนจํากลาง
นครสวรรคและขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาดานความเครียดตามรายดานทั้ง 5 ดาน 

การตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นสําหรับเก็บขอมูล ไปทําการตรวจสอบหาความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่น

ดังนี้ 
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม 
ในการหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามฉบับนี้ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามเสนอผูทรงคุณวุฒ ิที่

มีความเชี่ยวชาญในการสรางเครื่องมือ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหาและโครงสราง
แบบสอบถาม เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันระหวางผูวิจัยและผูตอบแบบสอบถาม และสามารถวัดสิ่งท่ีผูวิจัย
ตองการทราบเพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคของเร่ืองที่ปรึกษา พรอมทั้งพิจารณาความถูกตอง ชัดเจน ของภาษา และ
ไดมีการปรับปรุงแบบสอบถามนี้ใหมีความเหมาะสม 
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การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 
ผูวิจัยไดทําการทดสอบ โดยนําแบบสอบถามไปทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยนําคําตอบมา

คํานวณหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach ซ่ึงจะไดคาความ
เชื่อมั่นในระดับสูงไมนอยกวา 0.07 แลวนํามาปรับปรุงใหสมบูรณกอนนําไปเก็บรวบรวมจริง 

คาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α) โดยรวมทุกดานซ่ึงมีคาสูงกวามาตรฐานที่ยอมรับได (α> .07) จึงไดนํา
แบบสอบถามนี้ไปเปนเครื่องมือที่ใชสําหรับรวบรวมขอมูลลงในการศึกษาคร้ังนี้ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลเชิงสํารวจ การรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามดําเนินการ ดังนี้  นํา

แบบสอบถามไปแจกใหกับกลุมตัวอยางดวยตนเอง ณ เรือนจํากลางจังหวัดนครสวรรค  การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยเก็บคืนมาดวยตนเอง 

ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่รวบรวมจากเอกสารตาง ๆ และผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวของ โดยรวบรวม
ขอมูลจากหองสมุด และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพื่อใชประกอบในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้ 
 

การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิจัยคร้ังนี้ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมวิเคราะหสถิติสําเร็จรูป SPSS (Statistical 

Package for the Social Science) ในการประมวลและจัดทําตารางวิเคราะหทางสถิติโดยดําเนินการดังนี้ 
แบบสอบถามสวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการใชสถิติ

เชิงพรรณนาแจกแจงความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) แลวนําเสนอประกอบคําบรรยาย 
แบบสอบถามสวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับระดับความเครียดตามรายดานวิเคราะห โดยการหาคาเฉลี่ย 

(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําเสนอประกอบคําบรรยาย 
แบบสอบถามสวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นดานผลการปฏิบัติงานที่เกิดข้ึนจริงกับผลการ

ปฏิบัติงานท่ีตนเองคาดหวังในชวงระยะเวลา 1 เดือนท่ีผานมาวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะหผลโดยใชคาสถิติคา t-test และคา F-test และทดสอบความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรในการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One way ANOVA) เพื่อ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยดานผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นจริงกับผลการปฏิบัติงานท่ีตนเองคาดหวังไวในชวงระยะเวลา 1 
เดือนที่ผานมาและนําเสนอประกอบคําบรรยาย 

แบบสอบถามสวนที่ 4 การศึกษาแนวทางเก่ียวกับการแกไขปญหาดานความเครียดของ 
บุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรควิเคราะหขอมูลเนื้อหาตามหัวขอโดยการบรรยายพรรณนาในแตละดานและ
นําเสนอในรูปความเรียงบรรยาย 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางใชสถิติเชิงพรรณนาแจกแจงความถ่ี(Frequency) รอยละ 

(Percentage) แลวนําเสนอประกอบคําบรรยาย 
ในการศึกษาระดับของความรูสึกเครียดตามรายดานนําขอมูลดังกลาวมาหาคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําเสนอประกอบคําบรรยาย 
การศึกษาระดับของความคิดเห็นที่คาดหวังไวของบุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรคนําขอมูลมาหา
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คาเฉล่ีย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําเสนอประกอบคําบรรยายและวิเคราะหผล
โดยใชคาสถิติคา t-test และคา F-test และทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรในการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดานผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นจริงกับผลการ
ปฏิบัติงานท่ีตนเองคาดหวังไวในชวงระยะเวลา 1 เดือนท่ีผานมาและนําเสนอประกอบคําบรรยาย 

การศึกษาแนวทางเก่ียวกับการแกไขปญหาดานความเครียดของบุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรค
วิเคราะหขอมูลเนื้อหาตามหัวขอโดยการบรรยายพรรณนาในแตละดานและนําเสนอในรูปความเรียงบรรยาย 

  

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค มี

วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับความเครียดในการทํางานของบุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรค และเพื่อ
เปรียบเทียบความเครียดในการทํางานของบุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรค จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานอยูในเรือนจํากลางนครสวรรค จํานวน 126 คน กําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรกําหนดขนาดตัวอยางไดจํานวนกลุมตัวอยาง 126 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธี
สุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชกลุม
ตัวอยางทั้งสิ้น จํานวน 126 คน เพื่อใหผลการวิจัยคลอบคลุมถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระดับความเครียดของบุคลากร
ทั้งหมดที่ปฏิบัติงานอยูภายในเรือนจํากลางนครสวรรค เครื่องมือท่ีใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเก่ียวกับ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค สถิติที่ใชวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ (%) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
สถิติทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมใชการทดสอบ t-test และ F-test และ
ทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA) 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 พบวา บุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรคสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง คือ มีเพศชาย จํานวน 
101 คน คิดเปนรอยละ 80.2 และเพศหญิง จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 19.8  
 บุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรคสวนใหญมีอายุ 31 – 40 ป จํานวน42คน คิดเปนรอยละ33.3และอายุ
18 - 30ป จํานวน 38คน คิดเปนรอยละ30.2และอายุ41 - 50ป จํานวน37 คน คิดเปนรอยละ29.4คน และอายุ 51 
– 60 ป จํานวน9คน คิดเปนรอยละ7.1 

บุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรคสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน66คน คิดเปนรอยละ52.4และ
สถานภาพสมรส จํานวน56คน คิดเปนรอยละ44.4และสถานภาพหมาย จํานวน4คน คิดเปนรอยละ3.2และไมมี
สถานภาพการแยกกันอยู 

บุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรคสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน65คน คิดเปนรอย
ละ51.6และระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน21คน คิดเปนรอยละ 16.7และระดับ ปวส. จํานวน20คน คิดเปนรอย
ละ 15.9และระดับปวช. จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 11.9 และมัธยมศึกษา จํานวน5คน คิดเปนรอยละ4.0 

บุคลากรเรือนในเรือนจํากลางนครสวรรคสวนใหญมีระดับการปฏิบัติงาน/ตําแหนง ระดับเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน จํานวน109คน คิดเปนรอยละ86.5และระดับหัวหนางานและหัวหนาฝาย จํานวน 21 คนคิดเปนรอย
ละ5.6และระดับผูอํานวยการจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.6 และระดับผูบัญชาการจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 
0.8 
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 บุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรคสวนใหญมีรายไดตอเดือน 15,001 – 20,000 บาท จํานวน57คน คิด
เปนรอยละ 45.2และรายไดตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 36คนคิดเปนรอยละ 28.6และ รายไดตอ
เดือน 30,001 บาทข้ึนไป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 14.3และรายไดตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 
10คน คิดเปนรอยละ7.9และรายไดตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท จํานวน5คน คิดเปนรอยละ4.0 
 ขอมูลเก่ียวกับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรคทั้ง  
5 ดาน ไดแก ดานงานท่ีทํา ดานหนาที่ในการทํางาน ดานความกาวหนาในการทํางาน ดานความสัมพันธภาพในท่ี
ทํางาน และดานสภาพแวดลอมของที่ทํางาน 

 โดยภาพรวมอยู ในระดับปานกลางมีคา เฉลี่ ย เท ากับ 3.32เ ม่ือ จําแนกเปนรายดาน พบวา  ผู 
ตอบแบบสอบถามมีระดับความเครียดดานความกาวหนาในการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.67 ดานหนาท่ีในการ
ทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ3.56 ดานงานที่ทํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28ดานสภาพแวดลอมในที่ทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 
2.73 ดานความสัมพันธภาพในการที่ทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.70ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเก่ียวกับตนเองดานผลการปฏิบัติงานท่ี 
เกิดขึ้นจริงกับผลการปฏิบัติงานที่ตนเองคาดหวังในชวงระยะเวลา 1 เดือนท่ีผานมาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคาดหวังดานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับผลการปฏิบัติงานท่ีตนเองคาดหวังในชวงระยะเวลา 1 
เดือนที่ผานมาโดยภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.95 เม่ือ
พิจารณาจากรายละเอียดแลวสามารถจัดเรียงลําดับไดดังนี้ 
 ระดับความคาดหวังดานผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับผลการปฏิบัติงานที่ตนเองคาดหวังในชวง
ระยะเวลา 1 เดือนที่ผานมาในดานตาง ๆ อยูในระดับมาก ไดแก การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหนวยงาน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.53 (SD = 0.90) รองลงมา คือ การเปนตัวอยางที่ดีใหกับเพื่อนรวมงานมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 (SD 
= 1.06) รองลงมา คือ การปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณและคานิยมของหนวยงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 (SD = 
1.08) รองลงมา คือ ความสามารถในการแกปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 (SD = 1.18) 
รองลงมา คือ ความถูกตองสมบูรณของงานมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 (SD = 1.15) รองลงมา คือ จํานวนชิ้นงานท่ีทํา
สําเร็จมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 (SD = 1.16) รองลงมา คือ ระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 (SD 
= 1.16) รองลงมา คือ ความสามารถในการวิเคราะหปญหาในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 (SD = 1.20) 
รองลงมา คือ ความสามารถในการวางแผนในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 (SD = 1.09) รองลงมา คือ การ
ประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 (SD = 1.25) ตามลําดับ 
 ผลวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับการแกไขปญหา ดานความเครียดของบุคลากร 
ในเรือนจํากลางนครสวรรค ตามรายดานท้ัง 5 ดาน โดยการบรรยายพรรณนาดังนี้ 

จากแบบสอบถาม เปนคําถามปลายเปดเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาดานความเครียดของบุคลากร
ในเรือนจํากลางนครสวรรค มีผูตอบแบบสอบถามมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยและท่ีมีอิทธิพลตอความเครียดของ
บุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรคทั้ง 5 ดาน ดังนี้ 

1. ดานงานที่ทําพบวา มีผูตอบแบบสอบถาม คือ เจาหนาท่ีถูกมอบหมายงานหลายอยางทําใหงานเสร็จไม
ทัน บุคลากรไมเพียงพอกับงาน ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการใหคําแนะนํา ความปลอดภัยในการ
ทํางานมีนอยเกิดความเสี่ยงเสมอ ใหมีการฝกอบรมความรูทักษะใหมๆ ใหกับเจาหนาท่ีเสมอ อยากใหมีเวลาพักผอน
ใหกับเจาหนาที่อยางเต็มวันอยางนอยอาทิตยละ 1 วัน ใหมีกิจกรรมสันทนาการแกบุคลากร 

2. ดานหนาที่ พบวา มีผูตอบแบบสอบถาม คือ เกิดการเปล่ียนตัวบุคลากรบอยทาํใหงานไมตอเนือ่ง เกิด
ความเสียหายและลาชา มีเจาหนาทีไ่มเพียงพอ มอบหมายหนาที่งานไมชดัเจน ใหมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันใน
การทํางาน ขาดอํานาจในการตดัสินใจ ขาดการควบคุมดูแลจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ใหมีการหมุนเวียน
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เจาหนาที่ 4 -5 ปในงานนัน้ มอบหมายงานไมเหมาะสมกับความรูความสามารถ 
3. ดานความกาวหนาในการทํางาน พบวา มีผูตอบแบบสอบถาม คือ โอกาสในความกาวหนามีนอย ใหมี

การสงเสริมการศึกษาตอแกเจาหนาที่ ใหมีการทํางานเปนทีม สงเสริมการฝกอบรมความรูตาง ๆ ใหเปลี่ยนการสอบ
เลื่อนระดับเปนการประเมินผลงาน ผูบังคับบัญชามีความเปนธรรมไมแบงพรรคพวก 

4. ดานความสัมพันธภาพที่ทํางาน พบวา มีผูตอบแบบสอบถาม คือ เจาหนาท่ีมีการเอาเปรียบกันหรือหา
ผลประโยชนสวนตัวทําใหเกิดการทุจริต ขาดการเอ้ือเฟอซึ่งกันและกัน ขาดความสามัคคี ขาดกําลังใจในการทํางาน 
ใหมีการปกครองจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม สงเสริมใหมีกิจกรรมสันทนาการหรือกีฬา ใหมีการศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีเพื่อมาประยุกตใชกับงาน 

5. ด านสภาพแวดลอมของ ท่ีทํ า งาน พบว า  มีผู ตอบแบบสอบถาม คือ  มีพื้ นที่ คับแคบ มี ผู  
ตองขังเพิ่มมากขึ้นเกิดความแออัด การถายเทอากาศไมสะดวก สถานท่ีจํากัด เกิดมลพิษทางควันบุหรี่และส่ิงปฏิกูล
ของผูตองขังทําใหเกิดกลิ่นเหม็น ใหมีการจัดกิจกรรม 5 ส. บอย ๆ สถานที่บางสวนไมปลอดภัย ใหมีการปรับปรุง
สถานท่ีใหสะอาดอยูเสมอ การจัดสวนหยอมและตนไมเพื่อใหเกิดความผอนคลาย ใหมีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑใหม ๆ 
ที่ใชในการทํางาน 
 

อภิปรายผล 
 ระดับความเครียดของบุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรค 
 ระดับความเครียดของบุคลการในเรือนจํากลางนครสวรรคจํานวน 126 คน ทั้ง 5 ดาน มีความเครียดโดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และดานท่ีบุคลากรมีระดับความเครียดเปนลําดับแรก คือ ดานความกาวหนาในการ
ทํางาน รองลงมา คือ ดานหนาที่ในการทํางาน รองลงมา คือ ดานงานท่ีทํา รองลงมา คือ ดานสภาพแวดลอมในท่ี
ทํางาน และลําดับสุดทาย คือ ดานความสัมพันธภาพในการที่ทํางานตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะหระดับความเครียดและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
เรือนจํากลางนครสวรรคตามสมมติฐานอภิปรายไดดังนี้ 
 สมมติฐานขอที่ 1 บุคลากรที่มีเพศตางกัน มีความเครียดในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางปจจัยสวนบุคคลดานเพศกับระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค ในดานตางๆ ทั้ง 5 ดานโดยรวมพบวา เพศตางกันมีระดับความเครียดไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 0.056, Sig = 0.814) เปนการปฏิเสธสมมติฐานขอท่ี 1 

สมมติฐานขอที่ 2 บุคลากรที่มีอายุตางกัน มีความเครียดในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางปจจัยสวนบุคคลดานอายุกับระดับความเครียดในการปฏิบัติ งาน
ของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค ในดานตางๆ ทั้ง 5 ดานโดยรวมพบวา อายุตางกันมีระดับความเครียดท่ี
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 6.998, Sig = 0.000) เปนการยอมรับสมมติฐานขอท่ี 2 

สมมติฐานขอที่ 3 บุคลากรที่มีสถานภาพตางกัน มีความเครียดในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพกับระดับความ เครียดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค ในดานตางๆ ทั้ง 5 ดานโดยรวมพบวา สถานภาพตางกันมีระดับ
ความเครียดที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 1.720, Sig = 0.183) เปนการปฏิเสธ
สมมติฐานขอที่ 3 
 
 
 
 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



สมมติฐานขอที่ 4 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความเครียดในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษากับระดับความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค ในดานตางๆ ทั้ง 5 ดานโดยรวมพบวา ระดับการศึกษาตางกันมี
ระดับความเครียดท่ีไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 1.435, Sig = 0.227) เปนการ
ปฏิเสธสมมติฐานขอที่ 4 

สมมติฐานขอที่ 5 บุคลากรที่มีระดับการปฏิบัติงาน/ตําแหนงตางกัน มีความเครียดในการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางปจจัยสวนบุคคลดานระดับการปฏิบัติงาน/ตําแหนง กับระดับ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค ในดานตางๆ ทั้ง 5 ดานโดยรวมพบวา ระดับ
การปฏิบัติงาน/ตําแหนงตางกันมีระดับความเครียดที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 
5.515 , Sig = 0.000) เปนการยอมรับสมมติฐานขอท่ี 5 

สมมติฐานขอที่ 6 บุคลากรที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีความเครียดในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือน กับระดับความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค ในดานตางๆ ทั้ง 5 ดานโดยรวมพบวา รายไดตอเดือนตางกันมี
ระดับความเครียดที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 3.387 , Sig = 0.012) เปนการยอมรับ
สมมติฐานขอที่ 6 

จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและผูศึกษาทาํการวิเคราะหผลทําใหทราบวา ระดับความเครียดของ
การทํางานตามรายดานตามลาํดับ คือ ดานความกาวหนาในการทํางาน พบวา บุคลากรอยากใหมีการปรับเพิ่ม
เงินเดือน การเล่ือนตําแหนงงาน การปรับเพิ่มสวสัดิการ การเพิ่มพูนความรู การไดรับการยกยองในที่ทํางาน
รองลงมา คือ ดานหนาที่ในการทํางาน พบวา บุคลากรอยากใหมีความคุมคาของผลตอบแทนท่ีไดรับในหนาที่ที่มี
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานกับผูตองขัง ใหมีความสอดคลองระหวางความรับผิดชอบกบัหนาที่ และความชัดเจน
ของหนาที่ในการทํางาน และความสอดคลองระหวางอํานาจในการตัดสินใจกับหนาที่และความสอดคลองระหวาง
งานท่ีไดรับมอบหมายกับหนาที ่รองลงมา คือ ดานงานที่ทาํ พบวา บุคลากรมีไมเพียงพอตอปริมาณงานที่อยูใน
ความรับผิดชอบเปนจํานวนมาก ในการปฏิบัติงานกับผูตองขังทาํใหมีความเสี่ยง และบางคร้ังผูบังคับบัญชา
มอบหมายงานใหไมสอดคลองกับความรูความสามารถจึงทําใหงานเสร็จไมทันตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ขาดสิง่
อํานวยความสะดวกในการทํางาน เชน วสัดุอุปกรณตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ดานสภาพแวดลอมของ
ที่ทํางาน พบวา ขนาดของพืน้ทีข่องฝายงานทีป่ฏิบัติงานมีจาํกัดเกิดความแออัดเบียดเสียดระหวางเจาหนาที่และ
ผูตองขังในเรือนจํา รูปแบบของการจัดสํานักงานท่ีเอ้ือตอความสะดวกในการทาํงานมีนอย อากาศถายเทไมสะดวก 
ทําเลที่ตั้งของฝายงานมีความเหมาะสมนอย อยากใหมีการตกแตงสถานที่ของฝายงานที่ปฏิบัติงาน และมีการ
ปรับปรุงดูแลความสะอาดภายในบริเวณของฝายงานที่ปฏบิัติอยางสมํ่าเสมอและลาํดับสุดทาย คือ ดานสัมพนัธภาพ
ในที่ทํางาน พบวาบุคลากรอยากใหมีการสนับสนนุดานความกาวหนาในการทํางานจากผูรวมงานหรือผูบังคับบัญชา 
ใหมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันของผูรวมงาน สงเสริมใหมีความสามัคคีระหวางผูรวมงาน สรางจิตสํานึกใหมีการ
ยอมรับในความสามารถจากผูรวมงานดวยกันเอง และใหความเคารพในหนาท่ีของกันและกันระหวางผูรวมงาน
ตามลําดับและผลการศึกษายังสอดคลองกับผูศึกษาทานอื่นทีไ่ดศึกษาไวดังนี้ วิถีภูษิต และคณะ (2547)ศึกษาเร่ือง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียดในการทํางานของเจาหนาที่ตาํรวจชั้นประทวนสังกัดสถานีตาํรวจนครบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา เจาหนาที่ตํารวจชั้นประทวนมีความเครียดจากการทํางานท่ีแสดงออกทางรางกายและ
จิตใจในระดับปานกลาง และปจจัยดานลักษณะงาน ดานบทบาทหนาที่ ดานสัมพนัธภาพในทีท่ํางาน ดานโครงสราง
และบรรยากาศองคกรมีความสมัพันธทางบวกกับความเครียด และสอดคลองกับการศึกษาของ นริศรา วงคเลย 
(2551)ศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีอิทธพิลตอความเครียดในการทํางานของบุคลากรในเรือนจํากลางเชียง 

��	
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ใหม พบวา ระดับความเครียดในการทํางานของบุคลากรในเรือนจํากลางเชียงใหมมีความเครียดในการทํางานอยูใน
ระดับปานกลาง โดยภาพรวมความเครียดมีความสัมพนัธกับประสิทธิภาพในการทํางานในระดบัสูงแตเมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดแลวเมื่อเกิดความเครียดในการทํางานบุคลากรในเรือนจํากลางเชียงใหมอยากออกจากงานเพราะมี
ความเบื่อหนายและไมคอยมีความรูสึกผูกพันกับงานเหมือนกอนสงผลใหประสิทธิภาพในการทาํงานลดลงนอกจากนี้
การฝนใจทํางานทําใหผลงานตกตํ่าลงและการขาดงานบอยข้ึนสงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลงปานกลาง 

จากผลการศึกษาในคร้ังนี้ถึงแมจะพบวา บุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรคสวนใหญมีความเครียดใน
การทํางานในระดับปานกลาง แตก็ควรจะไดรับการแกไขและปองกันไมใหระดับความ 
เครียดท่ีอยูในระดับปานกลางไปอยูในระดับสูง เพราะจะสงผลใหสมรรถภาพทางดานความคิดดอยลงและดาน
ร า ง ก า ย เ กิ ดก า รอ อนแ อทํ า ให รู สึ ก เ หนื่ อ ย กั บ ก า รทํ า ง า น  ตั ด สิ น ใ จ ไ ม ไ ด  ไ ม มี ส ม า ธิ ใ นกา ร ทํ า 
งาน หลงลืม และอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุตาง ๆ ในการทํางานไดงาย และจากการศึกษาผลกระทบปจจัยที่ทําให
ประสิทธิภาพในการทํางานลดนอยลง คือ ดานรางกายและจิตใจควรใหมีการพักผอนใหเต็มทีและพรอมตอการมา
ปฏิบัติงาน ดานขวัญและกําลังใจควรมีการมอบสวัสดิการและคาตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนใหกับบุคลากรเพื่อใหเกิดความ
กระตือรือรนในการทํางานมากข้ึน และทางดานสภาพแวดลอมในท่ีทํางานควรจัดใหมีความเหมาะสม สะอาด ผอน
คลาย และปลอดภัยใหกับบุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรค 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
ผลการศึกษาในคร้ังนี้สามารถนําไปใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหารและบุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรค

เพื่อใชเปนแนวทางในการปองกัน ปรับปรุง และแกไขปญหา ตลอดจนสาเหตุที่กอใหเกิดความเครียดในการทํางาน
ของบุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรคใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อชวยใหบุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรคเกิด
ความเครียดนอยท่ีสุด และกอใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น และยังสามารถสงผลใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึนดังนี้ดานงานท่ีทํา 

จัดปริมาณใหเหมาะสมกับจาํนวนบุคลากร และใหตรงกับความรูความสามารถในการปฏิบัตงิาน เพราะ
งานมีปริมาณมากหรือนอยเกินไปหรือไมเหมาะสม มีสวนทําใหบุคลากรเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานได 

มอบความรับผิดชอบใหกับบุคลากรอยางเหมาะสมและยุติธรรม 
ควรมีการปฐมนิเทศพนักงานเพื่อใหพนักงานไดทราบขอมูลเก่ียวกับองคกรตลอดจนเร่ืองที่เก่ียวของกับการ

ปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานของตน เชน ลักษณะของงาน ความยากงายของงาน การรักษาความปลอดภัยในการ
ทํางาน เปนตน เพื่อลดปญหาความกังวลของพนักงานและลดปญหาที่เกิดจากการทํางานผิดพลาดลง 

ดานหนาที่ในการทํางาน 
ควรมีการกําหนดบทบาทและขอบเขตหนาที่ของบุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรคไวใหชัดเจน เพื่อให

ทุกหนวยงานหรือฝาย/แผนก ไดทราบถึงขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเองและหนวยงานหรือฝาย/แผนก
อื่น จะไดไมเกิดการกาวกายหนาที่ซึ่งกันและกันเพื่อปองกันความขัดแยงในการทํางานหรือปญหาความไมเปนธรรม
ในการแบงหนาที่รับผิดชอบ 

ควรมีการอบรมและแนะนําสอนงานแกบุคลากรที่เขาปฏิบัติงานใหมใหทราบถึงบทบาทหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของตนเอง อาจจัดใหมีการทํางานเปนทีมหรือเปนคูเพ่ือชวยลดความกังวลและความตึงเครียดของ
บุคลากร 

ดานความกาวหนาในการทํางาน 
ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสัมพันธภาพที่ดีตอกัน และสรางความสามัคคีในหมูคณะ เชนการสงเสริม

การทํางานเปนทีม โดยการกําหนดนโยบายและบทบาทหนาท่ีอยางชัดเจนเพื่อใหการทํางานรวมกันมีประสิทธิภาพ 
ลดชองวางระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาควรจะตองมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน

��
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และเขาใจสภาพปญหาที่เกิดจากการทํางาน สรางความรูสึกท่ีดี ใหคําแนะนําและคําปรึกษาในการทํางาน เมื่อ
ผูปฏิบัติงานเกิดความรูสึกดีตอผูบังคับบัญชาแลวยอมมีกําลังใจในการปฏิบัติงานและพรอมท่ีจะทุมเทตอการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 

ดานสัมพันธภาพในที่ทํางาน 
สรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน เชน การประชุมปรึกษาหารือระหวางเพ่ือนรวมงานและผูบริหาร ควร

สนับสนุนใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานได
ใชความรูความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ตามขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ ควรมีการกําหนดมาตรฐานของ
การปฏิบัติงาน และมีเกณฑการประเมินที่ยุติธรรมเพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจที่ดี 

ควรมีการจัดตั้งหองสันทนาการเพื่อใหเปนสถานท่ีเพ่ือพักผอนคลายเครียด โดยจัดใหมีมุมดูโทรทัศน อาน
หนังสือ ตลอดจนอุปกรณกีฬาในรม เชน ปงปอง เปตอง หมากรุก เปนตน 

จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อบําบัดความเครียดใหแกผูปฏิบัติงาน เพื่อลดความตึงเครียด เชนอบรมเก่ียวกับเร่ือง
ของความเครียดใหบุคลากรไดทราบถึงสาเหตุและผล รวมท้ังวิธใีนการจัดการกับความเครียดทีม่ีสาเหตุมาจากปจจัย
ในการทํางาน 
 ดานสภาพแวดลอมของที่ทํางาน 
 เนื่องจากผูตองขังที่มีปริมาณเพิ่มข้ึนอยูตลอดเวลา ทําใหพื้นท่ีเกิดความแออัดคับแคบ อากาศ 
ถายเทไมสะดวก สถานที่เกิดมลพิษทางควันบุหรี่ และสิ่งปฏิกูล ของผูตองขังท่ีสงผลใหเกิดกลิ่นเหม็น และปญหา
ของความไมสะอาด จึงควรมีการปรับปรุงสถานที่ใหกวางขวางขึ้นและมีอากาศถายเทสะดวก จัดใหมีสวนหยอมและ
ตนไม มุมนั่งเลน เพื่อใหเกิดความผอนคลายของผูปฏิบัติงาน และจัดใหมีกิจกรรม 5 ส. ในที่ทํางานอยางสม่ําเสมอ 

จัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณที่ใชในการทํางาน ใหมีความทันสมัยและ 
ซอมแซมใหสามารถใชงานไดดีเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับความเครียดในการทํางานของบุคลากรในเรือนจํากลางแหงอื่น เพื่อให

เห็นขอแตกตางและนําไปปรับใชไดในเรือนจํา 
ควรมี ก า รศึ กษาความ เครี ยด  ระ ดั บความ เค รียด  และป จ จั ยอื่ น ท่ี มี ผ ลกระทบ กับความ 

เครียดในการทํางานของบุคลากรในเรือนจํากลางในดานอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น เชน ดานสภาพแวดลอมของท่ีพักอาศัย 
สัมพันธภาพในครอบครัว ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความพึงพอใจในงาน บุคลิกภาพการปรับตัว เปนตน 

ควรทําการศึกษาเชิงลึก ดวยการทําวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหเกิดความเขาใจและเขาถึงสาเหตุที่กอใหเกิด
ความเครียดอันเนื่องมาจากการทํางานอยางแทจริงและคนหาตนแบบท่ีดี  (Best Practice) ของเรือนจําท่ีมีการ
บริหารจัดการความเครียดของเจาหนาที่และบุคลากรใหอยูในระดับที่เหมาะสม 
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การศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากร กรณีศกึษา : องคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา  

อําเภอหนองบุมาก จังหวัดนครราชสีมา 
 
EDUCATION NEEDS TO DEVILOP. THE COMMUNITY RUNG KOW. NONG BOON 
MARK DISTRICT. NAKHON RATCHASIMA PROVINCE. 
 

ผูวิจัย   ศุภวรรณ  เท่ียงกระโทก 

   สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร สถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาเก่ียวกับการศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากรขององคการ

บริหารสวนตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบดวย 7 ดาน คือ 1.ดานความรูทั่วไป

ในการปฏิบัติงาน 2.ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 3. ดานการบริหาร 4. ดานคุณสมบัติ

สวนตัว/คุณธรรมและจริยธรรม 5. ดานภาษาอังกฤษ 6. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 7. ดานนันทนาการ 

คําสําคัญ : บุคลากร ความตองการในการพัฒนา 

 
ABSTRACT

The purpose of this study. To learn more about the educational needs.Personal 
development of Tambon Khwao uncle. Nong Boon Mark. Nakhon Ratchasima. Which 
consists of seven areas: 1. General knowledge in practice. 2 knowledge and skills in each of 
the three positions. Administration. 4 the private properties. Morality and ethics. 5 English 
6. Information technology. 7 recreational.

Key Word (s) : personnel , needs in the develop numan resources
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บทนํา 

ในปจจุบัน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานไดหันมาใหความสําคัญกับกระบวนงาน (Process) มากข้ึน 

โดยการมองภาพรวม และปรับปรุงทั้งกระบวนงานใหดีขึ้น รวมท้ังมีการพยายามรักษาคุณภาพการทํางานท่ีดีอยูแลว

ใหคงอยูและดียิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยการนําระบบประกันคุณภาพมาใชในการทํางานและแนวคิดที่สําคัญในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางานก็คือ จะเนนที่กระบวนการ และ ตัวองคกร ซ่ึงหมายถึงทุก ๆ คนในองคกร โดยการ

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน และการพัฒนาบุคลากร และเนนการมีสวนรวมของทุกคนในองคกร ในการพัฒนา

และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทั้งการสรางความเปนผูนํา และผูพัฒนาในองคกร เพื่อใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น องคกรจะประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานหรือไม เพียงไร ปจจัยหน่ึงซึ่งเปนปจจัยสําคัญอยาง

ยิ่งก็คือบุคลากร หากมีการพัฒนาความรู ความคิดรวมทั้งการกระตุนใหเกิดความคิดในการพัฒนา สรางสรรคพัฒนา

วิธีการทํางานแบบใหม ๆ ตลอดจนสามารถปรับ เปลี่ยนใหเขากับสภาพการทํางานในยุคปจจุบันได ถือวาเปนขอ

ไดเปรียบขององคกร เพราะการดําเนินงานขององคกรจะบรรลุวัตถุประสงคและเจริญกาวหนาเปนท่ียอมรับของ

สังคมไดนั้น บุคลากรในองคกรเปน ผูที่จะชวยผลักดันและพัฒนาองคกรไปสูความสําเร็จนั้นได บุคลากรเปนหนึ่งใน

ปจจัยทางการบริหารและเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคามากที่สุดในองคกร ท้ังนี้เพราะบุคลากรจะเปนผูผลักดันให

องคการสามารถดําเนินภารกิจตาง ๆ ใหลุลวงไปได และเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาองคกรในทุก ๆ ดาน ดังนั้น

การสงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ ทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงข้ึน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี

ตอองคกรหรือตอมหาวิทยาลัย จะทําใหองคกรเจริญกาวหนา และเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องจากเหตุผลดังกลาว

จึงจําเปนที่ตองมีการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้เพื่อใหมีบุคลากรที่มีศักยภาพเพ่ิมข้ึนสามารถผลิตผลงานท่ีเปนประโยชน

ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น สังคม และประเทศชาติ นอกจากนี้เปนการพัฒนาและเตรียมความพรอมทุกดาน

ของบุคลากร ใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนทั้งในปจจุบันและอนาคต บุคลากรจะตอง

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลตอองคกร ดวยการปรับปรุงแกไข เพิ่มพูนความรู 

ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของตนเองและขององคกรอยูเสมอ  

ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไดกําหนดใหรัฐมีการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นและ

อีกทั้งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

และแกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ

ที่ 3 พ.ศ. 2551 ไดกําหนดใหมีการถายโอนภารกิจ งบประมาณ และบุคลากรใหทองถ่ินเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นความรู

ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของบุคลากรทองถิ่นซ่ึงเปรียบเสมือนดังเครื่องจักรท่ีสําคัญตองมี

ความเขาใจในบทบาท อํานาจ หนาที่ของตนเอง มีความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางรูปแบบการบริหารราชการ

แผนดินสวนตาง ๆ กับนโยบายรัฐบาล แนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอํานาจ รวมทั้ง

แนวทางการบริหารงานรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางถูกตองเหมาะสม (สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมปกครองทองถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย,2546 : 2 – 8 ) 

นับตั้งแตปพ.ศ. 2540 เปนตนมา ถือไดวาเปนชวงเวลาท่ีดีแหงการปกครองทองถิ่นของไทย เนื่องจาก

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ไดขยายบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไปอยาง

กวางขวาง ไมวาจะเปนเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งถือไดวามีบทบาทโดด
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เดนมาก การขยายบทบาทอยางรวดเร็วขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําใหมีความจําเปนตองมีการเตรียมพรอม 

สําหรับการบริหารจัดการภารกิจ ใหบรรลุผลสําเร็จตามภารกิจที่ตั้งไว การเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจึง

เปนสิ่งสําคัญมาก และอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอสัมฤทธ์ิผลในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในปจจุบัน ก็คือทรัพยากรมนุษยหรือบุคลากรในตําแหนงตาง ๆ ทั้งฝายประจําและฝายการเมืองนั่นเอง  เนื่องจาก

บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเหลานี้ จะตองทํางานเพ่ือสนองตอบประชาชนในทองถิ่น ในขณะเดียวกัน

ตองประสานกับหนวยงานราชการอื่น ๆ ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และนักการเมืองระดับชาติอยูตลอดเวลา 

ดังนั้นการพัฒนาองคกรหนึ่ง ๆ เพื่อใหองคกรสามารถแขงขันกับองคกรอื่น ที่มี งานในลักษณะเดียวกัน 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร การพัฒนาบุคลากรในองคกรเปนความจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากหากบุคลากร

ในองคกรเปนผูมีความรู มีทักษะในการทํางาน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความผูกพันตอองคกร จะทําใหบุคลากร

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล บรรลุจุดมุงหมายขององคกร องคการบริหารสวน

ตําบลลุงเขวา เปนองคกรที่มีฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งมีหนาที่ใหบริการสาธารณะแกประชาชนใน

พื้นที่  ตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยไดมีหลักเกณฑการพัฒนาในประกา ศ

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ขององคการบริหารสวนตําบล กําหนดใหมีการพัฒนาขาราชการ 5 ดาน ไดแก ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน  

ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว ดานศีลธรรม

คุณธรรม และจริยธรรม โดยการหาความจําเปนในการพัฒนาขาราชการแตละคนซ่ึงในท่ีนี้จะรวมถึงลูกจางประจํา 

และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลลุงเขวาดวย ประเภทความจําเปนในการพัฒนาดานตาง ๆ และนํา

ขอมูลนั้นมาพิจารณากลุมเปาหมาย และเร่ืองที่ผูใตบังคับบัญชาจําเปนตองไดรับการพัฒนา และวิธีการพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา ไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ป ( พ.ศ. 2558 – 2560 ) และแผนพนักงาน

จาง 4 ป ( พ.ศ. 2558 – 2560 )ซึ่งมีการกําหนดอัตรากําลังของขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานจางเพื่อ

รองรับตําแหนงและงานท่ีเพิ่มมากข้ึน เพื่อใหสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรขององคกรเพ่ือในสามารถบริการประชาชนและปฏิบัติราชการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรจึง

ทําใหผูศึกษาสนใจความตองการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล ลุงเขวา จังหวัดนครราชสีมา 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1 เพื่อศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญ

มาก จังหวัดนครราชสีมา 

  2 เพ่ือศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เพ่ือเรียงลําดับ

ความตองการของบุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ในการ

ที่จะสามารถนําไปปรับใชในการพัฒนาองคกรในอนาคตตอไป 
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กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

การศึกษาคนควาคร้ังนี้ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษา ความตองการในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหาร

สวนตําบลลุงเขวา ตามแนวคิดของ พจนา วรรณเสวี (2546 :26) ในการศึกษาคนควาตามกรอบแนวคิดในการศึกษา

คนควา 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

ความตองการในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา มีดังนี้ 

1 .  การใหความรู ด านการปฏิบัติ ง าน และทักษะเฉพาะตํ าแหน งมีผลต อความตองการใน 

การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา 

 2. การกําหนดนโยบายของผูบริหารและการบริหารของผูบังคับบัญชามีผลตอความตองการในการพัฒนา

บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา 

 3. ประเภทตําแหนงของบุคลากรมีผลตอความตองการในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวน

ตําบลลุงเขวา 

วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา เร่ืองการศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากรจํานวน 60 คน ของ

องคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ผูศึกษาไดดาํเนินการศึกษาคนควาโดย

ลําดับดังนี ้

  3.1 รูปแบบการวิจัย 

  3.2 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

  3.3 เคร่ืองมือและวิธีการสรางเคร่ืองมือ 

  3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.5 การวิเคราะหขอมูล 

จากผลการวิเคราะหขอมูลศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา 

อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา แสดงวา 

  1 ลักษณะทั่วไปของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุงเขวาซึ่งเปนประชากรการวิจัย และกลุม

ตัวอยาง พบวาบุคลากรเพศชายและเพศหญิง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 50 สวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป 

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46.70 วุฒิการศึกษาเรียนจบในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับปวส./ปวท./

อนุปริญญาจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 28.30 เปนบุคลากรตําแหนงพนักงานจาง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 73.30 

โดยมีอายุราชการ 1-5 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.70 และสังกัดสํานักปลัด มากที่สุด คิดเปนรอยละ 60  

2 ระดับความตองการในการพัฒนาบุคลากรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา พบวาบุคลากร

มีความตองการพัฒนาโดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความตองการพัฒนาดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ มากที่สุด รองลงมาคือ ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานคุณสมบัติ

สวนตัว คุณธรรมและจริยธรรม ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานนันทนาการ ดานการบริหาร และดาน

ภาษาอังกฤษ ตามลําดับ 
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ขอเสนอแนะ 

ผลการศึกษา พบวา บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา ตองการกิจกรรมในการพัฒนาโดย

รวมอยูในระดับมากทุกดาน แสดงถึงความมุงมัน่ที่จะพฒันาตนเอง สอดคลองกับทฤษฎีความตองการของมาสโลว 

(Maslow) ที่บุคคลมีความตองการสําเร็จในชีวิต และทฤษฎีการจูงใจของอัลเดอรเฟอร (Alderfer) ที่บุคคลมีความ

ตองการความเจริญกาวหนา ซึ่งการเจริญกาวหนาในหนาที่การงานก็ถือวาเปนความตองการสาํเร็จในชีวิตอยางหนึ่ง 

และผลการศึกษาของพจนา วรรณเสวี ซึ่งศึกษาเร่ืองความตองการพัฒนาของขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวัด

ตาก ซึ่งบุคลากรดังกลาวมีความตองการพัฒนามากทุกดานเชนกันเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และประสทิธิผล 

 

อภิปรายผลการวิจัย  

 1. การศึกษาระดับความตองการในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมพบวา บุคลากรขององคการบริหารสวน

ตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา มากทกุดาน เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ความตองการ

พัฒนาดานเทคโนโลยสีารสนเทศ มีระดับความตองการมากที่สดุ รองลงมาคือ ดานความรูและทักษะเฉพาะของงาน

ในแตละตาํแหนง และกิจกรรมที่มีความตองการนอยทีสุ่ด คือ ดานภาษาอังกฤษ อาจจะเปนเพราะวาในปจจบุันเปน

ยุคโลกาภิวัตน ขอมูลขาวสารสามารถเชื่อมโยงกันไดทุกมุมโลกดงันั้น การพัฒนาดานเทคโนโลยี จึงเปนสิง่จําเปนใน

องคกรสมัยใหม ขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานจางก็เชนเดียวกัน ตางทราบถึงความจาํเปนและให

ความสําคัญในเร่ืองนี้คอนขางมาก จึงมีความตองการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอนัดับแรก มากกวาดาน

ความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ซึง่เปนงานท่ีปฏิบัตปิระจํา สามารถปฏิบัตงิาน มีทักษะ และมี

ประสบการณในงานตามหนาท่ีอยูแลว สําหรับดานภาษาอังกฤษ มีความตองการเปนลําดบัสุดทาย เปนเพราะวา 

บุคลากรสวนใหญเปนพนักงานจางทีป่ฏิบัติหนาที่ใชแรงงาน ปฏิบัติงานตามคาํสั่งของผูบังคับ บัญชาเปนสวนใหญ 

ทําใหภาษาอังกฤษเปนสิ่งไมจําเปนตอหนาที่ที่รับผดิชอบและไมมีผลตอความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

2. การศึกษาระดับความตองการพัฒนาดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน พบวา บุคลากรขององคการ

บริหารสวนตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา มีความตองการโดยรวมอยูในระดับมากซึ่งมี

คาเฉล่ียเทากันจํานวน 3 ขอ คือ การปฐมนิเทศกอนการปฏิบัติหนาที่ การใหบริการเอกสาร/ส่ือสิ่งพิมพ/วารสาร

ทางวิชาการเพื่อเพ่ิมพูนความรู และการสอนงาน การนิเทศงาน จากผูบังคับบัญชา หรือจากผูมีประสบการณ ระดับ

ความตองการมากเปนอันดับแรกทั้ง 3 ขอ อาจจะเปนเพราะองคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานท่ีเกิดขึ้นเมื่อ

ไมนานมานี้ ทําใหยังขาดองคประกอบในการพัฒนาระบบราชการใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จึงมีความ

ตองการการสรางความเชื่อม่ัน ตองการการปฐมนิเทศ ตองการขอมูลที่ถูกตองไมวาจะเปนขอมูล ขาวสาร เอกสาร

ทางวิชาการตาง ๆ และตองการการสอนงาน นิเทศงานจากผูมีความรูความสามารถในงานดานนั้น ๆ สําหรับขอที่มี

ระดับความตองการเปนลําดับสุดทาย คือ การสับเปลี่ยนงานเพ่ือใหเรียนรูงานหลายดาน เนื่องจากองคการบริหาร

สวนตําบลประกอบดวยบุคลากรหลายประเภทตําแหนง และหนาท่ีที่หลากหลายทั้งตําแหนงดานการบริห าร 

ตําแหนงดานใชแรงงาน ตําแหนงวิชาชีพ วุฒิการศึกษาที่แตกตางกัน ทําใหการสับเปลี่ยนงานเปนไปไดยาก อาจจะ
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เกิดขึ้นไดเฉพาะบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสํานักงาน แตก็ตองรอใหองคการบริหารสวนตําบลมีการขยายหนวยงาน 

ขยายอัตรากําลังดวยเชนกัน จึงจะสามารถสับเปลี่ยนงานกันได โดยไมกระทบตอองคกรในภาพรวม 

3. การศึกษาระดับความตองการพัฒนาดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง พบวา 

บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา มีความตองการโดยรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การใหทุนการศึกษาในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น ระดับความ

ตองการมากเปนอันดับแรก อาจจะเปนเพราะองคการบริหารสวนตําบลลุงเขวาโดยเฉล่ียยังไมไดรับการศึกษาใน

ระดับที่สูงขึ้น สวนใหญ มีคุณวุฒิระดับ มัธยมศึกษาตอนตน และระดับ ปวส./ปวท./อนุปริญญา  ทําใหมีความ

ตองการในการไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากหนวยงานเพื่อศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นมากท่ีสุด และการ

สงเสริมใหศึกษาตอในหลักสูตรที่เกี่ยวของหรือในระดับท่ีสูงขึ้น มีความตองการเปนลําดับรองลงมา จะเห็นไดวา

อันดับแรกและรองมีความใกลเคียงกันเร่ืองความตองการดานการศึกษา สวนระดับความตองการเปนลําดับสุดทาย 

คือ การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน เนื่องจาก บุคลากรยังไมเห็นความสําคัญในการวางแผนดาน

บุคลากรมากเทาที่ควรจึงทําใหความตองการดานนี้มาเปนลําดับสุดทาย 

4. การศึกษาระดับความตองการพัฒนาดานการบริหาร พบวา บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุงเข

วา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา มีความตองการโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา การบริหารงานโดยใชหลักการจัดการภาครัฐแนวใหมหรือการบริหารงานท่ีมีความทันสมัย ทันตอสถานการณ 

เพราะในยุคการปฏิรูประบบราชการในแตละองคกรพยายามใชเทคนิคในการบริหารสมัยใหมในการปรับปรุง 

ตองการเปลี่ยนแปลงองคกรใหดีขึ้นกวาเดิมเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

และเทคโนโลยี ประกอบกับการปฏิบัติงานในหนวยงานมีแนวโนมวา จะใหความสําคัญการบริหารงานโดยใช

หลักการจัดการภาครัฐแนวใหม เพื่อใหตอบสนองความตองการของประชาชนและมีความทันสมัย เหมาะสมกับ

สถานการณในปจจุบัน และการมีสวนรวมในการตัดสินใจและเลือกแนวทางการแกไขปญหาของหนวยงานมีความ

ตองการเปนลําดับรองลงมา สวนระดับความตองการลําดับเปนลําดับสุดทาย คือ การมีสวนรวมในการเสนอแนะ

หนวยงานในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 

5. การศึกษาระดับความตองการพัฒนาดานคุณสมบัติสวนตัว คุณธรรมและจริยธรรม พบวา บุคลากรของ

องคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา มีความตองการโดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก

หนวยงาน ระดับความตองการมากเปนอันดับแรก อาจจะเปนการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลลุงเขวาท่ี

ผานมามุงเนนการปฏิบัติตามนโยบายของผูบริหาร จนบางครั้ งอาจทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานละเลยและไมให

ความสําคัญในการสรางจิตสํานึกที่ดีในการทํางานนอกจากนี้ กิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมภายในองคกรก็มี

คอนขางนอย สวนใหญใหความสําคัญกับการบริการประชาชน และการจัดใหมีการรวมกิจกรรมทางศาสนา มีความ

ตองการเปนลําดับรองลงมา สวนระดับความตองการเปนลําดับสุดทายคือ สงเสริมใหมีการเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดี 

มีความพรอมในการใหบริการประชาชน เนื่องจากการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา มี

การใหความสําคัญในเรื่องนี้อยูแลว จึงไมจําเปนตองมีการสงเสริมดานดังกลาว 
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6. การศึกษาระดับความตองการพัฒนาดานภาษาอังกฤษ พบวา บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุง

เขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา มีความตองการโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา การใหบริการเอกสาร/ส่ิงพิมพ/วารสาร วีดีโอ ซีดี เพ่ือเพิ่มพูนทักษะการพูด การอาน การเขียนภาษาอังกฤษ 

ระดับความตองการมากเปนอันดับแรก เพราะบุคลากรตองการรับทราบขอมูลดานภาษาอังกฤษเทาท่ีจําเปน 

ตองการเพื่อสงเสริมการเรียนรูดานภาษาอังกฤษเพิ่มเติมผานสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ  และการจัดใหมีการอบรม

ภาษาอังกฤษระยะสั้นในระดับตนระดับกลางและระดับสูง มีความตองการเปนลําดับรองลงมา สวนระดับความ

ตองการเปนลําดับสุดทายคือ การจัดทุนสนับสนุนใหเขารับการฝกอบรมภาษาอังกฤษ อาจจะเปนเพราะบุคลากร

เห็นวาภาษาอังกฤษไมมีความจําเปนในสายงานและหนาท่ีรับผิดชอบ ยังไมจําเปนตองมีการจัดใหมีทุนสนับสนุนใน

การเขารับการอบรม 

 7. การศึกษาระดับความตองการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา บุคลากรขององคการบริหารสวน

ตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา มีความตองการโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา บุคลากรมีความตองการจัดใหมีศูนยขอมูลสารสนเทศ เพ่ือใหบุคลากรสามารถคนควา หาความรู

ตาง ๆ ทางอินเทอรเน็ตเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ระดับความตองการมากเปนอันดับแรก อาจจะ

เปนเพราะวาในปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตน ขอมูลขาวสารสามารถเชื่อมโยงกันไดทุกมุมโลกดังนั้น การพัฒนาดาน

เทคโนโลยี จึงเปนสิ่งจําเปนในองคกรสมัยใหม ขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานจางก็เชนเดียวกัน ตางทราบ

ถึงความจําเปนและใหความสําคัญในเรื่องนี้คอนขางมาก จึงมีความตองการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอันดับ

แรก และการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการปฏิบัติงาน มีความตองการเปนลําดับ

รองลงมา สวนระดับความตองการเปนลําดับสุดทายคือ การใหบริการเอกสาร/สิ่งพิมพ เพื่อเพ่ิมพูนความรูดาน

เทคโนโลยี เนื่องจากเห็นวาการใหบริการทางสื่อสิ่งพิมพอาจไมเพียงพอสําหรับการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตองมีการเรียนรูเชิงปฏิบัติการประกอบดวย จึงจะสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 8. การศึกษาระดับความตองการพัฒนาดานนันทนาการ พบวา บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุง

เขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา มีความตองการโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวา กิจกรรมนันทนาการที่มีความตองการมากที่สุดคือ จัดใหมีหองสมุดสําหรับพนักงาน ขาราชการเพ่ือเพิ่มพูน

ความรูความสามารถ ระดับความตองการมากเปนอันดับแรก อาจจะเปนเพราะบุคลากรตองการการสนับสนุน

เพิ่มพูนความรูความสามารถ และตองการความเปนสวนตัว จึงตองการใหมีหองสมุดสําหรับพนักงาน  สวนระดับ

ความตองการเปนลําดับสุดทายคือ การจัดใหมีการเลนกีฬา/แขงขันกีฬาภายในหนวยงาน อาจจะเปนเพราะ

บุคลากรเห็นวาเปนการเบียดเบียนเวลาราชการเพื่อมาทํากิจกรรมภายใจ จึงใหความสําคัญขอนี้นอยที่สุด 
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ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานของกองชางองคการบริหารสวนตําบล 
แมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน 
 
Satisfaction with the performance of the Division. Mae Kha Tuan Sub District Admin 
Organization .Amphoe Sop Moei Mae Hong Son Province. 
 
ผูวิจัย สายชล  เปพาทย 

สาขาวชิา รัฐประศาสนศาสตร สถาบนัการศึกษา มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 

 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานของกองชาง 

องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได แตกตางกัน 3) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาและแนว
ทางการปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ประชากรที่
ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 
6,247 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรการกําหนดขนาดตัวอยางของทาโร ยาโมเน ไดจํานวนกลุม
ตัวอยาง 400 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีแบบงาย เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวย คา t-test, 
F-test 

ผลการศึกษา พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหาร
สวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยพิจารณาเรียงจากคามากไปหานอย พบวา ดานงานฝายโยธา 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.02 รองลงมา ดานงานฝายธุรการ คาเฉลี่ยเทากับ 3.98 และดานงานฝายแบบแผนและกอสราง 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.91 ตามลําดับ สําหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัด
แมฮองสอน ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได แตกตางกัน พบวา จําแนกตามอายุ มีความพึงพอใจ
แตกตางกันในดานงานฝายธุรการ และจําแนกตามระดับการศึกษา มีความพึงพอใจแตกตางกัน โดยรวมและดาน
งานฝายโยธา ดานงานฝายธุรการเทานั้นที่มีความพึงพอใจของประชาชนแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สวนดานอ่ืนๆไมมีความแตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ,กองชาง, องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน.  
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Abstract 
This research aims to study 1) the satisfaction of the operation of Division Mae Kha 

Tuan Amphoe Sop Moei Mae Hong Son Province. 2) to compare the satisfaction of the 
operation of Division Amphoe Sop Moei Mae. hong Son Province with gender, age, 
education, occupation and income differences 3) to study the feedback on issues and 
practices of the Division Amphoe Sop Moei Mae hong Son Province. the population in this 
research. this brace Sop Moei Mae's population in a Hong, Son Province, Amphoe. The 
number 6,247 people set the size of the sample by using a formula to determine the 
approximate size of Taro Pharmaceuticals Monet total of 400 samples have been sampled 
and researched by a simple method. The instrument was a questionnaire compiled statistics 
used to analyze data were frequency, percentage, average, standard deviation. The 
hypothesis was tested by the t-test, F-test. 

The results showed that the level of public satisfaction with the performance of the 
Division. Mae Kha Tuan Sub District Admin Organization .Amphoe Sop Moei Mae Hong 
Son Province. The overall level Considering an average value of 3.97 was found that all 
sides are high. By considering the descending order from the Department of Public Works. 
Average of 4.02, followed by the administrative department. An average value of 3.98 and 
the pattern and construction jobs. The mean was 3.91, respectively, for the results of the 
study are to compare the level of public satisfaction with the performance of the Division 
Mae Kha Tuan Sub District Admin Organization .Amphoe Sop Moei Mae Hong Son 
Province, sex, age, education, occupation and income vary by age showed that satisfaction 
with different aspects of administrative tasks. And by level of education Satisfaction vary. 
Overall job and Civil Construction. The administrative work only with the satisfaction of 
the difference. Statistically significant at the .05 level. The other side is no different. 

Keywords : Satisfaction , Division , Mae Kha Tuan Sub District Admin Organization.

บทนํา 
องคการบริหารสวนตําบลมีภาระหนาที่ตามตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ องคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. 2537 (และท่ีแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) มีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล คือ จัดใหมี
และบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และหนาที่อื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล และ
อาจทํากิจการใดๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ใหมีตลาด 
ทาเทียบเรือและทาขาม สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ให
มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวาง
โดยวิธีอื่น ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา การสงเสริมการทองเที่ยว การผังเมือง และกิจการเก่ียวกับการพาณิชย จาก
ภาระหนาที่ดังกลาวทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหาร
สวนตําบล คือ การที่ประชาชนยังไมมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายรวมกับคณะผูบริหาร จึงทําใหเกิดปญหาใน
การตอบสนองความตองการประชาชน และยังทําใหเกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใน
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ดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบล การจัดซื้อจัดจางโครงการกอสรางตางๆ การปฏิบัติงาน
กอสรางไมเปนตามมาตรฐานทางดานงานวิศวกรรม จึงเปนเหตุใหอายุการใชงานของงานกอสรางสั้นลง องคการ
บริหารสวนตําบลตองสูญเสียงบประมาณในการบํารุงรักษาซอมแซมมากข้ึนการบุกรุกที่สาธารณะการไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารจากปญหาดังกลาวเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนเกือบทุกองคการบริหารสวนตําบล และเปน
สาเหตุสําคัญที่จะกอใหเกิดการไมพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(สมคิด เลิศไพฑูรย,2559 :36) 

กองชางองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนมีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทํา
ขอมูลทางดานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การ
กอสราง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง การ
ควบคุมการกอสราง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักร การควบคุม บํารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การ
เบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย จากภารกิจดังกลาวที่
ผานมาไดเกิดปญหาในพ้ืนที่เกิดอุทกภัยในปที่ผานมา มีเสนทางคมนาคมเสียหาย 10สายทางองคการบริหารสวน
ตําบลแมคะตวนไดประสานขอใชงบประมาณของอําเภอสบเมยในการชวยเหลือจํานวนเงิน 500,000บาทและการ
ซอมแซมถนนการเกษตรจํานวนทั้งสิ้นกวา20สาย กองชางไดทําการซอมแซมโดยการประสานใชงบประมาณของ
อําเภอสบเมยจํานวนเงิน 500,000 บาท แหลงน้ําการเกษตรเสียหาย 5 แหง ใชงบประมาณขุดลอกจํานวน 
1,000,000 บาท โดยทั้งหมดจนสามารถใชการไดดีปญหาเก่ียวกับการดูแลรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของ
ทางเทา ถนนปญหาการกอสรางอาคารรุกล้ําลําเหมือง และที่สาธารณะ และการชวยเหลือหนวยงานราชการตางๆ 
เก่ียวกับการใหความรูในเรื่องการกอสรางโครงการตางๆ และการปฏิบัติงานขออนุญาตกอสรางอาคาร งานรับแจง
ไฟฟา ถนน สะพาน ทอระบายน้ํา ทางเทา เสียหายใชการไมไดงานขอใชเครื่องจักรกล งานจัดสถานท่ีจากปญหา
ดังกลาวมีผลกระทบตอประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล ในดานการคมนาคมขนสงพืชผลทางการเกษตร 
และพ้ืนที่ทําการเกษตร เพราะปญหาดังกลาวไดสงผลกระทบเปนวงกวาง ประชาชนสวนใหญเดือดรอน ทาง
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนตองใหการชวยเหลืออยางรีบดวน (องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน,2559) 

ดวยความสําคัญของปญหาตางๆท่ีไดเกิดขึ้นกับองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนอําเภอสบเมย จังหวัด
แมฮองสอนจากการสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กองชาง นับเปนสิ่งสําคัญและเปนตัวแปร
สําคัญที่ทําใหทราบถึงผลลัพธของการปฏิบัติงานวาจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสําเร็จ ความพึงพอใจมากนอย
เพียงใด และ ปญหาขอเสนอแนะ ที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานของกองชางองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน จะนํา
ผลไปกําหนดเปนนโยบายตามแผนยุทธศาสตรการ พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ของกองชางในการแกไขปญหาและ
แนวทางการสรางความพึงพอใจที่จะทําใหประชาชนยอมรับและไดรับประโยชนสูงสุดจากการปฏิบัติงานของกอง
ชางองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 

ดังนั้น ผูวิจัยซึ่งเปนพนักงานสวนตําบลในสังกัดของกองชางองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนอําเภอสบ
เมย จังหวัดแมฮองสอนไดเห็นถึงความสําคัญของการปฏิบัติงาน จึงสนใจที่จะทําการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัด
แมฮองสอน” เพื่อใหทราบถึงปญหาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตางๆ ของกองชาง รวมท้ังขอเสนอแนะ
ตางๆ ในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพื่อที่นําผลการศึกษาไปเสนอผูบริหาร เพ่ือใชกําหนดแนวทางในการวางแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 3 ป พรอมทั้งกําหนดในการพิจารณาปจจัยภายใน ไดแก จุดออน จุดแข็ง และ
ปจจัยภายนอก โอกาสและอุปสรรค และนําไปแกไขปรับปรุงใหเปนรูปธรรม เพื่อที่จะสรางความพึงพอใจใหเกิดแก
ประชาชนตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแม

คะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแม

คะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน 
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหาร

สวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได แตกตาง
กัน 

3. เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาการปฏิบัติงานของกองชางองคการบริหารสวนตําบล 
แมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน 

 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
การศึกษาคร้ังนี้ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหารสวนตําบล

แมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ผูวิจัยไดนําแนวคิดแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 
ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561)และภารกิจหนาที่ของกองชางในดาน1) ดานงานฝายแบบแผนและกอสรางการ
ปฏิบัติงานวิศวกรรม 2) ดานงานฝายโยธา และ 3) ดานงานฝายธุรการมาประยุกตเปนเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย
ไดดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 
 

 
 

ขอมูลทั่วไปของผูมาใชบริการ 
1.  เพศ  
2.   อายุ 
3.   ระดับการศึกษา 
4.   อาชีพ 
5.  รายได 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงาน
ของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 
อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน  
1. ดานงานฝายแบบแผนและกอสราง 
2. ดานงานฝายโยธา 
3. ดานงานฝายธุรการ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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วิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีสํารวจมุงศึกษาหลัก ความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัด
แมฮองสอน ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย 
จังหวัดแมฮองสอนยจํานวน 400 คน ซึ่งไดจากการกําหนดขนาดของตัวอยางดวยใชสูตรของทาโรยาโมเน
(Yamane. (1973) เคร่ืองมือใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวไดสรางข้ึน
ตามวัตถุประสงคและตามกรอบแนวคิดการวิจัยซึ่งมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม และเนื้อหาของแบบสอบถาม  

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากตําราเอกสาร บทความ ทฤษฎีเกี่ยวกับ ทฤษฎี 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในองคกร. แนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกับองคการและการจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกองชาง บริบท
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนพรอมกับนําผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของใหครอบคลุมความมุงหมายของการวิจัย เพื่อ
เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก  
2.1 ส.อ. กายสิทธิ์ เตจะ ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน  
2.2 นางจีรพัส ภัทรพีรวัจน ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน   
2.3 นายสัณฐิติ มีศิริ ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลปาโปง  

เพื่อมาพิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการแกไข ปรับปรุง เพ่ือใหอานแลวมีความเขาใจงายและ
ชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัย 

3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out) กับประชาชนท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลแม
สะเรียง อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอนจํานวน 30 ชุดเพื่อนําไปหาคาความเชื่อม่ัน โดยใชสูตรการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cornbach Coefficient) พบวา คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ 
0.9600 

4. นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทิรน ถึงนายกองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 

เพื่อขอความอนุเคราะห กํานัน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ผูใหญบาน ในการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถาม 

2. จัดสงแบบสอบถามที่ลงรหัสแบบสอบถามแลว ไปยังประชากรกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชนในองคการ
บริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนขอความรวมมือตอบแบบสอบถาม ในการดําเนินการ
จัดสงแบบสอบถามนั้น ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามดวยตนเองและทําการเก็บรวบรวมขอมูล
เมื่อครบกําหนด 15 วัน ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเองไดขอรับแบบสอบถามคืนมา 
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3. นําแบบสอบถามที่ไดรับมาสํารวจความสมบูรณ ครบถวนของเนื้อหาในแบบสอบถามแลวดําเนินการ
วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  

 
การวิเคราะหขอมูล 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ ทางผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของ
แบบสอบถาม 
 2. ทําการลงรหัสแลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรและทําการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงไดคํานวณคาสถิติตางๆ จากขอมูลใน

แบบสอบถามโดยผูวิจัยไดใชเกณฑการแปลคาดังนี้คํานวณหาคาเฉลี่ย( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
โดยกําหนดเกณฑการให ความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,2556 : 103)  
 

 4.50 - 5.00 หมายถึง ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด  
 3.50 – 4.49 หมายถึง ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
 2.50 – 3.49 หมายถึง ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับปนกลาง  
  1.50 – 2.49 หมายถึง ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับนอย  
  1.00 – 1.49 หมายถึง ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด  
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

ขั้นพื้นฐานและการประมวลผล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ เพ่ือวิเคราะหคาสถิติดังนี้ 
1.คาสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics Method)ประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชสําหรับเปรียบเทียบเพื่อดูการกระจายของตัวแปร และเพ่ือนําเสนอขอมูลทั่วไปของ
กลุมตัวอยางในแตละหมวดหมูของตัวแปรในรูปแบบตารางวิเคราะห 

2. คาสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Method) ประกอบดวยการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 
ไดแก ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพ้ืนที่เขตองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัด
แมฮองสอน จํานวน 2 กลุมใชการทดสอบดวยคา t-test สวนที่มากกวา 2 กลุมขึ้นไป ใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) โดยการทดสอบคาเอฟ (F-test) เม่ือมีนัยสําคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบ
คาเฉล่ียรายคูภายหลัง 

3. แบบสอบถามตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนมีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด 
(Open End) โดยการวิเคราะหแบบสรุปตีความ และอธิบายเชิงวิเคราะห 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแม

คะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนผูวิจัยขอนําเสนอสรุปผลโดยรวมและรายดานดังนี้ 
1. ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย 

มีอายุระหวาง 31-40 ป มีรายไดระหวาง 5,001-10,000 บาท การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมีอาชีพ
เกษตรกรรม 

2. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานของกองชางองคการบริหารสวน
ตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนพบวา โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเรียงจากคามากไปหานอย พบวา ดานงานฝาย
โยธา คาเฉลี่ยเทากับ 4.02 รองลงมา ดานงานฝายธุรการ คาเฉลี่ยเทากับ 3.98 และดานงานฝายแบบแผนและ
กอสราง คาเฉลี่ยเทากับ 3.91 ตามลําดับ สามารถสรุปผลเปนรายดานดังนี้ 
  2.1 ผลการศึกษา ดานงานฝายแบบแผนและกอสราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ
การปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยนอยไปหามากดังนี้ การสํารวจหา
ขอมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณ ออกแบบกําหนดรายละเอียดทางดานวิศวกรรม คาเฉลี่ยเทากับ 4.14 รองลงมา งาน
ควบคุมใหปฏิบัติตามผังเมืองรวม คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 การใหบริการดานสถาปตยกรรม มัณฑนศิลป และงานดาน
ศิลปกรรมตางๆ คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 งานอนุรักษสิ่งแวดลอมทางบก ทางน้ํา คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 งานจัดทําผัง
เมืองรวม คาเฉลี่ยเทากับ 3.97การตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางอาคารทางดานวิศวกรรม คาเฉลี่ย
เทากับ 3.91 งานสํารวจขอมูลเพื่อออกแบบสถาปตยกรรม คาเฉล่ียเทากับ 3.90 การใหคําปรึกษาแนะนําดาน
สถาปตยกรรมมัณฑนศิลป คาเฉลี่ยเทากับ 3.88 งานวางโครงการ จัดทําผัง และควบคุมการกอสราง ทาง
สถาปตยกรรม มัณฑนศิลป และการควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน คาเฉลี่ยเทากับ 
3.87 งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางดานสถาปตยกรรมตามกฎหมาย คาเฉลี่ยเทากับ 3.82 งาน
พัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัดคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 งานใหคําปรึกษาแนะนําและบริการเกี่ยวกับงานทางดาน
วิศวกรรม คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และงานวางโครงการและการกอสรางทางดานวิศวกรรม คาเฉลี่ยเทากับ 3.76
ตามลําดับ 

  2.2 ผลการศึกษาดานงานฝายโยธา พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานของ
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนโดยรวมอยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย
เทากับ 4.02 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอยดังนี้ งานให
คําแนะนําเผยแพรทางดานภูมิสถาปตย คาเฉลี่ยเทากับ 4.21รองลงมา การปรับปรุงแกไขและปองกันสิ่งแวดลอม 
เปนพิษและ งานออกแบบ จัดสถานท่ี ติดตั้งไฟฟา ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอ่ืนๆ คาเฉลี่ยเทากับ 4.17 การ
ซอมบํารุงไฟฟาในเขตหมูบาน ชุมชน คาเฉลี่ยเทากับ 4.16 งานดานการกอสรางอาคาร ถนน สะพาน ทางเทา เข่ือน 
และส่ิงติดตั้ง อื่น ฯลฯ คาเฉลี่ยเทากับ 4.13 งานใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานกอสราง คาเฉลี่ย
เทากับ4.09งานใหคําปรึกษาแนะนําตรวจสอบในดานการไฟฟางานควบคุมดูแลอาคารสถานท่ี คาเฉล่ียเทากับ 4.04 
การซอมบํารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เข่ือน ทางเทา คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 งานควบคุมดูแล บํารุงรักษาสถานที่
พักผอนหยอนใจ คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 งานดูแล บํารุงรักษาตนไม พันธุไมตางๆ คาเฉลี่ยเทากับ 3.86 งานควบคุม
การใชยานพาหนะและการใหบริการเครื่องจักรกลคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 และงานจัดสถานท่ีพักผอนหยอนใน เชน 
สวนสาธารณะ สวนสัตว สวนหยอม ฯลฯ คาเฉลี่ยเทากับ 3.65 ตามลําดับ 
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  2.3 ผลการศึกษาดานงานฝายธุรการพบวา พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ
ปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนโดยรวม อยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.98 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปหา
นอยดังนี้ การดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและใหบริการเรื่องสถานท่ี วัสดุอุปกรณ ติดตอและอํานวยความ
สะดวกในดานตางๆ และงานรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.22 รองลงมาการรับ
เร่ืองราวรองทุกขและรองเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 3.91 งานจัดทําคําสั่งและประกาศ คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และการ
ตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ คาเฉล่ียเทากับ 3.71 ตามลําดับ 

3. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบตัิงานของกองชาง องคการบริหาร
สวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได แตกตาง
กัน พบวา จําแนกตามอายุ มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานงานฝายธุรการ และจําแนกตามระดับการศึกษา มี
ความพึงพอใจแตกตางกัน โดยรวมและดานงานฝายโยธา ดานงานฝายธรุการเทานั้นท่ีมีความพงึพอใจของประชาชน
แตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆไมมีความแตกตางกัน  

4. ผลการศึกษา พบวาขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาการปฏิบัติงานของกองชาง
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน 1) ดานงานฝายแบบแผนและกอสราง 
ประชาชน ไดนําเสนอปญหาความตองการดานงานฝายแบบแผนและกอสราง คือตลาดสดใหมีความไมเปนระเบียบ
เรียบรอยและไมทันสมัยมีความสกปรกมาก แนวทางแกไข ปรับปรุงบริเวณตลาดสดใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย
และทันสมัยใหมากข้ึนหรือจัดสรางตลาดใหมพรอมทั้งระบบ บําบัดน้ําเสีย 2)ดานงานฝายการโยธา ถนนและสะพาน
ตางๆ ในเขตเทศบาลใชงานไดไมนานเกิดการชํารุดเร็วเกินไป แนวทางแกไข จัดใหมีการซอมแซมถนนและสะพาน
ภายในเขตอบต. ที่เกิดชํารุดเสียหายใหใชการไดดี 3)ดานงานฝายธุรการ ประชาชนตองการใหมีเจาหนาท่ีรับ
เร่ืองราวรองทุกขตลอดเวลาทําการและติดตามความคืบหนาวาไดรับการแกไขเรื่องตางๆ พรอมท้ังแจงใหผูที่มารอง
ทุกขใหทราบดวย แนวทางแกไขตองการใหมีเจาหนาที่รับเรื่องราวรองทุกขตลอดเวลาทําการ และติดตามความ
คืบหนาวาไดรับการแกไขเรื่องตางๆ พรอมทั้งแจงใหผูที่มารองทุกขใหทราบดวย  

  

อภิปรายผล 
การวิจัยความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมคะต

วน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนซึ่งผลการวิจัยพบประเด็นที่นาสนใจและควรนํามาอภิปรายเพิ่มเติมดังตอไปนี้ 
1. ผลการศึกษา พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานของกองชาง  องคการ

บริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ
ราชวัตร ทบบัณฑิตย (2550) ทําการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของสวนโยธา 
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวสันตุ อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม”ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานของสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวสันตุ อําเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของเจนจิรา ปกษา ( 2552) 
ทําการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการอํานวยความสะดวกและการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการบริหารสวนตําบลใน
พื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยรวมแลวมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

สามารถอภิปรายผลเปนรายดานดังนี้ 
1.1 ผลการศึกษา ดานงานฝายแบบแผนและกอสราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ

ปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนอยูในระดับมาก ทั้งนี้
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เปนเพราะกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน มีการสํารวจหาขอมูลรายละเอียดเพ่ือคํานวณ ออกแบบ
กําหนดรายละเอียดทางดานวิศวกรรม มีการควบคุมงานใหปฏิบัติตามผังเมืองรวม อีกทั้งการใหบริการดาน
สถาปตยกรรม มัณฑนศิลป และงานดานศิลปกรรมตางๆ งานอนุรักษสิ่งแวดลอมทางบก ทางน้ํา มีการจัดทําผัง
เมืองรวม มีการตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางอาคารทางดานวิศวกรรม และมีการสํารวจขอมูลเพื่อ
ออกแบบสถาปตยกรรมและมีการใหคําปรึกษาแนะนําดานสถาปตยกรรมมัณฑนศิลป งานวางโครงการ จัดทําผัง 
และควบคุมการกอสราง ทางสถาปตยกรรม มัณฑนศิลป และการควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและท่ีดิน
สาธารณประโยชน มีการตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางดานสถาปตยกรรมตามกฎหมาย มีการ
พัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด เปนผลใหประชาชนมีความพึงพอใจการปฏิบัติงานของกองชาง อยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของพนิตตา นรสิงห (2552) ทําการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร ผลการวิจัยพบวา 1) ประชาชนที่มาใชบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลสนามจันทร โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อแยกเปนรายดานพบวาประชาชนมี
ความพึงพอใจในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของจีระศักดิ์  หลักหาญ (2551) ศึกษาเรื่อง “ความ
พึงพอใจของประชาชนในการบริการ ปญหา และวิธีการแกปญหา และการนําผลการศึกษาไปพัฒนาเก่ียวกับงาน
ดานโยธาขององคการบริหารสวนตําบลกระจาย อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร”ผลของการวิจัยพบวา ประชาชนพึง
พอใจในการบริการระดับมาก 

1.2 ผลการศึกษาดานงานฝายโยธาพบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานของกองชาง  
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้เปนเพราะกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน มีการใหคําแนะนําเผยแพรทางดานภูมิสถาปตยกับประชาชนท่ีมาติดตอ
ราชการของกองชาง มีการปรับปรุงแกไขและปองกันสิ่งแวดลอม เปนพิษและ งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟา 
ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอ่ืนๆ มีการซอมบํารุงไฟฟาในเขตหมูบาน ชุมชน มีการกอสรางอาคาร ถนน สะพาน 
ทางเทา เขื่อน และสิ่งติดตั้ง อ่ืน ฯลฯ มีการใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานกอสราง ใหคําปรึกษา
แนะนําตรวจสอบในดานการไฟฟางานควบคุมดูแลอาคารสถานท่ี อีกทั้งมีการซอมบํารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน 
เข่ือน ทางเทา ใหมีสภาพดีและใชงานไดเสมอ มีการควบคุมดูแล บํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ ดูแล 
บํารุงรักษาตนไม พันธุไม มีการควบคุมการใชยานพาหนะและการใหบริการเคร่ืองจักรกล และมีการจัดสถานที่
พักผอนหยอนใน เชน สวนสาธารณะ สวนสัตว สวนหยอม ฯลฯ เปนผลใหประชาชนมีความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของกองชาง อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของเจนจิรา ปกษา (2552) ทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจใน
การอํานวยความสะดวกและการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในพื้นท่ีอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผล
การศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใชบริการบริหารสวนตําบลในพื้นท่ีอําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา โดยรวมแลวมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของราชวัตร  ทบบัณฑิตย 
(2550) ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานของสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบล
หนองบัวสันตุ อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม”ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ
ดําเนินงานของสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวสันตุ อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม
อยูในระดับมาก 
 1.3 ผลการศึกษาดานงานฝายธุรการพบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบตัิงานของกองชาง 
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนโดยรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน มีการดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและใหบริการเร่ืองสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ ติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ และงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ รับเรื่องราว
รองทุกขและรองเรียน มีการจัดทําคําสั่งและประกาศ และการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของ
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ทางราชการ เปนผลใหประชาชนมีความพึงพอใจการปฏิบัติงานของกองชาง อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของพนิตตา นรสิงห (2552) ทําการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลสนามจันทร ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มาใชบริการขององคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของเจนจิรา ปกษา (2552) ทําการศึกษา
เร่ืองความพึงพอใจในการอํานวยความสะดวกและการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่อําเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการบริหารสวนตําบลในพ้ืนที่อําเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา โดยรวมแลวมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบตัิงานของกองชาง องคการบริหาร
สวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได แตกตาง
กัน พบวา จําแนกตามอายุ มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานงานฝายธุรการ และจําแนกตามระดับการศึกษา มี
ความพึงพอใจแตกตางกัน โดยรวมและดานงานฝายโยธา ดานงานฝายธรุการเทานั้นท่ีมีความพงึพอใจของประชาชน
แตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆไมมีความแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของสุ
กัญญา มีแกว (2554)การศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในการใชบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลเขตอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา ผลการทดสอบสมมติฐาน การวิจัยพบวา ปจจัยสวน
บุคคล ดานอายุ อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และประเภทการใชบริการตางกัน ทําใหความพึงพอใจของ
ประชาชนในการใชบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3. ผลการศึกษา พบวาขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาการปฏิบัติงานของกองชาง
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน 1) ดานงานฝายแบบแผนและกอสราง 
ประชาชน ไดนําเสนอปญหาความตองการดานงานฝายแบบแผนและกอสราง คือตลาดสดใหมีความไมเปนระเบียบ
เรียบรอยและไมทันสมัยมีความสกปรกมาก แนวทางแกไข ปรับปรุงบริเวณตลาดสดใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย
และทันสมัยใหมากข้ึนหรือจัดสรางตลาดใหมพรอมทั้งระบบ บําบัดน้ําเสีย 2)ดานงานฝายการโยธา ถนนและสะพาน
ตางๆ ในเขตเทศบาลใชงานไดไมนานเกิดการชํารุดเร็วเกินไป แนวทางแกไข จัดใหมีการซอมแซมถนนและสะพาน
ภายในเขตอบต. ที่เกิดชํารุดเสียหายใหใชการไดดี 3)ดานงานฝายธุรการ ประชาชนตองการใหมีเจาหนาท่ีรับ
เร่ืองราวรองทุกขตลอดเวลาทําการและติดตามความคืบหนาวาไดรับการแกไขเรื่องตางๆ พรอมท้ังแจงใหผูที่มารอง
ทุกขใหทราบดวย แนวทางแกไขตองการใหมีเจาหนาที่รับเรื่องราวรองทุกขตลอดเวลาทําการ และติดตามความ
คืบหนาวาไดรับการแกไขเรื่องตางๆ พรอมทั้งแจงใหผูที่มารองทุกขใหทราบดวย สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพงศ 
พึ่งบานเกาะ(2551) ทําการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน : ศึกษา
เฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวาประชาชนไดเสนอ
ปญหาและแนวทางแกไขท่ีสําคัญ คือ (1) สะพานขามคลองบางแหงมีขนาดแคบกวาความกวางของถนน ทําใหมี
โอกาสเกิดอุบัติเหตุไดจึงควรเรงปรับปรุงขยายสะพานใหมีความกวางเหมาะสมกับขนาดของถนน (2) ระบบในการ
บริหารจัดการการเปด - ปดประตูระบายน้ําไมสอดคลองกับความตองการของประชาชนจึงควรเรงเปดโอกาสให
ประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของ แสดงความคิดเห็นหรือมีสวนรวมในการบริหารจัดการมากขึ้น (3) มีขยะส่ิงปฏิกูลตกไป
ขวางทางระบายน้ํา ทําใหระบายน้ําไมสะดวก สิ่งกลิ่นเนาเหม็น และเปนที่เพาะพันธุยุงจึงควรเรงใหเจาหนาท่ีดูแล
ขุดลอกทอระบายน้ําทิ้งใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 

 
 
 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 
จากที่ผลการศึกษาคร้ังนี้ มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหาร

สวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ปรากฏพบขอที่มี
คาเฉล่ียนอย ผูวิจัยจึงไดนํามาเปนขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1.ดานงานฝายแบบแผนและกอสราง ผูบริหารกองชางองคการบริหารสวนตําบลแม คะตวน ควรมีการหา
แนวทางปรับปรุงแกไขโครงการและการกอสรางทางดานวิศวกรรม โดยการดูแลเอาใจใสการสงเจาหนาท่ีเขารับการ
อบรมในดานงานฝายแบบแผนและกอสรางตางๆ เชนงานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางอาคาร
ทางดานวิศวกรรม งานออกแบบรายการรายละเอียดทางดานวิศวกรรม เพ่ือตอบสนองความตองการพื้นฐาน ซึ่งกอง
ชางองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน เห็นวาเปนปจจัยสําคัญในการใหบริการของประชาชน ที่กองชางองคการ
บริหารสวนตําบลแมคะตวน ควรดําเนินการและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น  

2. ดานงานฝายโยธา ดังนั้น ผูบริหาร กองชางองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน ตองมีการปรับปรุง
แกไขในดานการจัดสถานท่ีพักผอนหยอนใน เชน สวนสาธารณะ สวนสัตว สวนหยอม ฯลฯ เพื่อตอบสนองความ
ตองการพื้นฐาน นอกจากนี้ในดานการปฏิบัติควรมีการปรับปรุงโดยมีการจัดสรรบุคลากรที่มีความรูความสามารถให
เหมาะสมกับภารกิจการปฏิบัติงานของกองชาง และควรมีการปรับปรุงแผนพัฒนาในการปฏิบัติงานกองชางองคการ
บริหารสวนตําบลแมคะตวนใหมีความชัดเจน สอดคลองกับผลประโยชนของประชาชนใหมากยิ่งขึ้น 

3. ดานงานฝายธุรการ ผูบริหารกองชางองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน ควรมีการตรวจสอบแสดง
รายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ ตองมีการปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการตรวจสอบแสดงรายการ
เกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ ลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสาร พรอมท้ังจัดใหมีชองทางในการสง
เอกสารใหดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะอํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีจะมาขออนุญาตปลูกสรางอาคาร การ รองเรียนการ
ขอความอนุเคราะหตอไป 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
จากการศึกษาวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานของกองชางองคการบริหารสวน

ตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน” เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษา ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
กองชางองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ใหมีความครอบคลุมและเกิดการ
พัฒนาใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน จึงไดเสนอแนะหัวขอในการวิจัยตอไป ดังนี้ 

1. ควรวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานของกองชางองคการบริหารสวนตําบลแมคะต
วน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ตามทัศนะของประชาชน  

2. ควรวิจัยเรื่อง ทัศนคติของประชาชนที่มีตอการบริหารงานดานการพัฒนาถนน สะพาน รางระบายน้ํา 
ขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน 

3. ควรวิจัยเรื่อง ปจจัยของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 
อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน  

4. ควรวิจัยเรื่อง ปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของกองชางองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 
อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน 
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บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน

ตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะ
เกษ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรที่อยูในพื้นท่ี องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัด
ศรีสะเกษ จํานวน 11,892 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการโดยใชสูตรการคํานวณของ ทาโร ยามาเน 
โดยวิธีแบบเจาะจง จํานวน 386 คน จํานวน เครื่องมือท่ีใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน คา t-test ,คา F-Test ผล
การศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน

ตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.60 , SD. 0.98) และเปนราย

ดาน ดานการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อยูในระดับมาก ( X = 3.67 , SD. 0.99) ดานการ

แกปญหาในขณะท่ีเกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารณภัย อยูในระดับมาก ( X = 3.53 , SD. 0.97) ตามลําดับ 
และผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ตางกัน ของ
ประชาชนโดยรวมความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในสวนจําแนกตามอายุ รายไดตอ
เดือนตางกัน โดยภาพรวมความพึงพอใจไมแตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ , ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



 
 
Abstract 

Research People’s Satisfaction with Prevention and Relief of Prueyai subdistrict 

administrative organization District Khukhan Sisaket province. The purpose is to study and 
compare the levels of people’s satisfaction with Prevention and Relief of Prueyai subdistrict 

administrative organization District Khukhan Sisaket province. The population in this 
study. The population in the area PrueYai Tambon Administration Organization Khukhan 
province of 11,892 people, the size of the sample by using a formula of Taro Yamane. By 
the way, thou shalt number of 386 drill form tools data collecting is the query statistics data 
analysis include percentage, average, and standard deviation. Testing assumptions, values, 
t-test F-Test. The study indicated that Satisfaction level of public protection and disaster 
relief. PrueYai Tambon Administration Organization Khukhan offense as a whole at a high 
level ( X = 3.60, SD. 0.98) and a side. Preparation for disaster prevention and relief. At a 
high level ( X = 3.67, SD. 0.99) to the solution while the disaster and the subsequent 
disaster. At a high level ( X = 3.53, SD. 0.97), respectively. And the results of the 
comparative analysis of public satisfaction level towards prevention and mitigation. 
PrueYai subdistrict administrative organization Tohoku district Khan AFP classified by 
sex, educational level, occupation of the public overall satisfaction differ statistically 
significant level of .05, in part, classified according to age. Revenue per month, and 
different overall satisfaction did not differ. 

Keywords : Satisfaction, Prevention and Relief

บทนํา 
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 เปนการนําแนวคิดการพัฒนาระบบการ

ปองกัน การเตรียมความพรอม และการสรางภูมิคุมกันโดยพัฒนาภูมิความรูและเสริมสรางความเขมแข็งระดับ
ชุมชน ในการเฝาระวังและรับมือกับสาธารณภัย การอยูรวมกับธรรมชาติและการสรางภูมิตานทานใหแกชุมชนตาม
แนวทาง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" รวมทั้งการนําแนวคิดการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยเพื่อปองกันภัยตาม
หลักสากลคือ "รูรับ - ปรับตัว - ฟนเร็วทั่ว - อยางยั่งยืน" (Resilience) โดยเสริมสรางความตระหนักในการลดความ
เสี่ยงตั้งแตกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย และกํากับการดําเนินการขับเคลื่อนใหเปนไปตามกรอบ
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคลองกับกรอบการดําเนินงานเซนไดเพ่ือการ
ลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 
2030) ยุทธศาสตรการดําเนินงานตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ประกอบดวย 
การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) การบูรณาการการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน (Emergency Management) การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน (Build Back Better and Safer) 
และการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย เปนแนวทางหลักในการ
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของแผน และนําไปสูความสําเร็จในการจัดการความเส่ียง จากสาธารณภัยซึ่งเปน
พื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 
2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เพื่อใหทุกหนวยงานใชแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 
2558 เปนแผนแมบท (Master Plan) ในการจัดการสาธารณภัยของประเทศ โดยเปนกรอบและทิศทางในการ
ปฏิบัติการดานสาธารณภัยใหแกประเทศไทย (แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 : ก) 
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สถานการณสาธารณภัยของประเทศไทยที่สําคัญที่เกิดขึ้นและสรางความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน มีดังนี้ (1) อุทกภัย (Flood) เปนสาธารณภัยท่ีเกิดจากฝนตกหนัก และฝนตกสะสมเปนเวลานาน ทําให
เกิดน้ํ าปาไหลหลาก น้ํ าทวมฉับพลัน น้ํ าทวมขัง และน้ํ าลนตลิ่ ง  ประชาชนไดรับความเดือดรอน ส่ิง
สาธารณประโยชน และทรัพยสินของประชาชนไดรับความเสียหายโดยมีสาเหตุหลัก ไดแก มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่
พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในชวงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปก
คลุมอ าว ไทยและภาคใต ในช วง เดือน ตุลาคมถึ งธันวาคม รองมรสุม ท่ีพาดผ านภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงหยอมความกดอากาศต่ํา และพายุหมุนเขตรอน (ดีเปรสชั่น โซนรอน และ
ไตฝุน) นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุอื่น ๆ ท่ีไมไดเกิดขึ้นจากธรรมชาติ เชน อางเก็บน้ํา เขื่อนแตก เปนตน ในระยะหลัง
ปญหาอุทกภัยเริ่มมีความรุนแรงขึ้น มีมูลคาความเสียหายสูงมากขึ้น ดังแผนภาพที่ 1 - 3 อุทกภัยท่ีมีความสูญเสีย
มากท่ีสุด คือ มหาอุทกภัย ป พ.ศ. 2554 ในพ้ืนที่ 64 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร มีผูเดือดรอน 5,247,125 
ครัวเรือนจํานวน 16,224,302 คน เสียชีวิต 1,026 คน รวมมูลคาความเสียหายสูงถึง 1.44 ลานลานบาท (2) ภัย
แลง (Drought) เกิดขึ้นเนื่องจากน้ํา น้ําฝน น้ําใตดิน หรือน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ หรืออางเก็บน้ํา มีนอยกวาปกติใน
ชวงเวลาหน่ึง โดยมีปริมาณนอยกวาที่พืช คน หรือสัตวตองการ ซึ่งเปนสภาวะการขาดแคลนน้ําอุปโภคและบริโภค 
รวมถึง น้ําเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเปนเวลานานจนกอใหเกิดความเสียหาย และสงผล
กระทบอยางกวางขวางตอชุมชน สังคม และระบบเศรษฐกิจโดยรวม และจากสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศเปนสาเหตุใหฤดูฝนสั้นขึ้น ซึ่งหมายถึงวาฤดูแลงจะยาวนานขึ้น พื้นที่ตอนบนของประเทศจะมีปริมาณฝน
ตกนอยลง ทําใหปริมาณน้ําในเขื่อนและอางเก็บน้ําทั่วประเทศมีปริมาณไมเพียงพอเพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อ
การเกษตร โดยเฉพาะพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน นอกจากนี้ความเจริญของชุมชน การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เชน 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ และจํานวนประชากรท่ีไดมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนพรอมกัน ทําใหมีความตองการ
ใชน้ําในกิจกรรมตาง ๆ ของทุกภาคสวนมากขึ้น จึงเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนนํ้าต ามมา 
(แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 : 3-4) 

ดังนั้น ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตองานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ในเรื่องกิจกรรมตาง ๆ ที่องคการ
บริหารสวนตําบลไดดําเนินการ ท้ังในเร่ืองเตรียมการปองกันและการใหความชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน ท้ัง
ในขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารณภัย เพื่อนําผลจากการวิจัยมาเปน ขอมูล ในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน

ตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร

สวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ตามปจจัยสวนบุคคล 
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 

ในการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน
ตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ดังภาพท่ี 1 
 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน

ตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชากรที่อยูในพื้นท่ี องคการบริหารสวนตําบล ปรือใหญ อําเภอขุขันธ 

จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 11,892 คน 
กลุมตัวอยาง ไดแก ประชากรที่อยูในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบล ปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะ

เกษ กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการสูตรการคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1973 : 125) โดย
วิธีแบบงายดวยการสุมดวยความบังเอิญ จํานวน 386 คน  

 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยในครั้งนี้เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของ

ประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะ
เกษ ซ่ึงแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ไดแก 

 
 

ปจจัยพื้นฐานบุคคล 
- เพศ     
- อายุ 
- ระดับการศึกษา      
- อาชีพ 
- รายได 

 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ
บริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ 

จังหวัดศรีสะเกษ 
1.  ดานการเตรียมการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
2.  ดานการแกปญหาในขณะที่เกิดภัยและ
ภายหลังการเกิดสาธารณภัย 
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สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
ตอเดือน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามโดยใช Likert’s 
scale เปนมาตรวัด ลักษณะของขอความที่ใชมีลักษณะเชิงบวก มีเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับ  

เมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว จะใชคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางแบงระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอ ขุขันธ จังหวัดศรี
สะเกษ ออกเปน 5 ระดับคือ  

4.50 - 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด 
3.50 - 4.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ระดับมาก 
2.50 - 3.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 
1.50 - 2.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ระดับนอย 
1.00 - 1.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ระดับนอยที่สุด 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล 
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 
5. การวิเคราะหขอมูล 

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. คารอยละ เพ่ือวิเคราะหลักษณะสวนบุคคล ของประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางท่ีอาศัยในเขตพื้นท่ี
องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จงัหวัดศรีสะเกษ 

2. คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 

3. คา t-test เพื่อเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคล 2 กลุม ท่ีมีตอความพึงพอใจของประชาชนตองาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 

4. คา F-Test เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลมากกวา 2 กลุมท่ีมีความพึงพอใจของประชาชนตองาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. สรุปผลการวิจัยคร้ังนี้ ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เพศชาย จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 53.89 

เพศหญิง จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 46.11 อายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26.94 
อายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 25.36 อายุมากกวา 51 ป จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 
24.61 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 39.38 ระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 125 
คน คิดเปนรอยละ 32.38 ระดับปริญญาตรี จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 27.72 อาชีพรับจาง จํานวน 116 คน 
คิดเปนรอยละ 30.05 อาชีพเกษตรกร จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 29.02 และอาชีพคาขาย/งานอิสระ จํานวน 
89 คน คิดเปนรอยละ 23.06 รายไดตอเดือน ต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 26.42 รายไดตอ
เดือน 15,001-20,000 บาท จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 25.39 รายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท จํานวน 
94 คน คิดเปนรอยละ 24.35 ตามลําดับ 

2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล

ปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.60 , SD. 0.98) และเปนรายดาน 

ดานการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อยูในระดับมาก ( X = 3.67 , SD. 0.99) ดานการแกปญหาใน

ขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารณภัย อยูในระดับมาก ( X = 3.53 , SD. 0.97) ตามลําดับ 
2.1.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร

สวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ดานการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความรวดเร็วและความชัดเจน เชน เว็บไซต สายดวน ฯลฯ มา

ใชเปนชองทางในการรับแจงปญหาหรือการขอความชวยเหลือเมื่อเกิดภัย อยูในระดับมาก ( X = 3.98 , SD. 0.87) 

รองลงมา มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผน เพ่ือใหมีความพรอมรับสาธารณภัย อยูในระดับมาก ( X =3.82 , SD. 
0.89) การใหความชวยเหลือผูประสบภัยขององคการบริหารสวนตําบลมีความสะดวกรวดเร็วและมีขั้นตอนท่ีไม

ยุงยากซับซอน อยูในระดับมาก ( X = 3.77 , SD. 0.79) มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ เครื่องใชตางๆ ในการ
ดําเนินการปองกันภัยแลงมีความทันสมัยไดมาตรฐานและมีสภาพท่ีพรอมใชงานไดทันทีที่มีการรองขอ และ มีการ

ฝกอบรมเก่ียวกับวิธีการปองกันภัยธรรมชาติใหแกประชาชนในพื้นท่ี อยูในระดับมาก ( X = 3.75 , SD. 0.93) มีการ

ใหความรู ในเรื่องการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย อยูในระดับมาก ( X = 3.71 , SD. 0.84) อบต. มีการ
จัดเตรียมน้ํามันเช้ือเพลิงสํารองไวใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัยทันทีที่มีการรองขอ อยู

ในระดับมาก ( X = 3.71 , SD. 1.02) มีจํานวนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัยมีความเพียงพอ 

อยูในระดับมาก ( X = 3.70 , SD. 0.98) และ ลําดับสุดทาย มีการวางแผนและคูมือปฏิบัติการโดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ระดับทองถิ่น อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.28 , SD. 1.28) 
2.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล

ปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ดานการแกปญหาในขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารภัย โดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.56 , SD. 0.93) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ เจาหนาท่ีใหความชวยเหลือ อยูในระดับ

มาก ( X = 3.88, SD. 0.93) มีขั้นตอนและวิธีการในการเบิกจายงบประมาณในการชวยเหลือผูประสบภัยมีความ

รวดเร็วและทันตอเวลา อยูในระดับมาก ( X = 3.83 , SD. 0.94) งบประมาณในการดําเนินการปองกันภัยในพ้ืนที่

และการใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยมีความเพียงพอ อยูในระดับมาก ( X = 3.80 , SD. 0.90) การฟนฟู
บูรณะและการพัฒนาการชวยเหลือหลังจากภัยพิบัติที่จะชวยใหชุมชนที่ประสบภัยกลับสูสภาพเดิม อยูในระดับมาก 
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( X = 3.68 , SD. 0.86) อบต. มีการจัดสงสิ่งของท่ีไดรับบริจาค(ถุงยังชีพ)ใหกับประชาชนผูประสบภัยดวยความ

ทั่วถึงยุติธรรมเทาเทียมกันและไมมีปญหาการเลือกปฏิบัติ อยูในระดับมาก ( X = 3.65 , SD. 0.98) อบต.มีระบบรับ

ฟงความคิดเห็นของประชาชนและนํามาปรับปรุงการใหการดําเนินงานดานสาธารณภัย อยูในระดับมาก ( X = 3.60 
, SD. 0.89) และลําดับสุดทาย มีการไดรับความชวยเหลือในการขนยายสิ่งของไดทันทวงที อยูในระดับปานกลาง (
X = 3.02 , SD. 1.03) 

3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายไดตอเดือน 

3.1.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
สวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตาม เพศตางกัน ของประชาชนที่มีเพศตางกันโดยรวม
ความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการแกปญหา
ในขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารณภัย มีความพึงพอใจท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

3.2 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามอายุตางกัน โดยภาพรวมความพึงพอใจไม
แตกตางกัน 

3.3 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทา สาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามระดับการศึกษาตางกัน โดยภาพรวมความพึง
พอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการเตรียมการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ดานการแกปญหาในขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารณภัย มีความพึงพอใจที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือทําการเปรียบเทียบรายคูระดับความพึงพอใจของประชาชนตอ
งานปองกันและบรรเทา สาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน ดานการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความพึงพอใจแตกตางกัน 3 คู ไดแก คูที่ 1 
กลุมระดับการศึกษามัธยมศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  คูที่ 2 กลุมระดับ
การศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มีคาเฉลี่ยนอยกวา ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี และ คูที่ 3 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีคาเฉลี่ยนอยกวา ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และดานการ
แกปญหาในขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารณภัย มีความพึงพอใจแตกตางกัน 4 คู ไดแก คูที่ 1 กลุมระดับ
การศึกษามัธยมศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.  คูที่ 2 กลุมระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยกวา ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  คูที่ 3 ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มี
คาเฉลี่ยมากกวา ระดับการศึกษาปริญญาตรี และ คูที่ 4 ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีคาเฉลี่ยนอยกวา ระดับ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

3.4 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามอาชีพตางกัน โดยภาพรวมความพึงพอใจ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการเตรียมการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ดานการแกปญหาในขณะท่ีเกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารณภัย มี ความพึงพอใจแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือทําการเปรียบเทียบรายคูระดับความพึงพอใจของประชาชนตองาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตาม
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อาชีพตางกัน ดานการเตรียมการปองกันและบรรเทา สาธารณภัย มีความพึงพอใจแตกตางกัน 1 คู ไดแก คูที่ 1 
กลุมอาชีพเกษตรกร มีคาเฉลี่ยมากกวา กลุมอาชีพคาขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และดานการแกปญหาใน
ขณะท่ีเกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารณภัย มีความพึงพอใจแตกตางกัน 3 คู ไดแก คูที่ 1 กลุมอาชีพเกษตรกร มี
คาเฉลี่ยนอยกวา กลุมอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ คูที่ 2 กลุมอาชีพคาขาย/งานอิสระ มีคาเฉลี่ยนอยกวา กลุม
อาชีพรับจาง คูที่ 3 กลุมอาชีพคาขาย/งานอิสระ มีคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05  

3.5 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทา สาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามรายไดตอเดือนตางกัน โดยภาพรวมความพึง
พอใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

อภิปรายผล 
ระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลปรือ

ใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของชวฤทธ์ิ บริสุทธิ์ 
(2551, บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลลาดชิด  
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการขององคการบริหาร
สวนตําบลลาดชิด อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดาน
งบประมาณ และดานบุคลากร สวนดานการวางแผนและดานบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

ดานการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก มีการนําเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย มีความรวดเร็วและความชัดเจน เชน เว็บไซต สายดวน ฯลฯ มาใชเปนชองทางในการรับแจงปญหาหรือ
การขอความชวยเหลือเมื่อเกิดภัย มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผน เพ่ือใหมีความพรอมรับสาธารณภัย การให
ความชวยเหลือผูประสบภัยขององคการบริหารสวนตําบลมีความสะดวกรวดเร็วและมีขั้นตอนทีไ่มยุงยากซับซอน ซึ่ง
ไดมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ เครื่องใชตางๆ ในการดําเนินการปองกันภัยแลงมีความทันสมัยไดมาตรฐาน
และมีสภาพที่พรอมใชงานไดทันทีที่มีการรองขอ และ มีการฝกอบรมเกี่ยวกับวิธีการปองกันภัยธรรมชาติใหแก
ประชาชนในพ้ืนที่ มีการใหความรู ในเร่ืองการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลมีการ
จัดเตรียมน้ํามันเช้ือเพลิงสํารองไวใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัยทันทีที่มีการรองขอ ซ่ึง
มีจํานวนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัยมีความเพียงพอ และ ลําดับสุดทาย มีการวางแผนและ
คูมือปฏิบัติการโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับทองถิ่น อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของพรสรวง  
เถาตะกู (2550 , บทคัดยอ) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา 1) ความรูเกี่ยวกับงาน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ความภาคภูมิใจในตนเอง การไดรับการสนับสนุนจากศูนย อปพร. เทศบาล
ตําบล การทํางานเปนทีมและการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยูในระดับมาก 

ดานการแกปญหาในขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารภัย โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ไดแก 
เจาหนาที่ใหความชวยเหลือ มีขั้นตอนและวิธีการในการเบิกจายงบประมาณในการชวยเหลือผูประสบภัยมีความ
รวดเร็วและทันตอเวลา ไดจัดงบประมาณในการดําเนินการปองกันภัยในพ้ืนที่และการใหความชวยเหลือประชาชน
ผูประสบภัยมีความเพียงพอ การฟนฟูบูรณะและการพัฒนาการชวยเหลือหลังจากภัยพิบัติที่จะชวยใหชุมชนท่ี
ประสบภัยกลับสูสภาพเดิม และองคการบริหารสวนตําบล มีการจัดสงสิ่งของท่ีไดรับบริจาค(ถุงยังชีพ)ใหกับ
ประชาชนผูประสบภัยดวยความท่ัวถึงยุติธรรมเทาเทียมกันและไมมีปญหาการเลือกปฏิบัติ  องคการบริหารสวน
ตําบลมีระบบรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและนํามาปรับปรุงการใหการดําเนินงานดานสาธารณภัย และลําดับ
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สุดทาย มีการไดรับความชวยเหลือในการขนยายสิ่งของไดทันทวงที อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ รณชัย มณีอินทร และสุวัลลีย เปยมปติ (2553) ไดทําการศึกษา บทบาทขององคการบริหารสวน
ตําบลกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในจังหวัดสุพรรณบุรี การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ
ปญหาและขอเสนอแนะในการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัด
สุพรรณบุรี โดยใชขอมูลจากแบบสอบถามนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 87 คน ผลการศึกษาพบวาสวน
ใหญมีการเตรียมความพรอมกอนเกิดสาธารณภัย โดยใหคนในชุมชนมีสวนรวมวางแผน จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะ
กิจ เพื่อจัดเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ขณะเกิดสาธารณภัยนายกองคการบริหารสวนตําบลดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการศูนย ฯ มีการแจงเตือนภัย เขาระงับภัย และชวยเหลือผูประสบภัย หลักจากสาธารณภัยสิ้นสุดลงมีการ
สํารวจและซอมแซมสาธารณูปโภคที่เสียหาย การฟนฟูสภาพจิตใจผูประสบภัยแตปญหาที่พบองคการบริหารสวน
ตําบลสวนใหญยังขาดแคลนงบประมาณ วัสดุอุปกรณกูภัย บุคลากรที่มีความรู ขอเสนอแนะขององคการบริหารสวน
ตําบลตองการไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้น การสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ รวมถึงการอบรมเจาหนาที่ดวย 

4. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดตอเดือน พบวา จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ตางกัน ของประชาชนโดยรวมความพึง
พอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในสวนจําแนกตามอายุ รายไดตอเดือนตางกัน โดยภาพรวม
ความพึงพอใจไมแตกตางกัน ซึ่งผลงานวิจัยตางกับนางสาวงามศิลป แหสถิต (2553) การมีสวนรวมของอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตําบลศรีวิลัย อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ผล
การศึกษา พบวา อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนท่ีมีเพศ แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยรวมและเปนรายดาน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนท่ีมี อายุ รายได ระดับการศึกษาและ
ระยะเวลาในการเปนสมาชิก แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือนในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตําบลศรีวิลัย อําเภอเสลภูมิ ไมแตกตางกัน และ ผลงานของสมเดช มา
บางยาง 2550: ความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลบานชัฏปาหวาย 
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาวิจัย พบวา ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคล ซ่ึง
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ไมทําใหประชาชนมีความ พึงพอใจตองานปองกันและ
บรรเทา สาธารณภัยแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 
1. ดานการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรใหทางองคการบริหารสวนตําบลมีการจัดเตรียม

น้ํามันเชื้อเพลิงสํารองไวใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัย และควรมีจัดฝกอบรมใหความรู
แกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัย มีการวางแผนและคูมือปฏิบัติการโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ระดับทองถิ่นดวย 

2. ดานการแกปญหาในขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารภัย ทางองคการบริหารสวนตําบลควรจัด
ใหมีการสนับสนุนการจัดสงสิ่งของที่ไดรับบริจาค(ถุงยังชีพ)ใหกับประชาชนผูประสบภัยดวยความทั่วถึงยุติธรรมเทา
เทียมกันและไมมีปญหาการเลือกปฏิบัติ  องคการบริหารสวนตําบลควรจัดใหมีระบบรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนและนํามาปรับปรุงการใหการดําเนินงานดานสาธารณภัย และควรจัดใหมีการชวยเหลือในการขนยาย
สิ่งของไดทันทวงที ตอการเกิดเหตุดานสาธารณภัย 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ศึกษาความพึงพอใจจากประชาชนที่อาศัยอยูในเขตในองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล อื่น ๆ ท่ีมี

ตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่นั้น เพื่อนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบกับการศึกษาในครั้งนี้วา 
เหมือน หรือแตกตางกันอยางไร และนําผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการ
บรหิารสวนตําบลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ศึกษาจากผูนําทองถิ่นในตําบล เชน กํานัน ผูใหญบาน และผูนํากลุมตาง ๆ และวัดความแตกตางใน
ดานอื่น ๆ ดวย เพื่อนําผลการศึกษามาปรับปรุงการปฏิบัติงานปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม  
จังหวัดมหาสารคาม 

The Administration, according to the good governance of subdistrict administrative 
organization Kaen. Amphoe wapi pathum Maha sarakham province. 

ผูวิจัย อรัญณีย  จุกหอม 
สาขาวชิา รัฐประศาสนศาสตร สถาบนัการศึกษา มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สืบสุข 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม 

จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของ องคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม 2)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคามจําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล 3)เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร
สวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประชาชนขององคการบริหาร
สวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 6,608 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของทาโร 
ยาโมเน ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 378 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีแบบงาย เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา t-
test, F-test  

ผลการศึกษา พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาป
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูใน
ระดับมาก เมื่อเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยปรากฏ ดานหลักความมีสวนรวม คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 
รองลงมา ดานหลักความคุมคาคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 ดานหลักความโปรงใส คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 ดานหลักความ
รับผิดชอบ คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 ดานหลักนิติธรรม คาเฉลี่ยเทากับ 3.89 และดานหลักคุณธรรม คาเฉลี่ยเทากับ
3.87 ตามลําดับ สําหรับผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดาน 
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ ระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน พบวา โดยภาพรวมไมแตกตาง
กัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การจําแนกตามตัวแปรดานอายุ มีความคิดเห็นแตกตางในดานนิติธรรม และหลัก
ความคุมคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆไมแตกตางกัน 

คําสําคัญ : การบริหารงาน,หลักธรรมาภิบาล,องคการบริหารสวนตําบลแคน  
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Abstract 
The research objective is 1) to study the level of public opinion towards the 

Administration based on the principles of good governance of subdistrict administrative 
organization, Amphoe wapi pathum Maha sarakham province Canterbury 2) for a 
comparative study on the management principles of good governance of subdistrict 
administrative organization Amphoe wapi pathum Maha sarakham Kaen province. 
classified by the personal factor 3) to study the problems and obstacles in management 
according to the principles of good governance of subdistrict of Amphoe wapi pathum 
administrative organization Maha sarakham Kaen. province. The population used in this 
research Subdistrict administrative organization of the people of Amphoe wapi pathum 
Maha sarakham Kaen. province. The number of people assigned the size of 6,608 samples 
of taro pharmaceutical modules allowed the number 378 samples, sampling and research 
people come by a simple method. Information gathering tools is the query statistics data 
analysis include percentage frequency values, average, standard deviation, and t-test values, 
F-test. 

The study found that the management according to the principles of good 
governance of subdistrict of Amphoe wapi pathum administrative organization Maha 
sarakham Kaen province. On many levels. The average equivalent to 3.97, considering the 
list of sides, found that all sides very level. When ranked by average descending appear. 
Primary-side average engagement equal to 4.10 secondary Core value an average value 
equal to the primary-side transparency 4.03 average equal to 3.99 core responsibilities, the 
average is equal to the average of 3.93 side equal to 3.89 and the ethics value average 3.87 
respectively. For the comparative study of the results of the public opinion to work 
according to the principles of good governance of subdistrict of Amphoe wapi pathum 
administrative organization Maha sarakham Kaen. province. Classified according to sex, 
age, marital status, personal side, marital status, education level, occupation, and the 
average income per household, found that overall, there is no difference. When considering 
the side list, find that distinguish the age variables. There are different opinions in the field 
of rule of law and core value is significant at the .05 level, the statistical section of the other 
side is no different 

Keywords : Administration, Governance, Subdistrict Administrative Organization 
Kaen.,

บทนํา 
ปจจุบันสถานการณของสังคมไทย ไดมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคตามสมัยของโลกโดยเฉพาะ อยางยิ่งใน

ขณะนี้ ซึ่งเปนยุคของกระแสแหงโลกาภิวัตนทําใหเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วไปตามอิทธิพลของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนผลรวมไปถึง การ
ถายทอดขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วสูประชาชน แตระบบการบริหารงาน ทั้งภาครัฐ  และเอกชนเกิดความไม
สอดคลอง และทันตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจึงทําใหสังคมโลกหันกลับมามองถึงสาเหตุปญหาที่แทจริง ในการ
บริหารของแตละประเทศที่มีผลกระทบตอดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งสงผลตอองคการอ่ืนๆ อยาง
มากมาย การบริหารเปนเรื่องท่ีสําคัญยิ่งตอการดําเนินงานขององคกรเพราะเปนเครื่องมือที่ชี้ใหเห็นถึงความสําเร็จ 
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และความลมเหลวความมีประสิทธิภาพ หรือความไรประสิทธิภาพขององคการ ในปจจุบันการบริหารจัดการมีความ
สลับซับซอนกวาในอดีตแตการบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐยังอยูในชวงปรับตัว และยังคุนเคยอยูกับการใช
รูปแบบการบริหารจัดการที่เปนการบริหารจัดการแบบแยกสวน (Fragment Administration) ผลลัพธก็คือ
หนวยงานแตละหนวยและบุคคลแตละบุคคลตางก็มุงทางานเฉพาะสวนของตน ไมไดมุงเนนใหมีการประสานงาน
และบูรณการกับหนวยงานหรือบุคคลอื่นๆ ทําใหการบริหารไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาท่ีควร(นิยม รัฐ
อมฤต,2550 : 64) 

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good governance) เปนแนวคิดสากล ท่ีไดนํามาใชใน
สังคมไทยโดยมีความหมายรวมถึงระบบโครงสรางกระบวนการตางๆ ที่วาง กฎเกณฑความสัมพันธระหวาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศเพ่ือที่ภาคตางๆ ของ สังคมจะพัฒนาและอยูรวมกันอยางสันติสุข 
เปาหมายของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีคือ การพัฒนาและอยูรวมกันอยางสันติสุขของทุกภาคในสังคมกลาว
อีกนัยหนึ่งคือ การสรางความเปนธรรมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับทุกภาคในสังคมไมใชภาคใดภาค
หนึ่ง และหลักธรรมาภิบาลก็ไดกลายเปนมาตรฐานสากลที่องคการและหนวยงานท่ัวไปตองการให เกิดขึ้น ธรรมาภิ
บาลเปนหลักการที่เปนกุญแจสําคัญประการหนึ่งที่จะนําไปสูความสําเร็จในการฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศกําลังพัฒนาและกลุมประเทศยากจน ในมาตรา 3/1 แหง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนกฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการไดวางกรอบแนวทางการบริหาร
ราชการไววา “การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ี
ไมจําเปน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน”
และเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบ ทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมี
ประกาศใชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 
10 ตุลาคม 2546 โดยเนื้อหาเปนการกําหนดแนวทางการบริหารราชการเพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคใน
การบริหารราชการ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวพระราชกฤษฎีกานี้ 
โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการและอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย,2550)  

รัฐบาลไดมีการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นมากขึ้นประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2542 การปกครองตนเองโดยรูปแบบการปกครองสวน
ทองถิ่น (Local self government) เปนจุดมุงหมายสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาประเทศและมีความสําคัญอยาง
ยิ่งตอการบริหารงานพัฒนาชนบทใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันเพ่ือใหทองถิ่นสามารถพึ่งตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งยังเปนศูนยกลางในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอันเปนการเสริมสรางความ 
เขมแข็งใหแกทองถิ่นและประเทศชาติโดยรวม โดยองคการบริหารสวนตําบลมีความสําคัญตอชุมชนในลักษณะที่
เปนองคกรพื้นฐานของทองถิ่นและเปนกลไกที่สําคัญตอการบริหารการพัฒนาระดับตําบลทั้งในทางทฤษฏีและ
ในทางปฏิบัติ ในทางทฤษฏีมีความเชื่อวาองคการบริหารสวนตาํบลมีแนวโนมวาจะมีศักยภาพสูงในการพัฒนาชนบท
เปนองคกรที่มีพลังของประชาชนในทองถิ่นอยูใกลชิดกับประชาชนและทรัพยากรตางๆ ในชนบทจึงนาจะรูปญหา
ความตองการที่แทจริงรวมทั้งแนวทางแกไขปญหาไดเปนอยางดีอันจะสงผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
การพัฒนาดานเศรษฐกิจสังคม การเมืองและสิ่งแวดลอมในชุมชน (สถาบันพระปกเกลา,2556) 
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การนําพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 บังคับใชไปแลว พบวามีการ
รองเรียนและตรวจพบการทุจริตคอรรัปชั่นหลายรูปแบบ ในองคการบริหารสวนตําบล ดวยเหตุผลดังกลาว  ทําให
เกิดปญหาในการบริหารองคการบริหารสวนตําบล เปนเหตุใหการบริหารการปกครองสวนทองถิ่นหยอน
ประสิทธิภาพไมสามารถพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนาตามเจตนารมณของการกระจายอํานาจ สงผลใหสังคมเกิด
ความเคลือบแคลงใจในกระบวนการกระจายอํานาจ อีกทั้งยังเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น ความไมโปรงใสในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ที่ไมไดผานการรองเรียนหรือไมไดรับการตรวจสอบจากหนวยงานตาง ๆ 
ยังมีอีกมาก ซ่ึงลวนเปนปญหาสําคัญที่ตองเรงดําเนินการแกไข สิ่งทาทายองคการบริหารสวนตําบลอยูในขณะนี้ คือ
การปรับกลยุทธ ทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ใหไปสูการเปนขาราชการ
ยุคใหม ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ควรตระหนักถึงการดูแล 
บําบัดทุกข บํารุงสุข แกพี่นองประชาชนในทองถิ่นอยางดียิ่ง ปกปก รักษา เปนที่พึ่ งยามทุกข สรางความสุขใหแก
ราษฎรอยางทั่วถึงรอบดาน มุงปฏิบัติงานเพื่อเปาหมาย คือ การพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนา สรางชุมชนให
เขมแข็งมุงการกระจายอํานาจ ปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีคุณภาพชีวิตความ
เปนอยูที่ดี (อิสมาแอล โตงนุเย,2557 : 1) 

องคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขนาดกลาง มีงบประมาณในการบริหารงานรวมทุกประเภทท้ังปงบประมาณพ.ศ. 2552 จํานวน 33.803.818 บาท 
(องคการบริหารสวนตําบลแคน. 2559 : 2) สําหรับสภาพปญหาและผลการดําเนินงาน ในดานการบริหารนั้นมี
ปญหาตาง ๆ คือ การขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานทุกขั้นตอนประชาชน บุคลากรขาดความรู
ความชํานาญในการทํางาน ไมมีการสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมเครื่องใชเทคโนโลยีไมเพียงพอ ประกอบกับ
ประชาชนขาดความรูที่แทจริงในเวทีประชาธิปไตยขาดการรณรงคประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของหนวยงาน 
การจัดทําโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ โดยไมมีการประเมินผลของความคุมทุน ความคุมคาของงบประมาณ 
ตอบสนองตอกลุมฐานเสียงของผูบริหาร หรือเพื่อวัตถุประสงคบางอยางเอ้ือประโยชนใหกับตัวเองหรือพวกพองเปน
ตน(องคการบริหารสวนตําบลแคน.2559 : 11) 

ดวยเหตุผลขางตน ผูศึกษาจึงตองการที่จะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเปนขอมูลและแนวทางใน
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ใหมีประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลเพ่ิมมากข้ึน เพื่อ
ประโยชนตอองคกรและเพื่อประโยชนสุขของประชาชนและสังคมไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ  องคการ

บริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอ

วาปปทุม จังหวัดมหาสารคามจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ องคการบริหารสวนตําบล

แคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
 
 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยไดนําเอามาเปนกรอบแนวความคิดการศึกษาการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยได
นําแนวคิดของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น (2557) หลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประกอบดวย 6 ดาน หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ 
และดานหลักความคุมคา ซึ่งประกอบดวยตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน (Independent Variable) และตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) ดังภาพประกอบท่ี 1 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)โดยใชวิธีสํารวจมุงศึกษาการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ประชากรที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ ประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 378 คน ซ่ึงได
จากการกําหนดขนาดของตัวอยางดวยใชสูตรของYamane. (1967)เครื่องมือใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 
(Questionnaire)ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวไดสรางขึ้นตามวัตถุประสงคและตามกรอบแนวคิดการวิจัยซึ่งมีขั้นตอน
การสรางแบบสอบถาม และเนื้อหาของแบบสอบถาม  

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากตําราเอกสาร บทความ ทฤษฎีเกี่ยวกับ ทฤษฎี 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล(Good 
governance) พระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 การกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พรอมกับนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของใหครอบคลุมความมุงหมายของการวิจัย เพื่อเปนแนวทาง
ในการสรางแบบสอบถาม 

2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการ
แกไข ปรับปรุง เพื่อใหอานแลวมีความเขาใจงายและชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพการสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5.  อาชีพ 
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ประกอบดวย  
1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปรงใส 
4. หลักความมีสวนรวม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุมคา 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

��	

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



 
 

3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 
ชุดเพื่อนําไปหาคาความเชื่อม่ัน โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cornbach Coefficient) 
พบวา คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ .9086 

4. นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงนายกองคการบริหารสวนตําบลแคน 

อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคามเพ่ือขอความอนุเคราะห ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน จํานวน 17 ชุมชน 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม 

2. ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีลงรหัสแบบสอบถามแลว ไปแจกจายยังประชากรท่ีเปนผูนําและประชาชน 
ในเขตความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคามขอความรวมมือตอบ
แบบสอบถาม เมื่อครบกําหนด 15 วัน ผูวิจัยไดดําเนินการจัดเก็บแบบสอบถามดวยตนเองและไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมาครบตามจํานวนประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
จํานวน378 ชุด 

3. นําแบบสอบถามที่ไดรับมาสํารวจความสมบูรณ ครบถวนของเนื้อหาในแบบสอบถามแลวจัดหมวดหมู
ขอมูลจากแบบสอบถาม เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ทางผูวิจัยไดดาํเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของ

แบบสอบถาม 
2. ทําการลงรหัสแลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรและทําการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงไดคํานวณคาสถิติตางๆ จากขอมูลใน
แบบสอบถาม 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

ขั้นพื้นฐานและการประมวลผล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ เพ่ือวิเคราะหคาสถิติดังนี้ 
1. คาสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics Method)ประกอบดวยคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชสําหรับเปรียบเทียบเพื่อดูการกระจายของตัวแปร และเพ่ือนําเสนอขอมูลทั่วไปของ
กลุมตัวอยางในแตละหมวดหมูของตัวแปรในรูปแบบตารางวิเคราะห 
  2. คาสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Method) ประกอบดวยการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 
ไดแก ประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคามจํานวน 2 กลุมใชการ
ทดสอบดวยคา t-test สวนที่มากกวา 2 กลุมขึ้นไป ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) 
โดยการทดสอบคาเอฟ (F-test) เมื่อมีนัยสําคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูภายหลัง 

3. แบบสอบถามตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน 
อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด (Open End) โดยการวิเคราะหแบบ
สรุปตีความ และอธิบายเชิงวิเคราะห 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
การนําเสนอสรุปผลการวิจัย ผูวิจัยขอนําเสนอเปนภาพรวม และขอสรุปผลการวิจัยที่เปนไปตาม

วัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว ตามลําดับดังนี้ 
1. ผลการศึกษาพบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เพศชาย มีอายุ 31-40 ปมีสถานภาพสมรส

สมรส มีระดับการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนตน มีอาชีพเกษตรกร มีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน 15,001–20,000
บาท และรายไดตั้งแต 25,001 บาทขึ้นไป  

2. ผลการศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาป
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคามโดยรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อเรียงอันดับตามคาเฉลี่ ยจากมากไปหานอยปรากฏ ดาน
หลักความมีสวนรวม คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 รองลงมา ดานหลักความคุมคาคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 ดานหลักความ
โปรงใส คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 ดานหลักความรับผิดชอบ คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 ดานหลักนิติธรรม คาเฉลี่ยเทากับ 
3.89 และดานหลักคุณธรรม คาเฉลี่ยเทากับ3.87 ตามลําดับ 
 3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน 
อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล พบวา เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา จําแนกตามตัวแปรดาน
อายุ ในดานหลักนิติธรรมและดานหลักความคุมคา เทานั้นท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สวนดานอ่ืนๆไมแตกตางกัน 
 4. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอ
วาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม พบวา ขอเสนอแนะอ่ืนๆในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร
สวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคามแยกได 6 ดานแตละดานเรียงลําดับจากความถี่จากมากไปนอย
ดังนี้ดานหลักนิติธรรม องคการบริหารสวนตําบลแคน ควรมีความเครงครัดในเรื่องของการใชในเรื่องของหลักนิติ
ธรรมคือการปฏิบัติงานทุกอยางนั้นเปนไปตามกฎระเบียบจํานวน 10 คน ดานหลักคุณธรรม ควรหลักนํามาใชกับ
การกําหนดแนวปฏิบัติและการรณรงคใหปฏิบัติของพนักงานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลแคน ให
ปฏิบัติโดยยึดหลักความถูกตองความดีงามมีความซื่อสัตยสุจริตจริงใจขยันอดทนและมีระเบียบวินัยจํานวน 15 คน
ดานหลักความโปรงใส องคการบริหารสวนตําบลแคน ควรมีการทําแผนทําโครงการการรับหนังสือรองเรียนตางๆรับ
หนังสือรองเรียนและเมื่อดําเนินการตามกฎหมายแลวเสร็จควรแจงใหผูรองเรียนรับทราบถึงผลดําเนินการตาม
หนังสือรองเรียนดังกลาว จํานวน 20 คนดานหลักความมีสวนรวม องคการบริหารสวนตําบลแคน ควรมีการเปดเผย
ขอมูลที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ีเขาใจงายประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกเชนการแบง
งานหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่การเบิกจายเงินทุกประเภทของสํานักงาน จํานวน 18 คนดานหลักความ
รับผิดชอบ องคการบริหารสวนตําบลแคน ควรการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและรวมขอความเห็นใน
การตัดสินใจในโครงการกิจกรรมตางๆขององคการบริหารสวนตําบลแคน เชน การตรวจสอบโครงการกอสราง 
จํานวน 27 คนดานหลักความคุมคา องคการบริหารสวนตําบลแคน ควรนําหลักความคุมคามาใชในการบริหาร
งบประมาณการบริหารอาคารสถานท่ีวัสดุอุปกรณโดยยึดหลักท่ีวาจะตองบริหารจัดการและใชงบประมาณ
ทรัพยากรที่มีอยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวมมีการรณรงค จํานวน 25 คน 
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อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาถึงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาป

ปทุม จังหวัดมหาสารคาม สามารถอภิปรายผลดังนี้ 
1. ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก- ธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมากสอดคลองกับงานวิจัย
ของบวร วิเศษสุนทร (2550 : 95-99) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนตอการนําหลักธรรมาภิ
บาลมาใชในองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในองคการบริหารสวนตําบลโดยรวมอยูในระดับมาก 
 2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดาน เพศ 
อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ ระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ตัวแปรดานอายุ มีความคิดเห็นแตกตางในดานนิติธรรม และหลักความคุมคา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆไมแตกตางกัน อาจสืบเนื่องมาจากองคการบริหารสวนตําบลแคน ไดมี
การใหความรูความเขาใจกับประชาชนในการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล อยางครอบคลุมโดยการ
ประชาสัมพันธ ผานแผนพับ อบรมใหความรู  ปลูกฝงผูนําชุมชน จึงเปนผลใหประชาชนท่ีมีสถานภาพสวนบุคคล
แตกตางกัน แตมีความคิดเห็นไมแตกตางกันสอดคลองกับงานวิจัย ทรงชัย นกขม้ิน (2552) ไดทําการศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลใน
จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นตอระดับความเปนธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล
ไมแตกตางกัน สวนประชาชนท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอระดับความเปนธรรมาภิบาลแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 

3. ผลศึกษา พบวา ขอเสนอแนะอื่นๆในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม แยกได 6 ดานแตละดานเรียงลําดับจากความถ่ีจากมากไปนอย 
ไดแก ดานหลักนิติธรรม องคการบริหารสวนตําบลแคน ควรมีความเครงครัดในเรื่องของการใชในเรื่องของหลักนิติ
ธรรมคือการปฏิบัติงานทุกอยางนั้นเปนไปตามกฎระเบียบ ดานหลักคุณธรรม ควรหลักนํามาใชกับการกําหนดแนว
ปฏิบัติและการรณรงคใหปฏิบัติของพนักงานและเจาหนาท่ี ดานหลักความโปรงใส องคการบริหารสวนตําบลแคน
ควรมีการทําแผนทําโครงการการรับหนังสือรองเรียนตางๆรับหนังสือรองเรียนและเม่ือดําเนินการตามกฎหมายแลว
เสร็จ ดานหลักความมีสวนรวม องคการบริหารสวนตําบลแคน ควรมีการเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนอยาง
ตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ีเขาใจงายประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกเชนการแบงงานหนาท่ีความรับผิดชอบ 
องคการบริหารสวนตําบลแคน ควรการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและรวมขอความเห็นในการตัดสินใจ
ในโครงการกิจกรรมตางๆขององคการบริหารสวนตําบลแคน เชน โครงการกอสราง ดานหลักความคุมคา ควรนํา
หลักความคุมคามาใชในการบริหารงบประมาณการบริหารอาคารสถานท่ีวัสดุอุปกรณโดยยึดหลักที่วาจะตองบริหาร
จัดการและใชงบประมาณทรัพยากรที่มีอยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวมมีการรณรงค สอดคลอง
กับงานวิจัยของจตุพร ผองสุข (2550) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตําบลโคกสวาง อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษาพบวา ปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล ปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
พบวา การบริหารงบประมาณ ไมโปรงใส การแกไขปญหาไมทันตอความตองการของประชาชน สวนขอเสนอแนะ
เก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อบต. ควรจัดสรรงบประมาณอยางเปนธรรม ควรแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนอยางรวดเร็ว ควรจัดเวทีประชาคมเพ่ือรับฟงปญหาและความตองการของประชาชน รักษา
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สัญญาที่ใหไวกับประชาชน โดยสรุประชาชนในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง อําเภอหนองพอก 
จังหวัดรอยเอ็ด เห็นวาองคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับปานกลาง 
โดยประชาชนท่ีมีรายไดแตกตางกัน มีความเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตําบลโคกสวางแตกตางกัน ซึ่งขอสรุปที่ไดสามารถใชประโยชนตอการปรับปรุงบริหารประชาชน 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
จากการศึกษาพบวาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาป

ปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ๆ มีคาเฉลี่ยที่นอย 
ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้  

1. ดานหลักนิติธรรม องคการบริหารสวนตําบลแคนควรมีการออกกฎระเบียบขอบังคับขององคการบริหาร
สวนตําบลแคนที่ทันสมัยและเปนท่ียอมรับของชุมชน 

2. ดานหลักคุณธรรม ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแคนควรมีการจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนา องคการบริหารสวนตําบลแคนครอบคลุมทุกหมูบานจัดลําดับการดําเนินงานของโครงการตามความสําคัญ
จําเปนเรงดวนกอนหลังอยางเปนธรรม 

3. ดานหลักความโปรงใส องคการบริหารสวนตําบลแคนควรมีจัดใหมีการทําประชาพิจารณหรือเปดโอกาส
ใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกฎหมายขอบังคับเทศบัญญัติตางๆที่มีผลบังคับใชในองคการ
บริหารสวนตําบลแคน 

4. ดานหลักความมีสวนรวม องคการบริหารสวนตําบลแคนควรมีการแตงตั้งประชาชนเขารวมเปน
กรรมการเชนกรรมการจัดซื้อจัดจาง กรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

5. ดานหลักความรับผิดชอบ องคการบริหารสวนตําบลแคนควรมีการรับฟงและนําขอรองเรียนขอเสนอ
ของประชาชนไปดําเนินการอยางเต็มที่  

6. ดานหลักความคุมคา องคการบริหารสวนตําบลแคนควรมีการใชงบประมาณอยางคุมคาเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลงานหรือประโยชนที่ทองถ่ินไดรับเปนประโยชนสูงสุดแกสวนรวม 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อประเมินการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลแคน กับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับคัดเลือกใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลในระดับจังหวัด 

2. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อประเมินการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลกับองคการ
บริหารสวนตําบลแคน 

3. ควรทําการศึกษาความคิดเห็นเพื่อประเมินการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับ
ประเด็นผลสัมฤทธ์ิดานนโยบายการกระจายอํานาจของรัฐใหแกประชาชนในทองถ่ิน 

4. ควรทําการศึกษาเพื่อประเมินการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการคุมครองสิทธิ  
เสรีภาพ การมีสวนรวม การกระจายอํานาจรัฐใหแกประชาชน และองคกรอิสระท่ีตรวจสอบการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5. ควรทําการศึกษาความคิดเห็นเพื่อประเมินการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบอ่ืน ๆ 
ใหครอบคลุมอยางหลากหลาย 
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ความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
PUBLIC SATISFACTION ON PREVENTIVE AND MITIGATION ACTIONSIN THE 
PRAN SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION, KHUN HAN 
DISTRICT, SISAKET PROVINCE 
 
ผูวิจัย      อัคเดช  ไมอักร ี
       สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม  
        
 

บทคัดยอ 
การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วัตถุประสงคของการวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2) เพื่อศึกษาปจจัยดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือนของประชาชนมีผลตอความพึงพอใจตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 3) เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรค ตลอดจนความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชน ประชากรที่ใชในการ
วิจัยคร้ังนี้คือผูประสบสาธารณภัย ประจําปงบประมาณ 2559 จํานวน 220 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการ
เปรียบเทียบกับตารางของเครจซ่ี และมอรแกน(Krejcie & Morgan) จํานวน 140 คน โดยการสุมแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน แบงออกเปน 3 
ตอน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : SD) และทดสอบสมมติฐานโดยใชคาสถิติ t-test และ F-test ผลการวิจัยพบวา 

1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุ 31-40 ป จบการศึกษา
ระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. ประกอบอาชีพขาราชการหรือพนักงานหรือลูกจางในหนวยงานของรัฐและเอกชน มี
รายไดระหวาง 10,001บาท แตไมเกิน 20,000 บาท  

2. ความพึงพอใจของผูประสบสาธารณภัยตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จากการ
วิเคราะหขอมูล พบวา ความพึงพอใจของประชาชนภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
เจาหนาที่ผูใหบริการมากที่สุด รองลงมาคือดานกระบวนการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและตํ่าสุด
คือดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

3. จากการเปรียบเทียบความพึงพอใจ โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน พบวา ความพึงพอใจผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยรวมไมแตกตางกัน
ทางสถิติ (p>0.05) สวนความคิดเห็นที่จําแนกตามอายุ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
(P<0.05) ยกเวนดานระบบการใหบริการและดานกระบวนการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไม
แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) แตอยางใด 

 
คําสําคัญ : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ความพึงพอใจ 
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ABSTRACT 
The research on public satisfaction on prevention and mitigation of disaster in the 

Pran sub-district administration organization, Khun han district, Sisaket ProvinceThe 
purpose of the research was 1) to study public satisfaction on disaster prevention and
mitigation. 2) To study the factors of sex, age, education level. The average monthly 
occupation and income of the people have a positive effect on the satisfaction of the 
disaster prevention and mitigation. 3) To study the problems and obstacles. As well as the 
opinions and suggestions of the people The population used in this study was the sufferer. 
For the fiscal year 2016 of 220 people, the size of the sample was determined by 
comparison with the table of Krejcie & Morgan of 140 people accidental Sampling. tools 
used to collect data. The researcher's questionnaire was divided into 3 parts. The statistics 
used for data analysis were percentage, mean and standard deviation (SD) and hypothesis 
testing using statistics. T-test and F-test.

1. The status of the respondents found that the majority of them were female, aged 
31-40 years old, graduated from high school diploma or vocational certificate, government 
officials or employees or employees in government and private agencies. Income between 
10,001 baht but not more than 20,000 baht.

2. Satisfaction of disaster victims on preventive and mitigation actions. From the 
analysis of the data, it was found that the satisfaction of the people was very high. When 
considering each side, it was found that. Most service providers Secondly, the process of 
disaster prevention and mitigation, and the lowest is the facilities.

3. From satisfaction comparison By sex, age, education Career and average income 
per month showed that respondents' satisfaction by gender The overall level of education 
and occupation was not significantly different (p> 0.05). And average monthly income 
There was no significant difference (P <0.05) except in the service system and in the 
preventive and mitigation process (p> 0.05).

Keywords : Prevention and mitigation, ฆatisfaction
 

บทนํา 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพิ่มเติม มาตรา 3/1 การบริหาร

ราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐการลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ี
ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจการอํานวยความสะดวก และ
การตอบสนองความตองการของประชาชน  

การปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลพราน ยอมมีเปาหมายสําคัญยิ่งอยูที่ประชาชนหรือ
กลุมเปาหมายที่มารับบริการตามที่ไดปรากฏอยูในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ท่ีไดกําหนดแนวทางการบริหารงานไววา “การบริหารราชการท่ีมุงใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชงิ
ภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอ
เหตุการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการและมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ” (สํานักมาตรฐานการบริหารงาน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, ม.ป.ป.: 5) องคการ
บริหารสวนตําบลพรานไดตระหนักถึงความสําคัญในหนาที่ดูแลประชาชน เพ่ือที่จะไดรับทราบความตองการของ
ประชาชนในพื้นท่ีไดอยางใกลชิด เก่ียวกับการใหบริการประชาชนทั้งในเร่ืองคุณภาพและปริมาณของการใหบริการ 
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ไมวาจะเปนในดานกระบวนการขั้นตอนในการใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งสิ่งเหลานี้สงผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพในการใหบริการ ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะนํางานทางดานการบริการหลักๆ ท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับ
ประชาชน เชน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบริหารจัดการศึกษา งานสาธารณสุข งานสวัสดิการและ
สังคม และงานอื่นๆ ขยายลงไปสูประชาชนท่ีอยูในพื้นที่ใหใกลชิด และดึงประชาชนใหเขามามีสวนรวมมากที่สุด ซ่ึง
แนนอนวาจํานวนประชากรยอมที่จะเพิ่มขึ้น และมีผลกระทบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของการใหบริการ จึง
จําเปนที่จะตองปรับปรุงการใหบริการใหความสะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใหมีความ
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหสามารถทําหนาที่ไดอยางเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินและเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน 
ซึ่งเปนเปาหมายสําคัญในการกระจายอํานาจการปกครอง  

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (4) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (29) กําหนดใหเปนหนาท่ีหลักที่สําคัญของ
องคการบริหารสวนตําบลพราน ในการใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหนาและระยะ
ยาวเมื่อเกิดสาธารณภัย เชนอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว การระบาดของ
ศัตรูพืชตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด  

ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองความพึงพอใจตอการดําเนินงานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององคการบริหารสวนตําบลพราน เพราะเปนสิ่งที่สําคัญ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการใหบริการประชาชนทั้ง
ในแงคุณภาพและปริมาณ ไมวาจะเปนในดานกระบวนการข้ันตอนในการใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก สิ่ง
เหลานี้ จึงสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการใหบริการ พรอมกับเสนอแนวทางการพัฒนาและขอเสนอแนะต อ
องคการบริหารสวนตําบลพราน เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไข ยกระดับมาตรฐานการทํางาน ใหมีประสิทธิภาพ มุง
ตอบสนองความตองการของประชาชนผูรับบริการอยางทั่วถึง รวดเร็วและเปนธรรม อันจะสงผลตอภาพพจนที่ดี
ขององคการบริหารสวนตําบลพราน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการ

บริหารสวนตําบลพราน 
2. เพ่ือศึกษาปจจัยดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดของประชาชนมีผลตอความพึงพอใจตอ

การดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลพราน 
3. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรค ตลอดจนความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชน ท่ีมีตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ในการดําเนินงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
ในการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

องคการบริหารสวนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษนั้น ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดตอความพึงพอใจ
ของประชาชนไว 4 ดาน ประกอบดวย ดานการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดาน
กระบวนดําเนินงานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการ

บริหารสวนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีการสํารวจ (Survey 
Research) มีวิธีดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนประชาชนผูประสบสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตําบลพราน 

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ 2559 จํานวน 220 คน (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สํานักงานปลัด อบต. พราน. 2559 : ไมมีเลขหนา) 

กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนผูประสบสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป 2559 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการเปรียบเทียบกับตารางของเครจซี่ และมอรแกน 
(Krejcie & Morgan ; อางถึงใน ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ. 2542 : 148) จํานวนตัวอยาง 140 คน โดยการสุมแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน แบงเปน 3 สวน 

ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนคําถามเลือกตอบ 

(Check-list) จํานวน 5 ขอ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 4 ดาน ประกอบดวย ดานระบบการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความ
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สะดวก และดานกระบวนการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบดวยขอคําถามรวมท้ังสิ้น 29 ขอ 
โดยขอคําถามแตละดานมีการแสดงคาคะแนนเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ( 5-Rating-Scale 
Measure) ดังนี้  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามปญหาและขอเสนอแนะของการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องคการบริหารสวนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open-ended 
Questions) 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวดวย
ตนเองและไดรบัคืนแบบสอบถามทั้งหมด 140 ชุด คิดเปนรอยละ 100 จากนั้นนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความ
สมบูรณ จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ศึกษานําแบบสอบถามไปตรวจสอบความถูกตอง แลวนําไปวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมทาง
สถิติ โดยใชสถิติสําหรับวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปใชสถิติ คาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) 
2. การวิเคราะหขอมูล ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาของระบบการบริหารการปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยขององคการบริหารสวนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean) และ สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม คือ สถิติที่ใชในการหาคาความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s α-Coefficient 
Method) 
 4. สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกความถ่ี(Frequency)รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 5. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก t-test Independent Samples f – test statist 
 

ผล/สรุปผล 
การวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการ

บริหารสวนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จากการวิเคราะหขอมูล พบวา สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 55.00 เพศชาย จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 45.00 ชวง
อายุ 31-40 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 35.70 รองลงมาคือชวงอายุ 41-50 ป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 
30.00 จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 45.70 รองลงมาคือ จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 34.30 ประกอบอาชีพขาราชการหรือพนักงานหรือ
ลูกจางของรัฐและเอกชน จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 49.30 รองลงมาคือประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือรับจาง
ทั่วไป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 30.00 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดระหวาง 10,001บาท แตไมเกิน 
20,000 บาท มีจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 32.90 รองลงมาคือผูมีระดับรายไดระหวาง 20,001 บาทข้ึนไป 
จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 26.40  
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2. ความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวน
ตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการ

ดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( =3.78) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ( =3.89) รองลงมาคือความพึงพอใจดาน

กระบวนการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ( =3.79) และระดับต่ําสุดคือความพึงพอใจดานสิ่งอํานวย

ความสะดวก ( =3.67)  

ดานระบบการใหบริการ โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( =3.78) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

ขั้นตอนการใหบริการแตละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว ไมยุงยากมากท่ีสุด ( = 4.01) รองลงมาคือมีการ

ประชาสัมพันธหลักเกณฑในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ( =3.94) และตํ่าสุดคือมีระบบการรับแจงเหตุที่

หลากหลาย ( =3.53) 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( =3.89) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวา เจาหนาที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส และกระตือรือรนในการใหบริการมากที่สุด ( =3.98) รองลงมาคือ เจาหนาท่ี

ใหคําแนะนํา การตอบขอซักถาม ปญหาขอสงสัย และอธิบายไดอยางชัดเจน ( =3.96) และตํ่าสุดคือ เจาหนาท่ีแตง

กายเรียบรอยและเหมาะสม ( =3.76)  

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( =3.80) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ

พบวา สถานที่ที่ใหบริการมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยมากที่สุด ( =3.79) รองลงมาคือสถานที่ใหบริการ 

หรือ อบต.ตั้งอยูในแหลงที่สะดวกแกการเดินทางไปรับบริการ ( = 3.74) และตํ่าสุดคือ มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/

ระบบการบริหารขอมูลสารสนเทศ ( =3.59)  

ดานกระบวนการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.79) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความพึงพอใจมีการประเมินคาความเสียหาย ที่เท่ียงตรงกับขอเท็จจริง และเปนธรรม

เพียงพอในระดับมากท่ีสุด ( =4.01) รองลงมาคือ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือมีเหมาะสม

และครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นแลว ( =3.94) และตํ่าสุดคือ สามารถใหความชวยเหลือครบถวนตาม

รายละเอียดผูประสบสาธารณภัย ( =3.58) 
3. ยกเวนความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดานระบบการ

ใหบริการและกระบวนการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>.05) 
 

อภิปรายผล 
การวิจัย เร่ืองความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการ

บริหารสวนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สามารถนํามาอภิปรายผล ไดดังนี้ 
ความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวน

ตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จากการวิเคราะหขอมูล พบวา  ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  

ดานระบบการใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลพรานมีขั้นตอนการใหบริการแตละข้ันตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว รวมถึงขั้นตอนไมมีความยุงยาก สืบเนื่องจากการมีการออกระเบียบกฎหมายใหม ทําใหการ
ตรวจสอบความเสียหายรวดเร็วขึ้น และไมตองรายงานอําเภอกอนการใหความชวยเหลือ ซึ่ งระเบียบกฎหมายใหม
ใหอํานาจทองถิ่นสามารถใหชวยเหลือทันทีเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ศตวรรษ อนันต (2541,บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูรับบริการงานบัตรประชาชน อําเภอเมือง 
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จังหวัดชลบุรี มีจุดมุงหมายดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน 2) เพื่อ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน เม่ือจําแนกตามวันท่ีรับบริการ 3) เพ่ือ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน เมื่อจําแนกตามประเภทงานท่ีรับบริการ ผล
การศึกษาวิจัยพบวา โดยภาพรวมผูรับบริการงานบัตรประจําตัวประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากตอความ
สะดวกในการรับบริการ ความเสมอภาคของการบริการ ความรวดเร็วของการบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการ และ
วิธีการบริการ การประชาสัมพันธหลักเกณฑในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนผลจากการมีชองทางการ
ประชาสัมพันธที่หลากหลาย เชน การประชาสัมพันธตามเสียงตามสาย การประชาสัมพันธผาน อปพร. ทํากระดาษ
แผนพับแจกประชาชน ทําสติกเกอรติดตามบานผูนําชุมชน และการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชนประสาสัมพันธผาน
เว็บไซต เฟสบุค ไลน ซึ่งสามารถเขาถึงทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเวลา ประกอบกับผูบริหารขององคการบริหาร
สวนตําบลพรานใหความสําคัญกับระยะเวลาในการใหความชวยเหลือ ซึ่งขัดแยงกับผลการวิจัยของศุภรักษ เส็มหมัด 
(2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตําบลเกะรอ อําเภอรา
มัน จังหวัดยะลา พบวาความพึงพอใจ พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการประชาสัมพันธของเทศบาลตําบล 

ประชาชนยังมีความพึงพอใจระดับต่ําและต่ําสุดคือมีระบบการรับแจงเหตุที่หลากหลาย (  = 3.53) อาจเปนผล
เนื่องมาจากประชาชนเห็นวาการแจงเหตุ ติดตอ ประสานงานทางโทรศัพทเปนชองทางที่สะดวกกวา รวดเร็วกวา 
และไดผลในทางปฏิบัติมากกวา สามารถซักถามและโตตอบขอสงสัยไดทันที เชน การแจงเหตุเพลิงไหม การ
สอบถามสถานที่เกิดเหตุ การสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัการใหการชวยเหลือ เปนตน จึงเปนชองทางท่ีประชาชน
เลือกใชเปนประจํา ซึ่งทําใหประเด็นมีระบบการรับแจงเหตุที่หลากหลายประชาชนพึงพอใจตํ่าสุด ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของวิทยาลัยนครราชสีมา ,2552) ไดสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ประจําป งบประมาณ 2552 
ขั้นตอนการใหบริการ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแตละดาน พบวา 1) ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 
ผูรับบริการพอใจเรื่อง ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสมมากที่สุด แตพอใจเรื่องชองทางการใหบริการท่ี
หลากหลายนอยที่สุด 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
เจาหนาที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส และกระตือรือรนในการใหบริการมากที่สุด รองลงมาคือ เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา การ
ตอบขอซักถาม ปญหาขอสงสัย และอธิบายไดอยางชัดเจน และต่ําสุดคือ เจาหนาท่ีแตงกายเรียบรอยและเหมาะสม 
สอดคลองกับงานวิจัยของพงษศักด์ิ เจริญผล (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอ
การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการฝายปกครอง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดาน
การใหบริการระดับมาก ดานการประสานงานในระดับมาก และยังพบวา ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธตอความพึง
พอใจตอการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการฝายปกครองอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ไดแก เพศ อายุ การศึกษา และ
อาชีพซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของเกรียงเดช วัฒนวงษสิทธิ์ (2542, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการบริการของอําเภอดานงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอเดชอุดม  จังหวัด
อุบลราชธานี จากกลุมตัวอยาง 200 คน พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของอําเภอดานทะเบียนและ
บัตรประจําตัวประชาชนในระดับปานกลาง เมื่อแยกเปนรายดาน พบวา มีความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ
มากท่ีสุด อาจเปนเพราะวาลักษณะงานบริการท่ีแตกตางกันทําใหประชาชนมีความพึงพอใจที่ไมสอดคลองกัน 
โดยเฉพาะการแตงกายเรียบรอยของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีประชาชนพึง
พอใจนอยที่สุด ซึ่งบางชวงเวลาของการปฏิบัติงานอาจแตงกายไมเหมาะสม เนื่องจากความรีบเรงตองปฏิบัติงาน
ทันทีที่ไดรับแจงเหตุ หรือเมื่อประชาชนแจงขอความชวยเหลือ จึงอาจสรางภาพลักษณในทางลบขององคการบริหาร
สวนตําบลพราน ดังนั้นจึงควรเสนอแนะใหผูบริหารกําชับใหเจาหนาที่แตงกายเรียบร อยและแตงกายดวยความ
เหมาะสมระหวางปฏิบัติหนาท่ีเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีตอองคกรตอไป 
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ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา สถานที่ที่ใหบริการมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยมากที่สุด รองลงมาคือสถานท่ีใหบริการ หรือ อบต.  
ตั้งอยูในแหลงที่สะดวกแกการเดินทางไปรับบริการ และต่ําสุดคือ มีเคร่ืองมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบการบริหารขอมูล
สารสนเทศ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิทยาลัยนครราชสีมา,2552) ไดสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ
คุณภาพการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2552 ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองเสมาใหญ อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2552 ใน
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานส่ิงอํานวยความสะดวก ซ่ึงดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเสมาใหญ
ในอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอประชาชนมีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก  โดยเร่ือง
สถานท่ีใหบริการ หรือ อบต. ตั้งอยูในแหลงที่สะดวกแกการเดินทางไปรับบริการ มี รองลงมา คือ เร่ืองการจัดเครื่อง
ถายเอกสารไวใหบริการในสถานท่ีใหบริการ และเร่ืองเคร่ืองมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการขอมูลสารสนเทศ  

ดานกระบวนการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา มีความพึงพอใจมีการประเมินคาความเสียหายท่ีเท่ียงตรงกับขอเท็จจริง และเปนธรรมเพียงพอ 
ปจจัยที่ทําขอนี้ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด เนื่องจากมีเจาหนาท่ีไดรับการฝกอบรมเปนประจําประกอบกับ
ทํางานในรูปแบบของคณะกรรมการซ่ึงมีตัวแทนจากภาคสวนตางๆ รวมเปนกรรมการดวย รองลงมาคือระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือมีเหมาะสมและครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น และตํ่าสุดคือ สามารถ
ใหความชวยเหลือครบถวนตามรายละเอียดผูประสบสาธารณภัย ประเด็นการใหความชวยที่ไดรับความพึงพอใจ
ต่ําสุด อาจเปนเพราะองคการบริหารสวนตําบลขาดงบประมาณในการใชความชวยเหลือ เนื่องจากงบประมาณไดให
ความชวยเหลือประชาชนผูที่ประสบสาธารณภัยรายอื่นๆ จนหมดกอน ประกอบกับในชวงดังกลาวเกิดสาธารณภัย
บอยครั้งและมีความเสียหายเปนจํานวนมาก จึงทําใหการใหความชวยเหลือไมครบดังกลาว ไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อราม สัมพะวงศ (2541, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการให บริการของ
สํานักงานทะเบียน อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 100 คน พบวา ในภาพรวมผูรับบริการมีความพึง
พอใจในบริการ อยูในระดับปานกลาง ความพึงพอใจในบริการ แยกตามองคประกอบรายดาน พบวา ผูรับบริการ มี
ความพึงพอใจมากที่สุด ดานเจาหนาที่ผูใหบริการรองลงมาคือ ดานระยะเวลาในการดําเนินงานและดาน
กระบวนการใหบริการ ตามลําดับและมีความพึงพอใจนอยที่สุด ดานท่ีใหบริการ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึง
พอใจของผูรับบริการ คือ ความรูความเขาใจเก่ียวกับงานของสํานักงานทะเบียนอําเภอ ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
จํานวนบุตร ระยะทางจากบานถึงสํานักงานทะเบียนอําเภอ และประสบการณในการขอรับบริการของสํานัก
ทะเบียนแหงนี้ 

สวนผลการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยขององคการบริหารสวนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพมีความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยรวมไมแตกตางกันทางสถิติ (p>.05) สอดคลองกับงานวิจัยของพงษ
ศักดิ์ เจริญผล (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการ
ฝายปกครอง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานการใหบริการระดับมาก ดานการ
ประสานงานในระดับมาก และยังพบวา ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธตอความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่ของ
ขาราชการฝายปกครองอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ไดแก เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ  สวนความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่จําแนกตามอายุและรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) สอดคลองกับงานวิจัยของทิพยอักษร จันทรศิริ (2546, บทคัดยอ) ได
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ศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนตอการรับบริการงานทะเบียนราษฎรในเทศบาลเมืองลพบุรี พบวา 
กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ อาชีพรายไดตอเดือน มีความพึงพอใจตอ
งานท่ีรับบริการงานทะเบียนราษฎรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 
1. ดานระบบการใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลพรานควรจัดระบบอํานวยความสะดวกแกประชาชน

ใหมากข้ึน และควรจัดระบบใหเกิดความรวดเร็วในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการจัดระบบเปนบัตรคิว 
เพื่อความเปนระเบียบและเปนธรรมสําหรับผูที่มารับบริการ 

2. ดานเจาหน ที่ผูใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลพรานควรจัดเจาหนาท่ีคอยใหบริการแนะนําอยาง
ถูกตอง หรือใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การใหความชวยเหลือแกประชาชน
ผูประสบภัย เพื่อใหประชาชนเขาใจการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การใหความชวยเหลือของ
องคการบริหารสวนตําบลไดดีขึ้น  

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก องคการบริหารสวนตําบลพรานควรจัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก 
สภาพแวดลอม และวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือเครื่องใชเอื้อตอการใหบริการ รวมถึงการจัดบริเวณใหกวางขวางพอ
สําหรับผูที่มาใชบริการดวย 

4. ดานกระบวนการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลพรานควรให
ความชวยเหลือผูประสบภัยครบถวนตามรายละเอียดใหรวดเร็วกวาปจจุบัน เพื่อสรางภาพพจนที่ดีขององคการ
บริหารสวนตําบลพราน 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมเก่ียวกับรูปแบบความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบล กับอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)ขององคการบริหารสวน
ตําบล รวมทั้งผลกระทบของความสัมพันธดังกลาว 

2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางในการปลูกฝงจิตอาสา และสงเสริมความรูความเขาใจที่ถูกตองกับ
ประชาชน ใหเห็นความสําคัญของการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน การใหความรวมมือกับองคการบริหารสวน
ตําบลพราน หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3. ควรมีการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการ
บริหารสวนตําบลพราน 
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ประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 
The effectiveness of the provision of services of Tambon BanChang Municipalit 
 BanChang Didtrict, Rayong Province
  
ผูวิจัย   อัญชลี  คิดแสวง 
   สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร 
   สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิรน      
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.สมศักดิ์  คาขาย  
    
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง 

อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาล
ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล จากประชากรจํานวน 11,563 คน กลุม
ตัวอยาง ไดจากการเปรียบเทียบตารางของ Krejcie & Morgem จํานวน 387 คน สถิติพื้นฐานแสดงคา ความถ่ี คารอย
ละ คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบน มาตรฐานและทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปรโดยใชสถิติ T - tat , One Way 
ANOVA ผลกาศึกษาพบวา 

1. ระดับประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก ยกเวนดานเจาหนาท่ี ผูใหบริการอยูในระดับปาน
กลาง 

2. ประชาชนมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตางกัน ในประสิทธิผลตอการใหบริการ แกประชาชนของเทศบาล
ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ประชาชนที่มีเพศ การศึกษา อาชีพ และรายได ตางกันมีความคิดเห็นในประสิทธิผล การใหบริการของ
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
คําสําคัญ : ประสิทธิผลการใหบริการ 
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Abstracts 
The purpose of this research were : 1) to study the level of the effectiveness in 

sendering public service of Banchang Tambon Municipality, Banchang district, Rayong 
province. 2) to compare the effectiveness in sendering public service of Banchang Tambon 
Municipality, Banchang district, Rayong province divide dependent on individual factor. The 
population of Banchang Tam bon Municipality, Banchang district, Rayong province were 
11,563 peoples. The sample were 378 respondents by Krejcie & Morgan Table of sample 
determination . This quantitative research used the questionnaire to data collection. The data 
was processed by a computer software and the analyzing was based on the frequency of the 
data, percentage, mean, standard deviation, T-test and One way ANOVA 

The result of stud were as follower : 
1.The level of the effectiveness in sendering public service of Banchang Tam bon 

Municipality, Banchang district, Rayong province were overall at high level, when considering 
to each dimension, it was founded that the majority were high level except the efficient service 
providers dimension was average level. 

2.The people had difference age got the effectiveness in sendering public service of 
Banchang Tam bon Municipality, Banchang district, Rayong province was significant different 
at 0.05 level. 

The people had difference ser ,education, career and income got the effectiveness in 
sendering public service of Banchang Tambon Municipality, Banchang district, Rayong 
province did not significant difference, was statistically significance at 0.05 level. 

Keywords : The effectiveness of the service 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา การบริหาร

ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาใน
เชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงสามารถตรวจสอบได ดังนั้น 
การบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวข้ึนอยูกับผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจางประจํา ตลอดจนถึงพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งเปนผูแปลง
นโยบายไปสูการปฏิบัติจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยเฉพาะงานดานการใหบริการประชาชน ซึ่งเปนหนึ่งในระบบการ
บริการสาธารณะที่ผูบริหารและพนักงานทุกทาน จะตองรวมมือกันปรับปรุงการทํางาน เพื่อสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดมากที่สุด การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการจึงเปนแนวทางหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งเพ่ือใหการ
บริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  
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เทศบาลตําบลบานฉางเดิมมีฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลบานฉางไดรับการประกาศจัดตั้งเปนเทศบาล
ตําบล เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งเทศบาลตําบลบานฉาง เปนเทศบาล
ตําบลลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ตามนัยมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและเทศบาลตําบลบานฉาง พ.ศ. 
2537 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและเทศบาลตําบลบานฉาง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญในการจัดตั้งเทศบาลคือตองการใหประชาชนใน
ทองถิ่นไดมีสวนรวมในการปกครองตนเอง โดยมีเทศบาลเปนศูนยกลาง และมีหนาท่ีหลักคือการดําเนินกิจการท้ังปวง
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น แตในการพัฒนาจัดการดานการใหบริการแกประชาชนยังคง มีปญหาอยูหลาย
ประการ ไดแก ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ เชน เจาหนาที่ขาดมนุษยสัมพันธที่ดี เจาหนาท่ีแตงกายไมสุภาพ ฯลฯ ดาน
อาคารสถานท่ี เชน สถานท่ีใหบริการมีไมเพียงพอ แสงสวางมีไมทั่วถึง หองสุขามีไมเพียงพอและไมสะอาดเทาท่ีควร การ
จัดสถานท่ี ใหบริการไมเปนสัดสวนและไมชัดเจน เทคโนโลยีที่ใชในการใหบริการไมทันสมัย หรือแมแตดานส่ิงอํานวย
ความสะดวกก็ยังมีปญหาอยูเหมือนกัน เชน เกาอี้ นั่งรอมีไม เพียงพอ ไมมีปายประชาสัมพันธที่ชัดเจน เอกสารคูมือ
ตางๆ มีนอยเกินไป เปนตน ทําใหประชาชนที่มารับบริการไมไดรับความสะดวกเทาท่ีควร ปญหาดังกลาวยังไมสามารถ
แกไขเปนรูปธรรมได อีกท้ังการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในดานอ่ืนๆ ของเทศบาลยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
จากการประชุมประชาคมประจําป ที่มีขอเสนอแนะในเร่ืองการรับบริการจากเทศบาลตําบลบานฉาง เนื่องจากเขต
เทศบาลตําบลบานฉาง เปนพื้นที่เขตเศรษฐกิจ มีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยูในพื้นท่ี  ทําใหมีหนวยงานท่ีมาติดตอขอรับ
บริการตองการความรวดเร็วและเรงดวน รวมถึงการบริการท่ีประทับใจ ซึ่งประชาชนที่มาติดตอราชการกับเทศบาล
ตําบลบานฉางมีความหลากหลาย ท้ังหนวยงานเอกชน ประชาชนทั่วไป จึงทําใหเกิดปญหาการใหบริการของเทศบาล
ตําบลบานฉางลาชาและไมประทับใจ (อางอิงจากรายงานการประชุมประชาคมประจําป 2559 เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 
2559 ,วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2559 และหนังสือรองเรียนจากประชาชนผูมารับบริการจากเทศบาลตําบลบานฉาง)    
 จากปญหาท่ีกลาวขางตน จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาล
ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง เพื่อนําไปใชในการพัฒนาดานการใหการบริการผูที่มารับบริการจาก
เทศบาลตําบลบานฉางไดตรงกับความตองการและตอบสนองตอนโยบายสาธารณะของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
บานฉางไดเปนอยางดี และนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทาง ในการวางแผนการพัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและสรางความพึงพอใจใหเกิดแกผูมาใชบริการตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอ

บานฉาง จังหวัดระยอง โดยจําแนกตามสถานภาพท่ัวไป  
 3. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอ 
บานฉาง จังหวัดระยอง 
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สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
   
- เพศ 

- อายุ 
- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได           

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
  จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยสามารถนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย เร่ือง 
“ประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง” ดังนี้ (กรมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย, 2558) 
 
   (ตัวแปรอิสระ)        (ตัวแปรตาม) 

 (Independent Variables)         (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   

 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ขอบเขตการวิจัย  
1. ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา การศึกษาขอบเขตของการวิจัยดานตัวแปรของงานวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดแบง

ออกเปน 2 ประเภท ไดแก ตัวแปรอิสระ (independent variables) และตัวแปรตาม (dependent variables) โดย
จําแนกรายละเอียด ดังนี้  

1.1 ตัวแปรอิสระ (independent variables) ไดแก สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (1) 
เพศ (2) อายุ (3) สถานภาพ (4) ระดับการศึกษา (5) อาชีพ (6) รายได  

1.2 ตัวแปรตาม (dependent variables) ไดแก ประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบล 
บานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง (1) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ (2) ดานอาคารสถานท่ี (3) ดานส่ิงอํานวยความ
สะดวก 
 2. ขอบเขตดานเน้ือหา ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยได กําหนดขอบเขตดานเนื้อหาดังนี้ คือศึกษา 1) ดาน
เจาหนาที่ผูใหบริการ 2) ดานอาคารสถานท่ี และ 3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยวัดจากความคิดเห็นของประชาชน
ผูมารับบริการเปนสําคัญ และประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ทั้ง 3 
ดาน    
  
 
 

ประสิทธิผลการใหบริการของ
เทศบาลตําบลบานฉาง  
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 
-  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ    
-  ดานอาคารสถานท่ี           
-  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

��	
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 3. ขอบเขตดานประชากร ในการวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยไดกําหนดเอากลุมประชากร คือประชาชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง จํานวน 11,563 คน โดยผูวิจัยจะสุมเอากลุมตัวอยาง ท่ีมารับ
บริการ เพ่ือนําไปใชในการวิเคราะหขอมูลหาระดับประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง 
จังหวัดระยอง  

4. ขอบเขตดานสถานที่ สถานที่ที่ใชในการวิจัย คือเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอ บานฉาง จังหวัด
ระยอง 

5.ขอบเขตดานระยะเวลา เริ่มดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 รวมเปน
ระยะเวลา 2 เดือน  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย ไดกําหนดความมุงหมายของการวิจัย ไวดังนี้ เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการใหบริการ

ของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยจําแนกตามสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และเพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอการใหบริการของ
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอ บานฉาง จังหวัดระยอง แยกเปน 3 ดาน (1) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ (2) ดานอาคาร
สถานท่ี (3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยเลือกกลุมประชากรที่ผูวิจัยจะทําการศึกษาวิจัยเปนประชาชนในเขต 
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง จํานวน 11,563 คน ไดแก ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบาน
ฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง จํานวน 387 คน ไดมา โดยกลุมตัวอยางใชในการวิจัย วิธีการแบบสุมของ ทาโร ยา
มาเน (Taro Yamane) โดยแจกแบบสอบถามแกผูมาขอรับบริการท่ีเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัด
ระยอง ต้ังแตเดือนมกราคม-กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการ
วิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) โดยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาสถิติรอยละ (Percentage) คาความถี่ (Frequency) สถิติคาเฉลี่ย (X  ) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation-S.D.) การทดสอบคาที (t-test) ในกรณีตัวแปรตนสองกลุม และการทดสอบ
คาเอฟ (F-Test) ดวยวิธีการวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีตัวแปรตนตั้งแตสามกลุม
ขึ้นไป เมื่อพบวามีความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบความแตกตางรายคู  ดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด ( Least 
Significant Difference : LSD)  
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 พบวาประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง จํานวน 387 คน สวนใหญเปนเพศ
หญิง จํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 55.00 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 45.00 เม่ือ
พิจารณาตามอายุ ปรากฏวาสวนใหญมีอายุระหวาง 40 – 59 ป จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 39.80 รองลงมามีอายุ 
60ป ขึ้นไป จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 24.30 มีอายุระหวาง 20 – 39 ป จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 22.20 และ
ต่ํากวา 20 ป จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.70 เม่ือพิจารณาตามระดับการศึกษา ปรากฏวาสวนใหญมีการศึกษา
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 45.20 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 135 คน 
คิดเปนรอยละ 34.50 และมีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 19.90 เม่ือพิจารณา
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ตามอาชีพ ปรากฏวาสวนใหญมีอาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 27.10 รองลงมามีอาชีพรับ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 20.40 อาชีพเกษตรกร จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 
16.80 คน อาชีพคาขาย จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.50 อาชีพแมบาน/พอบานจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 
13.20 และมีอาชีพรับจาง จํานวน 27 คนคิดเปนรอยละ 7.00 เมื่อพิจารณาตามรายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือน ปรากฏวา
สวนใหญมีรายไดระหวาง 6,001 - 10,000 บาท จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 41.10 รองลงมามีรายไดระหวาง 
10,001 - 20,000 บาท จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 35.40 มีรายได 20,001 บาทขึ้นไป จํานวน 59 คน คิดเปนรอย
ละ15.20 และมีรายไดไมเกิน 6,000 บาท จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.30  
 2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนตอระดับประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบล 
บานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง  
 2.1 ประสิทธิผลการใหบริการประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏวา สวนใหญอยูในระดับมาก คือ ดานอาคารสถานท่ี และดานส่ิงอํานวย
ความสะดวก ยกเวนดานเจาหนาท่ีผูใหบริการอยูในระดับปานกลาง โดยรวมเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวสรุปไดดังนี้  
  2.1.1 ประสิทธิผลดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ประสิทธิผลการใหบริการประชาชนของเทศบาลตําบล
บานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
ปรากฏวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง ยกเวน เรื่องเจาหนาท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดีแตงกายสุภาพเรียบรอย อยูในระดับ
มาก เจาหนาที่ยิ้มแยมแจมใสในการใหบริการ อยูในระดับมาก และเจาหนาท่ีมีความกระฉับกระเฉงและกระตือรือรน
ขณะใหบริการ อยูในระดับมาก  
  2.1.2 ประสิทธิผลดานอาคารสถานท่ี ประสิทธิผลการใหบริการประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง 
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ดานอาคารสถานท่ีโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ปรากฏวา สวนใหญ
อยูในระดับมาก ยกเวนเร่ืองความสะดวกของสถานที่โดยรอบของเทศบาล อยูในระดับปานกลาง เรื่องความสวยงามของ
การจัดสวนและตนไมรอบๆ เทศบาล อยูในระดับปานกลาง และเร่ืองความเพียงพอของพ้ืนท่ีภายในเทศบาล อยูในระดับ
ปานกลาง  
  2.1.3 ประสิทธิผลดานสิ่งอํานวยความสะดวกประสิทธิผลการใหบริการแกประชาชนของเทศบาล
ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ดานสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
ปรากฏวา อยูในระดับมาก และระดับปานกลาง เทาๆกัน  
 3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิผลการใหบริการแกประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบาน
ฉาง จังหวัดระยอง 
  3.1 เพศ พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการใหบริการประชาชน
ของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.2 อายุ พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการใหบริการประชาชน
ของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถ
เปรียบเทียบเปนตารางคูไดดังนี้  
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3.2.1 ผลการเปรียบเทียบระดับความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least 
Significant Difference : LSD) จําแนกตามอายุ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวาประชาชนท่ีมารับบริการของ
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ท่ีมีอายุต่ํากวา20 ป กับอายุ 60 ปขึ้น
ไป , อายุ 20 – 39 ป กับอายุ 60 ป ขึ้นไป และอายุ 40 – 59 ป กับอายุ 60 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นวาระดับประสิทธิผล
การใหบริการแกประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
  3.2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุ ด (Least 
Significant Difference : LSD) จําแนกตามอายุ ดานอาคารสถานท่ี พบวาประชาชนท่ีมารับบริการของเทศบาลตําบล
บานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ดานอาคารสถานที่ ท่ีมีอายุต่ํากวา20 ป กับอายุ 60 ปขึ้นไป , อายุ 20 – 39 ป 
กับอายุ 60 ป ขึ้นไป และอายุ 40 – 59 ป กับอายุ 60 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นวาระดับประสิทธิผลการใหบริการแก
ประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  3.2.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least 
Significant Difference : LSD) จําแนกตามอายุ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวาประชาชนท่ีมารับบริการของ
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ที่มีอายุต่ํากวา20 ป กับอายุ 60 ปขึ้น
ไป , อายุ 20 – 39 ป กับอายุ 60 ป ขึ้นไป และอายุ 40 – 59 ป กับอายุ 60 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นวาระดับประสิทธิผล
การใหบริการแกประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 3.3 ระดับการศึกษา พบวา ประชาชนที่มีการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการใหบริการ
ประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 3.4 อาชีพ พบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการของเทศบาล
ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ประชาชนที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการ
ใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  
 

การอภิปรายผล 
จากการศึกษาระดับประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง เพื่อ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอ 
บานฉาง จังหวัดระยอง มีประเด็นสําคัญที่นาสนใจนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1.ระดับประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง  
 พบวา ประสิทธิผลการใหบริการประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏวา สวนใหญอยูในระดับมาก คือ ดานอาคารสถานที่  และดานส่ิง
อํานวยความสะดวก ยกเวนดานเจาหนาท่ีผูใหบริการอยูในระดับปานกลาง  
 เมื่อพิจารณาเปนรายดานอภิปรายผลไดดังนี้  
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 ประสิทธิผลดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ประสิทธิผลการใหบริการประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอ
บานฉาง จังหวัดระยอง ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ปรากฏวา สวน
ใหญอยูในระดับปานกลาง ยกเวน เร่ืองเจาหนาที่มีบุคลิกภาพที่ดีแตงกายสุภาพเรียบรอย อยูในระดับมาก เจาหนาท่ียิ้ม
แยมแจมใสในการใหบริการ อยูในระดับมาก และเจาหนาที่มีความกระฉับกระเฉงและกระตือรือรนขณะใหบริการ อยูใน
ระดับมาก  
 ประสิทธิผลดานอาคารสถานที่ ประสิทธิผลการใหบริการประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอ 
บานฉาง จังหวัดระยอง ดานอาคารสถานที่โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ปรากฏวา สวนใหญอยูใน
ระดับมาก ยกเวนเร่ืองความสะดวกของสถานท่ีโดยรอบของเทศบาล อยูในระดับปานกลาง เรื่องความสวยงามของการ
จัดสวนและตนไมรอบๆ เทศบาล อยูในระดับปานกลาง และเร่ืองความเพียงพอของพ้ืนท่ีภายในเทศบาล อยูในระดับ
ปานกลาง  
 ประสิทธิผลดานสิ่งอํานวยความสะดวก ประสิทธิผลการใหบริการแกประชาชนของเทศบาลตําบล 
บานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ดานส่ิงอํานวยความสะดวกอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ปรากฏวา 
อยูในระดับมาก และระดับปานกลาง เทาๆกัน 
2. ระดับประสิทธิผลการใหบริการแกประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง กับสถานภาพ
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 เปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการใหบริการแกประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอ บานฉาง จังหวัด
ระยอง โดยจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือน พบวา  
 3.1 เพศ พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการใหบริการประชาชนของ
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.2 อายุ พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลการใหบริการประชาชนของ
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถ
เปรียบเทียบเปนตารางคูไดดังนี้  
  3.2.1 ผลการเปรียบเทียบระดับความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least 
Significant Difference : LSD) จําแนกตามอายุ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวาประชาชนท่ีมารับบริการของ
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ท่ีมีอายุต่ํากวา20 ป กับอายุ 60 ปขึ้น
ไป , อายุ 20 – 39 ป กับอายุ 60 ป ขึ้นไป และอายุ 40 – 59 ป กับอายุ 60 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นวาระดับประสิทธิผล
การใหบริการแกประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
  3.2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least 
Significant Difference : LSD) จําแนกตามอายุ ดานอาคารสถานท่ี พบวาประชาชนท่ีมารับบริการของเทศบาลตําบล
บานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ดานอาคารสถานที่ ท่ีมีอายุต่ํากวา20 ป กับอายุ 60 ปขึ้นไป , อายุ 20 – 39 ป 
กับอายุ 60 ป ขึ้นไป และอายุ 40 – 59 ป กับอายุ 60 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นวาระดับประสิทธิผลการใหบริการแก
ประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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  3.2.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least 
Significant Difference : LSD) จําแนกตามอายุ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวาประชาชนท่ีมารับบริการของ
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ที่มีอายุต่ํากวา20 ป กับอายุ 60 ปขึ้น
ไป , อายุ 20 – 39 ป กับอายุ 60 ป ขึ้นไป และอายุ 40 – 59 ป กับอายุ 60 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นวาระดับประสิทธิผล
การใหบริการแกประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 3.3 ระดับการศึกษา พบวา ประชาชนที่มีการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการใหบริการ
ประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 3.4 อาชีพ พบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการของเทศบาล
ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ประชาชนที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการ
ใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  
 

ขอเสนอแนะ 
 งานบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง ในภาพรวมจะอยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด แตยังมีงานบริการ
บางดานที่ตองมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน ไดแก งานดานการใหบริการประชาชนดานการขอรับใบอนุญาต/หรือหนังสือรับรอง
แจงสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร ดานความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ ประเด็นท่ีผูรับบริการ
มีความพึงพอใจนอย คือความพรอมในการใหบริการของเจาหนาท่ี ดังนั้นดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบริการ 
เทศบาลตําบลบานฉาง ตองจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ และมีการนําแผนงานไปสูการปฏิบัติจริง มีการ
ประเมินผลงานบริการอยางสมํ่าเสมอจนกวาประชาชนจะพึงพอใจ 
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