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Abstract

research "participation of people in the implementation of the three - years sub 
district development plan to the operation of tambon buakkhang municipality 
sankamphaeng district chiangmai province. the objective of this study was to study the 
people's participation in the implementation of the three - years sub district development 
plan. and to compare the people's participation in the implementation of the three - years 
sub district development plan into action. of the municipality. sankamphaeng district 
chiang mai is classified by gender, age, education and occupation. the population is the 
electorate in the tambon buakkhang municipality. sankamphaeng district there were 
6,949 people which 379 people were selected. selected by chiangmai. in the formula for 
calculating the sample of taro yamane, the tool used to collect data was a questionnaire. 
cronbach's alpha reliability was found to be 0.773. in this study, four participatory 
aspects were examined: participation. to make decisions participation in practice 
participation in benefits and the participation in the evaluation. the statistics used in the 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. and testing the value of 
and covariance analysis.

the study found that the majority of respondents were male. age between 41 - 50

years old. graduated from high school or vocational training. they do not hold any 
positions in the district and most never join the community. the level of public 
participation in the implementation of the three - years sub district development plan to
the operation of tambon buakkhang municipality sankamphaeng district chiangmai 
province it was found that the overall level was moderate. classified by category, it was 
found that all aspects were at moderate level. sort by average to descending order. 
participation in benefits participation in evaluation participation in decision making and
last Participation in practice

comparison of the level of public participation in the implementation of the three 
- years sub district development plan to the operation of the tambon buakkhang
municipality sankamphaeng district in chiang mai, gender, age, education and occupation 
are different. there is a level of public participation in the implementation of the three -
years sub district development plan to the operation of tambon buakkhang municipality. 
sankamphaeng district chiang mai is different.

Key Word (s) : participation, people, the three - years sub district development plan
 

บทนํา 
การพัฒนาทองถิ่น หัวใจสําคัญคือการรวมมือกันระหวางองคกรของรัฐและประชาชน กลาวคือ

ประชาชนเปนผูเสนอปญหา โดยปญหาตางๆ เกิดขึ้นกับประชาชน ซ่ึงประชาชนหรือชุมชนนั้นๆ ไมสามารถแกไข
ปญหาดวยตนเอง เปนปญหาท่ีเกินศักยภาพของชุมชน ประชาชนไมสามารถแกไขปญหาเองไดดวยขอจํากัด
ตางๆ มากมาย อาทิเชน ความรูความสามารถในการบริหารจัดการปญหา แรงงานไมมีความชํานาญเฉพาะดาน 
ขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินการ ซึ่งปญหาดานงบประมาณเปนปญหาท่ีสําคัญมากท่ีสุด หรือจะกลาวได
วา เงินเปนตัวขับเคลื่อนหลักในการแกไขปญหาชุมชน เมือ่ไมมีเงินหรืองบประมาณในการดําเนินการ ปญหาก็จะ
ไมไดรับการแกไข หรือไดรับการแกไขแตเปนการแกไขเพียงเปลือกนอก แกไขเพียงชั่วคราว มิใชการแกไขปญหา
ที่แทจริง และไมยั่งยืน ซึ่งจากความสําคัญของปจจัยตางๆที่กลาวมาแลวขางตน หนวยงานของรัฐตองเขามา
ชวยเหลือ ทัง้ดานการจัดการ การบริหารโครงการ การจัดสรรงบประมาณ รวมไปถึงการสงเสริมใหเกิดการมีสวน
รวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาตางๆ อาทิเชน สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการรวมคนหาปญหา
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ตางๆ ในชุมชน เมื่อมีปญหาเกิดข้ึนหนวยงานของรัฐ มีหนาท่ีในการนําปญหานั้นๆ มาวิเคราะห เพื่อใหขอสรุปใน
การแกปญหา ไมวาจะเปนการจัดเรียงลําดับของปญหา การจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมในการดําเนินตาม
โครงการ การบริหารจัดการในขั้นตอนการดําเนินการตามโครงการ ซึ่งขั้นตอนเหลานี้ ประชาชนก็จะสามารถเขา
มีสวนรวมได โดยผานผูแทนของชุมชน ซ่ึงกระบวนการตางๆ ต้ังแตคนหาปญหา ไปจนถึงการดําเนินการแกไข
ปญหานั้น คือกระบวนการแปลงนโยบายไปสูการปฎิบัติ ซ่ึงกระบวนการดังกลาวตองไดรับการประสานรวมกัน
ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เปนผลใหปญหาไดรับการแกไขตรงจุด มิใชการแกปญหาฝายเดียวจากผูแกไข
ปญหา แตเปนการแกไขปญหารวมกันทุกฝาย การพัฒนาทองถิ่นจึงจะเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานสูงสุด และจากความสําคัญของการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ ทําใหผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษา
การมีสวนรวมของประชาชนในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสูการปฏิบัติ ของเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือนําผลการศึกษาดังกลาว มาปรับปรุงแกไขการจัดทําแผนพัฒนาตําบล 4 ป และ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ของเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ใหมี
ประสิทธิภาพ สามารถนํามาพัฒนาทองถิ่นไดอยางแทจริงและยั่งยืน ตอไป 

การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาตามโครงการพัฒนาตางๆ เปนสิ่งที่จําเปนและมี
ความสําคัญอยางยิ่งในอันที่ทําใหการดําเนินการตามโครงการนั้นๆ บรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคของการ
พัฒนาไดอยางสมบูรณแบบและย่ังยืนตลอดไปซ่ึงสอดคลองกับปรัชญาและหลักการของการพัฒนาชนบท และ
ชุมชน การเนนที่การมีสวนรวมขององคกรประชาชน การมีสวนรวมของประชาชน การริเริ่มโดยประชาชน การ
พึ่งตนเอง การเลือกโครงการใหสอดคลองกับส่ิงแวดลอมและความตองการพื้นฐานของประชาชนเอง (ไพรัตน เต
ชะรินทร.2525:230) 

การนํานโยบายลงไปสูการปฏิบัติ หรือการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติถือเปนขั้นตอนยอยหนึ่งของ
ขั้นตอนหลักเรื่อง การนํานโยบายไปปฏิบัติ เปนส่ิงสําคัญในการผลักดันใหนโยบายไดรับการรับรู  เขาใจ ยอมรับ
และสรางทัศนคติที่ดีตอผูปฏิบัติตามนโยบายและผูไดรับ การรับรู เขาใจ ยอมรับและสรางทัศนคติที่ดีตอ ผู
ปฏิบัติตามนโยบายและผูไดรับผลจากนโยบาย อันจะเปนเครื่องมือที่ทําใหนโยบายไดรับความสําเร็จในท่ีสุด ใน
การนํานโยบายสูการปฏิบัติ ผูมอบและผูรับนโยบายจะตองมีความชัดเจนเรื่ององคประกอบของนโยบาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูรับนโยบายจะตองเขาใจและสามารถแปลความหมายของนโยบายไดอยางถูกตอง ทั้งนี้
เนื่องจากโดยทั่วไปนโยบายอาจจะมีลักษณะที่ขาดความชัดเจนในตัวเองอยูบาง  กลาวคือ นโยบายสวนหนึ่งมี
ลักษณะเปนเชิงอุดมการณ นโยบายบางครั้งผูกําหนดทําใหมีความชัดเจนมากขึ้น คือมีลักษณะเปนเชิงทางเลือก 
และนโยบายท่ีดีจะมีความชัดเจนถึงขั้นที่บอกแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนดวย คือมีลักษณะเปนเชิงมาตรการ ในเร่ือง
องคประกอบของนโยบายนี้จะชวยใหผูกําหนดนโยบายหรือผูมอบนโยบายตระหนักถึงความชัดเจนในนโยบาย ที่
ตนกําหนดขึ้น อันจะทําใหผูรับนโยบายเกิดความเขาใจชัดเจนงายตอการรับนําไปตีความและจัดทําเปน นโยบาย
รอง และแผนปฏิบัติงายขึ้นในขณะเดียวกันก็จะชวยใหผูรับนโยบายสามารถแยกแยะสวนสําคัญของนโยบายและ
แปลความหมายไดถูกตองชัดเจนงายขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหญใหเปนนโยบายยอยก็ดี การ
แปลงนโยบายใหเปนแผนปฏิบัติก็ดีจะตองจัดวัตถุประสงคแนวทางดําเนินการและกลไกใหสอดคลองสัมพันธกัน 
(สมภาร ศิโล.2553) 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสูการปฏิบัติ ของเทศบาล 

ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม   
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสูการปฏิบัติ ของ

เทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ อาชีพ 
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของไดกรอบแนวคิดดังนี้ ในสวนที่เปนแนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมของประชาชนในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสูการปฏิบัติ ของเทศบาล
ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม มีตัวแปรที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการนํา
แผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสูการปฏิบัติ ของเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม มีหลายตัว
แปรจึงไดนํามากําหนดตัวแปรโดยการจัดกลุมเพื่อการศึกษา โดยกําหนดเปน ตัวแปรที่ผูศึกษาเลือก ดังนี้ 

1. ตัวแปรอิสระ ซึ่งทําการวิจัยไดกําหนดดังนี้ คือ 
 1.1 เพศ 
 1.2 อายุ 
 1.3 ระดับการศึกษา 
 1.4 อาชีพ 

2. ตัวแปรตาม คือ การมีสวนรวมของประชาชนในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสูการปฏิบัติ ของ
เทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 4 ดาน ประกอบไปดวย ดานการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน และ ดานการมีสวนรวมในการ
ประเมินผล 
สมมติฐานการวิจัย 

1. เพศของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม  ที่เพศตางกัน   
มีสวนรวมในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสูการปฏิบัติ แตกตางกัน 

2. อายุของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ที่อายุตางกัน 
มีสวนรวมในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสูการปฏิบัติ แตกตางกัน 

3. ระดับการศึกษาของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม    
ที่ระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสูการปฏิบัติ แตกตางกัน 

4. อาชีพของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหมอาชีพ        
ที่อาชีพตางกัน มีสวนรวมในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสูการปฏิบัติ แตกตางกัน 
  

วิธีการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสูการปฏิบัติ เทศบาล

ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการ
นําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสูการปฏิบัติ ของเทศบาล ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม และ
เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสูการปฏิบัติ ของเทศบาลตําบล
บวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ อาชีพ ซึ่งผูวิจัยได
ดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร เปนประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม ที่มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนท้ังสิ้น 6,949 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดจากการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยวิธี Taro Yamane 
กําหนดคาระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ของการสุมตัวอยาง จากการคํานวณจะไดกลุมตัวอยาง 379 คน 
หลังจากนั้นนํากลุมตัวอยาง 379 คน มาทําการสุมตัวอยางงาย (Sample Random Sampling) โดยแบงตาม
จํานวนหมูบานมีทั้งหมด 13 หมูบาน 
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2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยทําการคนควาจากเอกสารตํารา
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข ใหสอดคลองกับเร่ืองการวิจัยในคร้ังนี้มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 3 ตอนคือ  
ตอนที่ 1 คุณลักษณะบุคคลของของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ อาชีพ 
ตอนท่ี 2 การมีสวนรวมของประชาชนในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสูการปฏิบัติ เทศบาลตําบล

บวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนการประมาณคา (Rating Scale) 
มี 5 ระดับรวมทั้งส้ิน 27 ขอ 

ตอนที่3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อสอบถามปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะอ่ืน 
2.2 สรางแบบสอบถามฉบับจริง เพื่อนําไปใชกับกลุมประชากรที่จะทําการวิจัย 

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.1 จัดทําหนังสือถึงนายกเทศมนตรีตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม  เพื่อขอความ

รวมมือในการรวบรวมขอมูล 
3.2 จัดทําหนังสือถึงกํานัน/ผูใหญบาน ในพื้นที่เทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัด

เชียงใหม เพ่ือขออนุญาตลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 
3.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่เทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 13 

หมูบาน ดวยตัวของผูศึกษาเอง  
3.4 ตรวจสอบความครบถวน ความถูกตองของเคร่ืองมือ แลวนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 

4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติ 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชเกณฑการแปลคะแนนเฉลี่ย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เลือกใช

โปรแกรมสําเร็จรูป ทางสถิติที่สามารถวิเคราะหขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะแสดงคาสถิติตางๆ ที่
ตองการคํานวณ แลวนํามาประมวลผล และการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การหา
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที และการวิเคราะหคาความ
แปรปรวนรวม 

เกณฑการแปรผล ใชมาตรวัดแบบประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวคิดมาตรวัดของ ชูศรีวงศ
รัตนะ ซึ่งมี 5 ระดับ (1-5) โดยใหคะแนน 1 2 3 4 และ 5 ตามระดับในการตอบ ซึ่งผูตอบจะตอบคําถามวา
ผูตอบมีความคิดเห็นตอขอคําถามนั้นมาก นอยเพียงใด 

 4.51 – 5.00 หมายถึงมีระดับการมีสวนรวมมากที่สุด 
 3.51 – 4.50 หมายถึงมีระดับการมีสวนรวมมาก 
 2.51 – 3.50 หมายถึงมีระดับการมีสวนรวมปานกลาง 
 1.51 – 2.50 หมายถึงมีระดับการมีสวนรวมนอย 
 1.00 – 1.50 หมายถึงมีระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด 

 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป 

ไปสูการปฏิบัติของเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม” ผลการวิจัยสรุปเปนประเด็น
สําคัญไดดังนี้ 

 
 

�

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ (%) 
เพศ 

- ชาย 
- หญิง 

 
227 
152 

 
59.89 
40.11 

รวม 379 100.00 
อายุ 

- 18 – 30 ป 
- 31 – 40 ป 
- 41 – 50 ป 
- 51 – 60 ป 
- 61 ปขึ้นไป 

 
37 
101 
135 
64 
42 

 
9.76 
26.65 
35.62 
16.89 
11.08 

รวม 379 100.00 
ระดับการศึกษา 

- อานออกเขียนได 
- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษาตอนตน 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 
- อนุปริญญาตรี หรือ ปวส. 
- ปริญญาตรีหรือ สูงกวา 

 
11 
79 
85 
119 
28 
57 

 
2.90 
20.84 
22.43 
31.40 
7.39 
15.04 

รวม 379 100.00 
อาชีพ 

- นักศึกษา 
- เกษตรกรรม 
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
- คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
- รับจางทั่วไป 
- อื่นๆ 

 
13 
48 
34 
77 
184 
23 

 
3.43 
12.66 
8.97 
20.32 
48.55 
6.07 

รวม 379 100.00 
ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ (%) 

การเปนผูดํารงตําแหนงตางๆ ในตําบล 
 - เปน 
 - ไมเปน 

 
63 
316 

 
16.62 
83.38 

รวม 379 100.00 
การเขารวมการประชาคมหมูบาน/ตําบล  
 - เคยเขารวม 
 - ไมเคยเขารวม 

 
123 
256 

 
32.45 
67.55 

รวม 379 100.00 
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ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ เทศบาลตําบลบวกคาง 

อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ขอมูลของกลุมตัวอยางตามวัตถุประสงคของการวิจัยจากผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 379 คน แบงเปนเพศชายจํานวน 227 คน คิดเปนรอยละ 59.89 เพศหญิง 152 คน คิดเปนรอยละ 
40.11 คนจําแนกตามอายุพบวาสวนใหญมีอายุ 41-50 ป จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 35.62 นอยที่สุดคือมี
อายุ 18 – 30 ป จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.76 จําแนกตามระดับการศึกษาพบวาสวนใหญจบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 31.40 นอยที่สุดคืออานออกเขียนได 
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.90 จําแนกตามอาชีพพบวาสวนใหญมีอาชีพรับจางทั่วไปจํานวน 184 คน คิด
เปนรอยละ 48.55 นอยที่สุดคืออาชีพนักศึกษาจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.43 จําแนกตามการเปนผูดํารง
ตําแหนงตางๆ ในตําบล แบงเปนผูเปนผูดํารงตําแหนงตางๆ ในตําบล จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 16.62 ไม
เปนผูดํารงตําแหนงตางๆ ในตําบล จํานวน 316 คิดเปนรอยละ 83.38 จําแนกตามการเขารวมการประชาคม
หมูบาน/ตําบล แบงเปนเคยเขารวม จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 32.45 ไมเคยเขารวม จํานวน 256 คน คิด
เปนรอยละ 67.55 

 

ตัวแปร  SD 
ระดับ 

แปรผล ลําดับ 
1. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  2.57 0.52 ปานกลาง 3 
2. ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ 2.56 0.68 ปานกลาง 4 
3. ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน 2.70 0.42 ปานกลาง 1 
4. ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 2.58 0.58 ปานกลาง 2 

การมีสวนรวมโดยภาพรวม 2.60 0.37 ปานกลาง 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสู
การปฏิบัติของเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม แบงการมีสวนรวมออกเปน 4 ดานตาม
แนวคิดทฤษฎีของโคเฮนและอัพฮ็อฟ (Cohen & Uphoff) (อางในพระกิตติชัยปฺญาธโร (สินคง)2557 : 27-28) 
คือ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน ดาน
การมีสวนรวมในการประเมินผล พบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสูการ
ปฏิบัติของเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม มีระดับการมีสวนรวมตรงกับความเปนจริง
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.60 (SD = 0.37) เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวาการมีสวน
รวมของประชาชนในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสูการปฏิบัติของเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหมอยูในระดับปานกลาง ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการมีสวนรวมในผลประโยชน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.70 (SD = 0.42) อันดับ 2 ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.58 (SD = 0.58) 
อันดับ 3 คือดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.57 (SD = 0.52) อันดับ 4 ดานการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.56 (SD = 0.68) 
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อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสูการปฏิบัติของ

เทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม” ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสูการปฏิบัติของเทศบาลตําบลบวกคาง 

อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.60 (SD = 0.37) ผล
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสูการปฏิบัติของ
เทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามระดับการมีสวนรวม ดานการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.57 (SD = 0.52) เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวาการมีสวน
รวมในการจัดลําดับความสําคัญของปญหาหมูบาน/ตําบล เปนขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.02 (SD = 
1.11) การมีสวนรวม อยูในระดับปานกลาง รองลงมา การมีสวนรวมในการเสนอแนะอุปสรรคหรือขอจํากัดของ
การพัฒนาท่ีผานมา ของชุมชน/หมูบาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.88 (SD = 1.12) การมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือการมีสวนรวมในการตัดสินใจคัดเลือกโครงการใดๆ ท่ีจะรับการบรรจุ/การถอนถอด ใน
แผนพัฒนาตําบล 3 ป ของเทศบาลตําบลบวกคาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.17 (SD = 0.99) การมีสวนรวมอยูในระดับ
นอย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นรา ศรีวงษา ,จีรวัฒน เจริญสุข (2557) ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด พบวาการมีสวนรวมของ
ประชาชน ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสู
การปฏิบัติของเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามระดับการมีสวนรวม ดาน
การมีสวนรวมในการปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.56 (SD = 0.68) เม่ือจําแนกเปนรายขอ
พบวาการมีสวนรวมผลักดันความตองการของประชาชนใหไดรับการบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป ของเทศบาลตําบลบวกคาง เปนขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24 (SD = 1.43) การมีสวน
รวมอยูในระดับปานกลาง รองลงมา การมีสวนรวมในการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ท่ีอยูในแผนพัฒนาตําบล 3 
ป ไปบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ของเทศบาลตําบลบวกคาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.78  
(SD = 1.19) การมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือการมีสวนรวมในการกําหนด
แผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบวกคาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.01 (SD = 0.78) การมีสวนรวมอยูในระดับ
นอย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วาสนา ถิ่นงาม (2548) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ
วางแผนพัฒนาตําบลกรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลเกาขาม อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลบราชธานี พบวาการ
มีสวนรวมของประชาชน ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสู
การปฏิบัติของเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามระดับการมีสวนรวม ดาน
การมีสวนรวมในผลประโยชน อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.70 (SD = 0.42) เม่ือจําแนกเปนรายขอ
พบวาการใหความรวมมือสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการของเทศบาล เปนขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.36 (SD = 0.94) การมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง รองลงมาการมีสวนรวมชวยเหลือกิจกรรมที่
เทศบาลจัดขึ้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.98 (SD = 1.37) การมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
คือการมีสวนรวมเปนตัวแทนกลุมในการแตงตั้งผูแทนชุมชนกลุมอาชีพเขารวมกับคณะกรรมการจัดทําแผนของ
เทศบาลตําบลบวกคาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.24 (SD = 1.04) การมีสวนรวมอยูในระดับนอย ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กฤษฎากรณ ยูงทอง (2555) ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ พบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่นเทศบาลตําบลนางั่ว ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
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ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสู

การปฏิบัติของเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามระดับการมีสวนรวม ดาน
การมีสวนรวมในประเมินผล อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.58 (SD = 0.58) เม่ือจําแนกเปนรายขอ
พบวาการมีสวนรวมติดตอกับเทศบาลตําบลบวกคางเกี่ยวกับผลความคืบหนาการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาที่เทศบาลดําเนินการ เปนขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 3.32 (SD = 0.93) การมีสวนรวมอยู
ในระดับปานกลาง รองลงมา การไดเขารวมตรวจสอบการประมูลงาน/โครงการตางๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.78 
(SD = 0.85) การมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือการไดเขารวมควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล มีคาเฉล่ียเทากับ 2.35 (SD = 1.03) การมีสวนรวมอยูในระดับนอย ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ วสันต บุญสุภาพ (2555) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลหนองบก อําเภอเหลาเสือ
โกก จังหวัดอุบลราชธานี พบวาระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลสามปของประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลหนองบก ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

เพศ ผลการวิเคราะหพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสูการปฏิบัติ
ของเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ท่ีมีเพศตางกันมีระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสูการปฏิบัติของเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอ สันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม แตกตางกัน (Sig.=0.038) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ขอแตกตางดานเพศ
มีผลกับระดับการมีสวนรวม กลาวคือกระบวนการคิดของเพศท่ีตางกันมักจะไมเหมือนกัน สถานะทางสังคมเปน
ตัวกําหนดใหเพศที่ตางกัน ดําเนินชีวิตที่ตางกัน ถึงแมการศึกษาในปจจุบันทุกเพศมีเสรีภาพในการศึกษา แต
สังคมยังเปนตัวกําหนดวา เพศใดควรดําเนินชีวิตอยางไรหรือเพศใดควรประกอบอาชีพอะไร อาทิเชน  อาชีพ
ทหารมักจะเปนเพศชาย อาชีพพยาบาลมักจะเปนเพศหญิง อาชีพเกษตรกรรมหรือรับจางกอสรางมักจะเปนเพศ
ชายเนื่องจากตองใชกําลังของรางกายในการทําอาชีพ เปนตน ซ่ึงจากสาเหตุขางตนจึงทําใหเพศที่ตางกัน การเขา
มามีบทบาทในการรวมพัฒนาทองถิ่นตางกัน หรือการยอมรับใหเพศใดเพศหนึ่งเปนผูนําชุมชน ยังคงสงวนไวให
เพศชายเปนสวนใหญ เนื่องจากเพศหญิงมักจะไมไดรับเลือก หรือไดรับเลือกคอนขางนอยในการเปนผูนําชุมชน
นั้นเอง ซึ่งสอดคลองกับ พาณี เรียงทอง,ศราวุธ นามลีลา,อธิรัก กายะชาติ (2552) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “การมีสวน
รวมของประชาชนตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ” 
ผลการวิจัยพบวา เพศ มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
บางเตยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

อายุ ผลการวิเคราะห พบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสูการปฏิบัติ 
ของเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ท่ีมีอายุตางกันมีระดับการมีสวนรวมของประชาชน
ในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสูการปฏิบัติ ของเทศบาลตําบล บวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 
แตกตางกัน (Sig.=0.000) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ระดับอายุที่แตกตางกัน
กระบวนการคิด กระบวนการรับรูขอมูลขาวสารมักจะไมเทากัน ผูมีอายุนอยประสบการณ การพบเจออุปสรรค 
เจอปญหาขอผิดพลาดแลวนํามาปรับปรุงแกไข จะมีนอยกวาผูมีประสบการณมาก โดยชวงอายุที่สูงมักจะมีผลกับ
การมีประสบการณในเร่ืองตางๆ เนื่องจากมีโอกาสไดพบเจอส่ิงตางๆ มากกวาผูที่มีชวงอายุที่นอย กลาวคือไดยิน
ไดฟงมาเหมือนกันแตตีความแตกตางกัน เมื่อมีการตีความหมายแตกตางกันแลว การปฏิบัติจึงมีความแตกตางไป
ดวย การสนใจในการที่จะเขารวมกิจกรรมใดๆ จึงไมเหมือนกัน หรือเกิดการมีสวนรวมในเร่ืองใดๆ จะไมเหมือนกัน 
เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏยาณี บุญทองคํา (2555 หนา 78) ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาตําบลองคการบริหารสวนตําบลทาพลอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ อายุตางกัน มีสวนรวม
ในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน และยังสอดคลองกับ
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ผลงานวิจัยของ พระกิตติชัย ปฺญาธโร (สินคง) (2557) ไดศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรขององคการ บริหารสวนตําบลทาโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบวา ประชาชนท่ีมีอายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายไดตอเดือน ตางกัน มีความคิดเห็นตอ การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก แตกตางกัน 

การศึกษา ผลการวิเคราะหพบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป 
ไปสูการปฏิบัติ ของเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหมแตกตางกันไปตามระดับการศึกษา 
(Sig = 0.000) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การศึกษามีผลกับกระบวนการคิด 
กระบวนการรับรูเขาใจในเรื่องใดๆ ไมเทากัน เมื่อมีการรับขอมูลจากแหลงใดๆ แลวการจะเกิดการตีความที่
แตกตางกัน กลาวคือ ผูที่มีความรู หรือไดรับการศึกษาที่มากขึ้น การรับรู การเขาใจในเร่ืองที่ซับซอน สามารถ
เขาใจไดงายกวา ผูที่มีการศึกษาในระดับรองลงมา เปนผลใหระดับการมีสวนรวมในข้ันตอนตางๆ จึงแตกตางกัน 
เนื่องจากความรูเขาใจในเรื่องใดๆ จะสงผลถึงความสนใจที่จะเขารวมหรือไมเขารวมนั้นเอง ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของไพศาล เรืองวิรุจนากุล (2554) ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลบางริ้น อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พบวาประชาชนที่มีระดับการศึกษา ตางกันมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางริ้น อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง แตกตางกัน 

อาชีพ ผลการวิเคราะหพบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสูการ
ปฏิบัติ ของเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหมแตกตางกันไปตามระดับการศึกษา (Sig = 0.000) 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา อาชีพจะเปนตัวกําหนดวา จะเกิดการมีสวนรวมหรือไม 
กลาวคือ ชวงเวลาที่จัดกิจกรรมที่ตองการการมีสวนรวม หากอาชีพใดมีชวงเวลาในการทํางานท่ีทับซอนกัน การมีสวน
รวมจะเกิดนอยไปดวย ลักษณะเดียวกันหากอาชีพใดมีชวงเวลาในการทํางานที่ไมทับซอนกัน การมีสวนรวมก็จะมีมาก
ขึ้นนั้นเอง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของไพศาล เรืองวิรุจนากุล (2554) ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางริ้น อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พบวาประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางร้ิน อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง แตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

การวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสูการปฏิบัติ ของเทศบาล
ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ดังนี้ 

1.1 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ควรใหความรู ความเขาใจในขั้นตอนการจัดทํา/เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาตําบล 4 ป เพ่ือไปสูการปฏิบัติจริง คือสามารถนําโครงการตางๆ ที่เปนปญหาความ
ตองการของประชาชน ไปบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  เพ่ือดําเนินการตอไป โดย
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึงและตองเตรียมขอมูลแผนงานหรือโครงการตางๆ ใหประชาชน
ไดทราบลวงหนาทั้งนี้อาจจัดทําในรูปของเอกสาร แผนพับเพื่อประชาสัมพันธซึ่งจะทําใหภาคประชาชนมีขอมูล
ขาวสารหรือเอกสาร/โครงการตางๆ เพื่อประกอบการพิจารณาในการรวมกันจัดทําแผนพัฒนาตําบล 4 ป จัด
อบรมใหความรูในเรื่องการประชาคม การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทําแผนดําเนินงานของทองถิ่น และ 
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของทองถ่ิน 

1.2 ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ควรจัดอบรมใหความรูในเร่ืองการประชาคม การจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทําแผนดําเนินงานของทองถิ่น และ การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของ
ทองถิ่น เพื่อใหประชาชนไดเขาใจในกระบวนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ  หรือการปญหาของประชาชนไปสู
การแกไข ตามความตองการของประชาชนอยางแทจริง ควรจัดประชุมประชาคมอยางนอยเดือนละครั้งหรืออาจ
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จัดประชุมสามเดือนตอคร้ังเพื่อพบปะประชาชนและรับทราบความตองการหรือปญหาความเดือดรอนตางๆ อีก
ทั้งควรมีการรายงานผลการปฏิบัติงานหรือผลการดําเนินการตามโครงการตางๆ ที่บรรจุในแผนพัฒนาเพื่อเปด
โอกาสใหประชาชนไดรับรูและซักถามในประเด็นที่สงสัย หรือไมชัดเจน 

1.3 การมีสวนรวมในผลประโยชน ควรจัดอบรมใหความรูในเร่ืองการประชาคม การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน การจัดทําแผนดําเนินงานของทองถิ่น และ การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของทองถิ่น เพื่อให
ประชาชนไดเขาใจในกระบวนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ หรือการปญหาของประชาชนไปสูการแกไข ตามความ
ตองการของประชาชนอยางแทจริง ควรใหผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของควรเล็งเห็นความสําคัญในดานทุนทรัพย 
วัสดุ อุปกรณและแรงงานการท่ีประชาชนใหความรวมมือสนับสนุน ทุน วัสดุ อุปกรณ รวมจัดทําหรือดําเนินการอยาง
ใดอยางหนึ่ง เพื่อใหเปนไปตามแผนงานหรือโครงการตางๆ ที่เทศบาลกําหนดไวตลอดจนไดรวมประชาสัมพันธเพื่อ
ประชาชนไดรับทราบถึงการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนเพ่ือเปนการสนับสนุนใหการดําเนินการเปนไปดวยดี 

1.4 การมีสวนรวมในการประเมินผล ควรจัดอบรมใหความรูในเรื่องการประชาคม การจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทําแผนดําเนินงานของทองถิ่น และ การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของ
ทองถิ่น เพื่อใหประชาชนไดเขาใจในกระบวนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ  หรือการปญหาของประชาชนไปสู
การแกไข ตามความตองการของประชาชนอยางแทจริง ควรสงเสริมบทบาทประชาชนในเขตเทศบาลใหชัดเจนมี
พลังที่เขมแข็งสามารถชวยเหลือชุมชนของตนเองไดโดยมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดทํากิจกรรมที่สงเสริม
ใหมีการเรียนรูรวมกันใหมีการสนับสนุนกลุม องคกร ชุมชน ภาคประชาชน ใหมีความเขมแข็งในการตรวจสอบ
การทํางานของเทศบาล 

1.5 จากผลเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสูการ
ปฏิบัติ ของเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล คือ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ 

ดานเพศ ควรจะมีการปรับปรุงใน ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ การมีสวนรวมของประชาชนในการ
นําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ของเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ทั้ง 2 เพศ มีระดบัการมี
สวนรวมคาเฉลี่ยต่ําที่สุดจาก 4 ดาน 

ดานอายุ ควรมีการทบทวนเพ่ิมเติมดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ คือควรใหผูบริหารและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของควรเล็งเห็นความสําคัญในดานทุนทรัพย วัสดุ อุปกรณและแรงงานการท่ีประชาชนใหความรวมมือ
สนับสนุน ทุน วัสดุ อุปกรณ รวมจัดทําหรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหเปนไปตามแผนงานหรือโครงการ
ตางๆ ท่ีเทศบาลกําหนดไวตลอดจนไดรวมประชาสัมพันธเพื่อประชาชนไดรับทราบถึงการดําเนินงานที่เกิดขึ้น
เพื่อเปนการสนับสนุนใหการดําเนินการเปนไปดวยดี 

ดานระดับการศึกษา ควรใหผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของควรเล็งเห็นความสําคัญในดานทุนทรัพย 
วัสดุ อุปกรณและแรงงานการที่ประชาชนใหความรวมมือสนับสนุน ทุน วัสดุ อุปกรณ รวมจัดทําหรือดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหเปนไปตามแผนงานหรือโครงการตางๆ ที่เทศบาลกําหนดไวตลอดจนไดรวม
ประชาสัมพันธเพ่ือประชาชนไดรับทราบถึงการดําเนินงานที่เกิดขึ้นเพื่อเปนการสนับสนุนใหการดําเนินการ
เปนไปดวยดี และจัดอบรมใหความรูเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสูการ
ปฏิบัติ เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจในกระบวนการและตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวม
พัฒนาทองถิ่นควบคูกับภาครัฐ 

ดานอาชีพ ควรใหผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของควรเล็งเห็นความสําคัญในดานทุนทรัพย  วัสดุ 
อุปกรณและแรงงานการที่ประชาชนใหความรวมมือสนับสนุน ทุน วัสดุ อุปกรณ รวมจัดทําหรือดําเนินการอยาง
ใดอยางหนึ่ง เพื่อใหเปนไปตามแผนงานหรือโครงการตางๆ ที่เทศบาลกําหนดไวตลอดจนไดรวมประชาสัมพันธ
เพื่อประชาชนไดรับทราบถึงการดําเนินงานที่เกิดขึ้นเพื่อเปนการสนับสนุนใหการดําเนินการเปนไปดวยดี 
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2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

การวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสูการปฏิบัติ ของเทศบาล
ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไปดังนี้ 

2.1 ควรมีการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสูการปฏิบัติ 
2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิ ในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสูการปฏิบัติ ของเทศบาลตําบล

บวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ทั้งผลผลิต (Output) และผลลัพธ(Outcome) จากแผนงาน/
โครงการที่เทศบาลดําเนินการอยู เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาการบริหารงานของเทศบาลตําบลบวกคางตอไป 

2.3 ควรศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการนําแผนพัฒนาตําบล 3 ป ไปสู
การปฏิบัติ ของเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 

2.4 ควรจะทําการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพในดานปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
ชุมชนในการนําแผนพฒันาตําบล 3 ป ไปสูการปฏิบัติ ดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึกเพื่อใหไดคําตอบเพิ่มเติมใน
ประเด็นที่การศึกษาในเชิงปริมาณไมสามารถทําได 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดําเนินงาน

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัมเบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรี 2) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางปจจัยในการปฏิบัติงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดําเนินงานโครงการ
รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัมเบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรี และ 3) เพ่ือศึกษา
ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีดําเนินงานโครงการรณรงค
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัมเบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรี โดยจําแนกตามเพศ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ บุคลากรท่ี
ดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัมเบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรี 
จํานวน 367 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น 0.97 สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบความสัมพนัธระหวางตัวแปรสอง
กลุม โดยใชคาสหสัมพันธอยางงาย เพียรสัน (Pearson Correlation) ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการวิเคราะห
ขอมูลปจจัยการปฏิบัติงานท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดําเนินงานโครงการรณรงคปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัมเบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวาทุกกระบวนการอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยดังตอไปนี้
ดานที่ 1 ดานการคัดเลือกสรรหา รองลง มาคือดานที่ 4 ดานการประสานงานระหวางบุคลากรในโครงการ ดาน
ที่ 5 ดานการประชาสัมพันธ ดานที่ 3 ดานการมอบหมายงาน ดานที่ 2 ดานการอบรมสัมมนา และดานสุดทาย
คือ ดานท่ี 6 ดานส่ิงตอบแทน ซึ่งเปนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 2) ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัม
เบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรี 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายปจจัยพบวา ปจจัยจูงใจมีคาเฉลี่ยมากที่สุด อยูใน
ระดับมาก และปจจัยค้ําจุนเปนปจจัยที่มีผลรองลงมา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 3) ผลการวิเคราะห
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากรที่ดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัมเบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรี โดยการศึกษาพบวา ปจจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ที่ประกอบไปดวย ดานการคัดเลือกสรร ดานการประชาสัมพันธ  มีสหสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
บุคลากรที่ดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัมเบอรวัน) ในจังหวัด
ราชบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง และปจจัยเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ดานการฝกอบรมและสัมมนา ดานการมอบหมายงาน ดานการประสานงานของบุคลากรในโครงการ 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



ดานสิ่งตอบแทน มีสหสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากรท่ีดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัมเบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคา
ความสัมพันธอยูในระดับสูง 

 
คําสําคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยในการปฏิบัติงาน ยาเสพติด 
 
Abstract 

The purposes of the study were 1) to study the work motivation of operating staff 
of TO BE NUMBER ONE project in Ratchaburi Province 2) to study the relationship 
between work factors and work motivation factors of operating staff of TO BE 
NUMBER ONE project in Ratchaburi Province and 3) to study the development 
guidance of work motivation of operating staff of TO BE NUMBER ONE project in 
Ratchaburi Province classified by sex, age, status, educational level and average income. 
The samplings of the study were 367 operating staffs of TO BE NUMBER ONE project 
in Ratchaburi Province. The instrument used to collect data was a questionnaire and the 
reliability of the questionnaire was 0.97. The data was analyzed by using percentages, 
mean, standard variation and Pearson’s correlation coefficient. The results were as 

follows: 1) The data analysis of work factors that effect to work motivation of operating 
staff of TO BE NUMBER ONEฝ project in Ratchaburi Province were in general, at a 
high level as well as each aspects. When consider from high to low average, there are 
The recruitment, the cooperation, the public relation, the delegation, the training and the 
return respectively. 2) The analysis of work motivation of operating staff of TO BE 
NUMBER ONE project in Ratchaburi Province were at a high level. To consider by each 
factors found that motivational factors have and average value than contributing factors. 
3) The analysis of relation between work factors and motivation factors of operating staff 
of โครงการทูบีนัมเบอร์วัน project in Ratchaburi Province. The result found that the recruitment 
and public relation are middle relation with motivation factors and training delegation are 
high relation with motivation factors.
 

keyword : Work Motivation, Work Factors, Drugs
 
บทนํา 
 ยาเสพติดในสังคมไทยมีมาตั้งแตชานาน ปจจุบันปญหายาเสพติดก็กําลังแพรระบาดและขยายไปท่ัว
ประเทศมากข้ึน และกอใหเกิดปญหาสังคมขึ้นมามากมาย ปญหายาเสพติดเปนปญหาท่ีเปนภัยรายแรงตอ
สุขภาพกายและสุขภาพจิตสงผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ บั่นทอนความเจริญของประเทศชาติ  การที่เราให
ความสนใจในเร่ืองความเปนมาของยาเสพติดนั้นเปนสิ่งที่ดีเพราะถาเรามีความรูเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเราก็สามารถ
เปนสวนหนึ่งที่จะชวยแกปญหาได แมจะชวยไมไดมากก็ตามโดยสวนมากผูติดยามักเริ่มจากดวยความอยากรู
ความอยากลอง และความคึกคะนองเปนสวนใหญอีกทั้งสภาพแวดลอม สังคม และคานิยมในกลุมเปน
แรงผลักดันอีกชั้นหนึ่งประกอบกับหาซื้อไดงาย ทําใหจํานวนผูติดยาเพ่ิมมากข้ึนถึงแมจะถูกบรรจุลงในวาระ
แหงชาติก็ตาม แตก็ยังมีขาวออกมาใหเห็นกันอยูตามหนาหนังสือตลอด ซ่ึงลวนกอความเสียหายใหกับ
ประเทศชาติทั้งสิ้น ไมวาจะเปนการปลนชิงหรืออาชญากรรม ลวนนํามาซึ่งความสูญเสีย กลุมเยาวชนจะติดยา
เสพติดมากกวากลุมคนกลุมอื่น และที่นาเปนหวงมากก็คือมันกําลังแพรระบาดสูเด็กนักเรียนชวงวัย 9 ขวบ และ 
10 ขวบ สาเหตุอาจเปนเพราะเกิดจากถูกเพื่อนชักจูงใหลองเสพ อยากรู อยากลอง ถูกลอลวง และสาเหตุสําคัญ
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อีกประการหนึ่งคือการขาดความอบอุนในครอบครัว พอแมไมมีเวลาใหปญหาพอแมหยารางกัน ผูใหญไมไดสนใจ
ดูแลหรือเปนที่พึ่งของเด็กได เด็กเกิดความวาเหวไมรูจะปรึกษาใคร เลยหันไปหายาเสพติด หรือเปนเปาลอใหกับ
ผูไมปรารถนาดีอยางพอดี 
 ดังจะเห็นไดจากแผนยุทธศาสตรการปองการและแกไขยาเสพติด พ.ศ. 2558 – 2652 ท่ีประกอบไป
ดวย 8 ยุทธศาสตรนั้น จะเห็นไดวาการที่จะดําเนินแผนยุทธศาสตรใหบรรลุไดนั้น  ทรัพยากรมนุษยหรือ
ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงจะเปนทรัพยากรท่ีควรที่จะใหความสําคัญในการดําเนินยุทธศาสตรนี้เชนกัน ทรัพยากร
มนุษยจึงเปนตัวเร่ิมตนสําคัญที่กอใหเกิดผลผลิตหรือผลงานในการตอยอดใชทรัพยากรอื่นๆได อยางไรก็ตามการ
ที่จะสามารถใชทรัพยากรมนุษยไดดีมากนอยเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับวาองคกรหรือโครงการใดๆ จะมีวิธีการที่จะทํา
ใหพนักงานปฏิบัติงาน และทุมเทใหกับองคกรหรือโครงการอยางเต็มความสามารถมากนอยเพียงใด ดังนั้น
ผูบริหารจึงมีความจําเปนในการบริหารองคกรหรือโครงการใหมีประสิทธิภาพ และจะตองหาเทคนิค และ
ทรัพยากรมนุษยที่มีความรูความสามารถ เพราะผูที่มีความรู ความสามารถและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับงานท่ี
ปฏิบัติจึงจะสามารถสรางความเจริญกาวหนาแกองคกรหรือโครงการ แตในทางกลับกันถาองคกรหรือโครงการใด
มีผูปฏิบัติงานท่ีมีความรูความ สามารถไมเพียงพอหรือไมมีประสิทธิภาพ นอกจากจะไมสามารถชวยใหองคกร
หรือโครงการบรรลุเปาหมายและสรางความเจริญกาวหนาแกองคกรหรือโครงการไดแลวยังจะเปนภาระผูกพันที่
หนวย-งานจะตองใหการดูแลจนกวาจะออกจากงานไป ฉะน้ันองคกรหรือโครงการจึงมีหนาที่จะตองดูแล
พนักงานหรือทรัพยากรมนุษยใหมีความพอใจ เต็มใจท่ีจะทํางานใหกับองคกรหรือโครงการอยางเต็มที่ โดยการ
สรางแรงจูงใจ (Motivation) ในการทํางานเพื่อใหทรัพยากรมนุษยเกิดความพอใจในการปฏิบัติงาน 

การจูงใจ (Motivation) เปนการนําเอาปจจัยตาง ๆ มาเปนแรงผลักดันใหบุคคลแสดงออกมาอยางมี
ทิศทางเพื่อบรรลุจุดหมายหรือเปาหมายที่ตองการ ซ่ึงปจจัยท่ีใชเปนแรงผลักดันไดแกการทําใหตื่นตัว (Arousal) 
การคาดหวัด (Expectancy) การใชเครื่องลอ (Incentives) และการลงโทษ (Punishment) ปจจัยดังกลาวจะ
เปนสภาวะที่กอใหเกิดแรงกระตุนที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาดังความคาดหวังขององคกร  ซ่ึงเปน
เครื่องมือที่ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาสามารถนําไปใชกับทรัพยากรมนุษยของตน ด้ังนั้นแลวการสรางแรงจูงใจ 
จึงถือไดวาเปนเทคนิคหรือวิธีการท่ีสําคัญที่จะนํามาใชในการบริหารเพื่อการปฏิบัติงานอยางถูกตอง  เปน
เครื่องมือที่ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาสามารถนําไปใชกับบุคคลตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดโดยจะเปนสินคาที่ทุกคนมี
ความตองการจะมีไวใหมากที่สุด เพราะในแตละวันบุคคลตองการแรงจูงใจเพื่อการดํารงชีพ การชวยเหลือบุคคล
อื่น และการนําบุคคลตาง ๆ ไปสูจุดมุงหมายของตัวบุคคลเอง การสรางแรงจูงใจนี้จึงเปนปจจัยที่สําคัญในการ
บริหารงานขององคกรหรือหนวยงาน ซ่ึงเปนส่ิงที่จะชวยบําบัดความตองการ ความจําเปนและความเดือดรอน
ของพนักงานในการปฏิบัติงานได  

ดังนั้นผูที่ดํารงตําแหนงผูบริหารหรือหัวหนางานในองคกรหรือโครงการตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ก็ควรจัดใหมีขึ้นในหนวยงานของตนตามความเหมาะสม ความสามารถที่จะจูงใจใหตัวเราเองและบุคคลอื่นจะมี
ผลกระทบตอความสําเร็จในดานงาน และความพึงพอใจในชีวิตที่เราจะสามารถปรับปรุงผลงานไดอยางมากมาย 
เพราะการจูงใจจะเปนรางวัลที่มีคาที่สุดของคน และทุกคนสามารถทําไดสําเร็จโดยไมมีการจํากัดขอบเขต ไมวา
จะอยูในสถานการณใดก็สามารถนําเอาวิธีการจูงใจมาใชกับทรัพยากรมนุษยของตนไดเสมอ ดังนั้น จึงสมควรให
ความสําคัญตอทรัพยากรมนุษยในองคกรหรือโครงการ ดวยการสรางแรงจูงใจในดานตาง ๆ เพื่อจะชวยยัง
ประโยชนตอทรัพยากรมนุษยที่จะปฏิบัติงานใหองคกรได 3 ประการ คือ เพื่อชวยใหทรัพยากรมนุษยสามารถ
สนองตอวัตถุประสงคขององคกรและสนองความตองการของตนเองไปพรอม ๆ กันไปดวย เพ่ือใหไดรับความ
ยุติธรรมจากองคกร และฝายบริหารในดานตาง ๆ และ เพ่ือใหมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน (คันศร แสงศรี
จันทร, 2550 : 1-2) 
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 ที่กลาวมาขางตนนั้นแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษยใน
องคกรหรือโครงการ เพื่อจะสามารถทําใหทรัพยากรมนุษยทํางานไดอยางมีความสุข และจะทุมเทกําลังกาย 
กําลังใจสติปญญา เพื่อใหงานนั้นประสบความสําเร็จสูงสุด สงผลใหองคกรหรือโครงการ บรรลุเปาหมายตามที่
คาดหวังไว จึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อใหทราบวา มีปจจัยดานไหนบางที่มีผล
ตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย ทั้งนี้เพื่อนําผลการศึกษามาเปนขอมูลใหหนวยงานนําไป
ปรับปรุงใหกับทรัพยากรมนุษยอยางเปนธรรมและเหมาะสม ผูศึกษาเชื่อวา ถาหากมีการจัดการองคกรหรือ
โครงการใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณแลว ส่ิงนี้จะเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญในการท่ีจะทําให
ทรัพยากรมนุษยมีความรักองคกรหรือโครงการ มีผลทําใหทรัพยากรมนุษยนั้นพรอมที่จะปฏิบัติงานไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอันเปนปจจัยที่สําคัญในการขับเคลื่อนใหโครงการรณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัมเบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรี ประสบความสําเร็จตรงตามเปาหมายที่ตั้งไว 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัมเบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัมเบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรี 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยในการปฏิบัติงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ที่ดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัมเบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรี 
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่

ดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัมเบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรี 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษยที่ดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัมเบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎี เพ่ือให
ไดผลตามวัตถุประสงค แบงออกเปน 2 ดานคือ 1) ดานตัวแปรอิสระ ซึ่งไดแกปจจัยดานประชากรศาสตร           
ที่ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือน ปจจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ที่ประกอบไปดวย ดานการคัดเลือกสรรหา ดานการฝกอบรมและสัมมนา ดานการมอบหมายงาน ดานการ
ประสานงานของบุคลากรในโครงการ ดานการประชาสัมพันธ ดานสิ่งตอบแทน 2) ดานตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งแบงเปน ปจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ที่ประกอบไปดวย ความสําเร็จของงาน 
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ความกาวหนา และ ปจจัยค้ําจุน (Hygiene 
Factors) ที่ประกอบดวย โอกาสที่ไดรับความกาวหนาในตําแหนงงานสถานะของอาชีพ ความสัมพันธกับหัวหนา
งาน ความสัมพันธกับผูรวมงาน นโยบายและการบริหาร สภาพการทํางาน ความเปนอยูสวนตัว ความมั่นคงใน
งาน คาตอบแทน ซึ่งไดมาจากแนวคิดของ Herzberg (1952 อางถึงใน เจียมจิตร ศรีฟา, 2545 : 12)  

 
 
 
 
 
 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด (โครงการทูบีนัมเบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรี จํานวน จํานวน 4390 คน กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรที่
ดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัมเบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรี ดังนั้น
การหากลุมตัวอยาง จะดําเนินกระทําที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยใชสตูรการคํานวณของทาโรยามาเน ได
กลุมตัวอยาง 367 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น 0.97 สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร
สองกลุม โดยใชคาสหสัมพันธอยางงาย เพียรสัน (Pearson Correlation)  
โดยลักษณะแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน ดังตอไปนี้  

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน สวนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลระดับปจจัยในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลตอ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (โครงการ
ทูบีนัมเบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรี โดยที่ลักษณะคําถามเปนมาตรวัดแบบ Likert Scale ครอบคลุมตัวแปรโดย
แบงเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยมาก 
สวนท่ี 3 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีดําเนินงานโครงการรณรงค
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัมเบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรี โดยลักษณะคําถามเปนมาตรวัด
แบบ Likert Scale ครอบคลุมตัวแปรโดยแบงเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปาน

แรงจูงใจในการปฏบิัติงานของบุคลากรที่ดําเนินงาน
โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

(TO BE NUMBER ONE) ในจังหวัดราชบุร ี
ปจจัยจูงใจ (Motivation Factors) 
 - ความสําเร็จของงาน 
 - ลักษณะของงานท่ีปฏบิัต ิ
 - การยอมรับนับถือ 
 - ความรับผิดชอบ 
 - ความกาวหนา 
 ปจจัยคํ้าจุน (Hygiene Factors) 
 - โอกาสที่ไดรบัความกาวหนาในตําแหนงงาน 
 - สถานะของอาชีพ 
 - ความสัมพันธกับหัวหนางาน 
 - ความสัมพันธกับผูรวมงาน 
 - นโยบายและการบริหาร 
 - สภาพการทาํงาน 
 - ความเปนอยูสวนตัว 
 - ความมั่นคงในงาน 
 - คาตอบแทน 

ปจจัยเกี่ยวกับการปฏิบตัิงาน 
1.การคัดเลือกสรรหา  
2.การฝกอบรมและสัมมนา  
3.การมอบหมายงาน  
4.การประสานงานของบุคลากรใน

โครงการ 
5.การประชาสัมพนัธ  
6.สิ่งตอบแทน 
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กลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยมาก และสวนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยเปนคําถามแบบปลายเปดให
ผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น 

 

ผล/สรุปการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยการปฏิบัติงานที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ี

ดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัมเบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรี โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกกระบวนการอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจาก
คาเฉลี่ยมากไปนอยดังตอไปนี้ดานที่ 1 ดานการคัดเลือกสรรหา รองลง มาคือดานที่ 4 ดานการประสานงาน
ระหวางบุคลากรในโครงการ ดานที่ 5 ดานการประชาสัมพันธ ดานที่ 3 ดานการมอบหมายงาน ดานที่ 2 ดาน
การอบรมสัมมนา และดานสุดทายคือ ดานที่ 6 ดานสิ่งตอบแทน ซึ่งเปนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  

2. ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดําเนินงานโครงการ
รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัมเบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปนรายปจจัยพบวา ปจจัยจูงใจมีคาเฉลี่ยมากที่สุด อยูในระดับมาก และปจจัยค้ําจุนเปน
ปจจัยท่ีมีผลรองลงมา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  

3. . ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากรที่ดําเนินงานโครงการ
รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัมเบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรี โดยการศึกษาพบวา 
ปจจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่ประกอบไปดวย ดานการคัดเลือกสรร ดานการประชาสัมพันธ มีสหสัมพันธกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากรที่ดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (โครงการทู
บีนัมเบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง 
และปจจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ดานการฝกอบรมและสัมมนา ดานการมอบหมายงาน ดานการประสานงาน
ของบุคลากรในโครงการ ดานสิ่งตอบแทน มีสหสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากรที่ดําเนินงาน
โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัมเบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรี อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.01 โดยมีคาความสัมพันธอยูในระดับสูง 
 

อภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยการปฏิบัติงานที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
ดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัมเบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรี โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ในทุกๆ ดาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอภิชัย จตุพรวาท (2557 : 121) ท่ีได
ทําการศึกษาในเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ  จังหวัด
นครสวรรค โดยผลการศึกษาพบวาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัด นครสวรรค 
ภาพรวมอยูในระดับมาก เชนเดียวกับงานวิจัยของ อมรเทพ คําเพชร (2554 : 107) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัย
ที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของพนักงานครู ในสถานศึกษาที่ถายโอนสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในภาคตะวันออก โดยผลการศึกษาพบวา ระดับปจจัยที่สงผลการปฏิบตัิงานตามความ คิดเห็นของพนักงานครูใน
สถานศึกษาที่ทําการถายโอน สูองคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาคตะวันออก โดยรวม อยูในระดับมาก  

2. ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีดําเนินงานโครงการ
รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัมเบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรีโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปนรายปจจัยพบวา ปจจัยจูงใจมีคาเฉลี่ยมากที่สุด อยูในระดับมาก และปจจัยค้ําจุนเปน
ปจจัยท่ีมีผลรองลงมา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  
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  2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดําเนินงาน
โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัมเบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรี สําหรับปจจัยจูง
ใจ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวาสนา พัฒนานันทชัย (2552 : 46) 
ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอแรงจงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  สํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย โดยผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอแรงจงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน สํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  โดยภาพรวมพบวา พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 
เชนเดียวกับงานวิจัยของธนาคาร ขันธพัด (2557 : 57) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยจูงใจ ปจจัยค้ําจุน และ
คุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีสงผลตอความจงรักภักดีของผูปฏิบัติงานใน องคกร กรณีศึกษา การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย โดยการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นของผูปฏิบัติงาน ในการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ที่มีผลตอปจจัยจูงใจ ของการปฏิบัติงาน อยูในระดับเห็นดวยมาก 
  2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดําเนินงาน
โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัมเบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรี สําหรับปจจัยค้ํา
จุน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธนากร เอี่ยมปาน (2552 : 100) ไดทําการศึกษา
เร่ือง ปจจัยท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานของนักบินกองบิน 6 โดยผลการศึกษาพบวา เชนเดียวกับงานวิจัย
ของ พรปวีณ พิพัฒนวัฒนะ (2559 : 34) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร องคการบริหารสวนตําบล อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยผลการศึกษาพบวา ระดับปจจัยค้ําจุนใน
การ ปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบวาปจจัยจูงใจในการ 
ปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก 
 3. ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากรที่ดําเนินงานโครงการ
รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัมเบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรี โดยปจจัยที่ทําการศึกษา
ในครั้งนี้ไดแก ผลที่ไดจากการทําสอบสมมติฐานเปนดังนี้ 

 3.1 สมมติฐานท่ี 1 : ปจจัยในการปฏิบัติงานดานการคัดเลือกสรรหา มีสหสัมพันธกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานบุคลากรที่ดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัมเบอร
วัน) ในจังหวัดราชบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง (r = 0.583) 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นาตภา ไทยธวัช (2551 : 100) ไดทําการศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางการ
บริหารทรัพยากรมนุษย และประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัท กระจกพีเอ็มเค – เซ็นทรัล 
จํากัด โดยผลการวิจัยพบวา จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง การบริหารทรัพยากรมนุษยภาพรวม พบวา 
การบริหารทรัพยากรมนุษยมีความสัมพันธกับ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยูในทิศทางเดียวกัน และสัมพันธ
กันระดับปานกลางมีความสัมพันธกับ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเมื่อดูรายดานพบวาการสรรหาและคัดเลือก 
การรักษาทรัพยากรมนุษย มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และดานการพัฒนาบุคลากร ดาน
การประเมิน ผลการปฏิบัติงานไมมีความสัมพันธกับ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 3.2 สมมติฐานท่ี 2 : ปจจัยในการปฏิบัติงานดานการฝกอบรมสัมมนา มีสหสัมพันธกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากรที่ดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (โครงการทู
บีนัมเบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาความสัมพันธอยูในระดับสูง              
(r = 0.673) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดิเรก สวัสดิ์ดรงค (2559 : 88) ไดทําการศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ
ระหวางปจจัยดานการปฏิบัติงาน ความผูกพันตอองคกรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
ศูนยบริการเชฟโรเลต ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานการปฏิบัติงานในดานการ
ฝกอบรมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํากับความผูกพันตอองคกร 
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 3.3 สมมติฐานท่ี 3 : ปจจัยในการปฏิบัติงานดานการมอบหมายงาน มีสหสัมพันธกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานบุคลากรที่ดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัมเบอร
วัน) ในจังหวัดราชบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาความสัมพันธอยูในระดับสูง (r = 0.665) ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ปานจักษ เหลารัตนวรพงษ (2548 : 83) ไดทําการศึกษาเร่ือง การศึกษาความสัมพันธ
ตางระดับและโครงสรางความสัมพันธ ระหวาง ความสามารถในการส่ือสาร การรับรูการสนับสนุนขององคการ 
การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตามและผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยผล
การศึกษาพบวา การรับรูการมอบหมายงานการรับรูการสนับสนุนขององคการ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
กับ ความพึงพอใจ ใน งานและผลการปฏิบัติงาน 

 3.4 สมมติฐานท่ี 4 : ปจจัยในการปฏิบัติงานดานการประสานงานระหวางบคุลากรในโครงการ
มีสหสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากรที่ดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด (โครงการทูบีนัมเบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาความสัมพันธอยูใน
ระดับสูง (r = 0.608) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เอกพงษ สกุลคู(2557 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ือง 
ความสัมพันธระหวางการควบคุมการบริหารกับความสําเร็จขององคกรธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมประเภท
การบริการกอสรางในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผลการศึกษาพบวา การควบคุมการบริหาร ดานการ
วางแผนองคกร ดานการสื่อสารขอมูล และดานการชักจูง และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคคล มีความสัมพันธและ
ผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จขององคกร 

 3.5 สมมติฐานท่ี 5 : ปจจัยในการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธมีสหสัมพันธกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานบุคลากรที่ดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัมเบอร
วัน) ในจังหวัดราชบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง (r = 0.546) 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัสสรา เปรมประเสริฐ (2554 : 73) ท่ีไดทําการศึกษาเร่ือง การประชาสัมพันธและ
การสงเสริมการสมัครเขาทํางานของนิสิตนักศึกษา โดยผลการศึกษาพบวา  โดยภาพรวมความถ่ีในการรับรู
ขาวสารการ ประชาสัมพันธสงเสริมการสมัครเขาทํางานของ นิสิตนักศึกษามีความสัมพันธกับแรงจูงใจโดยรวม 
ในการเขาทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และ เปนความสัมพันธ
เชิงบวก นั่นคือ หากกลุม ตัวอยางมีการรับรูขาวสารการประชาสัมพันธและ การสงเสริมการสมัครเขาทํางานมาก 
ก็จะสงผล ใหมีแรงจูงใจในการเขาทํางานมากตามไปดวย 

 3.6 สมมติฐานท่ี 6 : ปจจัยในการปฏิบัติงานดานสิ่งตอบแทน มีสหสัมพันธแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานบุคลากรที่ดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัมเบอรวัน) ใน
จังหวัดราชบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาความสัมพันธอยูในระดับสูง (r = 0.680) ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ จิรสิทธิ์ เลียวเสถียรวงค (2555 : 53) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยตอแรงจูงใจปฏิบัติงานของ
พนักงานสายชางของบริษัทกอสรางขนาดเล็ก ในอําเภอเมือง นครราชสีมา โดยผลการศึกษาพบวา ความเทา
เทียมกันในดานผลตอบแทนมีความสัมพันธในระดับสูงกับแรงจูงใจใน การท างานของพนักงานมีความสัมพันธใน
รูปแบบเชิงเสน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และมี ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก คา r มีคาบวก นั่นคือ 
ความเทาเทียมกันในดาน ผลตอบแทนเพิ่มข้ึนจะทําใหแรงจูงใจในการท างานเพิ่มข้ึนดวย 

 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด (โครงการทูบีนัมเบอรวัน) ในจังหวัดราชบุรีผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ดังนี้ 
 1. ควรมีการวิเคราะหถึงจํานวนบุคลากร รวมไปถึงทรัพยากรท่ีมีอยูในโครงการท้ังหมด วาเพียงพอ
หรือไมเพื่อจะไดเปนแนวทางในการจัดการในสวนของการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติโครงการตอไป 
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 2. โครงการควรมีการวางแผนดานการจัดการในการดําเนินงานโครงการในดานตางๆ ทั้งระยะส้ันและ
ระยะยาว  
 3. วิทยาลัย ควรสงเสริมใหบุคลากร ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการการจัดการโครงการเพื่อนําไปสู
การแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในอนาคตตอไป 
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การบริหารงานงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอจุน จังหวัดพะเยา 
 
THE BUDGET MANAGEMENT OF LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATIONS 
IN CHUN DISTRICT, PHAYAO PROVINCE 

 
ผูวิจัย    จารุวรรณ  ไชยพนัส 

สาขาวชิา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม 

ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยเร่ือง การบริหารงานงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอจุน จังหวัดพะเยา 
2) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอจุน จังหวัดพะเยา 3) เพื่อ
รวบรวมขอเสนอแนะในการบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอจุน จั งหวัดพะเยา           
เปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ มีทั้งหมด 112 คน สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test F-test ผลการวิจัยพบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 54.20 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป คิดเปนรอย
ละ 50.00 เปนสมาชิกสภาเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล คิดเปนรอยละ 56.25 สังกัด เทศบาลตําบลหวยขาว
ก่ํา เทศบาลตําบลเวียงลอ เทศบาลตําบลหงสหิน ที่มีจํานวนของผูตอบแบบสอบถามหนวยงานอยูในระดับที่เทากัน 
คิดเปนรอยละ 15.17  

ระดับการบริหารงานงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอจุน จังหวัดพะเยา พบวา 
ดานการบริหารงานงบประมาณ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอจุน จังหวัดพะเยา จําแนกตามรายดาน 
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือดานการควบคุมงบประมาณ 
รองลงมาคือดานดานการบริหารงบประมาณ ดานการมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณ ดานการจัดเตรียม
งบประมาณ ดานการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ และดานการกระจายอํานาจทางการคลัง ตามลําดับ กลุมตัวอยาง
ของประชากร ท่ีจําแนกตามเพศ จําแนกตามอายุ จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด มีระดับของการบริหารงาน
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยรวมไมแตกตางกัน แตดานการ
จัดเตรียมงบประมาณและดานการพิจารณาอนุมัติงบประมาณพบวามีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ : การบริหารงาน งบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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Abstract 
Research 1) to study the budget management of local administrative organizations in 

Chun District, Phayao Province; 2) to compare the budget administration of local 
administrative organizations in Chun District, Phayao Province; 3) To collect suggestions 
for budget management of local administrative organizations in Amphoe Muang. Phayao 
Province is a quantitative research survey. The population used in this study was 112. The 
statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, T-test, F-test. 
The research found that 

Most of the respondents were male. 54.20% is between the ages of 41-50 years or 
50.00%. Member of the municipal council / Tambon Administration Organization. 56.25% 
in Huay Khrung Municipality Wiang Lo Subdistrict Municipality of Swan Stone With the 
number of respondents, agencies are at an equal level. Accounted for 15.17 percent. 

Budget management of local administrative organizations. In Chun District, Phayao 
Province, it was found that budget management Local government organization in Chun 
District, Phayao Province Overall, the level of satisfaction When considering each aspect, 
the most significant aspect was budget control. In terms of budget management, budget 
participation Approval of budget And fiscal decentralization respectively. By gender, by 
age, by agency The level of budget administration of the local administrative organizations 
in Chun District, Phayao Province was not significantly different. However, budget 
preparation and budgeting were different. Statistically significant at the 0.05 level

Keywords : Administration , Budget , Local Government 
 

บทนํา 
แมวาประเทศไทยไดเร่ิมกระบวนการการกระจายอํานาจท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรมมากข้ึนโดยลําดับ แต

ในระยะเวลาเปลี่ยนผานของนโยบายก็พบวา ยังคงมีปญหาท้ังในทางนโยบายและทางปฏิบัติอยูมากเชนกัน ดังที่
ปรากฏใหเห็นในรายงานการวิจัยของนักวิจัยไทยหรือเวทีสัมมนาขององคกรท่ีเก่ียวของกับการกระจายอํานาจจํานวน
มาก โดยสวนใหญรับทราบปญหาวาในบรรดาการกระจายอํานาจภารกิจหนาที่ คนและเงิน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เปนปจจัย
สําคัญที่สุดประการหนึ่งคือ เงินหรือการกระจายอํานาจทางการคลัง (Fiscal decentralization) ใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

การปกครองสวนทองถิ่นเปนการกระจายอํานาจจากรัฐบาลกลางใหกับประชาชนในทองถ่ินไดปกครอง
ตัวเอง ซ่ึงในสวนของรายไดก็มีลักษณะเชนเดียวกันคือ รัฐบาลกลางจะเปนผูกําหนดและแบงวารายไดประเภทใดบาง
ที่ใหเปนของทองถ่ิน และรายไดประเภทใดบางที่ยังคงเปนของรัฐบาลกลาง โดยกําหนดในรูปของกฎหมาย ท้ังที่เปน
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง รวมถึงระเบียบและขอบังคับตางๆ การกําหนด
รายไดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะข้ึนอยูกับปจจัยที่สําคัญหลายประการ อาทิเชน ปจจัยทางดานเศรษฐกิจของ
ประเทศ ฐานะทางการคลังของรัฐบาล ความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การเรียกรองขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และท่ีสําคัญก็คือ ปจจัยทางดานการเมือง เปนตนกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปนสวนราชการใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยท่ีมีบทบาทภารกิจสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการ
พัฒนาและใหคําแนะนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การบริหารงานบุคคล 
การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการ
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ใหบริการสาธารณะการดําเนินงานของสวนพัฒนาระบบบัญชีทองถ่ินมีหนาที่สําคัญในการ ศึกษา วิเคราะห กําหนด
และพัฒนารูปแบบและบัญชีสําหรับระบบคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนดและพัฒนาระเบียบ
เก่ียวกับการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กําหนดและพัฒนาระบบบัญชีเงินงบเฉพาะการเงินทุนหมุนเวียนและเงินกองทุนตางๆ ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พิจารณาใหความเห็นเสนอแนะและตอบขอหารือเกี่ยวกับการเงินการบัญชีแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และหนวยงาน ที่เกี่ยวของ และดําเนินการเก่ียวกับเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล รวมทั้งงานอ่ืนที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอจุน จังหวัดพะเยา มีจํานวนทั้งหมด 6 แหงประกอบดวย 
เทศบาลตําบลหวยขาวก่ํา เทศบาลตําบลเวียงลอ เทศบาลตําบลหงสหิน เทศบาลตําบลจุน เทศบาลตําบลทุงรวงทอง 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม และองคการบริหารสวนตําบลพระธาตุขิงแกง ปฏิบัติภารกิจในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายใหเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนท่ีอยูในเขตรับผิดชอบ 
โดยใชการบริหารงบประมาณเปนเครื่องมือหลักในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อที่จะไดบรรลุ
เปาหมายในดานตาง ๆ ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละแหงมักประสบปญหาในการบริหารงานคือ การมี
งบประมาณท่ีไมเพียงพอตอการบริหารงานตามอํานาจหนาที่ มีปญหาในเรื่องเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ขาดความรูและ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน และฝายการเมือง ซ่ึงประกอบดวย สมาชิกสภาและผูบริหารทองถิ่นที่ขาดความรู 
ขาดประสบการณ ความเขาใจในระเบียบกฎหมาย บทบาท หนาที่ ขาดการวางแผน การดําเนินงานตามแผนหรือกล
ยุทธตาง ๆ และนอกเหนือจากนี้ยังมีปญหา การไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางไมเพียงพอ หรือปญหาใน
การจัดสรรงบประมาณในรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง ซึ่งโดยทั่วไปมักจะนําเงินงบประมาณไปพัฒนา
ในดานโครงสรางพื้นฐานเปนสวนใหญ และไมมีงบประมาณในดานรายจายประจําอื่น ๆ และการขาดวินัยทางการ
คลัง กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมักจะใชเงินงบประมาณไปในแนวทางเพื่อหาเสียงของผูบริหารหรือสมาชิก
สภา เชน การทําปฏิทิน การทําวาระสาร ปละหลายฉบับเพื่อประชาสัมพันธ ฯลฯ บางครั้งงบประมาณไมเพียงพอ
ตองใชจายจากเงินสะสม ซึ่งโดยรวมขาดการคํานึงถึงสถานะทางการคลังขององคกรเอง ขาดการควบคุมงบประมาณ 
ซึ่งกฎหมายและระเบียบตาง ๆ บางครั้งก็มีการสั่งการสามารถปฏิบัติไดโดยการขออนุมัติยกเวนระเบียบ ผูวิจัยซึ่งเปน
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอจุน จังหวัดพะเยา จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหาร
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแกไขและ
พัฒนางานดานบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อจะไดนําไปเปน
ประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นโดยภาพรวมตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอจุน จังหวัดพะเยา 
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอจุน จังหวัดพะเยา 
3. เพ่ือรวบรวมขอเสนอแนะในการบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอจุน  

จังหวัดพะเยา 
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กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะบริหารงบประมาณของตนเองอยางไร เพื่อใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเปนประโยชนตอประชาชนโดยรวมมากท่ีสุด ซึ่งผูวิจัยไดนําแนวคิดมาจาก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 สามารถ
กําหนดกรอบแนวคิดในการทําวิจัยไดดังนี้ 
        ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง การบริหารงานงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

โดยมีผูศึกษาดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการประจํา พนักงานจางตามภารกิจ ลูกจางประจํา และ
พนักงานท่ัวไป จํานวน 112 คน แยกเปน เทศบาลตําบลหวยขาวก่ํา จํานวน 17 คน เทศบาลตําบลเวียงลอ จํานวน 
17 คนเทศบาลตําบลหงสหิน จํานวน 17 คน เทศบาลตําบลจุน จํานวน 16 คน เทศบาลตําบลทุงรวงทอง จํานวน 
15 คน องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม จํานวน 15 คน และองคการบริหารสวนตําบลพระธาตุขิงแกง จํานวน 
15 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชแบบสอบถาม เร่ือง การบริหารงานงบประมาณ
ของผูเกี่ยวของกับการบริหารงานงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอจุน จังหวัดพะเยา โดย
แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณเก่ียวกับเพศ อายุ ตําแหนงหนาที่ หนวยงานท่ีสังกัด 
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นขอบผูเกี่ยวของกับงานการบริหารงบประมาณเก่ียวกับ

ปญหาในขั้นตอนของการบริหารงานงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พรอมทั้งขอเสนอแนะ เพื่อนําไปสู
การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานงบประมาณ และหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ สามารถนําผลจากการศึกษาไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน โดยแบงเปน 4 ขั้นตอน คือ 1) การจัดเตรียมงบประมาณ 2) การพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณ 3) การบริหารงบประมาณ 4) การควบคุมงบประมาณ 5) ดานการมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณ 
และ 6) ดานการกระจายอํานาจทางการคลัง 

ปจจัยสวนบุคคล 
 1. เพศ 
 2. อายุ 
 3. ตําแหนงหนาที ่
 4. หนวยงานท่ีสังกัด 

การบริหารงานงบประมาณขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นในเขตอําเภอจุน จังหวัดพะเยา ในดาน 

1. การจัดเตรียมงบประมาณ  
2. การพิจารณาอนุมัติงบประมาณ  
3. การบริหารงบประมาณ 
4. การควบคุมงบประมาณ 
5. การกระจายอํานาจทางการคลัง 
6. การมีสวนรวมในการจัดทาํงบประมาณ 
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โดยผูศึกษาวิจัยไดทําการสรางแบบสอบถามมาจากกรอบแนวคิดในงานวิจัยและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
ประกอบดวยคําถาม จํานวน 40 ขอ โดยแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ตามแบบลิ
เคิรท (Likert) โดยการวัดเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด  
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. เกณฑการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชเกณฑในการแปรผล ของเบส (Best. 1993 : 190) 
2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล การวิจัยคร้ังนี้ไดทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อชวย

ในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลเพื่อคํานวณหาคาสถิติและสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ที่ประกอบดวยคารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คา t – test คา F – test 
 

ผล/สรุปผล 
1. จากการทําการวิจัยเร่ือง การบริหารงานงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอจุน 

จังหวัดพะเยา สามารถทําการอธิบายขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอจุน จังหวัดพะเยา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปน
รอยละ 54.20 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 50.00 เปนสมาชิกสภาเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล 
คิดเปนรอยละ 56.25 สังกัด เทศบาลตําบลหวยขาวก่ํา เทศบาลตําบลเวียงลอ เทศบาลตําบลหงสหิน ที่มีจํานวนของ
ผูตอบแบบสอบถามหนวยงานอยูในระดับที่เทากัน คิดเปนรอยละ 15.17  

2. เมื่อทําการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการบริหารงานงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอจุน จังหวัดพะเยา พบวา ดานการบริหารงานงบประมาณ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอจุน จังหวัดพะเยา จําแนกตามรายดาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือดานการควบคุมงบประมาณ รองลงมาคือดานดานการบริหาร
งบประมาณ ดานการมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณ ดานการจัดเตรียมงบประมาณ ดานการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณ และดานการกระจายอํานาจทางการคลัง ตามลําดับ อธิบายแยกรายดานไดดังนี้ 

2.1 ดานการจัดเตรียมงบประมาณ ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุดคือ เมื่อคณะผูบริหารทองถิ่นไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งเงินงบประมาณยอดใดเปนงบประมาณประจําป
แลว เจาหนาที่งบประมาณรวบรวม และจัดทําเปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ินอีกครั้งหนึ่ง 
และคณะผูบริหารทองถิ่นไดนําเสนอตอสภาทองถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคมไดทันตามท่ีระเบียบกําหนด รองลงมา
คือรายจายเพื่อการพัฒนาไดนําแผนงานและโครงการที่มีอยูในแผนพัฒนามาจัดทํางบประมาณ และขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุดคือความรูเกี่ยวกับกฎ ระเบียบวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดเตรียม
งบประมาณ  

2.2 ดานการอนุมัติงบประมาณ ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยจากมากท่ีสุดคือ การดําเนินการในกระบวนการใหความเห็นชอบของสภาจนเสร็จส้ินกระบวนการใหความ
เห็นชอบจากอําเภอ/จังหวัด โดยสามารถประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป ไดทัน ภายใน วันที่ 1 ตุลาคม ของ
ป รองลงมาคือขอการประชุมวาระท่ีหนึ่ง เปนการรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ ป ฏิบัติถูกตองตามที่
ระเบียบกําหนด และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ สมาชิกสภาทุกคนทุกตําแหนงมีความรูและความสามารถ และสภามี
ความเขมแข็งชัดเจน ตามลําดับ 
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2.3 ดานการบริหารงบประมาณ ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุดคือ การจายเงินไดจายตรงตามประเภทรายจายและหมวดรายจายที่ไดตั้งไวในงบประมาณรายจาย 
รองลงมาคือการประสานงานภายในหนวยงานในเรื่องการรับและเบิกจายตลอดจนแกไขงบประมาณสามารถ
ประสานงานรวมมือกันอยางดี ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคืองบประมาณรายจายประจําเพียงพอไมมีกา รโอน
งบประมาณลดหรือเพิ่มตามลําดับ 

2.4 ดานการควบคุมงบประมาณ ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ การใชจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดจากเงินสะสม ดําเนินการตามระเบียบและ
วัตถุประสงคตามที่ระเบียบกําหนด รองลงมาคือขอเมื่อสิ้นปงบประมาณมีการประกาศรายงานการรับจายเงิน
ประจําปงบประมาณเพื่อใหประชาชนทราบภายในสามสิบวันและรายผูวาราชการจังหวัดเพื่อทราบ และท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยที่สุดคือบุคลากรในองคกรมีเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในการชวยเหลือการควบคุมงบประมาณครบทุกตําแหนง และ
เพียงพอ ตามลําดับ 

2.5 ดานการกระจายอํานาจทางการคลัง ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ มีการกํากับดูแลในการบริหารงบประมาณอยางโปรงใส รองลงมาคือ มีการรับฟง
ขอเสนอแนะ และปรับปรุงแกไข หลังจากที่ไดมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
งบประมาณ และที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ มีการมอบหมายอํานาจหนาที่ในการบริหารงบประมาณตามภารกิจของ
งาน ตามลําดับ 

2.6 ดานการมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณ ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ มีสวนรวมในการควบคุมงบประมาณ ตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมา รองลงมา
คือ มีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการพิจารณาการอนุมัติงบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือมีสวนรวมในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองเปนไปตามงบประมาณที่ไดมี
การวางแผนไว ตามลําดับ 

3. ผลวิเคราะหเปรียบเทียบระดับการบริหารงานงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
อําเภอจุน จังหวัดพะเยาที่มี เพศ อายุ ตําแหนงหนาที่ และหนวยงานท่ีสังกัด ที่แตกตางกัน ผลการเปรียบเทียบพบวา 
กลุมตัวอยางของประชากร ที่จําแนกตามเพศ จําแนกตามอายุ จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด มีระดับของการ
บริหารงานงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยรวมไมแตกตางกัน แต
ดานการจัดเตรียมงบประมาณและดานการพิจารณาอนุมัติงบประมาณพบวามีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 
1. จากการทําการวิจัยเร่ือง การบริหารงานงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอจุน 

จังหวัดพะเยา ดานขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตอําเภอจุน จังหวัดพะเยา ที่พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 41 – 50 ป 
เปนสมาชิกสภาเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล สังกัดเทศบาลตําบลหวยขาวกํ่า เทศบาลตําบลเวียงลอ และ
เทศบาลตําบลหงสหินนั้น เนื่องจากวาผูตอบแบบสอบถามที่ปฏิบัติหนาที่อยูจะมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ที่อยู ใน
ระหวางวัยของการทํางาน สอดคลองกับงานวิจัยของสุภาวดี เนตรสุวรรณ (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปญหาการ
นําระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกสสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาใชกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําพนู” 

�	

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 

จากการศึกษาพบวารอยละ 96.55 ของผูตอบแบบสอบถามทํางานในองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลตําบล
สวนใหญมีอายุการทํางาน 5 – 10 ปเปนเพศหญิงรอยละ89.70 มีอายุระหวาง 31 – 40 ปรอยละ 56.90 สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการบัญชีบริหารธุรกิจการจัดการรอยละ 90.08 สามารถใชงานโปรแกรม
คอมพิวเตอรพื้นฐานไดทุกคนมีความสามารถในการใชงานโปรแกรมบัญชีอื่นรอยละ 31.47 เคยเขารับการฝกอบรม
การใชงานระบบ e-LAAS มากกวารอยละ 60 และมีประสบการณในการใชระบบระหวาง 1 – 4 ปรอยละ68.97 มี
ความรูความเขาใจในการใชระบบ e-LAAS ท้ัง 4 ระบบคือระบบงบประมาณระบบขอมูลรายรับระบบขอมูลรายจาย
ระบบบัญชีโดยรวมอยูในระดับมากจากการประเมินคุณภาพของระบบ e-LAAS ในเร่ืองคุณลักษณะของซอฟทแวรที่
มีคุณภาพ 6 ดานโดยรวมมีความพึงพอใจระดับปานกลางคือดานความสามารถในการบํารุงรักษาและดาน
ความสามารถในการโอนยายระบบอยูในระดับมากดานความนาเชื่อถือดานความสามารถในการใชงานดาน
ประสิทธิภาพอยูในระดับปานกลางและในดานประโยชนใชสอยอยูในระดับนอยการประเมินคุณภาพของระบบ e-
LAAS ในเร่ืององคประกอบคุณภาพของซอฟทแวร 3 องคประกอบโดยรวมมีความพึงพอใจระดับปานกลางคือดาน
กระบวนการทํางานของซอฟทแวรดานกระบวนการปรับปรุงซอฟทแวรอยู ในระดับมากและดานกระบวนการ
ซอฟทแวรอยูในระดับปานกลางวิเคราะหในแตละดานพบวามีความพึงพอใจระดับปานกลางในเรื่องประสิทธิภาพ 
การใชงานไดมีความยืดหยุนระดับนอยในเร่ืองการทดสอบงายและระดับนอยที่สุดในเร่ืองการนํากลับมาใชใหมไดการ
ประเมินคุณภาพของระบบ e-LAAS ในเรื่องเกณฑคุณภาพของซอฟทแวร23 เกณฑโดยรวมมีความพึงพอใจระดับ
ปานกลางซึ่งในแตละดานมีความพึงพอใจระดับปานกลางในเรื่องความสมบูรณมาตรฐานท่ีโพรโตคอลและการ
เชื่อมตอใชความยากงายในการนําเขาขอมูลและออกรายงานประสิทธิภาพในการทํางานของซอฟทแวรและความงาย
ที่ผูใชมือใหมจะเรียนรูจนสามารถใชซอฟทแวรของระบบไดระดับนอยและนอยที่สดุในเร่ืองความกระชับของ Source 
Code วามสามารถขยายระบบงานของซอฟทแวรความยากงายในการจัดเตรียมระบบเพ่ือใหซอฟทแวรของระบบ
สามารถทํางานไดและปริมาณของหนวยความจําที่ใชปจจัยที่มีผลตอความสํา เร็จในการนําระบบ e-LAAS มาใช
โดยรวมใหความสําคัญระดับมากท้ัง 6 ดานคือดานระบบบัญชีดานบุคลากรดานการบํารุงรักษาและใหความ
ชวยเหลือจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดานการควบคุมภายในดานเคร่ืองมือเคร่ืองใชและดานคูมือการ
ปฏิบัติงานปญหาจากการนําระบบ e-LAAS มาใชโดยรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลางแตพบวามีปญหาระดับมาก3 
ดานดังนี้ดานเคร่ืองมือเคร่ืองใชมีไมเพียงพอตอการใชงานและทํางานไดชาระบบเครือขายอินเตอรเน็ตความลมเหลว
บอยครั้งขณะปฏิบัติงานและถูกคุกคามจากไวรัสคอมพิวเตอรดานการบํารุงรักษาและใหความชวยเหลือจ ากกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นคือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไมไดจัดสรรใหเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญการใชระบบ
เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําอยางเพียงพอผูบริหารไมสนับสนุนในการใหคาตอบแทนลวงเวลาและจางผูมีความเชี่ยวชาญ
การใชระบบไวภายในสํานักงานและไมไดจัดใหมีการฝกอบรมเฉพาะระบบงานหรือแยกเปนกลุมไมมีการจัดอบรม
อยางสม่ําเสมอเพ่ือรับฟงปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาและดานคูมือการปฏิบัติงานคือคูมือการใชงานอานแลว
เขาใจยากในคูมือมีตัวอยางประกอบไมครบถวน 

2. ระดับการบริหารงานงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอจุน จังหวัดพะเยา 
พบวา ดานการบริหารงานงบประมาณ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอจุน จังหวัดพะเยา ที่จําแนกตาม
รายดาน โดยรวมอยูในระดับมาก และพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือดานการควบคุมงบประมาณ รองลงมาคือ
ดานดานการบริหารงบประมาณ ดานการมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณ ดานการจัดเตรียมงบประมาณ ดานการ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณ และดานการกระจายอํานาจทางการคลัง ตามลําดับนั้น เน่ืองจากวางบประมาณเปนสวน
สําคัญในการขับเคลื่อนองคกร ที่ชวยใหบริการสาธารณะเกิดประสิทธิผล เม่ือทําการอภิปรายผลขอมูล พบวาได
สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐรดา ตัวละมูล (2556) ไดทําการศึกษาเรื่อง“องคประกอบภายในองคการและ
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ความสําเร็จในการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป e-LAAS ท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําปาง”จากการศึกษาพบวาผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปจจัยดานศักยภาพการปฏิบัติงาน, การสนับสนุนจากองคกร, ทรัพยากร, ความสําเร็จในการประยุกตใช
โปรแกรมสําเร็จรูป e-LAAS, และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับมากการวิเคราะหสมการโครงสรางพบวา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน, การสนับสนุนจากองคกร,ทรัพยากร, และความสําเร็จในการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
e-LAAS มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกันทุกเสนทางโดยเฉพาะความสําเร็จในการ
ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปe-LAAS มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากท่ีสุดรองลงมาคือ
ทรัพยากรมีอิทธิพลทางตรงตอความสําเร็จในการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป e-LAAS และการสนับสนุนจาก
องคกรมีอิทธิพลทางตรงตอความสําเร็จในการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป e-LAAS ตามลําดับ  

3. ผลวิเคราะหเปรียบเทียบระดับการบริหารงานงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
อําเภอจุน จังหวัดพะเยาที่มี เพศ อายุ ตําแหนงหนาที่ และหนวยงานท่ีสังกัด ที่แตกตางกัน ผลการเปรียบเทียบพบวา 
กลุมตัวอยางของประชากร ท่ีจําแนกตามเพศ จําแนกตามอายุ จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด มีระดับของการ
บริหารงานงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยรวมไมแตกตางกัน แต
ดานการจัดเตรียมงบประมาณและดานการพิจารณาอนุมัติงบประมาณพบวามีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผูอนุมัติงบประมาณตางมีอํานาจในการพิจารณางบประมาณ เพราะพื้นที่แตละแหงไม
เหมือนกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติมา จันทรวิสิทธิ์ (2553 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลไผกองดิน อําเภอบางปลามา จังหวัด
สุพรรณบุรี การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหงบประมาณของเทศบาลตําบลไผกองดิน โดยใชขอมูล
ทุติยภูมิจากเอกสารงบประมาณของเทศบาลตําบลไผกองดินและขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ 
ผลการศึกษาพบวา 1) รายรับของเทศบาลตําบลไผกองดิน มากที่สุดคือ หมวดภาษีอากร 2) รายจา ยของเทศบาล
ตําบลไผกองดิน มากท่ีสุดคือ รายจายประจํา ถาพิจารณาตามยุทธศาสตรมากที่สุด คือ ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 3) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอรายรับ คือ จํานวนครัวเรือนมีอิทธิพลกับภาษีสรรพสามิตและเงิน
อุดหนุน สวนจํานวนประชากรและความหนาแนนมีอิทธิพลตอภาษี แบง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอรายจาย คือ จํานวน
ครัวเรือนมีอิทธิพลตอรายจายงบกลางและรายจายประจํา สอดคลองกับงานวิจัยของ วีณารัตน คุณวุฒิ (2554 : 
บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหาการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ การวิจัยเชิงสํารวจครั้งนี้มีวัตถุประสงคไดแก 1) เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงบประมาณขององคการ
บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางแกไขปญหาการบริหารงบประมาณของ
องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก บุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลที่เกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 99 
คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก คาความถี่ คารอยละ 
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล
ในเขตอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขั้นตอน พบวาทุกขั้นตอนมี
ปญหาการบริหารงบประมาณอยูในระดับปานกลาง 2) แนวทางในการแกไขปญหาการบริหาร งบประมาณของ
องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ คือ ควรมีการทบทวนแผนพัฒนาทั้งกอนการจัดทํา
งบประมาณทุกครั้ง การใหความเห็นชอบรางงบประมาณของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ควรยึด
ผลประโยชนสวนรวม มีการจําทําแผนดําเนินงานและการติดตามผลใหสอดคลองกับประมาณรายรับ และใหหัวหนา
หนวยงานรับผิดชอบตรวจสอบและควบคุมการใชงบประมาณอยางเปนรูปธรรม 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

จากผลของการศึกษา การบริหารงานงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอจุน จังหวัด
พะเยา ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอจุน จังหวัดพะเยา ดังนี้ 

1. จัดใหมีการฝกอบรมบุคลากรหรือจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอเพื่อทบทวนหรือ
รับทราบกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการ ที่เก่ียวของในการปฏิบัติงานท่ีสั่งการมาใหมหรือเพิ่มเติม  

2. ควรจัดบุคลากรกับปริมาณงานใหสมดุลกัน เพื่อปองกันการบริหารงานไมใหเกิดความลาชาและสามารถ
ปฏิบัติงานไดทันเวลาท่ีกําหนด โดยการเพิ่มหรือปรับเกลี่ยพนักงานใหพนักงานใหมีความเหมาะสมกับแตละงาน  

3. จัดกิจกรรมประเภทที่เชื่อมความสามัคคี การสงเสริมใหมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมเอาเปรียบกัน
ของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกตําแหนงทั้งขาราชการประจําและขาราชการท่ีมาจากการเลือกตั้งและ
แตงตั้ง 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ในการศึกษาคร้ังตอไป ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนดวยการจัดสรรงบประมาณเปนไปตาม
ความตองการของประชาชนผูมารับบริการหรือไม และสามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนในเทศบาลไดมากนอย
เพียงใด เพื่อจะไดนําผลมาใชเปนเกณฑในการจัดทําการวิจัยคร้ังตอไปใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาถึงความคาดหวังของประชาชนตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อ
ประสิทธิภาพในการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งจะเปนประโยชนโดยตรงตอประชาชน 

3. ควรทําการศึกษาโดยเพ่ิมปจจัยดานอื่น ๆ ที่เก่ียวของเพื่อจะทําใหทราบไดวาปจจัยใดบางที่มีผลตอ
รายรับและรายจาย 

4. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภออ่ืน เพื่อจะทําใหทราบถึงแนวทาง
ในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป 
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Best, J.W. (1993). Research in Education. Boston, M.A. : Allyn and Bacon. p.247. 
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ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร เทศบาลในเขตอําเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 
Factors affecting the participation of citizens in municipaladministration.                       
Det Udom district, Ubonratchathani province.
 
ผูวิจัย    ฐาปนา  กัลปพฤกษ 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัสพงษ  คลังกร 
   ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
เทศบาลในเขตอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ
ในหนาที่ ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรสังกัดเทศบาล ผูนําทองถิ่น กรรมการ
หมูบานและชุมชน จํานวน 1,235 คน กลุมตัวอยาง 302 คนจากการสุมตัวอยางจากประชากร โดยกําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางตามการคํานวณจากสูตร Taro Yamane ตามสัดสวนการสุมอยางงาย(Simple Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมี 3 ตอน โดยคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของการทดสอบ
แบบสอบถามทั้งชุดเปนคาแอลฟา .93 ในการวิเคราะหขอมูลจะทําการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร คํานวณหา
คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา t - test และคา F – test  
สรุปผลการวิจัยพบวา 

1. ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
เทศบาล โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก ( X = 3.96) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ ดานการบริหารจัดการขององคกร ( X  = 4.05) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานบทบาทและ
หนาท่ีพลเมือง ( X = 3.82)  
 2. การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ตอปจจัยที่มี
ผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารเทศบาล โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน จําแนกตาม
เพศ พบวา มีความแตกตางกันในดานบทบาทและหนาที่พลเมือง อยางมีนัยสําคัญ 0.05 สวนดานอ่ืนๆ ไมพบ
ความแตกตางกัน จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ไมพบความแตกตางกัน จําแนกตามประสบการณ พบวา          
มีความแตกตางกันในดานบทบาทและหนาที่พลเมือง อยางมีนัยสําคัญ 0.05 สวนดานอื่นๆไมพบความแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : การมีสวนรวมของประชาชน 
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Abstract 
This research aims to Study Factors affecting Public participation In the 

municipal administration In the district of Det Ubon Ratchathani Province By 
classification Sex Age Education And experience in duty. Population and samples used 
in the study. Include District personnel Local leader Committee Villages and 
communities amount 1,235 people The sample of 302 people From a sampling of the 
population by Determine the size of the sample. According to calculations by the formula 
Taro Yamane Proportional simple random sampling (Simple Random Sampling). The 
instrument was a questionnaire with three episodes. By confidence The reliability of the 
whole questionnaire is alpha .93. Calculate the frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t - test and F - test.
Conclusions  

1. Opinions Of the respondents. Per Factors affecting public participation. In the 
municipal administration Overall and item were at high level (= 3.96). When considering 
each side, found that. The side with the highest mean score. Organization Management 
(= 4.05) Section with an average minimum. The role and civics (= 3.82).

2. Compare the differences Comments of the respondents. per Factors affecting 
public participation in municipal administration. Overall and each aspect is no different. 
Classified by sex. found that There are different In the role and duty of citizens. 
Significantly 0:05 The other side No difference found. By age of education. No 
difference found Classified by experience. found that There are different In the role and 
duty of citizens. Significantly 0:05 The other side did not find the differen

Key word : participation of citizens
 

บทนํา 
 การมีสวนรวมของประชาชน ถือเปนหลักสากลที่เปนอารยประเทศใหความสําคัญเปนรากฐานและ
วิถีทางของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทําใหประชาชนรูสึกวาตนมีความเกี่ยวของกับการพัฒนา
ทองถิ่นที่ตนเองไดเขารวมในการบริหารงานของทองถิ่น เชน การเขารวมฟงการประชุ มสภา การเขารวมใน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล และการเขารวมกิจกรรมของทองถิ่น เปนตน ทําใหเกิดความรับผิดชอบ
และหวงแหนและปกปองสิทธิประโยชนที่พึงไดรับประโยชนของทองถิ่น คือไมมีผูใดจะรูถึงปญหาและความ
ตองการของทองถ่ินไดดีที่สุดเทากับประชาชนในทองถ่ิน ทําใหเกิดการมีสวนรวมในการแกไขปญหาในทองถ่ิน
ของตนเอง และไดเรียนรูกระบวนการทางการเมืองการปกครองทองถ่ิน อันจะกอใหเกิดการพัฒนาการมีสวนรวม
ของประชาชนตอการเมืองในระดับชาติตอไป 
 แตจากศึกษาและติดตามถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานและพัฒนาทองถิ่นโดยใน
เฉพาะในเขตเทศบาลตําบลแตละแหงในอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีอยู 5 แหงคือ เทศบาลเมือง
เดช เทศบาลตําบลโพนงาม เทศบาลตําบลบัวงาม เทศบาลตําบลกุดประทาย และเทศบาลตําบลนาสวง โดย
ภาพรวมประชาชนยังไมใหความสนใจที่จะเขารวมในการบริหารงานหรือกิจกรรมตางๆ ตลอดจนการออกมา
แสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการตางๆ กับหนวยงานเทศบาลในแตและแหงและแตละพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู
เทาที่ควรและแตกตางกันไป ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงสาเหตุและปจจัยในดานตางๆ ที่ทําให
ประชาชนไมใหความรวมมือหรือเขามามีสวนรวมในการบริหารงานเทศบาลรวมกันกับบุคลากรในหนวยงาน
เทศบาล ในแตละแหง เชนกระบวนการประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อตองการใหทราบถึงปญหา
และความตองการของประชาชนโดยแทจริง ซึ่งถือวาเปนหลักในการพัฒนาทองถ่ินในทุกดาน เพราะที่ผานมามัก
เปนการตัดสินใจดําเนินการจากผูบริหารหรือเจาหนาที่เพียงฝายเดียว การที่เทศบาลตําบลในอําเภอเดชอุดมที่ 5 
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แหงจะบริหารงานใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในทองถ่ินจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองสงเสริมและสนับสนุนเพ่ือพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนใหมากขึ้นจนเต็มความสามารถตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารเทศบาลในเขตอําเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารเทศบาลในเขต
อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางปรับปรุงแกไขและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารเทศบาลใน
เขตอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารบานเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ. 2542 และพ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1  แลวมาประมวล
ความคิด กําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจยั 
ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตของเนื้อหา  
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารเทศบาลในเขต
อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยศึกษาปจจัยที่มีผล 4 ดาน คือ 1. บทบาทและหนาที่พลเมือง 2. ดาน
การบริหารจัดการขององคกร 3. ดานดานบทบาทและคุณลักษณะของผูบริหารองคกร 4. ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก 
 

 
การมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารเทศบาลในเขตอําเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

 

ขอมูลสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ประสบการณในหนาที่ 

ปจจัยที่มีผล 
1. บทบาทและหนาที่พลเมือง  
2. ดานการบริหารจัดการขององคกร 
3. ดานบทบาทและคุณลักษณะของ

ผูบริหารองคกร 
4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
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2. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 2.1 ประชากร ไดแก 1. บุคลากรสังกัดเทศบาลจํานวน 5 แหง ประกอบดวย ขาราชการทางการเมือง 

ขาราชการสวนทองถิ่น พนักงาน และลูกจาง จํานวน 481 คน 2. ผูนําทองถิ่นในเขตเทศบาล ประกอบดวย 
กํานันตําบลละ 1 คน สารวัตรกํานันตําบลละ 2 คน ผูใหญบานหมูบานละ 1 คน ผูชวยผูใหญบานหมูบานละ 2 
คน จํานวน 174 คน 3. กรรมการหมูบาน/ชุมชนๆละ 10 คน  

จํานวน 580 รวมประชากรในการวิจัยทั้งส้ิน 1,235 คน กลุมตัวอยางผูตอบสอบถามจํานวน 302 คน 
จากการสุมตัวอยางจากประชากร โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามการคํานวณจากสูตร Taro Yamane 
ตามสัดสวนการสุมอยางงาย(Simple Random Sampling)  
   2.2. กลุมตัวอยางผูตอบสอบถามจํานวน 302 คน จากการสุมตัวอยางจากประชากร โดยกําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางตามการคํานวณจากสูตร Taro Yamane ตามสัดสวนการสุมอยางงาย(Simple Random 
Sampling)  
3. ตัวแปรศึกษา 

ตัวแปรอิสระ แบงเปนขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะตําแหนงหนาที่ 
ประสบการณในหนาที่ และปจจัยที่มีผล 4 ดานคือ 1. บทบาทและหนาที่พลเมือง 2. ดานการบริหารจัดการของ
องคกร 3. ดานดานบทบาทและคุณลักษณะของผูบริหารองคกร 4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
 ตําแปรตาม ไดแก การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารเทศบาลในเขตอําเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี 
ประโยชนที่คาดวาจําไดรับ 

1. การศึกษาทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารเทศบาลในเขต
อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

2. การศึกษาทําใหทราบถึงแนวทางการปรับปรุงและแกไขและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนใน
การบริหารเทศบาลในเขตอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารเทศบาลในเขตอําเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ  
 ประชากร ไดแก 1. บุคลากรสังกัดเทศบาลจํานวน 5 แหง ประกอบดวย ขาราชการทางการเมือง  
ขาราชการสวนทองถิ่น พนักงาน และลูกจาง จํานวน 481 คน 2. ผูนําทองถิ่นในเขตเทศบาล ประกอบดวย 
กํานันตําบลละ 1 คน สารวัตรกํานันตําบลละ 2 คน ผูใหญบานหมูบานละ 1 คน ผูชวยผูใหญบานหมูบานละ 2 
คน จํานวน 174 คน 3. กรรมการหมูบาน/ชุมชนๆละ 10 คน จํานวน 580 รวมประชากรในการวิจัยทั้งสิ้น 
1,235 คน กลุมตัวอยางผูตอบสอบถามจํานวน 302 คน จากการสุมตัวอยางจากประชากร โดยกําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางตามการคํานวณจากสูตร Taro Yamane ตามสัดสวนการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling)  
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

ลําดับ เทศบาลตําบล 
บุคลากรสังกัด

เทศบาล 
ผูนํา

ทองถิ่น 
กรรมการ

หมูบาน/ชุมชน 
ประชากร 

กลุม
ตัวอยาง 

1 ทต.กุดประทาย 98 45 150 293 72 
2 ทต. เมืองเดชอุดม 120 54 180 354 87 
3 ทต.นาสวง 112 36 120 268 65 
4 ทต.บัวงาม 80 21 70 171 42 
5 ทต.โพนงาม 71 18 60 149 36 

 481 174 580 1,235 302 
 (แหลงขอมูล : ฝายทะเบียนราษฏรอําเภอเดชอุดม 20 ธันวาคม 2559) 
 
 จากตาราง สรุปไดวา ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เทศบาลตําบลกุดประทายมี  ทั้งสิ้น 293 คน 
บุคลากรสังกัดเทศบาล 98 คน ผูนําทองถิ่น 45 กรรมการหมูบาน 150 คน เทศบาลตําบลเมืองเดชมี ทั้งสิ้น 354 
คน บุคลากรสังกัดเทศบาล 120 คน ผูนําทองถิ่น 54 กรรมการหมูบาน 180 คน กลุมตัวอยาง 87 คน เทศบาล
ตําบลนาสวงมี ทั้งสิ้น 268 คน บุคลากรสังกัดเทศบาล 112 คน ผูนําทองถิ่น 36 กรรมการหมูบาน 120 คน กลุม
ตัวอยาง 65 คน เทศบาลตําบลบัวงามมี ทั้งส้ิน 171 คน บุคลากรสังกัดเทศบาล 80 คน ผูนําทองถิ่น 21 
กรรมการหมูบาน 70 คน กลุมตัวอยาง 42 คนเทศบาลตําบลบัวงามมี  ทั้งส้ิน 149 คน บุคลากรสังกัดเทศบาล 
71 คน ผูนําทองถิ่น 18 กรรมการหมูบาน 60 คน กลุมตัวอยาง 36 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามแบบประมาณคา (Rating Seale Questionnaires) 
ประกอบดวย 3 ตอน ดังตอไปนี้ 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คือ บุคลากรสังกัดเทศบาล
และผูนําทองถิ่นในเขตเทศบาล ของอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 5 แหง มีลักษณะเปนแบบ
สํารวจรายการ (Check-List) เพื่อทราบสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม
ของประชาชนในการบริหารเทศบาลในเขตอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ คือระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จําแนกออกเปน           
4 ดาน คือ 1. บทบาทและหนาที่พลเมือง 2. ดานการบริหารจัดการขององคกร 3. ดานดานบทบาทและ
คุณลักษณะของผูบริหารองคกร 4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามลักษณะปลายเปด (Open ended) 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยนี้ไดดําเนินการโดยนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ  โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางการวิจัยสังคมศาสตร  มาประมวลผลขอมูลวิเคราะหโดยใช  สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptve Statics) ไดแก คาสถิติความถี่ (Freguency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คา t – test, F-test เพื่อนําไปวิเคราะหกับแบบสอบถาม          
มีลําดับขั้นตอนดังนี้ 
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ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถามโดยหาคาความถี่  (Freguency)          
คารอยละ (Percentage) แลวนํามาเสนอเปนความเรียง 
 ตอนที่ 2 วิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารเทศบาลในเขตอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีทั้งรายดานและรายขอ โดยหา
คาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ 5 ระดับ และใชเกณฑในการ
แปลผลของเบส (Best, 1970) 

4.50-5.00  หมายความวา  มีผลอยูในระดับมากที่สุด 
3.50-4.49  หมายความวา  มีผลอยูในระดับมาก 
2.50-3.49  หมายความวา  มีผลอยูในระดับปานกลาง 
1.50-2.49  หมายความวา  มีผลอยูในระดับนอย 
1.00-1.49  หมายความวา  มีผลอยูในระดับนอยที่สุด 

 ตอนที่ 3 ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดานปจจัยที่มีผลตอการมี
สวนรวมของประชาชนในการบริหารเทศบาลในเขตอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

 กับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามของประชากรดานสถานภาพ โดยใชการทดสอบคาที (t – test) 
  

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร

เทศบาล ในเขตอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก ( X = 3.96) เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ดานการบริหารจัดการขององคกร ( X  = 4.05) สวนดานที่มี
คาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ดานบทบาทและหนาที่พลเมือง ( X = 3.82)  

1.1 ในดานบทบาทและหนาที่พลเมือง โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก ( = 3.82) 
เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การรูจักสิทธิและหนาที่ของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล         
(  = 3.95) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การเขาใจหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประชาชน            
( = 3.70)  

1.2 ในดานการบริหารจัดการขององคกร โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก ( = 4.05) 
เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารงานของเทศบาลยึดหลักการมีสวนรวม (  = 4.24) 
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การเปดเผยขอมูลขาวสารในดานตางๆในการดําเนินการของเทศบาลแก
ประชาชน ( = 3.82)  

1.3 ในดานบทบาทและคุณลักษณะของผูบริหารองคกร โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับ
มาก ( = 4.01) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาล       
(  = 4.20) สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ผูบริหารเทศบาลตองเนนการทํางานงานในโครงการตางๆใหแลว
เสร็จตามกําหนดและไดงานท่ีมีคุณภาพ ( = 3.81)  

1.4 ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก ( = 3.94) เม่ือ
พิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ทางเทศบาลมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีทันสมัยมาใชในการ
บริการ เชน คอมพิวเตอร (  = 4.08) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ความเพียงพอของหนังสือพิมพ ทีวี     
ตูน้ําด่ืม เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ ( = 3.84)  
 3. การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ตอปจจัยที่มีผล
ตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม
และรายไดไมแตกตางกัน 
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3.1การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามเพศ พบวา มีความแตกตางกันในดานบทบาทและหนาที่พลเมือง สวนดานอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ 0.05 

3.2 การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามอายุ พบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตาง  

3.3 การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตาง  

3.4 การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามประสบการณ พบวา มีความแตกตางกันในดานบทบาทและหนาที่พลเมือง สวนดานอื่นๆ ไมพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 0.05 
 

อภิปรายผล 
ความคิดเห็นของบุคลากรบุคลากรสังกัดเทศบาล ผูนําทองถ่ิน และกรรมการหมูบาน/ชุมชนๆ ในเขต

เทศบาลอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รวมประชากรในการวิจัยทั้งสิ้น 1,235 คน กลุมตัวอยางผูตอบ
สอบถามจํานวน 302 คน โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ ดานการบริหารจัดการขององคกร สอดคลองกับงานวิจัยของ วิเชียร บุญระชัยสวรรค (2555 : 
บทคัดยอ). ไดศึกษา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการพ้ืนที่ปาในตําบลแมกิ๊ก อําเภอขุนยวม จังหวัด
แมฮองสอน มีวัตถุประสงค 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการพื้นที่ปาแบบมีสวนรวมของชุมชนใน
ตําบลแมกิ๊ก อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน 2) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการพ้ืนที่ปาของประชาชน
ในชุมชนตําบลแมกิ๊ก 3) เพ่ือศึกษากิจกรรมเชิงวัฒนธรรมในการจัดการพ้ืนที่ปาของชุมชนตําบลแมกิ๊ก อําเภอ
ขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน 4) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ
พื้นที่ปาการเก็บรวบรวมขอมูล ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาจาก ผูนําทองถิ่น กรรมการ ขาราชการหรือ เจาหนาที่
ของรัฐ โดยใชในการเก็บขอมูล แบบเชิงคุณภาพ จากองคกรตาง ๆ จํานวนท้ังส้ิน15 คน ของประชาชนทั่วไปใน
ตําบลแมกิ๊ก อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน 5 หมูบานจํานวน313 คน รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
ชนิด ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

1) ประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการพื้นที่ปาของตําบลแมกิ๊กในทุกขั้นตอน 
2) ประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการพ้ืนที่ปา ท้ังดานการรวมคิดและตัดสินใจดานการรวม

วางแผนกําหนดกิจกรรม ดานการรวมทํากิจกรรม และดานการรวมติดตามประเมินผล 
มีการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอตอเนื่อง 

3) การมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนตอกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ปาใน
ภาพรวมประชาชนมีการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอตอเน่ือง 

4) กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมในการจัดการพ้ืนที่ปาและการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
จัดการพ้ืนที่ปาเปนปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการมีสวนรวมในการจัดการพ้ืนที่ปาของชุมชนตําบลแมกิ๊ก  
อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน 

ในดานบทบาทและหนาที่พลเมือง โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การรูจักสิทธิและหนาที่ของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล สอดคลองกับงานวิจัยของนิ
เวช เตชะบุตร (2555 : บทคัดยอ ). ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลสบปราบ จังหวัดลําปางวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาลักษณะการมีสวน
รวมของชุมชนตอการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตําบลสบปราบ ใน 3 กระบวนการ คือกระบวนการผลักดัน 
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กอตั้งสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสุขภาพ กระบวนการรวมในการพัฒนาความรูดานสุขภาพชุมชนของ
กองทุนสุขภาพ และกระบวนการรวมในกระบวนการจัดการกองทุนสุขภาพ โดยมีสมมติฐานของการศึกษา คือ
มากกวารอยละ 70 ของชุมชนมีสวนรวมในการผลักดันกอตั้งกองทุน สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ สถานที่
และแรงงานในการดําเนินงานกองทุน ผลการศึกษาพบวา ลักษณะการเขามามีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร
จัดการกองทุนสุขภาพตําบลสบปราบเปนไปตามบทบาทหนาที่ของคนในชุมชนท่ีไดรับมอบหมาย ทั้งในดานการ
ผลักดัน กอตั้งสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสุขภาพ ซ่ึงภาครัฐและทองถิ่นใหความสําคัญในเรื่องงบประมาณ 
สถานท่ี วัสดุอุปกรณ สวนภาคประชาชนใหความสําคัญในเรื่องแรงงานในการดําเนินกิจกรรม สวนในดาน
กระบวนการรวมในการพัฒนาความรูดานสุขภาพชุมชนของกองทุนสุขภาพ พบวาภาครัฐใหความสําคัญในการ
กระตุนในประชาชนแสดงความคิดเห็นในการจัดการสุขภาพภาคประชาชน ในภาคประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การรับผลประโยชนจากการดําเนินกิจกรรมของกองทุน และดานกระบวนการรวมในกระบวนการจัดการกองทุน
สุขภาพตําบลสบปราบ ภาครัฐและทองถิ่นใหความสําคัญและเขารวมกิจกรรมการจัดการกองทุนสม่ําเสมอ ใน
ภาคประชาชนใหความสําคัญกับการจัดการผลประโยชนที่จะไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาสุขภาพของชุมชน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ชุมชนตําบลสบปราบมากกวารอยละ 70 มีสวนรวมในการผลักดัน กอตั้ง และ
สนับสนุนการดําเนินงานกองทุน โดยจะเขามามีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ในชุมชน ทางดานความสัมพันธ
ระหวางกระบวนการพัฒนาความรูดานสุขภาพของชุมชนกับการมี 
สวนรวมในกระบวนการพัฒนาความรูดานการจัดการสุขภาพของชุมชนตําบลสบปราบ นั้นพบวามีตัวแปรของ
กิจกรรมในกระบวนการพัฒนาความรูดานสุขภาพของชุมชนที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 กับกิจกรรมการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาความรูดานการจัดการสุขภาพของชุมชนตําบลสบปราบ 
และยังพบตัวแปรบางตัวทีไ่มมีความสัมพันธอยางมีนยัสําคัญทางสถิติกับกิจกรรมการมีสวนรวมบางกิจกรรม จาก
ผลการศึกษาดังกลาวจะเห็นไดวาลักษณะการเขามามีสวนรวมของชุมชนสบปราบมีลักษณะตามบทบาทหนาที่
เปนสําคัญ โดยภาคประชาชนนั้นจะเขามารับผลประโยชนเปนสวนใหญจึงควรใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
ของชุมชนในทุกๆดาน 

ในดานการบริหารจัดการขององคกร โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ
พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารงานของเทศบาลยึดหลักการมีสวนรวม สอดคลองกับงานวิจัยของ พร
มณี แสงโยธา (2555 : บทคัดยอ) ศึกษาการมีสวนรวมของสมาชิกประชาคมในการบริหารจัดการขององคการ
บริหารสวนตําบลมวงสามสิบ อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ใน 4 ดาน คือ 
การมีสวนรวมในดานคนคิดปญหา การมีสวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวมในการดําเนินการ การมีสวนรวม
ในการตรวจสอบประเมินผล และเพื่อเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของคณะกรรม การประชาคม จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล และ ความรู ความเขาใจบทบาทหนาที่ของประชาคม ในการบริหารจัดการขององคการบริหาร
สวนตําบลมวงสามสิบ อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวย 
ผูใหญบาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการหมูบาน ผูแทนกลุมอาชีพ อาสาสมัคร
สาธารณสุข ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 12 หมูบานๆละ 15 คน รวมเปนจํานวน 180 คน ที่สง
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนใหผูวิจัยจํานวน 180 คน  
ผลการศึกษา พบวา  

1. ผลการศึกษาระดับการมีสวนรวมของสมาชิกประชาคมในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวน
ตําบล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.53 เมื่อพิจาณารายดานของระดับการมีสวนรวมของ
สมาชิกประชาคมในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบล ลําดับแรกคือการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการ รองลงมาคือมีสวนรวมคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา การมีสวนรวมในการติดต ามและ
ประเมินผล และการมีสวนรวมวางแผนดําเนินกิจกรรมเปนลําดับสุดทาย  
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2. ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของสมาชิกประชาคมหมูบานอยูในระดับมาก
จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 35 อยูในระดับปานกลางจํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 57.8 และระดับนอย 
จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 7.2 

3. เมื่อศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางสมาชิกประชาคมที่มีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
บทบาทและหนาที่ของสมาชิกประชาคมหมูบาน เพศ,อายุ,ระดับการศึกษา,รายได,อาชีพ และตําแหนงบทบาท
หนาที่ ที่แตกตางกันกับ ระดับการมีสวนรวมของสมาชิกประชาคมในการคนหาปญหา,การมีสวนรวมในการ
วางแผน,การมีสวนรวมในการดําเนินการ และการมีสวนรวมในการตรวจสอบและติดตามประเมินผล พบวา        
ไมแตกตางกัน 

ในดานบทบาทและคุณลักษณะของผูบริหารองคกร โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีภาวะผูนําของผูบริหารเทศบาล สอดคลองกับงานวิจัยของ 
โฮกแลนด (Hoagland. 1986 : 3550) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารยในโรงเรียน
มัธยมศึกษาใน Illinois on America เก่ียวกับกระบวนการมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนกลุม
ตัวอยาง คือ ผูบริหารและครูอาจารย ผลการวิจัย พบวาผูบริหาร ครู อาจารย ที่มีอายุ ประสบการณการทํางาน
และขนาดของโรงเรียนตางกัน มีทัศนะเก่ียวกับการมีสวนรวมในการตัดสินใจแตกตางกัน 
 ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอ
ที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ทางเทศบาลมีการนําเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทันสมัยมาใชในการบริการ เชน คอมพิวเตอร 
สอดคลองกับงานวิจัยของ พยนต ไทยเกิด. (2546 : บทคัดยอ) การศึกษาเร่ือง “การพัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการวางแผนพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองเชี่ยวหลาน โดยเทคนิค AIC” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
สภาพการณปญหา อุปสรรค และความตองการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนการพัฒนาชมุชนเทศบาล
บานเชี่ยวหลานและเพ่ือพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนการพัฒนาชุมชนเทศบาลบานเชี่ยว
หลาน โดยเทคนิค AIC และประเมินความรู เจตคติ ทักษะการมีสวนรวม 
 ผลจากการศึกษาตามขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการณ ปญหาอุปสรรค และความตองการการมีสวน
รวมของประชาชน เทศบาลบานเชี่ยวหลาน โดยการสนทนา การปกครองตามรูปแบบสุขาภิบาลและระบบ
บริหารจัดการสวนทองถ่ินจะเปนระบบส่ังการจากบนลงลาง ไมเปดโอกาสใหราษฎรไดแสดงความคิดเห็น 
สมาชิกที่ไดรับเลือกต้ังจากประชาชนไมมีอิสระในการบริหารงานถูกครอบงําจากขาราชการรัฐ สมาชิกขาด
ความรูและทักษะดานการบริหาร ขาดภาวะความเปนผูนํา ทําเพื่อประโยชนของตนและพวกพอง หนวยงานของ
รัฐขาดการประชาสัมพันธขาวสารไมเปดโอกาสใหประชาชนเสนอขอคิดเห็นในการพัฒนา 
 ขั้นตอนการประชุมปฏิบัติการเทคนิค AIC ไดกําหนดเปนกระบวนการสําคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) 
ขั้นตอนการสรางความรู คือ การวิเคราะหสถานการณใหทุกคนแสดงออกถึงความคิดเห็นและกําหนดอนาคตของ
งานหรือกิจกรรมท่ีจะทําโดยตองใหเกิดความคิดสรางสรรควาตองการชุมชนเทศบาล บานเชี่ยวหลานไปใน
ทิศทางใด ซึ่งทําใหทุกคนมองไกลมองกวางและสรางสรรค 2) ขั้นตอนการกําหนดวิธีการหรือยุทธศาสตรที่จะทํา
ใหบรรลุ “วิสัยทัศน” ที่มาจากการใชความคิดริเริ่มสรางสรรคของแตละคนมากําหนดวิธีการสําคัญ และ 3) 
ขั้นตอนการสรางแนวปฏิบัติ คือ การนําเอาวิธีการสําคัญมากําหนดเปนแผนปฏิบัติอยางละเอียดวาจะทําอะไร มี
หลักการอยางไร มีเปาหมายอยางไร ใครรับผิดชอบเปนหลัก ใครตองใหความรวมมือ จะใชงบประมาณเทาใด
จากแหลงใด ผลจากการพัฒนาการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนชุมชนเทศบาลบ านเชี่ยวหลานโดย
เทคนิค AIC ทําใหกลุมตัวอยางมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติและทักษะในการวางแผนแบบมีสวนรวมตาม
ขั้นตอนเทคนิคกระบวนการ AIC มากข้ึน 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
 จากผลการวิจัยปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอเดช
อุดม จังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  
 1. ดานบทบาทและหนาที่พลเมือง ประชาชนควรไดรับความรูความเขาใจในบทบาทและหนาที่ของ
ตนเองวามีอะไรบาง 
 2. ดานการบริหารจัดการขององคกร ควรมีความโปรงใสและเปนระบบระเบียบมีหลักการที่นําไปสู
ปฏิบัติได 
 3. ดานบทบาทและคุณลักษณะของผูบริหารองคกร ผูบริหารควรมีภาวะผูนําในทุกดาน  
 4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก เทศบาลควรนําเทคโนโยลีใหมๆมาใชในการปฏิบัติงานใหเกิด
ความกาวหนาทัดเทียมกับโลกปจจุบัน 
 

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารเทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
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ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการทหารสังกัดกองพันทหารราบที่  3 
กรมทหารราบที่ 29 จังหวัดกาญจนบุรี 
 
Factors affecting the performance of military personnel Affiliation Infantry 
battalion 3 Infantry Regiment 29 Kanchanaburi
 
ผูวิจัย    ณิรดา  อาบัวรัตน  

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม  

ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 ศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 
กรมทหารราบที่ 29 จังหวัดกาญจนบุรี และเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานสภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงานและปจจัย ความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษยกับประสิทธิภาพในการทํางานของขาราชการ
ทหาร สังกัดกองพันทหารราบท่ี 3 กรมทหารราบที่ 29 มีแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ซึ่งสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสวนการทดสอบ
สมมติฐานนั้นใชการพิสูจนความแตกตางแบบ One-way ANOVA และวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient)  
 ผลการวิจัย พบวา ขาราชการทหาร สังกัดกองพันทหารราบท่ี 3 กรมทหารราบท่ี 29 จังหวัดกาญจนบุรี 
สวนใหญที่ตอบแบบสอบถามมีอายุ 23 – 25 ป คิดเปนรอยละ 50.5 สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิด
เปนรอยละ 35.9 มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 9-16 ป คิดเปนรอยละ 35.9 และมีตําแหนงนายทหารชั้นประทวน 
คิดเปนรอยละ 78.18 ขาราชการทหาร สังกัดกองพันทหารราบท่ี 3 กรมทหารราบท่ี 29มีความคิดเห็นตอ ปจจัย
ดานสภาพแวดลอมในการทํางานโดยภาพรวม อยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย คือ (1) ดานความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชา (2) ดานบรรยากาศในการทํางาน (3) 
ดานความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานกับเพื่อนรวมงาน ขาราชการทหาร สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหาร
ราบที่ 29 มีความคิดเห็นตอ ความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษยใน โดยภาพรวม อยูในระดับมากเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ (1) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (2) ดานการ
สรรหาและการคัดเลือกบุคลากร (3) ดานการพัฒนาบุคลากร (4) ดานขวัญและกําลังใจ (5) ดานการจาย
คาตอบแทน (6) ดานการวางแผนอัตรากําลัง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ขาราชการที่มี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน ตําแหนงในการปฏิบัติงาน ท่ีตางกันมีประสิทธิภาพการทํางานไมแตกตางกัน 
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ปจจัยดานสภาพแวดลอม และความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย                   
มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทํางาน ของขาราชการทหาร สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 
29 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 
 
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน,ความพึงพอใจ,การบริหารทรัพยากรมนุษย,ขาราชการทหาร 
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Abstract  
 This research aims to: To study factors affecting the performance of military 
personnel. To study the relationship between environmental factors in work performance 
and factors. Satisfaction in Human Resource Management and Performance of Military 
Officials. The population of this research was military officers. There were 220 people in 
the 29th Infantry Battalion, 29th Infantry Regiment. The statistics used for data analysis 
were frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis test was based 
on one-way ANOVA and Pearson's Correlation Coefficient. 
  The results showed that military officials. Infantry Division of the 3rd Infantry 
Regiment Most of the respondents were aged 23-25, accounting for 50.5%. Most of them 
had bachelor degree. 35.9% had a working time of 9-16 years, accounted for 35.9%. 
78.18 percent of military personnel. Infantry Division of the 3rd Infantry Regiment 29 
reviews Overall Work Environment Factors At the high level, In terms of the relationship 
between workers and supervisors, (2) work atmosphere (3) relationship between worker 
and co-worker Military officer The 29th Infantry Division, 29th Infantry Regiment 
Satisfaction in human resource management was at a high level. (1) performance 
evaluation; (2) recruitment and selection; (3) personnel development; (4) morale; (5) In 
return (6) power planning. The results of the hypothesis testing showed that government 
officials with gender, age, education Working time Position in operation The difference 
in performance is not the same. Significant 0.05 environmental factors. And satisfaction 
in human resource management. Correlated with performance Of military servicemen 
The 3rd Infantry Regiment, 29th Infantry Regiment, at 0.01 significance level. 

Key Word (s) : Performance, Satisfaction, Human Resource Management, Military Officers
 

บทนํา 
 กระแสการเปล่ียนแปลงยุคโลกาภิวัตนสงผลกระทบ และมีอิทธิพลตอความเปนอยูของบุคคลโดยทั่วไป 
ทําใหตองมีการปรับตัวเพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูรอด ไดโดยดานเศรษฐกิจทํา ใหเกิดเปนสังคมบริโภคนิยม
สงผลทําใหบุคคล เกิดความตองการอยางไมสิ้นสุด สวนดานสังคมและวัฒนธรรมก็นําไปสูการผสมผสานกันเกิด
เปนวัฒนธรรมของ แตละสังคมทําใหบุคคลในแตละสังคมมีคานิยม ทัศนคติความตองการที่ไมเหมือนกัน โดย
คานิยม ทัศนคติจะเปนตัวกําหนดและ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมความปรารถนาความตองการของบุคคล ซึ่งจะ
สงผลตอความสําเร็จหรือประสิทธิผลในงานของ หนวยงานตางๆ ที่บุคคลเหลานี้ปฏิบัติงานอยูไมมากก็นอย
แตกตางกันไป ระบบราชการไทยมีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เปนตัวกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุผล
สําเร็จ จึงเปนการ ปลูกฝงแนวคิด ทัศนคติในการปฏิบัติงานท่ียึดติดกับกฎ ระเบียบ ทําใหการปฏิบัติงานถูกมอง
วามีความยุงยาก ซับซอน ปรับตัวสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดยาก และในระบบราชการก็ยังมีระบบอุปถัมภ
ความไมเสมอภาคปรากฏอยูในหนวยงานตางๆ กรมทหารราบท่ี 29 เปนหนวยงานหนึ่งในระบบราชการไทยการ
ปฏิบัติงาน โดยยึดถือระเบียบ กฎ ขอบังคับ ตามแบบธรรมเนียมปฏิบัติของระบบราชการเดิมเปนสวนใหญทําให
ขาดความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน ผลตอบแทนแรงจูงใจก็จะเปนเงินเดือน สวัสดิการตามที่ทางราชการกําหนดให
การบังคับบัญชายึดถือ ระเบียบแบบธรรมเนียมทหาร สวนบุคลากรก็มีความแตกตางกัน ไปตามสภาพแวดลอม
และสถานะของแตละบุคคลทําให พฤติกรรมของบุคลากรทั้งดานทัศนคติ ความคาดหวังแตกตางกัน 
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  ในยุคปจจุบันถือไดวาเปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลง องคกรหรือหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ  และเอกชน
ตางก็ตกอยูในสภาวะเดียวกัน คือตองดําเนินงานหรือบริหารงานภายใตแรงกดของ สภาพแวดลอมที่มีความผัน
แปรอยูตลอดเวลา กรมทหารราบท่ี 29 ในฐานะหนวยหลักของรัฐบาล ซ่ึงมีภาระหนาที่ในการรักษาความสงบ
เรียบรอย การอํานวยความยุติธรรมแกสังคม รวมทั้งใหบริการ ประชาชนในดานตางๆ อีกหลายประการ ก็ตกอยู
ในสภาวะเดียวกัน กลาวคือในการบริหารงานของ กรมทหารราบที่ 29 นอกจากตองอยูภายในระเบียบกฎหมาย 
ขอบังคับตางๆ รวมทั้งปจจัยใน การบริหารงานไมวาจะเปนเร่ืองของกําลังพล วัสดุอุปกรณ จํานวนงบประมาณท่ี
มีอยูอยางจํากัดแลว ยังตองอยูภายใตสภาพแวดลอมตางๆ ท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ท้ังดานเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรม คานิยม ซึ่งนับวันมีแนวโนมที่จะมีความสลับซับซอน และมีความขัดแยงกันมากย่ิงขึ้น 
รวมถึงความกาวหนาทันสมัยในเร่ืองของขอมูลขาวสาร และเทคโนโลยีตางๆ อีกทั้งยังตองปฏิบัติงาน ภายใตการ
ตรวจสอบจากทั้งหนวยงานภาครัฐ องคกรอิสระ รวมท้ังส่ือมวลชนแขนงตางๆ การปฏิบัติงานของทหารนั้น อยู
ภายใตแรงกดดันและสภาวการณที่มีความ ยากลําบากและมีความบบีคั้นคอนขางสงู ขณะเดียวกันการปฏิบัติงาน
ของทหาร กลับยังเปนการดําเนินงานในลักษณะการใชยุทธวิธีตั้งรับการเปล่ียนแปลง กล าวคือการรอใหเกิด
ปญหาจึงแกไขหรือ เรียกวาการทํางานแบบแกไขปญหาเฉพาะหนาซึ่งไมเหมาะสมกับสภาพการเปล่ียนแปลงของ
สังคม ปจจุบัน และเปนสาเหตุที่ทําใหการปฏิบัติของตํารวจไมประสบความสําเร็จ ขาดประสิทธิภาพและ เปนไป
อยางลาชา ไมทันตอเหตุการณ สงผลทําใหทหารความเชื่อถือ และไววางใจจากประชาชน หากทหารยังคงใช
ยุทธวิธีตั้งรับ จะไมสามารถทําใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จได ดังนั้นจึง ตองมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของทหารดวยการปรับแนวคิด ทัศนคติ และแนวทางการ ปฏิบัติงานใหเปนไปในลักษณะเชิงรุก 
เพื่อใหมีความเหมาะสมกับลักษณะงานของทหาร ซึ่งเปนงาน บริการประชาชน และเปนการพัฒนาประสทิธิภาพ
การทํางานใหเปนไปในทิศทางท่ีสอดคลองและ ตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง การ
ดําเนินงานใหเปนไปในลักษณะดังกลาวจะ มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิผลได ตองปรากฏ
การรวมใจกันของบุคลากรทุกระดับภายในองคกรทหาร โดยเฉพาะทหารผูปฏิบัติตองเขาใจบทบาท และหนาที่
ความรับผิดชอบ ของตน รวมถึงเขาใจสภาพการเปล่ียนแปลงและปญหาท่ีองคกรตองเผชิญ เพื่อตระหนักใน
ภารกิจ วัตถุประสงคและเปาหมายของการทํางาน รวมทั้งการกําหนดวิธีการปฏิบัติงานท่ีจะสงผลใหภารกิจ ของ
องคกรประสบความสําเร็จ 
 “บุคลากร” ถือเปนหัวใจสําคัญในการนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ และเปาหมาย ท่ีองคกรตั้งไว การ
บริหารทรัพยากรบุคคลเปนการที่องคการจะกระทําภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพนั้น 
หนวยงานจําเปนจะตองมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จึงจัดเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเปนผูจัดหาและใชทรัพยากรบริหารอื่นๆ ไม
วาจะเปนเงิน วัสดุอุปกรณและการจัดการซึ่งถาองคการเริ่มตนดวยการมีบุคลากรท่ีดี มีความสามารถ ปจจัยดาน
อื่นๆก็จะดีตามมา ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาองคการการบริหารทรัพยากร
บุคคล เปนการดําเนินการที่เกี่ยวกับบุคคลท่ีถือวา เปนทรัพยากร ท่ีมีคาที่สุดขององคการเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ พรอมทั้งดําเนินการธํารงรักษาและพัฒนาใหทรัพยากรบุคคล
ขององคการมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยมีภารกิจหลัก ไดแก การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกําหนดงาน
หรือออกแบบงาน การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน การฝกอบรมและพัฒนา 
คาตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัย การพนจากงานของพนักงาน ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของผูบริหารทุกระดับ
ที่จะตองรับผิดชอบตอการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อใหบรรลุไปสูเปาหมายของงานอยางมีประสิทธิภาพ 
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 จากสภาพดังกลาวขางตน นับวามีความสําคัญตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร 
สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 รวมทั้งปจจัยบางประการท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานตาม
บทบาท หนาที่ตาง ๆ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการ
ทหาร สังกัดกองพันทหารราบท่ี 3 กรมทหารราบที่ 29 วาไดปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยู
ในระดับใด ตลอดจน ศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทหารเพื่อเปน
ประโยชนในการ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานใหเหมาะสมย่ิงขึ้ น อันจะทําใหเกิดการพัฒนางานได
มาตรฐานตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของขาราชการทหาร สังกัดกองพันทหารราบท่ี 
3 กรมทหารราบท่ี 29 จังหวัดกาญจนบุรี 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานและปจจัย ความพึงพอใจ
ในการบริหารทรัพยากรมนุษยกับประสิทธิภาพในการทํางานของขาราชการทหาร สังกัดกองพันทหารราบท่ี 3 
กรมทหารราบท่ี 29 จังหวัดกาญจนบุรี 
 

กรอบแนวคิดในการทํางานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรือ่งปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร สังกัดกองพันทหาร
ราบท่ี 3 กรมทหารราบท่ี 29 จังหวัดกาญจนบุร ีซึ่งมีตัวแปรอิสระไดแก ปจจัยดานประชากรศาสตรอาทิ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน ตําแหนงในการปฏิบัติงาน ปจจัยดานสภาพ แวดลอมในการทํางาน และ
ปจจัยดานความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย ซึ่งตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพในการทํางาน 
 

วิธีการวิจัย 
  งานวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร สังกัดกองพันทหาร
ราบท่ี 3 กรมทหารราบท่ี 29 จังหวัดกาญจนบุรี” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)โดยทําการ
เก็บขอมูลจากขาราชการทหาร สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 จํานวนรวมท้ังสิ้น 220 คน 
จํานวน 220 ชุด คิดเปนรอยละ100 ของแบบสอบถามทั้งหมดมาทําการวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติตาม
วัตถปุระสงคการวิจัย โดยนําเสนอผลการทดสอบและวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล  
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษยไดแก  การ

วางแผนอัตรากําลัง การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาพนักงาน การจายคาตอบแทน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ขวัญและกําลังใจ  

สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร สังกัดกองพันทหาร
ราบท่ี 3 กรมทหารราบท่ี 29  
 สวนที่ 5 ขอมูลเชิงอนุมานของผลการทดสอบสมมติฐาน 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของขาราชการทหาร สังกัดกองพันทหาร

ราบท่ี 3 กรมทหารราบท่ี 29 จังหวัดกาญจนบุรี ผูวิจัยรายงานผลการวิจัยตามวัตถุประสงคดังนี้  
ขาราชการทหาร สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 สวนใหญที่ตอบแบบสอบถามมีอายุ 

23 – 25 ป คิดเปนรอยละ 50.5 สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 35.9 มีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 9-16 ป คิดเปนรอยละ 35.9 และมีตําแหนงนายทหารชั้นประทวน คิดเปนรอยละ 78.18 และ
นายทหารชั้นสัญญาบัตร คิดเปนรอยละ 21.81 
สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ขาราชการทหาร สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29มีความคิดเห็นตอ ปจจัยดาน
สภาพแวดลอมในการทํางานโดยภาพรวม อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอย พบวา มากท่ีสุดคือ ดานความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชารองลงมาคือ ดานบรรยากาศใน
การทํางานและดานความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานกับเพื่อนรวมงาน ตามลําดับ 

ดานบรรยากาศในการทํางาน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย พบวา มากท่ีสุดคือ ลักษณะงานท่ีทําสามารถปรับตัวไดทนัตอการเปล่ียนแปลงของตอบสนอง
ความตองการและการนําบริการที่ดีมีคุณภาพไปสูประชาชน รองลงมาคือ ลักษณะงานกําหนดโดยผูผูบริหาร
องคกร กฎ ระเบียบ โดยการแปลงนโยบายใหเปนแผนงานและกิจกรรม ใหการปฏิบัติงานตาง ๆ เปนไปอยาง 
ถูกตอง และลักษณะงานท่ีทําสามารถปรับตัวไดทันตอการเปล่ียนแปลงของตอบสนองความตองการและการนํา
บริการที่ดีมีคุณภาพไปสูประชาชน ตามลําดับ 

ดานความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชาโดยภาพรวม อยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปน
รายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา มากท่ีสุดคือ องคกรมลีักษณะของการมีสวนรวม ความ โปรงใส 
ความรับผิดชอบ เก่ียวกับการกระทําของตนเอง การปกครองโดยหลักนิติธรรม ความมีประสิทธิผลและความ
เที่ยงธรรม รองลงมาคือสามารถเขาพบผูบังคับบัญชาและปรึกษาหารือ ขอรับคําแนะนํา ชวยเหลือหรือแก ไข
ปญหาตางๆ ไดตลอดเวลา รองลงมาคือ ความสัมพันธระหวางขาราชการกับฝายบริหารอยูบนพื้นฐานความ
รวมมือระหวางกันในการผลักดันใหองคการบรรลุเปาหมายรองลงมาคือ องคกรเนนสรางสายสัมพันธแบบสัญญา 
(จาง) มากกวาสายการบังคับบัญชา และองคการใสใจความพึงพอใจการทํางานของขาราชการ รวมทั้งการเปด
โอกาสใหมีสวนรวมในกระบวนการทํางาน ตามลําดับ  

ดานความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานกับเพื่อนรวมงาน โดยภาพรวม อยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปน
รายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา มากท่ีสุดคือ สามารถรวมกันทํางานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รองลงมาคือ สามารถเขากับเพื่อนรวมงานไดดี และยอมรับฟงความคิดเห็นของกันและกันระหวาง
เพื่อนได ตามลําดับ 
 สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร สังกัดกองพันทหาร
ราบท่ี 3 กรมทหารราบท่ี 29 จังหวัดกาญจนบุรี 

ขาราชการทหาร สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 มีความคิดเห็นตอ ความพึงพอใจใน
การบริหารทรัพยากรมนุษยใน โดยภาพรวม อยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับจากมากไป
หานอย พบวา มากที่สุดคือ ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ดานการสรรหาและการคัดเลือก
บุคลากร รองลงมาคือ ดานการพัฒนาบุคลากร รองลงมาคือ ดานขวัญและกําลังใจ รองลงมาคือ ดานการจาย
คาตอบแทน และดานการวางแผนอัตรากําลัง ตามลําดับ 

 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



ดานการวางแผนอัตรากําลัง โดยภาพรวม อยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย พบวา มากท่ีสุดคือ หนวยงานมีการจัดแบงตามตําแหนงหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจน รองลงมา
คือ หนวยงานมีนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ หนวยงานมีโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน
เหมาะสม รองลงมาคือ หนวยงานมีการจัดระบบการทํางานที่ชัดเจน ไมซ้ําซอน และหนวยงานมีระบบการ
ประเมินผลงานของผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสม ตามลําดับ 

ดานการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา มากท่ีสุดคือ หนวยงานจัดสรรบุคลากรอยางเพียงพอในการปฏิบัติงาน  
รองลงมาคือ หนวยงานจัดสรรบุคลากรที่มีความรูความสามารถตรงกับสายงาน และบุคลากรในหนวยงานให
ความรวมมือในการปฏิบัติงานเปนอยางดี ตามลําดับ 
  ดานการพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย พบวา มากท่ีสุดคือ ใหโอกาสบุคลากรพัฒนาตนเองคอนขางสูง และมีการจัดหลักสูตรตางๆ เพื่อ
รองรับความตองการ รองลงมาคือ มีการสรางระบบสนับสนุนทั้งในดานบุคลากร (เชน การฝกอบรม ระบบ
คาตอบแทนและระบบคุณธรรม) และเทคโนโลยี (เชน ระบบขอมูลสารสนเทศ) เพื่อชวย ใหหนวยงานสามารถ
ทํางานไดบรรลุวัตถุประสงค รองลงมาคือ พัฒนาบุคลากรและรักษาบุคลากรอยางชัดเจนตอเนื่อง ครอบคลุมงาน
ที่ปฏิบัติตั้งแตเริ่มเขางานรองลงมาคือ สรางความเปนมืออาชีพ เนนความชํานาญงาน รวมทั้งความรูเฉพาะดาน
และเขาใจในภารกิจขององคกร และมีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน รวมทั้งจัดหลักสูตรฝกอบรม มีทิศทาง
และประเมินผลที่ชัดเจนตามลําดับ 
  ดานการจายคาตอบแทนโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย พบวา มากท่ีสุดคือ ไดรับความปลอดภัยจากภัยอันตรายทุกดาน และความมั่นคงในการ
ทํางานตลอดจนความม่ันคงเกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจ รองลงมาคือ รายไดที่ไดรับมีความเหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกบระยะเวลาในการทํางานเพียงพอตามอัตภาพ รองลงมาคือ รายไดที่ไดรับในปจจุบันเหมาะสมกับ
ปริมาณงานและความรับผดิชอบ รองลงมาคือ ไดรับความสะดวกจากการบริการสวัสดิการของหนวย เชน คาเลา
เรียนบุตร คารักษาพยาบาล และมีสวัสดิการอ่ืนๆ ที่หนวยจัดเพิ่มเติมใหเพียงพอสําหรับการดํารงชีพในปจจุบัน
ตามลําดับ 

ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา มากท่ีสุดคือ มีการกําหนดวัด และใหรางวัลแกผลการดําเนินงานท้ังในระดับ
องคกรและใน ระดับบุคคล รองลงมาคือ การพิจารณาความดีความชอบมีหลักเกณฑที่ชัดเจน รองลงมาคือ การ
พจิารณาเลื่อนตําแหนงขึ้นอยูกับความรูความสามารถของพนักงาน และมีการเปดกวางตอแนวคิดการแขงขัน ทั้ง
การแขงขันระหวางหนวยงานของรัฐ ดวยกันเองและระหวางหนวยงานของรัฐกับหนวยงานของภาคเอกชน 
ตามลําดับ 

ดานขวัญและกําลังใจโดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไป
หานอย พบวา มากท่ีสุดคือ ไดรับการสนับสนุนใหมีความเจริญกาวหนาตามความรูความสามารถ รองลงมาคือ 
ผูบังคับบัญชายอมรับในความรูความสามารถ รองลงมาคือ ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ยกยองชมเชยเมื่อ
ปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จ รองลงมาคือ มีโอกาสในการพัฒนาความรูและประสบการณในงานอยู เสมอ
เชน ไดไปดูงานอบรม สัมมนา เปนตน และผูบังคับบัญชาไววางใจ มอบหมายงานพิเศษใหปฏิบัติอยูสมอ 
ตามลําดับ 
 สวนที่ 4 ขอมูลถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 
กรมทหารราบท่ี 29  
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ขาราชการทหาร สังกัดกองพันทหารราบท่ี 3 กรมทหารราบท่ี 29 มีความคิดเห็นตอ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากสุดดานคุณภาพ และดานปริมาณ ตามลําดับ 
  ดานปริมาณ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 
คือปฏิบัติงานดวยความสําเร็จไดตามปริมานงานเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไว รองลงมาคือการ
วางแผนบริหารจัดการปริมาณงาน เพื่อความสําเร็จในการปฏิบัติงานและมีการจัดลําดับความสําคัญของปริมาณ
งานเพ่ือความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ตามลําดับ 
  ดานคุณภาพ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 
คือมีการวางแผนในการปฏิบัติงานไวลวงหนาเสมอรองลงมาคือมีการศึกษาคนควาเพิ่มเติมอยูเสมอเพื่อนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึนและผลของงานท่ีปฏิบัติมีความถูกตอง
ครบถวนเชื่อถือได (ตามลําดับ) 
สวนท่ี 5 ขอมูลเชิงอนุมานของผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ขาราชการที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน ตําแหนงในการ
ปฏิบัติงาน ท่ีตางกันมีประสิทธิภาพการทํางานแตกตางกัน 

พบวา ขาราชการที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน ตําแหนงในการปฏิบัติงาน ท่ี
ตางกันมีประสิทธิภาพการทํางานไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทํางาน 
ของขาราชการทหาร สังกัดกองพันทหารราบท่ี 3 กรมทหารราบท่ี 29 

พบวา มีความสัมพันธกับปจจัยดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานมีกับประสิทธิภาพการทํางาน ของ
ขาราชการทหาร สังกัดกองพันทหารราบท่ี 3 กรมทหารราบที่ 29 ดานบรรยากาศในการทํางาน ในระดับมาก 
(r=.810) ดานดานความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชา ในระดับปานกลาง (r=.726) ดาน
ความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานกับเพื่อนรวมงานในระดับปานกลาง (r=.546) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยดานความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษยมีความสัมพันธกับ ประสิทธิภาพ
การทํางานของขาราชการทหาร สังกัดกองพันทหารราบท่ี 3 กรมทหารราบท่ี 29 จังหวัดกาญจนบุรี พบวา มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษยกับประสิทธิภาพการทํางาน ของขาราชการทหาร 
สังกัดกองพันทหารราบท่ี 3 กรมทหารราบท่ี 29 ดานการวางแผนอัตรากําลัง ในระดับมาก(r=.881) ดานการสรร
หาและการคัดเลือกบุคลากร ในระดับมาก (r=.910) ดานการพัฒนาบุคลากร ในระดับปานกลาง (r=.760) ดาน
การจายคาตอบแทน ในระดับปานกลาง (r=.441) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระดับปานกลาง 
(r=.709) ดานขวัญและกําลังใจในระดับมาก (r=.903) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ปจจัยดานสภาพแวดลอมในกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบท่ี 29 ผูบริหารและบุคลากรให
ความสําคัญตอการบริหารสภาพแวดลอมในองคกร ผูสนับสนุนใหบุคลากรไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเอง โดย
การเขารวมในกิจกรรมการเรียนรูตางๆ เชน การอบรม การสัมมนา การประชุม มีการสงเสริมใหบุคลากรให
บุคลากรฝกทักษะ และเรียนรูสิ่งหาใหมๆ อยางตอเนื่อง และมีความสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงานและ ผูลงคับ
บัญชาสอดคลองกับ น้ําทิพย วิภาวิน (2547,อางอิงใน ทิพวรรณ หลอสุวรรณ, 2556, หนา 43) กลาววา การ
จัดการสภาพแวดลอมในการทํางานเปนกลยุทธ กระบวนการ และเทคโนโลยีที่นํามาใชในองคกรเพื่อแสวงหา 
สราง จัดการ แลกเปลี่ยน ทําให ความรูที่ตองการสัมฤทธ์ิผลตามวิสัยทัศนขององคกรความสําเร็จเกิดจากการ
ผสมผสานการทํางาน ของคน กระบวนการ และเทคโนโลยีที่สอดคลองกันจึงจะนําไปสูความสําเร็จตามที่มุงหวัง 
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ดังนั้น การจัดการความรูจึงเปนกรอบความคิดในการจัดการโครงสรางความรูในองคกร เพ่ือใหกลุมผูใช ใน
องคกรที่ตองการความรูไดรับประโยชน ในรูปแบบท่ีเหมาะสมตองการตามเวลาที่ปจจุบันการประยุกตใชระบบ
บริหารความรูมีความจําเปนในทุกองคกรที่ตองการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันสอดคลองกับ ธีระ รุณ
เจริญ(2550,อางอิงใน ทิพวรรณ หลอสุวรรณ, 2556, หนา 43 ) กลาววา“สภาพแวดลอมในการทํางาน” คือ 
เครื่องมือเพื่อใชในการบรรลุเปาหมาย 3 ประการไปพรอมๆกันคือ การบรรลุเปาหมายของงานการบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาคน การบรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู คือ กระบวนการที่เปน
เครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มมูลคาหรือคุณคาของกิจการขององคกรกลุมบุคคลหรือเครือขาย ของกลุมบุคคลหรือ
องคกรการจัดการความรูคือเครื่องมือพัฒนาผลงานของบุคคลกร และพัฒนาสังคมในภาพรวมในยุคสังคม
เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานความรู  

ดานการวางแผนอัตรากําลัง ดานการสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร พบวา ผูบริหารมีการกําหนด
วิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาหมาย ในการจัดการความรูอยางชัดเจนและสอดคลองกับนโยบายขององค กร มีการ
ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการจัดทําแผนงาน จัดประชุม สัมมนาเพื่อระดมทุนสมองรวงกันระหวาง
ผูบริหารและบุคลากร ซึ่งทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นรวมกันไดในการดําเนินงานสอดคลองกับแนวคิดของ 
พรธิดา วิเชียรปญญา (2547 ,อางอิงใน ปณิตา พนภัย,2556; 22) วาความรูใหมแสวงหาความรูจากภายนอก 
รักษาความรูเกา กําจัดความรูที่ใชไมไดแลว สถาบันเพิ่มผลผลิต แหงชาติ ไดอธิบายไววาจากแผนท่ีความรู 
องคกรจะทราบวามีความจําเปนตองมีอยูหรือไมถามีแลว องคกรก็จะตองหาวิธีการในการดึงความรูจากแหลง
ตาง ๆ ที่อาจอยูกระจัดกระจายไมเปนที่มารวม เพื่อจัดทําเนื้อหาใหเหมาะสมและตรงกับความตองการของผูใช
สําหรับความรูที่จําเปนตองมี ไมมีนั้น องคกรอาจสรางความรูดังกลาวจากความรูเดิมที่มีอยูก็ได หรือนําความรู
จากภายนอกมาใช นอกจากนี้องคกรจะตองพิจารณากําจัดความรูที่ไมจําเปน หรือลาสมัยทิ้งไปเพื่อประหยัด
ทรัพยากรในการจัดเก็บความรูเหลานั้น หัวใจสําคัญของขั้นตอนนี้คือ การกําหนดเนื้อหาความรูและการดักจับ
ความรูดังกลาวใหปจจัยสําคัญที่ทําใหขั้นตอนนี้ประสบความสําเร็จ คือ บรรยากาศ และวัฒนธรรมองคกร ที่เอื้อ
ใหบุคลากรกระตือรือรนในการแลกเปลี่ยน เรียนรูซึ่งกันและกันเพื่อในการสรางความรูใหม ๆ อยูตลอดเวลา 
นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศก็มีสวนชวยใหบุคลากรสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรูจากกันไดรวดเร็วขึ้น และทําให
การเสาะแสวงหาความรูใหม ๆ จากภายนอกทําได รวดเร็วยิ่งข้ึน 

ดานการประเมิลผลการปฏิบัติงาน พบวาหนวยงาน มีการรวบรวมขอมูล ความรู และระบบขอมูลที่
สามารถคนหาได และสามารถนํามาใชประโยชนไดสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง  สรางและการแสวงหาความรู 
รวมถึงมีสรุปผลการดําเนินงานของบริษัท รายเดือน รายป ในรูปแบบรายงาน มีการปรับปรุงขอมูลและแนว
ทางการปฏิบัติงานใหทันสมัยอยูเสมอ สอดคลองกับแนวคิดความเชื่อ มารคารด (Marquardt, 1996: 243) ได
แบงสําดับขั้นของความรู คือขอมูล (Data) ประกอบดวยตัวหนังสือ ขอเท็จจริง รูปภาพที่สื่อความหมาย และ
รหัสตัวเลขตางๆ ซ่ึงปราศจากบริบทและยังไมมีความหมาย สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูลที่เต็มไป
ดวยบริบทและความหมาย ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาของมันสามารถนําไปประยุกตใชในงานได หลังจากที่ไดผาน
การจัดรูปแบบ จัดประเภทและประมวลผลแลว ความรู (Knowledge) ประกอบดวยสาระ หลักการ และ
ประสบการณ ซ่ึงสามารถแกปญหาและการตัดสินใจ ความชํานาญ (Expertise) คือ การประยุกต ใชความรูอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน และความสามารถ 
(Capability) ประกอบดวยการใชกําลังความสามารถ และความชํานาญขององคการ 

ดานการพัฒนาบุคลากร พบวา หนวยงาน มีคําสั่ง กฎ กติกา ขอบังคับ หรือขาวสารตาง ที่เปนความรู
ใหบุคลากรทุกคนรับทราบและปฏิบัติรวมกัน มีการจัดเก็บขอมูลความรูขององคกรไวในที่เดียวกันเพื่อความ
สะดวกในการคนหา นอกจากนี้ยังสนับสนุนการจัดการความรูเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหมอยูเสมอ 
สอดคลองกับ ธีระ รุญเจริญ (2555: 215-216) กลาววาการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเริ่มที่ปณิธานความมุงมั่น 
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(Purpose) อันย่ิงใหญรวมกันของสมาชิกองคกรกลุมบุคคล หรือเครือขายที่จะรวมกันใชความเพียรดําเนินการ 
จัดการความรู ดวยวิธีการและยุทธศาสตรอันหลากหลาย เพื่อใชความรูเปนพลังหลักในการบรรลุเปาหมายตาม
ความมุงมั่น เพื่อประโยชนขององคกร กลุมบุคคล เครือขาย และยังประโยชน อันไพศาลใหแกสังคมในวงกวาง
ดวย การจัดการความรูมีความหมายกวาง ในการจัดการความรู จะตองมีการจัดการครบทั้ง 3 องคประกอบของ
ความรู คือ ความรูฝงลึกในคน ความรูแฝงในองคกร และความรูเปดเผย รวมทั้งจะตองมีเปาหมายเพื่อการพัฒนา
กิจกรรมหลัก (Core Activities) ขององคกร กลุมบุคคลหรือเครือขาย การจัดการความรูจะตองดําเนินการใน
ลักษณะท่ีบูรณาการอยูใน กิจกรรมหรืองานประจําไมถือเปนกิจกรรมที่แยกจากงานประจํา ตองดําเนินการโดย
ไมทองาใหสมาชิกขององคกรรูสึกวามีภาระเพิ่มข้ึนการจัดการความรูเนนการดําเนินการเกี่ยวกับกลุมในองคกร 
หรือเครือขาย ผลของการจัดการความรูวัดจากผลงานวัฒนธรรมองคกร นําความคิดมาแลกเปล่ียนรวมกันอยาง
สรางสรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งการคิดรวมกันผานการกระทําเพื่อเปาหมายบรรลุความ มุงมั่นที่กําหนดรวมกันใน
ภาพกวาง การจัดการความรูจะตองเชื่อมโยงกับกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
  ดานขวัญและกําลังใจ ขาราชการขาดแรงจูงใจ และใหความสําคัญในการแลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและ
กันระหวางเพ่ือนรวมงาน หรือทีมงานนอย บุคลากรบางสวนขาดความกระตือรือรน เนื่องจากภาระงานที่มาก
เกินไป ดังนั้น จึงเปนอุปสรรคในการแลกเปล่ียนความรู สอดคลองกับเกียรติศักดิ์ พันธลําเจียก (2552:17) 
กลาวถึง การสรางขวัญและกําลังใจภายในตัวคนองคกรและภายนอกตัวคน โดยกระบวนการกําหนดการสืบคน 
การสราง การจัดเก็บ การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการประเมินผลความรูเพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเอง องคกร
และสังคม เปนความรูชัดแจง(Explicit Knowledge) อาจจัดทําเปนเอกสารฐานความรูเทคโนโลยีสาสารสนเทศ
หรือ กรณีเปนความรูฝงลึก(Tacit Knowledge) อาจจัดทําเปนระบบ ทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพ 
และนวัตกรรมชุมชนแหงการเรียนระบบพ่ีเล้ียง การสับเปลี่ยนงานการยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยน ความรู เปนตน 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ไดอธิบายเพิ่มเติมไววาการจัดทําเอกสาร จัดทําฐานความรู รวมท้ังการนเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชจะชวยใหเขาใจถึงความรูไดงายและรวดเร็วขึ้น อยางไรก็ตาม วิธีการดังกลาวใชไดดีสําหรับ
ความรูในกระดาษเทานั้น สําหรับการแบงปนและแลกเปลี่ยนความรู ในคนนั้นจะตองทําดวยการพบปะกันตัวตอ
ตัวหรือเปนกลุม หรือที่ อิคุจิโร โนนาคะ (Ikujiro Nonaka) เรียกวา การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ซึ่ง
จะทําในหลายรูปแบบ จากการศึกษาพบวาองคกร สวนใหญไมคอยประสบความสําเร็จในการทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรูสาเหตุมาจากอุปสรรค 
   

ขอเสนอแนะ 
 1. ประสิทธิภาพในการทํางานเกิดขึ้นจากความรวมมือของขาราชการทุกคน โดยใหมีสวนรวมในการ
พัฒนาความรูความสามารถในการพัฒนาองคกร สรางนวัตกรรมการเรียนรูใหชัดเจน โดยมีการแลกเปลี่ยนสิ่งที่
เปนความรู การปรับปรุงและบูรณาการใหเขากับการปฏิบัติงาน  
 2. ควรนําการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงาน และวัฒนธรรมของทุกสายงานในองคกร 
เพื่อนําไปสูการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและประสบการณรวมกัน 
 3. ควรจัดใหมีระบบการสื่อสาร การประชาสัมพันธในองคกร และมีการรวบรวมประสบการณความรูไว
เปนฐานขอมูลเดียวกัน เพื่อใหเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน 
 4. ควรจัดใหมีสังคมแหงการเรียนรูในหนวยงาน มีการเผยแพรความรูใหมใหกับบุคลากรทุกสายงาน 
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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THE POLICY IMPLEMENTATION OF FIREARM ACT 
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สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
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สาขา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

บทคัดยอ 
การศกึษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อขอเสนอะแนะในการสงเสริม การนํานโยบาย พระราชบัญญัติอาวุธ

ปนฯ ไปปฏิบัติ ใหประสบผลสําเร็จ กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ จํานวน 400 คน โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัยและใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะหอิทธิพล
ของปจจัยท่ีมีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ที่มีตอผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดวยการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression) 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ กับผลของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ พบวา ปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติดานนโยบาย ทรัพยากร สภาพแวดลอมภายนอก และ
กลุมเปาหมาย/ประชาชนผูรับบริการ มีผลตอประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ ในเขตกรุงเทพฯ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การศึกษาอิทธิพลของปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ที่มีตอประสิทธิผลการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ ดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) พบวา ตัวแปร
อิสระท้ังหมด (ปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ) สามารถอธิบายการแปรผันของตัวแปรตาม 
(ประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ) ไดรอยละ 38.30 ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานกลุมเปาหมาย/ประชาชน
ผูรับบริการ มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติสูงมากที่สุด ที่คา สัมประสิทธิ์ถดถอย (b) = .527 
ปจจัยดานทรัพยากร มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย  (b) = .242 
ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอก มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 
(b) = .171 และปจจัยดานนโยบาย มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 
(b) = .071 โดยทั้ง 4 ตัวแปรมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .00 
 
คําสําคัญ : การนํานโยบายไปปฎิบัติ , พรบ อาวุธปน 
 
Abstract 

The objectives of this research were to provide recommendations leading to the 
promotion of the policy implementation and success in implementing the policy 
following the act.The samples were 400 people in Bangkok. The research instruments 
were questionnaires. The collected data were, then, statistically analyzed to discover 
percentages, means, and standard deviation (S.D.). The factors affecting the policy 
implementation were analyzed using the stepwise multiple regression method. 
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The results showed that the factors including the policy, resources, external 
environment, and target groups/ service receivers affected the effectiveness of the policy 
implementation. Target groups or service receivers were found to affect the policy 
implementation in Bangkok Metropolitan at the significance level of .05.  

The factor analysis using the stepwise multiple regression method revealed that 
independent variables (factors affecting the policy implementation) could explain any of 
the variation caused by dependent variables (effectiveness of the policy implementation) 
at a percentage of 38.30. Considering the effects of the independent variables on the 
dependent ones, it was found out that all independent ones had statistically significant 
effects on the effectiveness of the policy implementation. Target groups or service 
receivers were found to mostly affect the effectiveness of the policy implementation with 
a coefficient (b) of.527, followed by resources, external environment, and the policy with 
coefficients (b) of .242, .171, and .071, respectively. All the four factors were found to 
have positive effects at a significance level of .00. 

Key Word (s) : the policy implementation , Firearms Act
 

บทนํา 
ปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น สวนมากผูกออาชญากรรมจะมีเครื่องมือที่มีอานุภาพและสามารถทําใหผู

กออาชญากรรมกระทําการไดอยางมีประสิทธิภาพ พกพาไดสะดวก และสามารถสรางความหวาดกลัวใหแก
บุคคลอื่นได คือ อาวุธปน ดังนั้นอาวุธปนจึงเปนเครื่องมือสําคัญอันเปนสวนหนึ่งที่กอใหเกิดอาชญากรรมข้ึนใน
สังคม (บงกช เอกกาญธนกร, 2557)  

สําหรับกฎหมายเก่ียวกับการพกพาอาวุธปนของประเทศไทยนั้น แตเดิมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการพกพา
อาวุธเพียงมาตรา 371 ของประมวลกฎหมายอาญา คําวา อาวุธ หมายความรวมถึง อาวุธปนดวย จนกระท่ังเมื่อ
ป พ.ศ. 2519 มีคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ 44 ซ่ึงไดบัญญัติเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธ
ปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ อันเปน
บทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องพกพาอาวุธปนข้ึน ทั้งนี้พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไม
เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 ประกาศใชเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2490 (สรารักษ สุวรรณเสรี และ
อาคม ศรียาภัย, 2553: 2-3) เปนพระราชบัญญัติเกี่ยวกับอาวุธปนที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน ซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีอาวุธปนไวในการปองกันตัว ทรัพยสิน การกีฬา และเพื่อการยิงสัตว แตในสังคมไทยปจจุบัน
เกิดอาชญากรรมในรูปแบบตาง ๆ ที่มีการใชอาวุธปนผิดจากวัตถุประสงคของกฎหมาย โดยมีการนําเอาอาวุธปน
ไปใชในการทําลายชีวิตผูอื่น  

จากการดําเนินงานที่ผานมา จะเห็นไดวา การบังคับใช พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุน ปน 
วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 มีความผิดพลาด ซึ่งปญหาดังกลาวเปนปญหาของ
การพกพาอาวุธปนที่สามารถพกพาไดอยางสะดวก และเมื่อผูพกพาไมสามารถควบคุมอารมณความรูสึกของ
ตนเองไดอาจทําใหสามารถทําอันตรายไดถึงชีวิต จึงนํามาซ่ึงปญหาความรุนแรงหรือปญหาอาชญากรรมในสังคม 
ดังนั้นเพื่อเปนการวิเคราะหถึงปญหาของการบังคับใช พระราชบัญญัติอาวุธปนฯ เพื่อนําผลสรุปที่ ไดมาแกไข
ปญหา เพื่อลดจํานวนอาชญากรรมในสังคม และคดีใน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาถึงการนํานโยบาย พระราชบัญญัติ
อาวุธปนฯ มาปฏิบัติ ในเขตกรุงเทพฯ เพื่อใหทราบถึง บริบทและสาระสําคัญของ พระราชบัญญัติอาวุธปนฯ 
ปญหา และอุปสรรคในการบังคับใช แนวทางในการนํานโยบาย พระราชบัญญัติอาวุธปน ไปปฏิบัติ ใหประสบ
ผลสําเร็จ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อพัฒนาขอเสนอะแนะในการสงเสริม การนํานโยบาย พระราชบัญญัติอาวุธปนฯไปปฏิบัติ ใหประสบ

ผลสําเร็จ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพฯจํานวน 400 คน 

และใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหอิทธิพลของปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไป
ปฏิบัติที่มีตอผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน ( Stepwise 
Multiple Regression) 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ กับผลของการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติ พบวา ปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติดานนโยบาย ทรัพยากร สภาพแวดลอมภายนอก และ
กลุมเปาหมาย/ประชาชนผูรับบริการ มีผลตอประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ ในเขตกรุงเทพฯ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 

ปจจัยดานนโยบาย 

1. ความชัดเจนของวัตถุประสงค และเปาหมายของนโยบาย 

2. นโยบายสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

ปจจัยดานทรัพยากร 

1. ความเพียงพอของทรัพยาการทางการเงิน 

2. ความพรอมดานวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือเครื่องใช และ

สถานท่ี 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอก 

1. ผลกระทบบจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ

เทคโนโลยี 

2. ผลกระทบตอศีลธรรมของสังคม 

3. การสนับสนุนจากหนวยงานสวนกลางของรัฐและ

หนวยงานสวนทองถิ่นไว 

ปจจัยดานกลุมเปาหมาย/ประชาชนผูรับบริการ 

1. ทัศนคติที่มีตอนโยบาย 

2. ความเขาใจในประโยชนทีไ่ดรับ และผลเสียที่อาจเกิดขึ้น 

 

ผลของการนํานโยบายไปปฏิบตัิ 

1. ความเสมอภาค 

2. การครอบครองอาวุธของประชาชน 
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การศึกษาอิทธิพลของปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ที่มีตอประสิทธิผลการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ ดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) พบวา ตัวแปร
อิสระท้ังหมด (ปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ) สามารถอธิบายการแปรผันข องตัวแปรตาม 
(ประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ) ไดรอยละ 38.30 อนึ่งเมื่อพิจารณาอิทธิพลของตัวแปรอิสระแตละตัวที่มี
ตอตัวแปรตาม ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรอิสระทุกตัวเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการนํานโยบายไป
ปฏิบัติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่ปจจัยดานกลุมเปาหมาย/ประชาชนผูรับบริการ มีอิทธิพลตอประสิทธิผล
การนํานโยบายไปปฏิบัติสูงมากที่สุด ที่คาสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) = .527 ปจจัยดานทรัพยากร มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) = .242 ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอก            
มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) = .171 และปจจัยดานนโยบาย    
มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) = .071 โดยท้ัง 4 ตัวแปรมี
อิทธิพลในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .00 

เมื่อนําตัวแปรทั้ง 4 ปจจัยที่สามารถพยากรณความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
ที่มีตอประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ มาเขียนสมการไดดังนี้ 
 
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ 

 

   =  (0.244) + (0.527)  + (0.171)  + (0.242) + (0.071)   
 

โดยที่ สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

   =  (0.438)  + (0.371)  + (0.248) + (0.087)  
  
เมื่อ 

    =  ผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

  =  ปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดานนโยบาย 

 =  ปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดานทรัพยากร 

 =  ปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดานสภาพแวดลอมภายนอก 

 =  ปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดานกลุมเปาหมาย/ประชาชนผูรับบริการ 
 

คา b ของปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดานกลุมเปาหมาย/ประชาชนผูรับบริการ = 0.527 
หมายความวา จํานวนของปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดานกลุมเปาหมาย/ประชาชนผูรับบริการ 
เพิ่มข้ึน 1 หนวย ประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ จะเพิ่มข้ึน 0.527 เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญ พบวา 
Sig. = .000 ซึ่งนอยกวา .05 (0.000 < 0.05) แสดงวา ปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดาน
กลุมเปาหมาย/ประชาชนผูรับบริการ มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
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คา b ของปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดานสภาพแวดลอมภายนอก = 0.171 หมายความ
วา จํานวนของปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดานสภาพแวดลอมภายนอก เพิ่มขึ้น 1 หนวย 
ประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ จะเพิ่มขึ้น 0.171 เมื่อทดสอบความมีนัยสําคัญ พบวา Sig. = .000 ซึ่ง
นอยกวา .05 (0.000 < 0.05) แสดงวา ปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดานสภาพแวดลอมภายนอก มี
อิทธิพลตอประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

คา b ของปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดานทรัพยากร = 0.242 หมายความวา จํานวนของ
ปจจัยท่ีมีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดานทรัพยากร เพิ่มขึ้น 1 หนวย ประสิทธิผลของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ จะเพิ่มขึ้น 0.242 เมื่อทดสอบความมีนัยสําคัญ พบวา Sig. = .000 ซึ่งนอยกวา .05 (0.000 < 0.05) 
แสดงวา ปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดานทรัพยากร มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

คา b ของปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดานนโยบาย = 0.071 หมายความวา จํานวนของ
ปจจัยท่ีมีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบตัิ ดานนโยบาย เพิ่มข้ึน 1 หนวย ประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
จะเพิ่มขึ้น 0.071 เมื่อทดสอบความมีนัยสําคัญ พบวา Sig. = .032 ซึ่งนอยกวา .05 (0.000 < 0.05) แสดงวา 
ปจจัยท่ีมีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดานนโยบาย มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

สามารถสรุปไดวา ปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติดานนโยบาย ทรัพยากร สภาพแวดลอม
ภายนอก และกลุมเปาหมาย/ประชาชนผูรับบริการ สามารถพยากรณ ประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดย
สามารถอธิบายไดวา ปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติดานนโยบาย ทรัพยากร สภาพแวดลอมภายนอก 
และกลุมเปาหมาย/ประชาชนผูรับบริการ มีอิทธิพลตอผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน 
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาครั้งนี้สามารถอภิปรายผล โดยเรียงลําดับตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ การศึกษา

อิทธิพลของปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ที่มีตอประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ สามารถอธิบาย
การแปรผันของตัวแปรตาม (ประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ) ไดรอยละ 38.30 ผลการศึกษาพบวา ตัวแปร
อิสระทุกตัวเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่ปจจัย
ดานกลุมเปาหมาย/ประชาชนผูรับบริการ มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติสูงมากที่สุด 
รองลงมา คือ ปจจัยดานทรัพยากร ลําดับถัดมา คือ ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอก และปจจัยดานนโยบาย 
ซึ่งสอดคลองกับ ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติของ วรเดช จันทรศร (2548: 135 – 154) ซึ่งมีตัวแบบการนํา
นโยบายไปปฏิบัติทั้งหมด 6 ตัวแบบ ประกอบดวย ตัวแบบท่ียึดหลักเหตุผล ตัวแบบทางดานการจัดการ ตัวแบบ
ทางดานการพัฒนาองคการ ตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการ ตัวแบบทางการเมือง และตัวแบบเชิง
บูรณาการ  

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของแวน มิเตอร และ แวน ฮอรน (Van Meter and Van Horn, 
1975) ซาบาเทียร และ แมซมาเนียน (Sabatier and Mazmanian, 1980) เอ็ดเวิรด (Edward, 1980) ชีมา
และรอนดิเนลลี (Cheema and Rondinelli, 1983: 300) อเล็กซานเดอร (Alexander, 1985) ซึ่งไดกลาววา 
ปจจัยดานนโยบาย ไดแก ความชัดเจนของวัตถุประสงคและเปาหมายของนโยบาย นโยบายมีทฤษฎีที่เหมาะสม
รองรับ นโยบายสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย นโยบายสอดคลองกับนโยบายจากสวนกลางและ
นโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ มีการกําหนดตัวชี้วัด และมาตรฐานของการบรรลุผลสําเร็จไวอยางชัดเจน ประเภท
ของนโยบาย ศักยภาพของนโยบายในการบรรลุผลตามเปาหมายท่ีวางไว และการนํานโยบายมาทดลองใชใน
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กลุมเปาหมายบางสวน ดังจะเห็นไดจากผลการวิจัยท่ีสรุปไดวา ปจจัยดานนโยบาย มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการ
นํานโยบายไปปฏิบัติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ศาสนีย ศรศิลป (2554) 
ทําการศึกษาเร่ือง การศึกษานโยบายสาธารณะการประกันรายไดใหแกผูสูงอายุโดยการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ จาก
ผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายการประกันรายไดใหแกผูสูงอายุโดยการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ไปปฏิบัติ คือ ปจจัยดานมาตรฐานและวัตถุประสงคของนโยบาย เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานและ
วัตถุประสงคของนโยบายจากเดิมที่เร่ิมตนมีนโยบายในป 2536 ท่ีตองการสงเคราะหผูสูงอายุที่มีฐานะยากจนถูก
ทอดทิ้ง หรือขาดผูดูแลเทานั้น จนกระท่ังในยุคของรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในป 2552 มีการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคเพื่อประกันรายไดใหแกผูสูงอายุอยางทั่วหนา การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหวัตถุประสงคผิดไปจาก
วัตถุประสงคที่แทจริงตั้งแตเริ่มตนนโยบายดังกลาว ทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกิดความสับสนและเปนภาระ
ทางงบประมาณอยางมหาศาลแกรัฐบาล นอกจากนี้ทั้งเจาหนาที่และผูสูงอายุตางมีความเห็นวาเงินจํานวน 500 
บาทนอยเกินไปท่ีจะสามารถประกันรายไดใหแกผูสูงอายุหรือทําใหผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพที่ดีได 

นอกจากผลการวิจัยที่สรุปไดวา ปจจัยดานนโยบาย มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติแลวนั้น จะเห็นไดวา ปจจัยดานทรัพยากรนั้นก็มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับตัวแบบของ วรเดช จันทรศร (2548: 135 – 
154) ท่ีคิดคนตัวแบบทางดานการจัดการ ซึ่งเปนตัวแบบท่ีเนนถึงปจจัยทางดานทรัพยากรเปนหลัก เนื่องจากเปน
ตัวแบบท่ีใหความสนใจท่ีสมรรถนะองคการ เพราะเชื่อวาความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยูกับขีด
ความสามารถขององคการที่รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยโครงสรางขององคการตองมีความ
เหมาะสม บุคลากรที่ปฏิบัติงานตองมีความรู ความสามรถ นอกจากน้ี องคการยังตองมีการวางแผน เตรียมการ 
หรือมีความพรอมทั้งดานวัสดุ อุปกรณ สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช และงบประมาณ นอกจากแนวคิดดังกลาว
แลว ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เทวราช ทองเทพ (2553) ทําการศึกษาเรื่อง การนํานโยบายปราบปรามยา
เสพติดไปปฏิบัติ พ้ืนที่อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานทรัพยากรของนโยบาย 
ดานงบประมาณในการปราบปรามกระจัดกระจายในหลายหนวยงาน การจัดสรรลาชา และมีจํานวนจํากัดไม
เหมาะสมกับภารกิจที่ตองเส่ียงกับอันตราย สัดสวนงบประมาณดานการปราบปรามนอยกวางบประมาณดานการ
ปองกันปญหายาเสพติด เนื่องจากรัฐบาลมองวาควรปองกันปญหายาเสพติดมากกวาการปราบปราม 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบตัิที่สําคัญอยางยิ่ง คือ ปจจัยดานกลุมเปาหมาย/
ประชาชน และปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดังกลาวมีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติสูงมากที่สุด และลําดับรองลงมา ซ่ึงจะเห็นไดวาสอดคลองกับตัวแบบของ 
วรเดช จันทรศร (2548: 135 – 154) คือ ตัวแบบเชิงบูรณาการ โดยตัวแบบเชิงบูรณาการ เปนตัวแบบท่ีรวบรวม
แนวคิดของทั้ง 5 ตัวแบบ โดยมุงแสวงหาผลกระทบของตัวแปรตาง ๆ ที่มีตอการนํานโยบายไปปฏิบัติที่ประสบ
ความสําเร็จ ซึ่งจะพิจารณาจาก สมรรถนะขององคการ ประสิทธิภาพในการวางแผนและการควบคุม ภาวะผูนํา
และความรวมมือ และการเมืองและการบริหารสภาพแวดลอมภายนอก นอกจากแนวคิดดังกลาวแลว ยัง
สอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการหลายเชน คือ แวน มิเตอร และ แวน ฮอรน (Van Meter and Van Horn, 
1975) ซาบาเทียร และ แมซมาเนียน (Sabatier and Mazmanian, 1980) เอ็ดเวิรด (Edward, 1980) ชีมา
และรอนดิเนลลี (Cheema and Rondinelli, 1983: 300) อเล็กซานเดอร (Alexander, 1985) ซึ่งไดกลาววา 
ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอก ประกอบดวย ผลกระทบบจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี ผลกระทบจากการตอตาน และคัดคานนโยบายจากฝายตาง ๆ ผลกระทบตอศีลธรรมของสังคม การ
สนับสนุนทางการเมืองและกฎหมาย และการสนับสนุนจากหนวยงานสวนกลางของรัฐและหนวยงานสวนทองถิน่
ไว ในสวนของปจจัยดานกลุมเปาหมายประชาชนผูรับบริการ นักวิชาการทั้ง 6 ทาน คือ แวน มิเตอร และ แวน 
ฮอรน (Van Meter and Van Horn, 1975) ซาบาเทียร และ แมซมาเนียน (Sabatier and Mazmanian, 
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1980) เอ็ดเวิรด (Edward, 1980) ชีมาและรอนดิเนลลี (Cheema and Rondinelli, 1983: 300) อเล็กซาน
เดอร (Alexander, 1985) และวรเดช จันทรศร (2548) ไดกลาววา ปจจัยดานกลุมเปาหมาย/ประชาชน
ผูรับบริการ ไดแก ทัศนคติที่มีตอนโยบาย และความเขาใจในประโยชนที่ไดรับ และผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ เทวราช ทองเทพ (2553) ทําการศึกษาเร่ือง การนํานโยบายปราบปรามยาเสพติดไป
ปฏิบัติ พื้นที่อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําสงผลใหทั้ง ราษฎรลาว-
ไทย หันมาคายาเสพติด เพราะเห็นวารายไดด ีขณะที่กลุมขบวนการคายาเสพติดฉวยโอกาสจากความไมสงบของ
สังคม การเมืองในประเทศจึงทําการลักลอบขนยาเสพติดเขามาในประเทศ  
 

ขอเสนอแนะ 
ปจจัยดานนโยบาย 

1. ในการกําหนดนโยบายใด ๆ ก็ตาม รัฐควรมีกระบวนการกําหนดนโยบายที่ใชขอมูลที่มาจาก
ประชาชนระดับรากหญา เพ่ือใหนโยบายดังกลาวมีความคลองกับปญหา และความตองการของประชาชนสวน
ใหญ  

2. ควรมีการถายทอดนโยบายใหชัดเจน มีการประกาศนโยบายเปนลายลักษณอักษร ติดประกาศให
ทราบโดยท่ัวหนา รวมถึงสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานเขารวมประชุม อบรม ใหครบทุกคน 

3. การรับนโยบายมาดําเนินการ ควรมีการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติในรูปแบบของโครงการ เพื่อเกิด
การเตรียมความพรอมในการดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ  
ปจจัยดานทรัพยากร 

1. หนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดสรรงบประมาณดานบุคลากรและวัสดุอุปกรณเครื่องมือครุภัณฑให
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

2. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเพิ่มขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน โดยอาจทํา เปนโครงการ
เพื่อแสวงหารายได เพื่อเพิ่มผลตอบแทนหรือรางวัล 
ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอก 

จากงานวิจัยจะเห็นไดวา การดําเนินนโยบายนํามาซึ่งการพัฒนาทั้งทางสังคม และสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น
ภายในชุมชน ทําใหสภาพสังคมดีขึ้น สถิติอาชญากรรม และการกระทําผิดกฎหมายลดลง ภาพลักษณความ
สวยงามของพื้นที่มีมากข้ึน แตในขณะเดียวกัน นโยบายดังกลาวกลับมีผลในทางลบกับกลุมผูมีอิทธิพลบางกลุมที่
มีพกพา รวมถึงใชอาวุธปน ทั้งที่มีใบอนุญาติ และไมมีใบอนุญาติ  
ปจจัยดานกลุมเปาหมาย/ประชาชนผูรับบริการ 

1. ควรมีการประสานงานกันทุกฝายในหนวยงานของราชการ โดยเริ่มจากหัวหนาหนวย ส่ังการ          
ยังผูใตบังคับบัญชาตามลาดับชั้นใหเขาหาประชาชน  

2. การดําเนินนโยบายควรมีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในระดับของการใหขอมูลขาวสาร 
และรวมแสดงความคิดเห็น ซึ่งจากการมีสวนรวมของประชาชนมีอิทธิพลอยางมากตอการดําเนินนโยบาย  
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ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหมสาขา
แมแตง 
 
People’s Satisfaction in The Quality of Service of Chiang MaiProvincial Land 
Office, Mae Taeng Branch. 
 
ผูวิจัย    ธวัชชัย  ครองธรรม 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัด
เชียงใหมสาขาแมแตง” มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการ
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง และ 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไขคุณภาพ
การใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง การวิจัยในครั้งนี้ใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประชากรคือ ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม ณ สํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง และมีกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ใชการสุม
ตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling Method) การเก็บรวบรวมขอมูลไดดําเนินการทําหนังสือขอ
อนญุาตเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลและนํามาวิเคราะหโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สวนการทดสอบสมมติฐานใชคาสถิติ             
t-test ในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยจากกลุมตัวอยาง 2 กลุม และใชสถิติ One – way ANOVA 
เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางจากกลุมตัวอยาง 3 กลุมขึ้นไป และใช LSD (Lease Significant Difference) 
ทดสอบความแตกตางรายคูหากพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการวิจัย พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง โดยรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดานความพรอมของส่ิงอํานวยความสะดวก รองลงมาคือ ดานการไดรับบริการดวย
ความเสมอภาค ดานการรับรูกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ และดานความเชื่อถือในความสามารถของ
เจาหนาที่ในการใหบริการ สําหรับในดานความพรอมของส่ิงอํานวยความสะดวก ประชาชนมีความพึงพอใจใน
เร่ืองสถานท่ีตั้งของสํานักงานท่ีดินมีความเหมาะสม สะดวก ปลอดภัย ในการขอรับบริการมากที่สุด ในดานการ
ไดรับบริการดวยความเสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเร่ืองสํานักงานที่ดินมีการจัดลําดับคิวบริการดวย
ความโปรงใสมากที่สุด ในดานการรับรูกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ ประชาชนมีความพึงพอใจในเร่ือง
สํานักงานท่ีดินจัดใหมีจุดประชาสัมพันธตรวจสอบเอกสารใหคําแนะนําในการเตรียมความพรอมกอนเขารับ
บริการมากท่ีสุด และดานความเชื่อถือในความสามารถของเจาหนาที่ในการใหบริการ ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในเร่ืองเจาหนาที่มีทักษะความรู ความชํานาญเหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบมากที่สุด 
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 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของ
สํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง พบวา เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพที่ตางกันมีความ พึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง ไมแตกตางกัน เวนแตระดับรายไดที่
ตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม สาขา แมแตง แตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, คุณภาพการใหบริการ, สํานักงานที่ดิน 
 
Abstract 

The Study entitled “People’s Satisfaction in The Quality of Service of Chiang 

Mai Provincial Land Office, Mae Taeng Branch” has the objective 1) to study the level 
of people's satisfaction in the quality of services of Chiang Mai Provincial Land Office, 
Mae Taeng Branch and 2) to provide guidance for improvement quality of services of 
Chiang Mai Provincial Land Office, Mae Taeng Branch. This research is a quantitative 
research, using questionnaires as research tools. Population is those who request the 
registration of rights and juristic acts at Chiang Mai Provincial Land Office, Mae Taeng 
Branch, and 400 samples were use for Accidental Sampling Method. The collection of 
data has made request to the Land Authority of Chiang Mai Provincial Land Office, Mae 
Taeng Branch for permission. Data were collected and analyzed using the software 
package SPSS. Statistics used in the analysis were Frequency, Percentage, Mean and 
standard deviation. The hypothesis test used the t-test statistic to compare the mean 
difference of the group. One-way ANOVA was used to compare the differences between 
the three groups, and the LSD (Lease Significant Difference) was used to test the 
difference in pairings if there were significant differences .05.
 The research found the level of people's satisfaction in the quality of services of 
Chiang Mai Provincial Land Office, Mae Taeng Branch, was at high level. Considering 
each aspects it was found that the most significant aspects was the availability of 
facilities, followed by the equality of services, perception of process/process of service 
and the reliability of the staff in the service. For the aspects of availability of facilities, 
people were satisfied with the location of the land office, it is convenient and safe to get 
the most services, aspects of equality of service, people were satisfied with the land 
office service queue with the most transparency. aspects of perception process / process 
of service, people were satisfied with the land office, have a public relations point, check 
the documents, advice on preparing for the service, and the aspects of reliability of the 
staff in the service, people were public is satisfied with the knowledgeable staff, 
expertise is most appropriate for the job.

The results of the comparison of people’s satisfaction in the quality of Service of 

Chiang Mai Provincial Land Office, Mae Taeng Branch, different gender, age, education 
and occupation, satisfaction in the quality of Service of Chiang Mai Provincial Land 
Office, Mae Taeng Branch was not different. Unless the income level is different, 
satisfaction in the quality of Service of Chiang Mai Provincial Land Office, Mae Taeng 
Branch was different. 

Key Word (s) : Satisfaction, Quality of Service, Land office 
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บทนํา 
 การบริหารระบบราชการยุคใหม (New Public Management) เปนสัญลักษณของการบริหารงาน
แบบยึดประชาชนเปนศูนยกลางรวมถึงมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังสนับสนุนใหเกิดการ
กระจายอํานาจและสรางทางเลือกในการใหบริการที่หลากหลายข้ึน การบริหารราชการโดยยึดประชาชนเปน
ศูนยกลาง (Citizen Centered) นั้น ตองตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความ
เปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบและความปลอดภัยของสังคมสวนรวมและประโยชนสูงสุดของประเทศ           
เปนพันธกิจสําคัญอันดับแรกท่ีรัฐพึงกระทํา เมื่อกรมที่ดินเปนหนวยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงมหาดไทย             
จึงเปนกลไกสําคัญของรัฐบาลในการผลักดันและนํานโยบายการพัฒนาประเทศและความเป นอยูที่ดีของ
ประชาชนไปสูเปาหมายการบําบัดทุกขบํารุงสุข โดยกรมที่ดินมีภารกิจหลักเก่ียวกับการคุมครองสิทธิในที่ดินของ
บุคคลและจัดการที่ดินของรัฐโดยการรังวัดทําแผนที่ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การใหบริการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย การสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการจัดการขอมูลสารสนเทศ
ที่ดินเพื่อใหบุคคลมีความมั่นคงในการถือครองท่ีดินและไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพตลอดจนการบริหารจัดการ
ที่ดินของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด กรมที่ดินจึงไดมีการพัฒนาสํานักงานที่ดินใหมี
การบริการและเพิ่มเติมขยายรูปแบบการใหบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการมากยิ่งข้ึน จึงได
นําระบบคอมพิวเตอรมาสนับสนุนในการพัฒนาระบบงานของสํานักงานที่ดินซึ่งเปนหนวยงานหลักในการ
ใหบริการประชาชนดานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม อันเปนผลใหเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดินสามารถ
ปฏิบัติงานในการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพและทันตอความตองการของประชาชน 
 สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง เปนสาขาหนึ่งของสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม และ
เปนหนวยงานบริการประชาชนในสังกัดกรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจตามประมวลกฎหมายท่ีดินและ
กฎหมายอื่น ๆ โดยรับผิดชอบเฉพาะพื้นที่อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 13 ตําบล 
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต้ังแตตุลาคม 2558 ถึงกันยายน 2559) มีสถิติประชาชนมาติดตอขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจํานวน 13,971 คน ในขณะท่ีปจจุบันกรมท่ีดินไดมีนโยบายเนนการใหบริการแก
ผูรับบริการอยางเต็มที่เพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจในการใหบริการมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งเนนการ
บริการดวยความโปรงใส ขาราชการกรมท่ีดินยุคใหม ไมรับ ไมโกง อันเปนประโยชนแกผูรับบริการ ดังนั้นการ
วิจัยศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม สาขา
แมแตง” จึงเปนการวัดระดับความพึงพอใจของผูรับบริการและสามารถนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพของการ
บริการ ทําใหผูรับบริการมีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นและชวยใหผูบริหารรับรูไดโดยเร็วถึงระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการเพื่อใหมีการปรับปรุงคุณภาพของการบริการของสํานักงานท่ีดินอยางตอเนื่อง 
 จากงานวิจัยของอรพรรณ ชมชื่น, (2554) ศึกษาเรื่อง “การประเมินคุณภาพการใหบริการของ
สํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม” ผลการศึกษาพบวา การประเมินคุณภาพการใหบริการโดยรวมอยูในระดับมาก 
โดยประเมินคุณภาพในระดับมากท่ีสุดในดานการใหบริการของเจาหนาที่/บุคลากร ความคิดเห็นของประชาชนผู
มาใชบริการในระดับมากท่ีสุดคือ ความมีอัธยาศัยของเจาหนาที่ผูใหบริการ สวนดานกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ใหบริการ ดานคุณภาพการใหบริการโดยรวมและดานส่ิงอํานวยความสะดวกมีความพึงพอใจในระดับมาก 
สําหรับดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ ความคิดเห็นของประชาชนผูมาใชบริการในระดับมากที่สุดคือ 
การใหบริการตามลําดับคิว ดานคุณภาพการใหบริการโดยรวมและดานสิ่งอํานวยความสะดวกทุกองคประกอบ
ยอย ความคิดเห็นของประชาชนผูมาใชบริการในระดับมากที่สุดคือ  ปายขอความบอกจุดบริการ/ปาย
ประชาสัมพันธมีความชัดเจนเขาใจงายซ่ึงแสดงวาการใหบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหมมีคุณภาพ 
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 วีระชัย จุฬาวงศสวัสดิ์, (2553 :10) ไดสรุปวา ความพึงพอใจ คือ การทําใหความรูสึกของบุคคลที่ไดรับ
บริการในสิ่งที่ดีเปนที่พอใจ ประทับใจ ตามท่ีผูรับบริการตั้งใจไวหรือมากกวาที่คิดไว การจะทําใหเกิดความรูสึก
พึงพอใจไดหนวยบริการตองวางระบบโครงสรางที่ดี สอดคลอง สัมพันธกับทุกฝาย เชน ดานเครื่องมือเคร่ืองใชที่
ทันสมัย ดานบุคลากรที่มีความรูความสามารถ เขาใจในหนาที่และตองมีใจรักในการใหบริการ ดานสถานที่
สะอาด พื้นที่เหมาะสมกับการใหบริการ มีความเชื่อมั่นและม่ันใจเม่ือมารับบริการ ซึ่งส่ิงเหลานี้เปนองคประกอบ
สวนหนึ่งจากองคประกอบอีกหลาย ๆ ดานที่จะนําไปสูจุดสูงสุดในเร่ืองความพึงพอใจ 
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สํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหมสาขาแมแตงดังนี้ 
 ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 

1. เพศ          ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการ 
2. อายุ          ทั้ง 4 ดาน 
3. ระดับการศึกษา  1. ดานการรับรูกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 
4. อาชีพ              2. ดานความเชื่อถือในความสามารถของเจาหนาที่  
5. รายไดตอเดือน      ในการใหบริการ   

    3. ดานการไดรับบริการดวยความเสมอภาค   
    4. ดานความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวก 

 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ประชาชนที่มีเพศตางกันความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน 
 2.ประชาชนที่มีอายุที่ตางกันความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน 
 3. ประชาชนที่มีการระดับการศึกษาที่แตกตางกันความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน 
 4. ประชาชนที่ประกอบอาชีพที่แตกตางกันความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน 
 5. ประชาชนที่มีรายไดที่แตกตางกันความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรม ณ สํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง ผูศึกษาวิจัยทําการเลือกการสุมแบบบังเอิญ (Accidental 
sampling Method) โดยแจกแบบสอบถามใหแกผูมาธุระเกี่ยวกับที่ดินในปงบประมาณ2561ซึ่งในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 มีประชาชนมาติดตอขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจํานวน 13,971 คน (ต้ังแตตุลาคม 2558 ถึง
กันยายน 2559) เลือกกลุมตัวอยางจากประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการโดยการคํานวณจากสูตรคํานวณกลุม
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ประชากรที่รูจํานวนประชากร (Finite Population) ตามสูตรของทาโรยามาเนที่ระดับความเชื่อมั่น 0.95 และ
ความคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.05 
 ซึ่งไดกลุมตัวอยางจากสูตรเทากับ 388 คน ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการปดเศษจํานวน
เต็มรอย ไดขนาดกลุมตัวอยาง 400 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบงแบบสอบถามออกเปน  3 ตอน
ดวยกัน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถามไดแกเพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพรายไดตอเดือนขอคําถาม
เปนลักษณะการตรวจรายการ (Checklist) และเปนคําถามปลายปด (Close Ended Questionnaires) จํานวน 
5 ขอ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเห็นของประชาชนกับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ
สํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตงใน 4 ดาน โดยขอคําถามเปนแบบประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งมี
เกณฑในการกําหนดคาน้ําหนักของการประเมินเปน 5 ระดับตามวิธีของลิเคิรท 
 ตอนท่ี 3 เปนคําถามเก่ียวกับขอเสนอแนะที่ควรปรับปรุงคุณภาพในการใหบริการของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตงจํานวน 1 ขอเปนคําถามปลายเปด (Open-end Response Questions) เพ่ือให
ผูรับบริการสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี 
วิธีการรวบรวมขอมูล 
ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ผูศึกษาวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
 1. ทําหนังสือขออนุญาตเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวม
ขอมูลจากประชาชนผูมาติดตอขอใชบริการสํานักงานที่ดิน โดยผูศึกษาวิจัยแจกแบบสอบถามดวยตนเอง ขอ
ความรวมมือจากเจาหนาที่ประชาสัมพันธ ชวยแจกและรวบรวมแบบสอบถาม 
 2. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามและนํามา
วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลที่รวบรวมไดแลวมาตรวจสอบความถูกตองและความเรียบรอยจากนั้นนํามาจัด
ระเบียบขอมูลเพ่ือเตรียมการสําหรับการวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถามไดแกเพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพรายไดตอเดือนขอคําถาม
เปนลักษณะการตรวจรายการ (Checklist) และเปนคําถามปลายปด (Close Ended Questionnaires) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเห็นของประชาชนกับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ
สํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตงใน 4 ดาน 
 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่ควรปรับปรุงคุณภาพในการใหบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม 
สาขาแมแตง 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยเลือกใชสถิติในการวิเคราะหเพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะขอมูล และตอบวัตถุประสงค ดังนี้ 
 1. ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพรายไดตอเดือน วิเคราะห
ขอมูลโดยใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
 2. ขอมูลเก่ียวกับความเห็นของประชาชนกับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตงใน 4 ดาน ใชสถิติคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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 3. การทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ t-test ในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระท่ีมี 
2 กลุม และใชสถิติ One – way ANOVA เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระท่ีมี 3 กลุมขึ้นไป 
และใช LSD (Lease Significant Difference) ทดสอบความแตกตางรายคูหากพบวามีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผลการวิจัย 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูมารับบริการสวนใหญเปน เพศหญิง รอย
ละ 51.50 อายุระหวาง 40 – 49 ป มากที่สุด รอยละ 34.75 โดยมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมากที่สุด 
รอยละ 50.00 สวนใหญประกอบอาชีพสวนตัวมากที่สุด รอยละ 25.25 และมีรายได  ตอเดือนต่ํากวา 15,000 
บาท มากที่สุด รอยละ 46.50 
 สวนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัด
เชียงใหม สาขาแมแตง 
 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัด
เชียงใหม สาขาแมแตง พบวา ประชาชนผูมาใชบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการทั้ง 4 ดาน ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.88, S.D. = 0.04) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ประชาชนท่ีมาใชบริการมี

ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการดานความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวกมากที่สุด ( x = 4.00, S.D. = 0.05) 

รองลงมาคือ ดานการไดรับบริการดวยความเสมอภาค ( x = 3.87, S.D. = 0.02) ดานการรับรูกระบวนการ/

ขั้นตอนการใหบริการ ( x = 3.84, S.D. = 0.07) สวนดานที่ประชาชนท่ีมาใชบริการมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ 

ดานความเชื่อถือในความสามารถของเจาหนาที่ในการใหบริการ ( x = 3.82, S.D. = 0.12) ซึ่งสามารถสรุป
ผลการวิจัยในแตละดานไดดังนี้ 
 1. ดานการรับรูกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ พบวา ประชาชนผูมาใชบริการมีความ พึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง ในดานการรับรูกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ใหบริการ อยูในระดับมาก โดยเรื่องที่มีระดับความพึงพอใจเปนอันดับแรกคือ สํานักงานที่ดินจัดใหมีจุด

ประชาสัมพันธตรวจสอบเอกสารใหคําแนะนําในการเตรียมความพรอมกอนเขารับบริการ ( x = 3.89, S.D. = 0.85) 
รองลงมาคือ สํานักงานที่ดินจัดใหมีชองบริการสําหรับงานที่ไมมีความยุงยาก/งานท่ีไมแลวเสร็จในวันเดียว            

( x = 3.82, S.D. = 0.81) และการติดปายประกาศ ปายประชาสัมพันธแจงขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและ

ระยะเวลาในการใหบริการ ( x = 3.80, S.D. = 0.72) เปนลําดับสุดทาย 
 2. ดานความเชื่อถือในความสามารถของเจาหนาที่ในการใหบริการ พบวา ประชาชนผูมาใชบริการมี
ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง ในดานความเชื่อถือใน
ความสามารถของเจาหนาที่ในการใหบริการ อยูในระดับมาก โดยเร่ืองที่มีระดับความพึงพอใจเปนอันดับแรก คือ 

เจาหนาที่มีทักษะความรู ความชํานาญเหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ ( x = 3.99, S.D. = 0.83) รองลงมาคือ 

เจาหนาท่ีมีความเต็มใจและพรอมในการใหบริการ มีความรวดเร็วในการสนองตอบปญหา ( x = 3.89, S.D. = 0.93) 

เจาหนาที่เริ่มปฏิบัติงานตรงตอเวลาและใหบริการจนงานแลวเสร็จ ( x = 3.84, S.D. = 0.91) และมีเจาหนาที่

เพียงพอในการใหบริการ ( x = 3.55, S.D. = 1.11) เปนลําดับสุดทาย 
 3. ดานการไดรับบริการดวยความเสมอภาค พบวา ประชาชนผูมาใชบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพ
การใหบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง ในดานการไดรับบริการดวยความเสมอภาค อยู
ในระดับมาก โดยเร่ืองที่มีระดับความพึงพอใจเปนอันดับแรก คือ สํานักงานที่ดินมีการจัดลําดับคิวบริการดวย

ความโปรงใส ( x = 3.90, S.D. = 0.87) รองลงมาคือ การใหบริการที่ไมเสร็จสิ้นภายใน วันเดียวจะมีการนัด
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หมายผูรับบริการทราบกําหนดนัดวันลวงหนา ( x = 3.88, S.D. = 0.89) และเจาหนาที่ใหบริการเหมือนกันทุก

รายโดยไมเลือกปฏิบัติ ( x = 3.85, S.D. = 0.91) เปนลําดับสุดทาย 
 4. ดานความพรอมของส่ิงอํานวยความสะดวก พบวา ประชาชนผูมาใชบริการมีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง ในดานความพรอมของสิ่งอํานวยความ
สะดวก อยูในระดับมาก โดยเร่ืองที่มีระดับความพึงพอใจเปนอันดับแรก คือ สถานท่ีตั้งของสํานักงานที่ดินมี

ความเหมาะสม สะดวก ปลอดภัยในการขอรับบริการ ( x = 4.25, S.D. = 0.78) เปนอันดับแรก รองลงมาคือ 

สํานักงานท่ีดินจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียง ( x = 4.10, S.D. = 0.80) สํานักงานที่ดินจัดใหมีอุปกรณ

สํานักงานพรอมใช ( x = 4.06, S.D. = 0.83) สํานักงานที่ดินจัดใหมีพื้นที่ใหบริการสะดวกเหมาะสมในการ

ขอรับบริการ ( x = 3.86, S.D. = 0.89) และสํานักงานที่ดินจัดใหมีชองทางการสอบถามหรือใหคําแนะนํา,    

รองทุกข ( x = 3.72, S.D. = 0.76) เปนลําดับสุดทาย 
การทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง พบวา ประชาชนผูมาใชบริการที่มี เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ ตางกัน         
มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม  สาขาแมแตง ไมแตกตางกันจึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย และผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง พบวา ประชาชนผูมาใชบริการที่มีรายไดตอเดือน  ตางกัน             
มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
 

อภิปรายผล 
 1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
สาขาแมแตง 
 จากการศึกษาขอมูลเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง พบวา ประชาชนผูมาใชบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการท้ัง 4 
ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 
   1.1 สาเหตุที่ดานการรับรูกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับพึง
พอใจมาก เพราะทางสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง ไดจัดใหมีจุดประชาสัมพันธตรวจสอบเอกสาร
ใหคําแนะนําในการเตรียมความพรอมกอนเขารับบริการอยางชัดเจน และยังมีการติดปายประกาศและปาย
ประชาสัมพันธแสดงขอมูลเก่ียวกับขั้นตอนตาง ๆ และระยะเวลาในการติดตอทํานิติกรรมไวอยางชัดเจน 
   1.2 สาเหตุที่ดานความเชื่อถือในความสามารถของเจาหนาที่ในการใหบริการมีความพึงพอใจ
อยูในระดับพึงพอใจมาก เพราะในการใหบริการเก่ียวกับนิติกรรมตาง ๆ เจาหนาที่จะตองมีความรูเกี่ยวกับเรื่อง
กฎหมายอยางละเอียด ชัดเจน และถองแท เนื่องจากตองสามารถสนองตอบปญหาตาง ๆ ที่ประชาชนมาติดตอ
ราชการได 
   1.3 สาเหตุที่ดานการไดรับบริการดวยความเสมอภาคมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมาก 
เพราะในการใหบริการแกประชาชนท่ีมาใชบริการจะมีการแจกบัตรคิวเรียงลําดับกอน – หลัง อยางชัดเจน และ
จะใหบริการตามลําดับคิวที่ไดรับ 
   1.4 สาเหตุที่ดานความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวกมีความพึงพอใจอยูในระดับ พึงพอใจ
มากเพราะภายในสํานักงานที่ดินไดมีพื้นที่ในความอํานวยความสะดวก อุปกรณสํานักงาน ใหแกประชาชนผูมาใช
บริการ และตัวอาคารเองยังตั้งอยูในพื้นที่ที่งายตอการติดตอและปลอดภัย 
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 ผลการศึกษาขางตนจะเห็นไดวา ในภาพรวมประชาชนผูมาใชบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง ในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ วิศิษฐ ธรรม
จรัส, (2559) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการราน Burger King สาขา The Bright 
พระราม 2” ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก และ อรพรรณ ชมชื่น, 
(2554) ศึกษาเรื่อง “การประเมินคุณภาพการใหบริการ ของสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม” ผลการศึกษา
พบวาการประเมินคุณภาพการใหบริการโดยรวมอยูในระดับมาก แตไมสอดคลองกับรุงลาวัลย กอเกื้อ , (2556) 
ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของผูรับบริการตองานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทุกประเภทของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสระแกว” ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจของผูรับบริการตองานจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมทุกประเภทของสํานักงานท่ีดินจังหวัดสระแกวภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  
 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง 
การทดสอบสมมติฐาน 
 ในการศึกษาขอมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของ
สํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง เปนการนําขอมูลทั่วไปของประชาชนที่มาใชบริการสํานักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง มาทดสอบหาความแตกตางกับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ
สํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง ซึ่งเปนการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ประชาชนท่ีมี เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัด
เชียงใหม สาขาแมแตง ไมแตกตางกัน และประชาชนท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสามารถอภิปรายผล ไดดังนี้ 
   2.1 เพศ พบวา ประชาชนผูมาใชบริการท่ีมีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้
เนื่องจากประชาชนท่ีมาติดตอสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง สวนใหญเปนคนในพ้ืนที่และติดตอ
เก่ียวกับเร่ืองนิติกรรมดานท่ีดินเหมือนกัน เพศจึงไมมีผลตอการใหบริการ แกประชาชนผูมาใชบริการแตอยางใด 
ซึ่งจากผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของ วชิรวัฒน เสี่ยงบุญ (2549) ศึกษาเร่ือง “ความพึง
พอใจของประชาชนในบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดสมุทรสาคร” ผลการศึกษาผลการเปรียบเทียบระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนในบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดสมุทรสาคร พบวา  เพศชายและเพศหญิง        
มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน โดยผลการวิจัย มีความสอดคลองกับชนะดา วีระพันธ (2555) ศึกษาเรื่อง “ความ
พึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ” 
ผลการศึกษาผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบวาผูรับบริการที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไมแตกตางกัน มีความสอดคลอง
กับวิศิษฐ ธรรมจรัส (2559) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจ ในการใชบริการราน Burger King สาขา The 
Bright พระราม 2” ผลการศึกษาพบวา เพศของผูบริโภคที่ใชบริการราน Burger King สาขา The Bright 
พระราม 2 ท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจ ในการใชบริการราน Burger King สาขา The Bright พระราม 2 ไม
แตกตางกันในภาพรวม และมีความสอดคลองกับอภิญญา ภัทราพรพิสิฐ (2553) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจในการใชบริการธนาคารกรุงไทยจํากัด(มหาชน) สาขาถนนแสงชูโตจังหวัดกาญจนบุรี” ผลการวิจัย
พบวา เพศไมมีผลตอการตัดสินใจใชบริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จังหวัด
กาญจนบุรี 
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 ดังนั้น จึงสรุปผลจากการศึกษาไดวา ประชาชนผูมาใชบริการที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพ
การใหบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง ไมแตกตางกัน 
 2.2 อายุ พบวา ประชาชนผูมาใชบริการที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐ านการวิจัย ทั้งนี้
เนื่องจากประชาชนที่มาติดตอสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง สวนใหญ มีหลากหลายชวงอายุที่
ตองติดตอนิติกรรมทางดานที่ดิน การใหบริการของเจาหนาที่จึงตองใหบริการเทาเทียมกันหมด อายุจึงไมมีผลตอ
การใหบริการแกประชาชนผูมาใชบริการแตอยางใด ซึ่งจากผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับ ผลการศึกษาของ 
วชิรวัฒน เสี่ยงบุญ (2549) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนในบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัด
สมุทรสาคร” ผลการศึกษาผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนในบริการของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสมุทรสาคร พบวา อายุที่แตกตาง มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน มีความสอดคลองกับชนะดา วีระพันธ 
(2555) ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอ
พานทอง จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบวาผูรับบริการที่มีอายุตางกัน 
มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล บานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไม
แตกตางกัน ซึ่งขัดแยงกับวิศิษฐ ธรรมจรัส (2559) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการราน 
Burger King สาขา The Bright พระราม 2” ผลการศึกษาพบวา อายุของผูบริโภคที่ใชบริการราน Burger King 
สาขา The Bright พระราม 2 ท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการราน Burger King สาขา The 
Bright พระราม 2 แตกตางกันในภาพรวม และขัดแยงกับอภิญญา ภัทราพรพิสิฐ (2553) ศึกษาเร่ือง “ปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจในการใชบริการธนาคารกรุงไทยจํากัด(มหาชน) สาขาถนนแสงชูโตจังหวัดกาญจนบุรี” 
ผลการวิจัยพบวา อายุมีผลตอการตัดสินใจใชบริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต 
จังหวัดกาญจนบุรี 
  ดังนั้น จึงสรุปผลจากการศึกษาไดวา ประชาชนผูมาใชบริการที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจ
ตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง ไมแตกตางกัน 
 2.3 ระดับการศึกษา พบวา ประชาชนผูมาใชบริการท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความ พึง
พอใจตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนที่มาติดตอสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง สวนใหญมี
ทุกระดับการศึกษาที่ตองติดตอนิติกรรมทางดานที่ดิน การใหบริการของเจาหนาที่จึงตองใหบริการเทาเทียมกัน
หมดโดยไมแบงแยกวาจะจบการศึกษาระดับไหนมาติดตอราชการ ระดับการศึกษาจึงไมมีผลตอการใหบริการแก
ประชาชนผูมาใชบริการแตอยางใด ซึ่งจากผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของ ชนะดา วีระพันธ 
(2555) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหาร สวนตําบลบานเกา 
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจของประชาชน
ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบวาผูรับบริการที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี ไมแตกตางกัน มีความสอดคลองกับวิศิษฐ ธรรมจรัส (2559) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจ
ในการใชบริการราน Burger King สาขา The Bright พระราม 2” ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาของ
ผูบริโภคที่ใชบริการราน Burger King สาขา The Bright พระราม 2 ท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใช
บริการราน Burger King สาขา The Bright พระราม 2 ไมแตกตางกันในภาพรวม และขัดแยงกับอภิญญา         
ภัทราพรพิสิฐ (2553) ศึกษาเร่ือง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการใชบริการธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) 
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สาขาถนนแสงชูโตจังหวัดกาญจนบุรี” ผลการวิจัยพบวา ระดับการศึกษามีผลตอการตัดสินใจใชบริการของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จังหวัดกาญจนบุรี 
  ดังนั้น จึงสรุปผลจากการศึกษาไดวา ประชาชนผูมาใชบริการท่ีมีระดับการศึกษาที่ตางกันมี
ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง ไมแตกตางกัน 
 2.4 อาชีพ พบวา ประชาชนผูมาใชบริการที่มีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้
เนื่องจากประชาชนที่มาติดตอสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง  มีหลากหลายอาชีพไมวาจะเปน
นักเรียน นักศึกษา พอคา ประชาชน นักธุรกิจ ขาราชการ และอื่น ๆ อีกมากมาย ท่ีตองติดตอนิติกรรมทางดาน
ที่ดิน การใหบริการของเจาหนาที่จึงตองใหบริการเทาเทียมกันหมด อาชีพจึงไมมีผลตอการใหบริการแก
ประชาชนผูมาใชบริการแตอยางใด ซึ่งจากผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของ วชิรวัฒน เส่ี ยง
บุญ (2549) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนในบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร”           
ผลการศึกษาผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนในบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัด
สมุทรสาคร พบวา อาชีพที่แตกตาง มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน มีความสอดคลองกับชนะดา วีระพันธ (2555) 
ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพาน
ทอง จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบวาผูรับบริการที่มีอาชีพ
ตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอ พานทอง จังหวัดชลบุรี 
ไมแตกตางกัน ซึ่งขัดแยงกับวิศิษฐ ธรรมจรัส (2559) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาความ พึงพอใจในการใชบริการราน 
Burger King สาขา The Bright พระราม 2” ผลการศึกษาพบวา อาชีพของผูบริโภคที่ใชบริการราน Burger 
King สาขา The Bright พระราม 2 ท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการราน Burger King สาขา The 
Bright พระราม 2 แตกตางกันในภาพรวม และขัดแยงกับอภิญญา ภัทราพรพิสิฐ (2553) ศึกษาเร่ือง “ปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจในการใชบริการธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโตจังหวัดกาญจนบุรี” 
ผลการวิจัยพบวา อาชีพมีผลตอการตัดสินใจใชบริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต 
จังหวัดกาญจนบุรี 
  ดังนั้น จึงสรุปผลจากการศึกษาไดวา ประชาชนผูมาใชบริการที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจ
ตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง ไมแตกตางกัน 
 2.5 รายไดตอเดือน พบวา ประชาชนผูมาใชบริการที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีความพึงพอใจ
ตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง แตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาประชาชนที่มาติดตอสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง มีหลายหลายเพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ และระดับรายไดของแตละคนจึงไมเทากัน ดังนั้นผูที่มีรายไดตอเดือนสูงจึงอาจคาดหวังวา
จะไดบริการที่รวดเร็วและดีที่สุด แตวาการใหบริการของเจาหนาที่ใหบริการเทาเทียมกันหมด ดังนั้นรายไดจึงไม
มีผลตอคุณภาพการใหบริการ ซ่ึงจากผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของวิศิษฐ ธรรมจรัส 
(2559) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการราน Burger King สาขา The Bright พระราม 2” 
ผลการศึกษาพบวา ระดับรายไดตอเดือนของผูบริโภคที่ใชบริการราน Burger King สาขา The Bright พระราม 
2 ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการราน Burger King สาขา The Bright พระราม 2 แตกตางกันใน
ภาพรวม และสอดคลองกับอภิญญา ภัทราพรพิสิฐ (2553) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการใช
บริการธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโตจังหวัดกาญจนบุรี” ผลการวิจัยพบวา รายไดเฉล่ียตอ
เดือนมีผลตอการตัดสินใจใชบริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จังหวัดกาญจนบุรี 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 ดังนั้น จึงสรุปผลจากการศึกษาไดวา ประชาชนผูมาใชบริการท่ีมีรายไดตอเดือนที่ตางกันมี
ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง แตกตางกัน 
สรุปความคิดเห็น 
 เนื่องจากสํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง มีนโยบายเนนการใหบริการแกประชาชนอยาง
เต็มที่ เพ่ือใหประชาชนที่มาใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใหบริการมากที่สุด ซึ่งตรงกับการบริหารระบบ
ราชการยุคใหมที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลางจึงทําใหประชาชนท่ีมาติดตอสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขา
แมแตง ท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพ การใหบริการของสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง ไมแตกตางกัน เวนแต ระดับรายไดของประชาชนที่มาใชบริการ ยังมีความพึง
พอใจตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง ที่แตกตางกันอยู 
 

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ดานการรับรูกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการควรจัดใหมีปาย แผนผังที่แสดงรายละเอียดเก่ียวกับ
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ การติดตอประสานงานใหมีความชัดเจนและเขาใจงาย เพื่อใหประชาชนที่มา
ติดตอขอรับบริการไดมีความเขาใจข้ันตอนการดําเนินการของเจาหนาที่ จัดระบบใหเกิดความคลองตัว และปรับ
ลดข้ันตอนที่ยุงยากใหงายมากข้ึน เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว  
 2. ดานความเชื่อถือในความสามารถของเจาหนาที่ในการใหบริการ ควรจัดอบรมเจาหนาท่ี ผูใหบริการ
เกี่ยวกับการใหขอมูลคําแนะนํา การตอบขอซักถามใหแกประชาชนผูมาขอรับบริการ เพื่อใหเจาหนาที่มีทักษะ
การใหคําแนะนําที่ถูกตอง อันเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางเจาหนาที่และประชาชนผูมาขอรับบริการ 
ทั้งนี้ควรจัดเจาหนาที่เพื่อตอบขอซักถามใหแกผูมารับบริการโดยเฉพาะ เพ่ือใหประชาชนท่ีมาติดตอขอรับบริการ
ไดรับขอมูลที่มีความถูกตอง และยังเปนการชวยเหลือประชาชนท่ีอาจไมมีความรู ความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับ
กฎหมายที่ใชในการทํานิติกรรมตางๆ เพ่ือมิใหประชาชนตกเปนเหยื่อของมิจฉาชีพ อันเปนการอํานวยความ
สะดวกใหความชวยเหลือประชาชนที่ ไดรับความเดือดรอนอีกทางหนึ่งและควรจัดเจาหนาที่เพื่อใหบริการ
ประชาชนผูมาขอรับบริการใหมีจํานวนที่ เพียงพอตอจํานวนผูมาขอรับบริการเพ่ือใหเกิดความรวดเร็วในการ
ใหบริการ 
 3. ดานการไดรับบริการดวยความเสมอภาคควรจัดลําดับคิวในการใหบริการแกผูมารับบริการในแตละ
ประเภทใหมีความชัดเจนและเปนธรรม เพื่อไมใหเกิดความสับสนและเขาใจผิดของผูมารับบริการ และจัดอบรม
เจาหนาท่ีผูใหบริการเกี่ยวกับการใหบริการประชาชนดวยความโปรงใส ไมทุจริต อันเปนการสรางความเชื่อมั่นใน
การบริการใหแกผูมาขอรับบริการและบุคคลภายนอก อีกทั้งเปนกอใหเกิดภาพลักษณที่ดีแกหนวยงานอีกทาง
หนึ่งดวย 
 4. ดานความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวกควรจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหเพียงพอกับ
จํานวนผูมาขอรับบริการ เนื่องจากในบางชวงเวลามีประชาชนผูขอรับบริการเปนจํานวนมาก ซึ่งประชาชน
อาจจะตองใชเวลารอคอยการใหบริการนานกวาชวงเวลาปกติ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆอาจมีไมเพียงพอกับ
ความตองการของประชาชนโดยเฉพาะสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีชวยผอนคลายความตึงเครียดหรือความวิตก
กังวลในขณะรอรับบริการในสํานักงานท่ีดิน ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีสํานักงานที่ดินควรจัดใหเตรียมใหเพียงพอ
แกผูรับบริการ ไดแก ที่นั่งพัก หนังสือตางๆเชนหนังสือพิมพนิตยสาร หนังสืออานเลน โทรทัศน คอมพิวเตอร น้ํา
ดื่มพรอมแกวสะอาด หองสุขา และสํานักงานที่ดินควรเปดชองทางใหประชาชนที่มาใชบริการไดแสดงความ
คิดเห็น รองทุกข ตอการใหบริการของสํานักงานท่ีดินในหลากหลายชองทาง นอกจากกลองรับความคิดเห็นแลว 
ควรจัดใหมีการแสดงความคิดเห็น ตอการใหบริการของสํานักงานท่ีดินผานทางโทรศัพท ผานทางระบบออนไลน
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ตาง ๆ ผานทางโซเชียลมีเดียตาง ๆ เชน เฟซบุค และแอพพริเคชั่นไลน เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
ผูที่ตองการแสดงความคิดเห็นตอการใหบริการของสํานักงานท่ีดิน เพือ่สํานักงานท่ีดินจะไดนําขอคิดเห็นตางๆไป
ปรับปรุงการใหบริการของสํานักงานใหตรงความตองการของประชาชนผูมาใชบริการตอไป 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการใชบริการสํานักงานที่ดินจั งหวัดเชียงใหม 
สาขาแมแตง 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใชบริการ จําแนกประเภทบริการ เพื่อทราบถึง
ความพึงพอใจของผูใชบริการในแตละดาน 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยในหนวยงานอ่ืนหรือสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาอื่น ๆ เพื่อนําผลการ
ศึกษาวิจัยมาเปรียบเทียบวามีความเหมือนหรือแตกตางจากผลการศึกษาในเร่ืองนี้อยางไร เพ่ือจะไดนํา
ผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการในหนวยงานตอไป 
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ภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นของคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลในเขตพ้ืนที่อําเภอ
แมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นของคณะกรรมการองคการ

บริหารสวนตําบลในเขตพื้นท่ีอําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน2)เพื่อศึกษาระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและกระบวนการวางแผนของคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอแมลานอย 
จังหวัดแมฮองสอน และ3)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นของคณะกรรมการองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประชากรท่ีใช
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภออําเภอแมลานอย 
จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 169 คน เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยของประชากร สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชาชน และเปรียบเทียบความ
แตกตางดวยt-test, F-test. 

ผลการศึกษาพบวา 1) ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและกระบวนการจัดทําแผน ของกรรมการ
องคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก 
2) ระดับภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นของคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอแมลา
นอย จังหวัดแมฮองสอน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานคุณลักษณะดานสังคม 
อยูในระดับปานกลาง นอกน้ันทุกดานอยูในระดับมากเมื่อเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยปรากฏ        
ดานบุคลิกภาพ รองลงมา ดานคุณลักษณะดานกายภาพ ดานความรูความสามารถ และดานคุณลักษณะด าน
สังคม ตามลําดับ 3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นของคณะกรรมการ
องคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา 
ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพตําแหนง มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นของคณะกรรมการ
องคการบริหารสวนตําบล โดยภาพรวมและในดานคุณลักษณะดานสังคม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สวนปจจัยสวนบุคคลดานอ่ืนๆ ไมมีแตกตางกัน  

 
คําสําคัญ : ภาวะผูนํา,การพัฒนาทองถิ่น,องคการบริหารสวนตําบล. 
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Abstract 

This research aims 1) to study leadership in the development of the local 
Tambon Administration Organization in Mae La Noi district. Mae Hong Son, 2) to study 
the level of knowledge and understanding about the principles and processes of the 
Tambon Administration Organization in Mae La Noi district. Mae Hong Son Province 
And 3) to study leadership in the development of the local Tambon Administration 
Organization in Mae La Noi district. Mae Hong Son Province By personal factors The 
population in this study. District Administration And members of Tambon 
Administration Organization. In the district of La Noi District Mae Hong Son province, 
169 people used to gather the statistics used to analyze data were frequency, percentage 
of the population. The standard deviation of the population And comparing a difference 
by t-test, F-test. 

The results showed that: 1) an understanding of the principles and the process 
plan. Director of the District Administrative Office in Mae La Noi district. Mae Hong 
Son Province And the overall level 2), the leader in the development of the local Tambon 
Administration Organization in Mae La Noi district. Mae found that the overall level. 
When considering each aspect social features. Is moderate Then all at a high level when 
the order is based on the average of descending presence. Personality minor physical 
characteristics. The ability And social features 3 respectively), compare reviews on 
leadership in the development of the local Tambon Administration Organization in Mae 
La Noi district. Mae Hong Son Province By personal factors, personal factors, that the 
status of the position. Opinion leader in the development of the local Tambon 
Administration Organization. Overall and in terms of social features. Statistically 
significant at the 0.05 level of individual factors on the other side. No difference 

Keywords : Leadership,Local Development, Subdistrict administrative organization,
 

บทนํา 
การกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่นในระดับตําบลนั้นเปนรากฐานที่สําคัญของการใหสิทธิ

เสรีภาพในการปกครองตนเองแกประชาชนและเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
ระดับชาติ องคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบใหมลาสุด โดยการใหประชาชนใน
ตําบลนั้นเขามามีสวนรวม ในการบริหารงานของทองถิ่น (ชูชัย โพธิ์ชัย,2546: 2) ซ่ึงเปนการกระจายอํานาจให
ประชาชน ในทองถิ่นเปนผูกําหนดแนวทางและเปนแกนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ใน
ชนบทของประเทศ องคการบริหารสวนตําบลตองมีหนาที่บริหารงานทุกขั้นตอนของกิจกรรมการพัฒนาตั้งแต
การวางแผน การจัดองคการ การประสานงาน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลเพื่อใหการดําเนินงานตาง 
ๆ เปนไปตามวัตถุประสงคขององคการที่ตั้งไว หากการบริหารงานพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมีปญหา
หรือเกิดความผิดพลาดแลวก็จะสงผลทําใหแผนงาน หรือนโยบายของรัฐที่วางไวลมเหลวและไมประสบผลสําเร็จ
ได(โกวิทย พวงงาม และอลงกรณ อรรคแสง,2547 : 1-3) 

องคการบริหารสวนตําบลจึงเปนหนวยงานหน่ึงที่มีบทบาทสําคัญ ในการพัฒนาทองถิ่นเนื่องจากเปน
หนวยงานท่ีประกอบไปดวยบุคคลในทองถิ่น ที่ทราบถึงปญหาและความตองการ ของทองถิ่นเปนอยางดี และ
เปนการดําเนินงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ท่ีสมควรไดรับการสนับสนุนเพื่อใหมีการ
ดําเนินงานในทิศทางที่ถกตองและบังเกิดผลเปนรูปธรรมชัดเจนซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป จากแนวคิด
พื้นฐานของการปกครองทองถิ่นดังกลาวจึงเปนประโยชนตอการวางรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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ซึ่งถือเปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาประเทศการพัฒนาทองถ่ินเพื่อใหประสบผลสําเร็จนั้น ขึ้นอยูกับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล หากแตศักยภาพในการดําเนินงานของแตละทองถิ่น
นั้นยอมแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับปจจัยภายในและปจจัยภายนอกองคการ ท้ังจากปจจัยดานบุคคลที่เกี่ยวของ 
กลุมตาง ๆ ในองคการ โครงสรางองคการ ความสามารถในการบริหารจัดการและประเพณีปฏิบัติ รวมท้ัง การ
ประสานงานของทุกฝายที่เกี่ยวของ และปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ขององคการบริหารสวน
ตําบลประการสําคัญคือ ภาวะผูนําของกรรมการองคการบริหารสวนตําบล (โสภณ เนื่องจํานง , 2539: 83-87) 
ซึ่งการบริหารงานพัฒนานั้นเปนการบริหารเพื่อประโยชน ของสังคมสวนรวม องคการ คน หรือทรัพยากรมนุษย 
และสภาพแวดลอมตาง ๆ ตองสอดคลองและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันตามศักยภาพและความตองการใน
สภาวการณนั้น ๆ ของชุมชน การพัฒนาทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จไดนั้น กรรมการองคการ
บริหารสวนตําบลตองเปนคนที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ รวมถึงหลักการและกระบวนการ
วางแผน มีวิสัยทัศนที่กวางไกลในการพัฒนาทองถิ่น สามารถใชทักษะในการจูงใจใหประชาชนในทองถิ่นยอมรับ
และเชื่อถือศรัทธา ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรวมมือและแกไขปญหาในชุมชนไดเปน
อยางดี และสามารถชี้แนะใหคําแนะนําส่ิงที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน ตลอดจนการนําเทคโนโลยีมา
ประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนเก่ียวกับงานการพัฒนาทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองนโยบายการ
กระจายอํานาจของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิผล 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหเห็นวาการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตองมีผูนําที่มี
วิสัยทัศนในการพัฒนา การมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอํานาจหนาที่และหลักการและกระบวนการวางแผน 
รวมถึงความสามารถในการจูงใจใหเชื่อถือศรัทธาและยอมรับ การรับรูขาวสารในเร่ืองการพัฒนาทองถิ่น 
ความสามารถในการประสานงานและการแกไขปญหาเพื่อใหเกิดประโยชนตอสวนรวมและเกิดความเขมแข็งของ
ชุมชน เพราะเม่ือชุมชนมีความเขมแข็งจะทําใหประเทศชาติเจริญกาวหนา เปนกําลังของประเทศชาติในอนาคต 
ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นของคณะกรรมการองคการบริหารสวน
ตําบลในเขตพื้นท่ีอําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนใน
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรวมทั้งใชเปนแนวทางในการพัฒนาทองถิ่นเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ตามนโยบายการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่นของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิผลและเปนประโยชนอยาง
ยิ่งตอการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองคการปกครองบริหารสวนทองถิ่นตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นของคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่

อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 
2. เพ่ือศึกษาระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผนของคณะกรรมการ

องคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นท่ีอําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นของคณะกรรมการองคการบริหารสวนตาํบล

ในเขตพ้ืนที่อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังนี้เพ่ือศึกษาภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นของคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล
ในเขตพ้ืนที่อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน ผูวิจัยไดนําแนวคิดของกวี วงศพุฒ(2550: 117-119)เกี่ยวกับ
ทฤษฎีลักษณะคุณลักษณะของผูนําประกอบดวย บุคลิกภาพ ความรู ความสามารถ คุณลักษณะดานสังคม 
คุณลักษณะดานกายภาพไดนําแนวคิดมาประยุกตมาสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังนี้ 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)โดยใชวิธีสํารวจมุงศึกษาภาวะผูนําใน

การพัฒนาทองถิ่นของคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก คณะผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาองคการบริหาร สวนตําบล ในเขตอําเภอ
อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน จํานวนท้ังสิ้น 8 แหง จํานวน 169 คน การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
โดยการการใชสูตรคํานวณของทาโรยามาเน โดยวิธีกําหนดสัดสวนดวยดวยวิธีจับฉลากเคร่ืองมือใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถาม (Questionnaire)ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวไดสรางขึ้นตามวัตถุประสงคและตามกรอบแนวคิด
การวิจัยซึ่งมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม และเนื้อหาของแบบสอบถาม  
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากตําราเอกสาร บทความ แนวคิดและทฤษฎีแนวคิด
และทฤษฏีที่เกี่ยวกับภาวะผูนํา แนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับการ
พัฒนาทองถิ่น ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับการปกครองทองถิ่นและองคการบริหารสวนตําบล พรอมกับนํา
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของใหครอบคลุมความมุงหมายของการวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําใน
การแกไข ปรับปรุง เพื่อใหอานแลวมีความเขาใจงายและชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัย 
 3. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวนําไปทดลองใช (Try-out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 30 ชุดเพื่อนําไปหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(Cornbach 
Coefficient) พบวา คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.8528 
 4. นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง 

สถานภาพสวนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษาสงูสุด  
4. รายไดของครอบครัวตอเดือน  
5. ตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบล  
6. ระยะเวลาการดาํรงตําแหนง 

 

ภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นของ
คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล 
1. ดานบุคลิกภาพ  
2. ดานความรู ความสามารถ  
3. ดานคุณลักษณะดานสังคม  
4. ดานคุณลักษณะดานกายภาพ 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและ
กระบวนการวางแผน 

ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยทําการแจกแบบสอบถาม ไปยังกลุมตัวอยางจํานวน 169 ชุด โดยใหประชากรในองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตพื้นท่ีอําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอนตอบแบบสอบถามดวยตนเอง 
 2. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล แลวนําแบบสอบถามที่สมบูรณมาทําการลง
รหัสของขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดใหเปนตัวเลข ที่สามารถนําไปลงในเคร่ืองคอมพิวเตอรประมวลผล 
 3. นําแบบสอบถามทั้งหมดที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลแลว มาทําการตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 
 4. นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหทางสถิติ 
การวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ทางผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
  1. เม่ือรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของ
แบบสอบถาม 
  2. ทําการลงรหัสแลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรและทําการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงไดคํานวณคาสถิติตางๆ จากขอมูลใน

แบบสอบถาม การคํานวณหาคาเฉลี่ย(�) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(�) โดยกําหนดเกณฑการให 
ความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,2556 : 103)  

4.50 - 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด  
3.50 – 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับมาก  
2.50 – 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  
1.50 – 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับนอย  
1.00 – 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยดําเนินการวิเคราะหขอมูลทาง

สถิติขั้นพ้ืนฐานและการประมวลผล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ เพ่ือวิเคราะหคาสถิติดังนี้ 
1. คาความถี่และคารอยละเพื่อวิเคราะหลักษณะสวนบุคคล ระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําในการ

พัฒนาทองถิน่ของคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นท่ีอําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 
2. คาเฉลี่ยของประชากร และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร วิเคราะหระดับความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดทําแผน ของกรรมการองคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอแมลา
นอย จังหวัดแมฮองสอน 

3. คาเฉลี่ยของประชากร และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร วิเคราะหระดับภาวะผูนําในการ
พัฒนาทองถิ่นของคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน  

4. คา t-test เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคล 2 กลุม ที่มีตอความคิดเห็นตอภาวะผูนําในการ
พัฒนาทองถิ่นของคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นท่ีอําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 

5. คา F-Test เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลมากกวา 2 กลุมที่มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําใน
การพัฒนาทองถิ่นของคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นท่ีอําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นของคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่

อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน มีผลสรุปดังนี้ 
1. ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-45 ปการศึกษา

สูงสุดมัธยมศึกษาตอนตน มีรายไดไมเกิน10,000บาท มีสถานภาพเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
และมีระยะเวลาดํารงตําแหนงระยะเวลา 1-2 ป  

2. ผลการศึกษาระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดทําแผน ของกรรมการ
องคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก 
คาเฉล่ียเทากับ 4.20 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ขอ 4,6 อยูในระดับมากที่สุด นอกนั้นทุกดานอยูในระดับมาก 
เมื่อเรียงอันดับ 3 อันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยปรากฏ การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่น
หรือชุมชนเปนขั้นตอนแรกของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา คาเฉลี่ยเทากับ 4.63 รองลงมา การจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนการกําหนด ทิศทางการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่น คาเฉลี่ยเทากับ 
4.53 ขั้นตอนแรกของการจัดทําแผนพัฒนาสามป คือ การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของ
จังหวัดหรืออําเภอ คาเฉลี่ยเทากับ 4.46 และการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดีจะตองมีการรวบรวมและ
การวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบเพื่อใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสามารถนําไปแกไขปญหาและสนองตอบ
ความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง คาเฉล่ียเทากับ 3.81ตามลําดับ 

3. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นของคณะกรรมการองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
เทากับ 3.97 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานคุณลักษณะดานสังคม อยูในระดับปานกลาง นอกนั้นทุกดานอยู
ในระดับมาก เมื่อเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยปรากฏ ดานบุคลิกภาพ คาเฉลี่ยเทากับ 4.14 
รองลงมา ดานคุณลักษณะดานกายภาพ คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 ดานความรู ความสามารถ คาเฉลี่ยเทากับ 3.93
และดานคุณลักษณะดานสังคม คาเฉลี่ยเทากับ 2.77 ตามลําดับ สามารถสรุปผลเปนรายดานดังนี้ 

3.1 ดานบุคลิกภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําในการพัฒนา
ทองถิ่นของคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นท่ีอําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน โดยรวมอยู
ในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.14 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก 

3.2 ดานความรู ความสามารถพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําในการ
พัฒนาทองถ่ินของคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 
โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอ16อยูในระดับปานกลาง นอกนั้น
ทุกขออยูในระดับมาก  

3.3 ดานคุณลักษณะดานสังคม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําในการ
พัฒนาทองถ่ินของคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ียเทากับ 2.77เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอ21 อยูในระดับมาก 

3.4 ดานคุณลักษณะดานกายภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําใน
การพัฒนาทองถิ่นของคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอแมลานอยจังหวัดแมฮองสอน 
โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก  

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอภาวะผูนําในการพัฒนาทองถ่ินของคณะกรรมการองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตพ้ืนที่อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพตําแหนง ระยะเวลาการดํารงตําแหนง พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพ
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ตําแหนงแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นของคณะกรรมการองคการบริหารสวน
ตําบลในเขตพื้นท่ีอําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน โดยภาพรวมและในดานคุณลักษณะดานสังคม แตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยสวนบุคคลดานอ่ืนๆ ไมมีแตกตางกัน  
 

อภิปรายผล 
การวิจัยเร่ืองภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นของคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่

อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
1. ผลการศึกษาระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดทําแผน ของกรรมการ

องคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปน
เพราะคณะผูบริหารและสมาชิก มีความรูความเขาใจในการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นหรือ
ชุมชนเปนขั้นตอนแรกของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนการ
กําหนด ทิศทางการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่น ขั้นตอนแรกของการจัดทําแผนพัฒนาสามป คือ 
การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของจังหวัดหรืออําเภอ แผนพัฒนาขององคการปกครองสวน
ทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่
จะชวยใหองคการปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหาร
ของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด การวางแผนเปนการพิจารณาเพื่อตัดสินใจ
เลือกและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต เพื่อใหองคการบรรลุเปาหมาย แผนพัฒนาสามป 
เปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ตองมีการทบทวนและจัดทําทุกสามป แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาเปนแผนพัฒนาระยะยาว แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่ง ครอบคลุมระยะเวลาสามป และมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเปนประจําทุกสามป กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดประเภทของแผนพัฒนาทองถิ่นไวดังนี้ คือ แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป และแผนปฏิบัติการ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดีจะตองมี
การรวบรวมและการวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสามารถนําไปแกไขปญหา
และสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง เปนผลใหอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของสุภาวดี ติมินทระ (2550) ทําการศึกษาเร่ืองภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่น ของกรรมการองคการ
บริหารสวนตําบล อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวา ระดับภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นของ
กรรมการองคการบริหารสวนตําบล อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา มีภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
อํานาจหนาท่ีและหลักการและกระบวนการวางแผน 

2. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นของคณะกรรมการองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตพื้นท่ีอําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของอัจฉรา โพธิ์อน (2556)ทําการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารและ
ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยพระครูพิมลกาญจนธรรม (2557) การวิจัยเรื่อง
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอเลาขวัญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผลการวิจัยพบวา 1.ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอ
เลาขวัญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก อีกทั้ง
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สอดคลองกับงานวิจัยอํานวย เหมือนวงศธรรม(2557) ทําการศึกษาเร่ือง บทบาทของผูนําองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามความคาดหวัง และที่ปฏิบัติจริง และเพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาบทบาทผูนําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการสงเสริมโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัย พบวา การแสดงบทบาทของผูนํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติจริงอยูในระดับมาก 

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอภาวะผูนําในการพัฒนาทองถ่ินของคณะกรรมการองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตพ้ืนที่อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพตําแหนง ระยะเวลาการดํารงตําแหนง พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพ
ตําแหนงแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นของคณะกรรมการองคการบริหารสวน
ตําบลในเขตพื้นท่ีอําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน โดยภาพรวมและในดานคุณลักษณะดานสังคม แตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยสวนบุคคลดานอื่นๆ ไมมีแตกตางกัน สอดคลองกับ
งานวิจัยของนาสิทธิ์ แกวคํา(2555)ภาวะผูนําในการพัฒนาทองถ่ินของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
กรณีศึกษา อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับภาวะ
ผูนําของนายกองคการบริหารสวนตําบล ในภาพรวม โดยแบงเปนรายคู จําแนกตามกลุมระดับประสบการณใน
การดํารงตําแหนง พบวา ระดับภาวะผูนําของนายกองคการบริหารสวนตําบล มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 จํานวน 2 คู คือ ระดับประสบการณการดํารงตําแหนงสมัยแรก กับ การดํารงตําแหนง
มากกวา 2 สมัย และระดับประสบการณการดํารงตําแหนงสมัยที่ 2 กับการดํารงตําแหนงมากกวา 2 สมัย 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

การวิจัยเร่ืองภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นของคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่
อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน ผูมีวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ดังนี้ 

1. ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและกระบวนการจัดทําแผน ของกรรมการองคการบริหาร
สวนตําบล ผูบริหารทองถิ่นควรมีการสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง โดยการจัด
กิจกรรมใหเปนรูปธรรมมากข้ึน เชน งานกีฬาทองถิ่นใหคนในทองถ่ิน โครงสรางดานพื้นฐาน   

2. ดานบุคลิกภาพ ผูนําทองถิ่นควรมีความเปนตัวของตัวเอง มีอํานาจในการตัดสินใจตาง ๆ ตาม
สภาพสังคมและวัฒนธรรม  

3. ดานความรู ความสามารถ ผูนําทองถิ่นควรพัฒนาตนเอง โดยการอาน คนควา เพื่อใหตนมี
ความสามารถในการจูงใจในคนในชุมชนของตนหรือในองคกรปฏิบัติตามและปฏิบัติกิจกรรมตางๆเปนไปตาม
จุดมุงหมาย 

4. ดานคุณลักษณะดานสังคม ผูนําควรศึกษาแนวทางในการบริหารงานทองถิ่นเพิ่มเติม เพื่อใหผูนํามี
ความสามารถในการบริหาร งานบริหารเปนการใชศาสตรและศิลป รวมถึงความสามารถในการแกปญหาตางๆใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเปนอยางดี 

5. ดานคุณลักษณะดานกายภาพ ผูนําควรดูแลใสใจในสุขภาพเพื่อให สุขภาพรางกายมีความสมบูรณ
ไมเจ็บปวย มีการดูแลรักษาตนจากโรคภัย เชนไมดื่มสุรา ไมสูบบุหร่ี หรือใชสารเสพติดตางๆ 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาที่ทําการศึกษากับกลุมตัวอยาง คือ คณะกรรมการองคการบริหาร
สวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน ในการศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษากับ กลุม
ตัวอยางที่เปนประชาชนในพื้นที่ของแตละองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนการสะทอนภาพการปฏิบัติงานการ
พัฒนาทองถิ่นของกรรมการองคการบริหารสวนตําบลอยางแทจริง และ เกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นและ
การพัฒนาประเทศตอไป 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นของคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลใน
เขตพ้ืนที่อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน โดยเพ่ิมขอบเขตการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ หรือระดับภาค เพื่อ
สามารถศึกษาระดับภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นของกรรมการองคการบริหารสวนตําบลในภาพรวมของประเทศ 

3. ควรศึกษาความพรอมและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการพัฒนาทองถิ่น ของกรรมการองคการ
บริหารสวนตําบลเพื่อรองรับการถายโอนภารกิจดานตาง ๆ ของหนวยงานราชการใหกับทองถ่ิน 

4. ควรมีการศึกษาวิจัยในเร่ืองยุทธศาสตรและวิสัยทัศนของผูนําในองคการบริหารสวนตําบลเกี่ยวกับ
การบริหารงานงบประมาณ โครงการ และประเมินผลทองถิ่น รวมถึงการปฏิรูปความคิดใหเกิดกระบวนทัศน
ความคิด (Paradigm’s thinking) ใหเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ของผูนําทองถิ่น 

5. ควรศึกษาการมีสวนรวมและความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบตัิงาน การพัฒนาทองถิ่นของ
กรรมการองคการบริหารสวนตําบล 
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ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักปลัดขององคการบริหารสวนตําบลแมโถ 
อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 
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ORGANIZATION MAE THO. LANOI DISTRICT MAE HONG SON PROVINCE 
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สาขาวิชา รัฐประสาสนศาตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 

ภาควิชา รัฐประสาสนศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานัก

ปลัดขององคการบริหารสวนตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 2)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึง
พอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักปลัดขององคการบริหารสวนตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย 
จังหวัดแมฮองสอน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประชาชนในเขตพื้นที่บริการ
จากองคการบริหารสวนตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน จํานวนท้ังส้ิน 3,614 คน โดยกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางโดยการคํานวณของทาโร ยาโมเน (Taro Yamane, 1970) จํานวน360 คน และสุม
ตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีแบบงาย เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาความถี่ คารอยและ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกตางดวยคาt-test, F-test. 

ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานัก
ปลัดขององคการบริหารสวนตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา ดานลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับปานกลาง นอกนั้นทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อ
เรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยปรากฏ ดานความนาเชื่อถือ รองลงมา ดานการตอบสนอง ดานการ
ดูแลเอาใจใส ดานการใหความมั่นใจ และ ดานลักษณะทางกายภาพ)ตามลําดับ สําหรับผลการเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักปลัดขององคการบริหารสวนตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย 
จังหวัดแมฮองสอน จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล พบวา ดานเพศ มีความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการของสํานักปลัด ในดานความนาเชื่อถือ ดานการใหความมั่นใจ และดานการดูแลเอาใจใส แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานอาชีพ มีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักปลัด 
ในดานการดูแลเอาใจใสแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนตัวแปรดานอื่นๆไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ,สํานักปลัด,การบริการ.  
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Abstract 

This research aims to study the 1) the satisfaction of the public service of the 
Office of the Permanent Secretary of the Administration Headquarters. District Mae 
Hong Son province, Mae La Noi 2) comparative studies to the satisfaction of the public 
service of the Office of the Permanent Secretary of the Administration Headquarters. 
District Mae Hong Son province, Mae La Noi by personal factors. The population used 
in this research Citizens in the zone from the Administration Headquarters, Mae La Noi 
of Mae Hong Son province 3,614 people, determine the size of the sample group by 
calculation of the modules in Hakone (Taro Yamane, 1970) the number 360. People 
come by and sample the simple method research Information gathering tools is the query 
statistics, data analysis, include the value of frequency values and standard deviation and 
to test the difference with a value t-test, F-test. 

The study found that the respondents have the satisfaction of public service of 
the Office of the Permanent Secretary of the Administration Headquarters. District Mae 
Hong Son province, Mae La Noi on many levels. When considering the side list, find 
that the physical side is moderate. Then all sides very level. When ranked by average 
descending appear. Credibility to the side to meet the care, confidence and physical 
appearance), respectively, for a comparison of satisfaction of the public service of the 
Office of the Permanent Secretary of the Administration Headquarters. Mae Hong Son 
province, Mae La Noi district classified by marital status found that personal side sex. 
Satisfaction of the public service of the Office of the Permanent Secretary, in reliability, 
the confidence and care vary statistically significant at the 0.05 level, professional. 
Satisfaction of the public service of the Office of the Permanent Secretary, In the field of 
care vary statistically significant at the 0.05 level, other variables did not differ. 

Keywords : Satisfaction, Secretary, Office, Service,
 

บทนํา 
ประเทศไทยไดจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลขึ้น สืบเนื่องจากบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ในหมวด 5 วาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐมาตรา 78 ไดกําหนดใหรัฐ
ตองกระจายอํานาจใหทองถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง พัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น ระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐาน สารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่ว
ประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึง
เจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น นอกจากนี้ในหมวด 9 ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว ตั้งแตมาตรา 282 
ถึงมาตรา 290 ยังไดใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่น โดยสรุปไดวา รัฐจะตองใหความเปน
อิสระแกทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลายยอมมีอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครองการ
บริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และมีอํานาจของตนเองโดยเฉพาะ รัฐบาลเปนผูกํากับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเทาที่จําเปน ภายในกรอบของกฎหมายและกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง(กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น,2553:9) 
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องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดตั้งในรูปองคการบริหารสวนตําบลเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 เปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญทางการเมืองเพราะเปนพื้นฐานที่
สําคัญตอการพัฒนาระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีความสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งยึดหลักวาการ
มีสวนรวมของประชาชนจะชวยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหเจริญกาวหนาได เพราะการกระจาย
อาํนาจการบริหารสูทองถ่ิน เปรียบเสมือนการกระจายอํานาจสูประชาชน และองคการบริหารสวนตําบลนั้นเปน
องคกรระดับรากหญา ซึ่งใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด มีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ แกไขปญหาความ
เดือดรอน และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริงทั้งนี้ในปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลใน
ประเทศไทยเกิดปญหาขึ้นเก่ียวกับการบริการขององคการบริหารสวนตําบลไมสามารถสนองตอบความตองการ
ของชุมชนได อีกทั้งยังเกิดปญหาขอรองเรียนในดานการบริการเพิ่มขึ้นภายในทองถิ่น ซึ่งสงผลใหประชาชนใน
เขตความรับผิดชอบของทองถ่ินไดรับความเดือดรอน อีกทั้งประชาชนไมสามารถเขาถึงการบริการตางๆของ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําไดอยางทั่วถึงและครอบคลุม ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นจากปญหาประชาชนไมเขาใจใน
ขอกฎหมาย ระเบียบขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอจํากัดในดานงบประมาณและรายไดที่ไดรับ
การจัดสรรในสัดสวนที่ลดลง ปญหาการส่ือสารของเจาหนาที่ หรือความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 
หรืออาจเกิดจากที่พื้นที่เหลานั้นยอมมีความแตกตางกันไปตามลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
ผูคนในทองถิ่นนั้น ๆ สภาพปญหาที่กลาวมานั้นสงผลใหทองถิ่นไมสามารถดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบาย
การกระจายอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได เพ่ือใหไดมาซึ่งการบริการที่มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองความตองการของทองถิ่นไดอยางแทจริง องคการบริหารสวนตําบลจึงตองเรงแกไขปญหาให
ประชาชนในทองถ่ิน และยังจะเปนการสรางเสริมความเขมแข็งใหกับหลักความรับผิดชอบตามระบอบ
ประชาธิปไตย ในระดับรากหญา(องคการบริหารสวนตําบลแมโถ,2559) 

จากท่ีกลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ
สํานักปลัดขององคการบริหารสวนตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน โดยทําการสํารวจขอมูลจาก
ประชาชนผูอาศัยอยูในเขตพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมโถ วาไดรับบริการดานตาง ๆ อยางเหมาะสม 
ถูกตองตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลแมโถปฏิบัติหรือไมอยางไร ผลของการ
วิจัยสามารถนําไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการ และปรับปรุงการบริการดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลแมโถตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักปลัดขององคการบริหารสวน

ตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน  
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักปลัดขององคการ

บริหารสวนตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
การศึกษาคร้ังนี้ ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักปลัดขององคการบริหารสวน

ตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน ผูวิจัยไดนําแนวคิดของเซทามล เบอรี่ และพาราสุรามาน 
(Zeithaml, Berry and Parasuraman, 1990, pp. 18-20) ประกอบดวย 5 ดานมาเปนกรอบแนวคิดในการ
วิจัยไดดังนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)โดยใชวิธีสํารวจมุงศึกษาความพึงพอใจ

ของประชาชนตอการใหบริการของสํานักปลัดขององคการบริหารสวนตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย  จังหวัด
แมฮองสอน ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย 
จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 360คน การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการการใชสูตรคํานวณของทาโรยามา
เน โดยวิธีกําหนดสัดสวนดวยดวยวิธีจับฉลากเคร่ืองมือใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ง
แบบสอบถามดังกลาวไดสรางข้ึนตามวัตถุประสงคและตามกรอบแนว คิดการวิจัยซึ่งมีขั้นตอนการสราง
แบบสอบถาม และเนื้อหาของแบบสอบถาม  
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากตําราเอกสาร บทความ ทฤษฏีและแนวคิด
เกี่ยวกับความพึงพอใจ แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ แนวคิดเกี่ยวกับ
คุณภาพการใหบริการ แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่นและองคการบริหารสวนตําบล บริบทขององคการ
บริหารสวนตําบลแมโถพรอมกับนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของใหครอบคลุมความมุงหมายของการวิจัย เพื่อเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําใน
การแกไข ปรับปรุง เพื่อใหอานแลวมีความเขาใจงายและชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัย 
 3. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวนําไปทดลองใช (Try-out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 30 ชุดเพื่อนําไปหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cornbach 
Coefficient) พบวา คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.8528 
 4. นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยทําการแจกแบบสอบถาม ไปยังกลุมตัวอยางจํานวน 360 ชุด โดยใหประชากรในองคการ
บริหารสวนตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอนตอบแบบสอบถามดวยตนเอง 
 2. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล แลวนําแบบสอบถามที่สมบูรณมาทําการลง
รหัสของขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดใหเปนตัวเลข ที่สามารถนําไปลงในเคร่ืองคอมพิวเตอรประมวลผล 

ขอมูลทั่วไปของผูมาใชบริการ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดตอเดือน 

ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ
สํานักปลัดขององคการบริหารสวนตําบลแมโถ  
อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน ประกอบดวย 
1. ดานความนาเชื่อถือ 
2. ดานการตอบสนอง 
3. ดานการใหความมั่นใจ 
4. ดานการดูแลเอาใจใส 
5. ดานลักษณะทางกายภาพ  

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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 3. นําแบบสอบถามทั้งหมดที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลแลว มาทําการตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 
 4. นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหทางสถิติ 
การวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ทางผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
  1. เม่ือรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของ
แบบสอบถาม 
 2. ทําการลงรหัสแลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรและทําการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงได คํานวณคาสถิติตางๆ จากขอมูลใน
แบบสอบถาม การคํานวณหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)โดยรวมแลวนําเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยายโดยกําหนดคาน้ําหนักหรือคะแนนออกเปน 5 ระดับตามวิธีลิเคอรท (Likert) ดังนี้ 
   5 หมายความวา มีความสําคัญตอความพึงพอใจมากที่สุด 
  4 หมายความวา มีความสําคัญตอความพึงพอใจมาก 
  3 หมายความวา มีความสําคัญตอความพึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายความวา มีความสําคัญตอความพึงพอใจนอย 
  1 หมายความวา มีความสําคัญตอความพึงพอใจนอยที่สุด 

คํานวณหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยกําหนดเกณฑการใหความหมายคาเฉลี่ย
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 4) 

  4.51–5.00 หมายถึง ระดับความสําคัญตอความพึงพอใจมากที่สุด 
  3.51–4.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอความพึงพอใจมาก 
  2.51–3.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอความพึงพอใจปานกลาง 
  1.51–2.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอความพึงพอใจนอย 
  1.00–1.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอความพึงพอใจนอยที่สุด 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยดําเนินการวิเคราะหขอมูลทาง

สถิติขั้นพ้ืนฐานและการประมวลผล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ เพ่ือวิเคราะหคาสถิติดังนี้ 
1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรประชากรในองคการบริหารสวนตําบลแมโถ อําเภอ

แมลานอย จังหวัดแมฮองสอนสถิติที่ใชคือคาแจกแจงความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage)  
2. วิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักปลัดขององคการบริหารสวน

ตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน โดยภาพรวม รายดาน และรายขอสถิติที่ใชคือคาเฉลี่ย 
(mean) ใชแปรความหมายของขอมูลตางๆและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใชคูกับคาเฉลี่ย
เพื่อแสดงลักษณะการกระจายของขอมูล 

3. วิเคราะหการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักปลัดขององคการ
บริหารสวนตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอนแตกตางกันตามคุณลักษณะสวนบุคคล 2 กลุม
วิเคราะหโดยใชสถิติคา t-test และมากกวา 2 กลุมทําการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–Way 
ANOVA) ดวยคา F-test หากพบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ จะใชการเปรียบเทียบราย
คูดวยวิธีของ LSD (Least – Significant Different) 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานกัปลัดขององคการบริหารสวน

ตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอนผูวิจัยไดสรุปผลโดยภาพรวมและรายดาน ดังนี้  
1. ผลการศึกษา พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 41-50 ป 

มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีอาชีพเกษตรกร มีรายไดระหวาง35,001 -45,000 บาท  
2. ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานัก

ปลัดขององคการบริหารสวนตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอนโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
เทากับ 4.16(sig=0.36) เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับปานกลาง นอกนั้นทุก
ดานอยูในระดับมาก เมื่อเรียงอันดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอยปรากฏ ดานความนาเชื่อถือ คาเฉลี่ยเทากับ 
4.50(sig=0.47)รองลงมา ดานการตอบสนองคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 (sig=0.56) ดานการดูแลเอาใจใสคาเฉลี่ย
เทากับ 4.27(sig=0.58)ดานการใหความมั่นใจคาเฉลี่ยเทากับ4.24 (sig=0.53)และ ดานลักษณะทางกายภาพ 
คาเฉล่ียเทากับ 3.47(sig=0.54)ตามลําดับ  
สามารถสรุปผลเปนรายดานดังนี้ 

ดานความนาเชื่อถือ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ
สํานักปลัดขององคการบริหารสวนตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน โดยรวมอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.50(sig=0.47) เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอ 5,1 อยูในระดับมากท่ีสุด นอกนั้นทุกอยูในระดับ
มาก เรียงลําดับคาจากเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก เจาหนาที่ของสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมโถมีการ
จัดทําบอรดเพื่อประกาศผลการดําเนินงานของทองถ่ินในปที่ผานมาใหประชาชนทราบทั่ว กัน คาเฉลี่ยเทากับ 
4.80 (sig=0.47)รองลงมา เจาหนาที่ของสํานักปลัด สามารถใหบริการไดอยางถูกตอง แมนยํา ตรงไปตรงมา 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.67(sig=0.64) เจาหนาที่ของสํานักปลัด สามารถใหบริการงานไดตามเวลาท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลแมโถตั้งไว คาเฉลี่ยเทากับ 4.44(sig=0.80) องคการบริหารสวนตําบลแมโถมีผังแจงเวลาและข้ันตอน
ในการใหบริการ เชน แผนผังขั้นตอนการรองเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 4.37(sig=0.87)และเจาหนาที่ของสํานักปลัด 
องคการบริหารสวนตําบลแมโถสามารถสรางความประทับใหประชาชนผูเขาใชบริการ คาเฉลี่ยเทากั บ4.23 
(sig=0.96) ตามลําดับ 

ดานคุณภาพบริการ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ
สํานักปลัดขององคการบริหารสวนตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอนโดยรวมอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.30(sig=0.56) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอ 10 ทุกขอมีอยูในระดับมากท่ีสุด นอกนั้นทุกขอ
อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาจากเฉล่ียมากไปหาคาเฉลี่ยนอย ไดแก  สํานักปลัดขององคการบริหารสวนตําบล
แมโถมีการจัดลําดับการใหบริการกอน-หลังคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 (sig=0.81)รองลงมา เจาหนาที่ของสํานักปลัด 
มีการใหบริการรวดเร็ว เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ คาเฉลี่ยเทากับ 4.33 (sig=1.03) เจาหนาที่ของสํานักปลัด มี
ความพรอมที่จะใหบริการ เมื่อมีประชาชนเขามาใชบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.27(sig=0.77)เจาหนาที่ของสํานัก
ปลัด สามารถใหบริการไดในวันหยุดเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.24 (sig=0.96)และ
เจาหนาท่ีของสํานักปลัด ใหบริการอยางสุภาพ ออนโยน ยิ้มแยม แจมใส อัธยาศัยดีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.13(sig=1.01)ตามลําดับ 

ดานการใหความมั่นใจ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ
สํานักปลัดขององคการบริหารสวนตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน โดยรวมอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.24(sig=0.53) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอ11 อยูในระดับมากที่สุด นอกนั้นทุกขอมีอยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับคาจากเฉล่ียมากไปหาคาเฉล่ียนอย ไดแก อบต.มีแบบฟอรมรับการเขาใชบริการเปน
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แบบฟอรมที่ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มิใชเปนแบบฟอรมที่
หนวยงานสรางข้ึน คาเฉลี่ยเทากับ 4.53 (sig=0.81) รองลงมา เจาหนาที่ของสํานักปลัด มีความรูความสามารถ 
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายขอบังคับ คาเฉลี่ยเทากับ 4.43 (sig=0.72)องคการบริหารสวนตําบลแมโถ ออก
เอกสารรับเรื่องรองเรียนตางๆใหกับประชาชนทันทีที่รับเอกสาร คาเฉลี่ยเทากับ 4.21(sig=1.00)เจาหนาที่ของ
สํานักปลัด ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ไมทุจริต ไมเรียกรับเงินสินบน คาเฉลี่ยเทากับ 4.05 (sig=1.03)และ
องคการบริหารสวนตําบลแมโถ มีการประชาสัมพันธขาวสารหรือขอมูลการดําเนินงานของอบต.เพื่อแสดงใหถึง
ความโปรงใสในกระบวนการทํางานของอบต.คาเฉลี่ยเทากับ3.98(sig=0.95)ตามลําดับ   

ดานการดูแลเอาใจใส พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ
สํานักปลัดขององคการบริหารสวนตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน โดยรวมอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.27(sig=0.58) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอ 16อยูในระดับมากที่สุด นอกนั้นทุกขอมีอยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับคาจากเฉลี่ยมากไปหาคาเฉลี่ยนอยไดแก องคการบริหารสวนตําบลแมโถ มีการเปด
ชองทางในการติดตอราชการอ่ืนๆเชน โปรแกรมLine Faccbook เวปไซคของหนวยงาน เปนตน เพื่อเปนการ
อํานวยความสะดวกใหกับประชาชน คาเฉลี่ยเทากับ 4.54 (sig=0.77) รองลงมา เจาหนาที่ผูของสํานักปลัด มี
การใหบริการดวยความสนใจและเอาใจใสอยางจริงจัง คาเฉล่ียเทากับ 4.39 (sig=0.80) เจาหนาที่ของสํานักปลัด 
คอยใหคําแนะนํา อธิบายขอซักถามอยางชัดเจน และคอยแกปญหาตางๆที่อยูอํานาจหนาที่ของอบต. คาเฉลี่ย
เทากับ4.36 (sig=0.84) องคการบริหารสวนตําบลแมโถ มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรมงานของสํานัก
ปลัด ใหประชาชนทราบ เชน การจัดทําแผน เปนตน คาเฉลี่ยเทากับ 4.08 (sig=1.15) และองคการบริหารสวน
ตําบลแมโถ มีการใหความรูเพื่อสรางเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆท่ีเกิดประโยชนตอ
ประชาชน คาเฉลี่ยเทากับ 3.97(sig=0.95) ตามลําดับ 

ดานลักษณะทางกายภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
ของสํานักปลัดขององคการบริหารสวนตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.47(sig=0.54) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอ 22,23 อยูในระดับมาก นอกนั้นทุกขอ
มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับคาจากเฉล่ียมากไปหาคาเฉลี่ยนอยไดแกองคการบริหารสวน
ตําบลแมโถ มีอุปกรณที่สะดวกและพรอมที่จะบริการประชาชน เชน คอมพิวเตอร  เคร่ืองโทรสาร ฯลฯ เปนตน
คาเฉลี่ยเทากับ3.59(sig=0.98)รองลงมา องคการบริหารสวนตําบลแมโถ มีจํานวนเจาหนาเพียงพอตอการ
ใหบริการประชาชนคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 (sig=0.94) เจาหนาที่ของสํานักปลัด มีการแตงกายสุภาพเรียบรอย 
คาเฉล่ียเทากับ 3.43 (sig=0.88) มีสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่ใหบริการ เชน ที่จอดรถ หองน้ําสะอาด มีที่
นั่งพักรอ มีน้ําดื่มระหวางรอรับบริการคาเฉลี่ยเทากับ 3.43 (sig=1.02)และองคการบริหารสวนตําบลแมโถ มี
สถานท่ีตั้งใกลชุมชนมีเสนทางที่สามารถเดินทางมายังอบต.ไดสะดวก คาเฉลี่ยเทากับ 3.37 (sig=0.97)ตามลําดับ 

3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักปลัดขององคการ
บริหารสวนตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล พบวา การ
จําแนกตามตัวแปรดานเพศ พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ
สํานักปลัดขององคการบริหารสวนตําบลแมโถ ในดานความนาเชื่อถือ( sig=0.017)ดานการใหความมั่นใจ 
(sig=0.011)และดานการดูแลเอาใจใส (sig=0.023) แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จําแนก
ตามตัวแปรดานอาชีพ พบวา ประชาชนที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
ของสํานักปลัดขององคการบริหารสวนตําบลแมโถ ในดานการดูแลเอาใจใส(sig=0.023) แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนตัวแปรดานอื่นๆไมแตกตางกัน  
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อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานกัปลัดขององคการบริหารสวน

ตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอนผูวิจัยไดอภิปรายผลโดยภาพรวมและรายดาน ดังนี้  
1. ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานัก

ปลัดขององคการบริหารสวนตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮ องสอนโดยรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของมนัสนันท ดันเกียรติ (2553) เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการจัดเก็บ
รายไดของเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฏรธานีการ ผลการวิจัยพบวา ระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการดานการจัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ พบวา ผลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการดานการจัดเก็บรายไดของเทศบาล ในภาพรวมมีความ
พึงพอใจมาก 
สามารถสรุปผลเปนรายดานดังนี้ 

ดานความนาเชื่อถือ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ
สํานักปลัดขององคการบริหารสวนตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน โดยรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของเจนจิรา ปกษา (2552) ทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการอํานวยความสะดวก
และการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบวา ระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการบริหารสวนตําบลในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยรวมแลวมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน  

ดานคุณภาพบริการ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ
สํานักปลัดขององคการบริหารสวนตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอนโดยรวมอยูในระดับมาก     
ดีสอดคลองกับงานวิจัยของวราภรณ ศิริวงศ (2551)ทําการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนตอการ
บริการของสํานักทะเบียนอําเภอศึกษาเฉพาะกรณี:สํานักทะเบียนอําเภอบานโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย 
พบวา ระดับความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานขั้นตอนและระยะเวลา
การใหบริการ และดานสถานท่ีและสภาพแวดลอม อยูในระดับพอใจมาก 

ดานการใหความมั่นใจ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ
สํานักปลัดขององคการบริหารสวนตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน โดยรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของศิริพร เดชาวัฒน (2550) ทําการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจและปญหาการใหบริการตอ
เจาหนาท่ีในระบบกํากับดูแลผูเสียภาษขีองผูประกอบการในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบวา ผูประกอบการ
มีความพึงพอใจการใหบริการของเจาหนาที่ในระบบกํากับดูแลผูเสียภาษี ดานการบริการทั่วไป ดานการตรวจ
สภาพกิจการ และดานการใหคําแนะนําเก่ียวกับภาษีอากรในระดับมากทุกดาน  

ดานการดูแลเอาใจใส พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ
สํานักปลัดขององคการบริหารสวนตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน โดยรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของพนิตตา นรสิงห (2552) ทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร ผลการวิจัยพบวา 1) ประชาชนท่ีมาใชบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลสนามจันทร โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อแยกเปนรายดานพบวาประชาชนมี
ความพึงพอใจในระดับมากทั้ง 3 ดาน คือ ดานบุคลิกภาพของเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานกระบวนการการ
ใหบริการ และดานอาคารสถานท่ี 
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ดานลักษณะทางกายภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
ของสํานักปลัดขององคการบริหารสวนตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของสุกัญญา มีแกว (2554) การศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนใน
การใชบริการขององคการบริหารสวนตําบลเขตอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา ความพึง
พอใจของประชาชนในการใชบริการขององคการบริหารสวนตําบลเขตอําเภอทาชนะ โดยภาพรวมและรายดาน
ความพึงพอใจในการใชบริการ อยูในระดับปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักปลัดขององคการ
บริหารสวนตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล พบวา การ
จําแนกตามตัวแปรดานเพศ พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ
สํานักปลัดขององคการบริหารสวนตําบลแมโถ ในดานความนาเชื่อถือ( sig=0.017)ดานการใหความมั่นใจ 
(sig=0.011)และดานการดูแลเอาใจใส (sig=0.023) แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จําแนก
ตามตัวแปรดานอาชีพ พบวา ประชาชนที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
ของสํานักปลัดขององคการบริหารสวนตําบลแมโถ ในดานการดูแลเอาใจใส(sig=0.023) แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนตัวแปรดานอื่นๆไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของมนัสนันท  ดัน
เกียรติ (2553) เร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการจัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ อําเภอ
กาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฏรธานี ผลการศึกษา ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการจัดเก็บภาษีอากรของเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวา อายุ รายไดตอ
เดือน ประเภทของการบริการแตกตางกับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการจัดเก็บภาษีอากรของ
เทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานเพศ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาสูงสุดและอาชีพ ไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี ้

1. ดานความนาเชื่อถือ ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแมโถ ควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลการ
ของหนวยงาน โดยการจัดฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ของสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมโถ ดานการ
ใหบริการ เพื่อใหเจาหนาที่สามารถสรางความประทับใหประชาชนผูเขาใชบริการ  

2. ดานคุณภาพบริการ องคการบริการบริหารสวนตําบลแมโถ ควรใหความสําคัญกับการบริการ โดย
เจาหนาที่ของสํานักปลัด ควรใหบริการอยางสุภาพ ออนโยน ย้ิมแยม แจมใส อัธยาศัยดี 

3.ดานการใหความมั่นใจ องคการบริหารสวนตําบลแมโถ ควรมีการประชาสัมพันธขาวสารหรือขอมู ล
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อแสดงใหถึงความโปรงใสในกระบวนการทํางานขององคการ
บริหารสวนตําบล 

4.ดานการดูแลเอาใจใส องคการบริหารสวนตําบลแมโถ ควรจัดประชุมหรืออบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให
มีการใหความรูเพ่ือสรางเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆที่เกิดประโยชนตอประชาชน  

5. ดานลักษณะทางกายภาพ องคการบริหารสวนตําบลแมโถ ควรพิจารณาถึงสถานที่ตั้งการมีการจัดตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลแมโถ โดยมีสถานท่ีตั้งใกลชุมชนมีเสนทางที่สามารถเดินทางมายังองคการบริหารสวน
ตําบลไดสะดวก 
 
 


�
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษา ดานความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอระบบสารสนเทศขององคการบริหารสวนตําบล
แมโถ อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน เพื่อนําผลท่ีไดนั้นมาปรับปรุงระบบสารสนเทศใหมีความรวดเร็ว เพิ่ม
ความสะดวกในการใชบริการของประชาชน 

2. ควรศึกษา ดานทัศนคติของประชาชนที่มีตอเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมโถ อําเภอแม
ลานอย จังหวัดแมฮองสอน เพื่อนําผลที่ไดนั้นมาปรับปรุงการทํางานของเจาหนาที่เพื่อใหประชาชนไดรับ
ประโยชนสูงสุด 

3. ควรศึกษา ดานความคิดเห็นในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลแมโถ 
อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน เพื่อนําผลที่ไดนั้นมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาแมโถ อําเภอแมลานอย 
จังหวัดแมฮองสอน 
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ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ อําเภอเขาฉกรรจ 
จังหวัดสระแกว 
 
THE MORALE AND THE WORKING BEHAVIOR OF OFFICIALS IN KHAO 
CHAKAN MUNICIPAL KHAO CHAKAN DISTRICT SA KAEO PROVINCE 
 
ผูวิจัย       นวลวรรณ  วนานันท 
      สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา    ดร.สรศักดิ์  สรอยสนธ์ิ  
      ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ เทศบาล

ตําบลเขาฉกรรจ อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว และเพื่อเปรียบเทียบขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกวจําแนกตาม เพศ อายุ  สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา ชั้นยศ รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน 74 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใชในการทดสอบ
สมมติฐานคือ t- test และ F – test และเปรียบเทียบความแตกตางของขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานเปนรายคู
ดวยวิธี LSD  
ผลการศึกษาพบวา  

1. ศึกษาระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ ผลการศึกษา
พบวา ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ ในภาพรวมอยูในเกณฑมาก เมื่อ
พิจารณาตามรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานปจจัยค้ําจุน และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดานปจจัย
จูงใจ เมื่อพิจารณาเปนรายดานตามลําดับคาคะแนนเฉลี่ย พบวาดานปจจัยค้ําจุนประกอบดวยความสัมพันธกับ
เพื่อนรวมงานคาตอบแทนและสวัสดิการสภาพการทํางานและผลกระทบตอชีวิตนโยบายและการบริหาร และ
ความมั่นคงในการทํางานตามลําดับดานปจจัยจูงใจ ประกอบดวย ดานความสําเร็จในการทํางาน รองลงมาคือ 
ความสําเร็จของงานการไดรับการยอมรับนับถือความรับผิดชอบความกาวหนาและโอกาสในการเจริญเติบโต 
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามลําดับ 

2. ผลเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอขวัญกําลงัใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากรเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา บุคลากรเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ ที่มี รายไดเฉล่ียตอเดือน แตกตางกัน มี
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว สวน
บุคลากรเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ ที่มีเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน และ
ตําแหนง แตกตางกันมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ไมเปนไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 
คําสําคัญ : ขวัญกําลังใจ ขาราชการ ปฏิบัติงาน 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was twofold. Fist, the morale of the officials in Khao 

Chakan Municipal Khao Chakan District Sa Kaeo Province. Also, To compare the 
morale of government officials. Classified by sex, age, marital status The average age of 
the study was 74. The instrument used to collect data was a questionnaire. The statistics 
used in the research were percentage, mean, standard deviation The hypothesis was 
tested for t-test and F-test. 
The study indicated that 

1. Study of morale in working performance of Khao Chakan Municipal The study 
indicated that Morale of work performance of Khao Chakan Municipality The overall 
picture is in very high Considered by each side, found that. The highest average is 
Supporting factors And the lowest mean is the incentive factor. The mean score was 
found to be related to colleagues. Compensation and welfare Working condition and 
impact on life Policy and Administration The motivational factors included success in 
work, followed by success in work, recognition in work responsibility Progress and 
growth opportunities. And the job description. 

2. Comparison of Factors Affecting Morale in Work Performance of Khao 
Chakan Municipal Personnel. By personal factors, it was found that Khao Chakan 
Municipal's staffs had different income per month, had different morale in work. The 
statistical significance of .05 is based on the assumptions set The personnel of Khao 
Chakan Municipal who have sex, age, marital status Education There are no differences 
in job morale and job position. At the .05 statistical significance level did not meet the 
assumptions set. 

Keywords : Morale, Civil Servants, Performance
 

บทนํา 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภารกิจและหนาที่หลักคือ การแกปญหาและสนองตอบความตองการ

ของทองถ่ิน เพื่อใหทองถิ่นมีความเจริญกาหนา มีเศรษฐกิจดี มีความเปนอยูที่ดี และสะดวกสบาย ฉะนั้นหนวย
การปกคองทองถิ่นจะตองกําหนดนโยบานใหตรงกับปญหา และความตองการที่แทจริงของทองถิ่น และ
บริหารงานใหบรรลบุวัตถุประสงคและเปาหมายขจองนโยบายที่วางไวทั้งนี้เพื่อใหผลการดําเนงานเปนประโยชน
ตอทองถิ่นอยางแทจริง เมื่อเปนเชนนี้การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีประสิทธิถภาพ 
โดยจะตองมีความพรอมในดานทรัพยากรการบริหาร ทั้งในดานบุคลากรขององคกรปกครองทองถิ่น ในดา น
งบประมาณ ในดวยวัสดุอปกรณ และการจัดการ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (ชนัญธิดา ประโยชริด, 2547) 

ในสวนของเร่ืองขวัญกําลังใจนั้นเปนเร่ืองที่มีความสําคัญทั้งนี้เนื่องจากปจจุบันการบริหารทรัพยากร
มนุษยในทองถ่ินหากบุคลากรมีขวัญและกําลังใจที่ดีจะสงผลใหการปฏิบัติงานท่ีใหบริการประชาชนมีผลดีตามมา
ดวย ดังนั้นสิ่งที่ผูบริหารทุกระดับตองตระหนักคือ การโนมนาวจิตใจผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงานใหเกิดขวัญ
กําลังใจ และมีความสามัคคีในการปฏิบัติงานเพื่อนําองคกรไปสู เปาหมายท่ีวางไว วิธีการที่ผูบริหารจะทําใหเกิด
ความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานอันเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ดีที่สุดก็คือ การสรางขวัญกําลังใจใหแก
ผูปฏิบัติงาน (อภิสรา บุญมาเครือ, 2557) 

 
 


�

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



เทศบาลตําบลเขาฉกรรจเปนหนึ่งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสระแกว  มีโครงสรางการ
แบงสวนราชการออกเปน 5 สวนราชการไดแก สํานักงานปลัดเทศบาล กองคลัง  กองชาง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม และกองการศึกษา มีจํานวนบุคลากรทั้งหมดจํานวน74 คน แบงเปน 1. พนักงานเทศบาล จํานวน 
22 คน 2. ลูกจางประจํา จํานวน 6 คน 3.พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 13 คน และ พนักงานจางทั่วไป 
จํานวน 33 คน ซ่ึงบุคลากรแตละสวนราชการตาง ๆ มีหนาที่ตองใหบริการและอํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชนแตกตางกันไปตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไว จากภารกิจและหนาที่ตาง ๆ ดังกลาวซ่ึงมีเปน
จํานวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับอัตรากําลังที่มีอยู ซึ่งอาจทําใหบุคลากรเทศบาลตําบลเขาฉกรรจมีความเหนื่อยลา 
เกิดความเบื่อหนาย ขาดความกระตือรือรน จนอาจจะทําใหเกิดผลเสียแกทางราชการและประชาชนได ประกอบ
กับเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว ไดคนพบวาบุคลากรมีการขอยายและโอนไปรับราชการที่อื่นมี
จํานวนบอยครั้งตอป นอกจากนี้ยังพบวาบุคลากรของเทศบาลตําบลเขาฉกรรจยังขาดความทุมเทและเต็มใจใน
การทํางาน ซึ่งจากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ 
ประจําปงบประมาณ 2559 ผูทําการสํารวจมีขอเสนอแนะควรจัดใหมีเจาหนาที่ผูใหบริการเพียงพอสําหรับการ
บริการประชาชน และมีการพัฒนาความรูความสามารถใหแกเจาหนาที่เพื่อปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานใหมี
มาตรฐานเนนการปลูกผังใหมีใจบริการกับประชาชน มีอิยาศัยที่ดี มีความกระตือรือรนใสใจและใหบริการอยาง
รวดเร็ว (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 : 65) จึงจําเปนที่จะตองสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรเพื่อจะสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหดียิ่งๆ ขึ้นตอไป 

ผูวิจัยในฐานะผูปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ จึงมีความสนใจใน
การศึกษาเร่ืองขวัญและกําลังใจของบุคลากรเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ เพื่อทราบถึงระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ และนํามาใชในการปฏิบัติงานและเสนอผูบังคับบัญชาในการ
ปรับปรุงพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลเขาฉกรรจใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่เพื่อเกิด
ประโยชนแกทางราชการและประชาชนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ขวัญและกําลังในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎีสองปจจัยของ                 

เฮอรเบิรกกําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัยประกอบดวยปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน มาประยุกตกําหนดเปน
กรอบแนวคิดของการวิจัย ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแกบุคลากรของเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ อําเภอเขา

ฉกรรจ จังหวัดสระแกว จํานวน 74 คน  
เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัยในครั้งนี้เปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว 
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และตําแหนง รวม 7 ขอ  

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ตําบลเขาฉกรรจ 2 ดาน จํานวน 30 ขอ ลักษณะของคําตอบเปนแบบมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ 
(Ratting scale) ตามรูปแบบของลิเคอรท (Likert Scale) (ไพฑูรย โพธิสวาง. 2556 : 339) 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถาม โดยใชคําถามปลายเปดเพื่อแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
ประกอบดวย 2 ขอ คือ ดานปจจัยสุขอนามัย และดานปจจัยจูงใจ 

เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาผูศึกษาทําการลงรหัสแลวนําขอมูลมาบันทึกลงในเครื่อง
คอมพิวเตอรเพ่ือประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปโดยแบงการวิเคราะหไดดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามใชสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive 
Statistics) โดยการหาคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอคําถามเกี่ยวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบล
เขาฉกรรจ ประกอบดวย 2 ดาน โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแกคาเฉลี่ย (μ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)  

เกณฑในการแปลความหมายสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลขวัญและกําลังใจของบุคลากรเทศบาล
ตําบลเขาฉกรรจ อยูในรูปแบบของคะแนนเฉลี่ย แบงออกเปน 5 ระดับโดยการหาความกวางของอันตรภาพชั้น  

1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูปโดยวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค และ
สมมติฐาน ดังนี้1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไป ของกลุมตัวอยางโดยใชคาสถิติ ประกอบดวย การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และรอยละ (Percentage)  

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพสมรส 
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
6. ตําแหนงงาน 
7. ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ขวัญและกําลังในการปฏิบัติงาน 
ปจจัยจูงใจ 
 - ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
 - ความสําเร็จของงาน 
 - การไดรับการยอมรับนบัถือ 
 - ความรับผิดชอบ 

- ความกาวหนาและโอกาสในการเจริญเติบโต 
ปจจัยคํ้าจุน 
 - นโยบายและการบริหาร 
 - ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
 - ความมั่นคงในการทํางาน 
 - คาตอบแทนและสวสัดิการ 
 - สภาพการทาํงานและผลกระทบตอชีวิต 
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2. การวิเคราะหขอมูลระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบล  เขา
ฉกรรจ ใชคารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (μ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) 

3. การวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลและคะแนนท่ี
แตกตางกันของขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษาอาชีพ รายได ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และตําแหนง ใชการทดสอบความแตกตางระหวางกลุมเพศ 
ทดสอบดวยสถิติ t-test (Independent) กลุมอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาอาชีพ รายได 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และตําแหนง โดยใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หาก
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูวิจัยจะทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวย
วิธีการของ แอลเอส ดี (LSD : Least Significant Difference) ตอไป 
 

ผล/สรุปผล 
การศึกษาเรื่อง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ สรุป

ผลการวิจัยไดดังนี้ 
ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเพศชายมากที่สุด มีอายุ

ระหวาง 41 – 50 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานสมรสรายไดระหวาง 20,001 – 30,000 บาท ตําแหนง
พนักงานจางทั่วไป และมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 – 5 ป  

ปจจัยระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ ในภาพรวมอยูใน
ระดับมากเม่ือพิจารณาตามรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานปจจัยค้ําจุน และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
คือดานปจจัยจูงใจ เมื่อพิจารณาเปนรายดานตามลําดับคาคะแนนเฉลี่ย พบวา 

1. ดานปจจัยคํ้าจุน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายดานยอย พบวาอยูดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานคาตอบแทนและสวัสดิการสภาพการทํางานและผลกระทบตอ
ชีวิตนโยบายและการบริหาร และความมั่นคงในการทํางานตามลําดับ 

2. ดานปจจัยจูงใจ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายดานยอย  พบวาอยูดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานความสําเร็จในการทํางาน รองลงมาคือ ความสําเร็จของงานการไดรับการยอมรับนับถือ
ความรับผิดชอบความกาวหนาและโอกาสในการเจริญเติบโต และลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามลําดับ 
 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษา สามารถอภิปรายผลเรียงตามวัตถุประสงคการวิจัย ไดดังน้ี 
1. เพ่ือศึกษาระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ 

จากผลการการศึกษาพบวา ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบล เขาฉกรรจ 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานปจจัยค้ําจุน และ
ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ดานปจจัยจูงใจ ตามลําดับ จึงสามารถอภิปรายผล ไดดงันี้ 

1.1 ดานปจจัยคํ้าจุน 
1.1.1 นโยบายและการบริหารที่ดีผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ หนวยงานของทานตั้งเกณฑการพิจารณาความดีความชอบไว
อยางเปนธรรมและมีขั้นตอนชัดเจนในการประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหารงานในหนวยงานของทานใชหลัก
ธรรมาภิบาล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ หนวยงานของทานมีนโยบายและ
โครงสรางการบริหารจัดการองคการเหมาะสม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
บุคลากรของเทศบาลตําบลเขาฉกรรจมีความรูความเขาใจในนโยบายและโครงสรางการบริหารจัดการของ
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เทศบาลตําบลเขาฉกรรจอยางแทจริงประกอบกับหนวยงานมีการกําหนดนโยบายสงเสริมขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลเขาฉกรรจอยางจริงจัง ทั้งนี้ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศศินัทธ คม
คาย (2558 : 60-61) ศึกษาเรื่อง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลทับมา อําเภอ
เมืองระยองจังหวัดระยองพบวา ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลทับมาดาน
นโยบายการบริหารงานขององคกรอยูในระดับปานกลาง 

1.1.2 ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากัน คือ ทานไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงานจากบุคคลภายใน
หนวยงานทานและเพื่อนรวมงานสามารถใหคําปรึกษาในการแกไขปญหาการทํางานของกันและกันได และเพื่อน
รวมงานมีความเปนกันเองในการทํางาน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ผูบังคับบัญชามีการกํากับดูแลผูใตบังคับบัญชา 
และรวมแกไขปญหาตาง ๆ อยางใกลชิด และไดเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็ น
และขอเสนอแนะในการทํางานทํางานเทาท่ีควร ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ สมโชค ประยูรยวง (2558 
: 57) ศึกษาเร่ือง ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว พบวา ระดับ
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว ในดานการปกครองและการ
ควบคุมบังคับบัญชา อยูในระดับปานกลาง  

1.1.3 ความม่ันคงในการทํางานผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานคิดวาทานจะปฏิบัติงานในหนวยงานนี้จนกวาจะเกษียณอายุ
ราชการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ ทานคิดวางานท่ีทําอยูมีความมั่นคงอยางยิ่งมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ ไดมีคําสั่งมอบหมายงานแตละ
สวนราชการอยางชัดเจน และมีกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมกับภารกิจของหนวยงานจึงทําใหชั่วโมงการทํางานมี
ความเหมาะสมกับภารกิจของงาน สอดคลองกับผลการศึกษาของ สมโชค ประยูรยวง (2558 : 58) ศึกษาเรื่อง 
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว พบวา ระดับขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว ในดานสภาวะการทํางาน อยูในระดับมาก  

1.1.4 คาตอบแทนและสวัสดิการผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
พิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉล่ียสูงสุดเทากัน คือ ทานไดรับเงินเดือนที่เหมาะสมกับปริมาณงานการขอเบิก
สิทธิประโยชนตาง ๆ มีความสะดวกรวดเร็วทานคิดวาสวัสดิการที่ทานไดรับจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในการ
ปฏิบัติหนาที่มีความเหมาะสม และทานไดรับเงินเดือนเพียงพอและเหมาะสมตอการเลี้ยงชีพในปจจุบัน ทั้งนี้
เนื่องจากอัตราเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนตาง ๆ ที่จายใหแกบุคลากรของเทศบาลตําบลเขาฉกรรจตอง
เปนไปตามหลักเกณฑกฎหมายที่กําหนด สอดคลองกับผลการศึกษาของ ฐิติปพิศ โนนสังข (2556 : 43) ศึกษา
เรื่อง ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของนายทหารชั้นประทวนสังกัดจังหวัดทหารบกสระแกวระดับขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวนสังกัดจังหวัดทหารบกสระแกว ในดานคาตอบแทน อยูในระดับมาก 

1.1.5 สภาพการทํางานและผลกระทบตอชีวิต ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่ทํางานของทานมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบ
รอยเหมาะสมกับการปฏิบัติงานหนาที่มีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมา
คือ สถานที่ทํางานทานมีแสงสวางท่ีเพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก หนวยงาน
ของทานมีอุปกรณ และเครื่องมือ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย สถานท่ีทํางานของทานมีก ารถายเท
อากาศ และมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน และหนวยงานของทานมีอุปกรณและเครื่องมือที่เพียงพอตอ
การปฏิบัติงาน ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ ไดความสําคัญกับเรื่องวัสดุอุปกรณที่
ใชในการปฏิบัติงานซึ่งตองมีความทันสมัยเพื่อตอบสนองการใหบริการประชาชนอยางทั่วถึง รวมท้ังอาคาร
สถานท่ีสวนใหญเปนอาคารที่กอสรางใหมและมีความทันสมัยทําใหบุคลากรไดรับความสะดวกสบายในการ


�
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ทํางานมากข้ึน สอดคลองกับผลการศึกษาของ สมโชค ประยูรยวง (2558 : 58) ศึกษาเร่ือง ขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว พบวา ระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว ในดานสภาวะการทํางาน อยูในระดับมาก  

1.2 ดานปจจัยจูงใจ 
1.2.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากพิจารณาเปนราย

ขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานไดรับมอบหมายงานตรงตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของทาน มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ ทานมีอิสระในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย มี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก และ การปฏิบัติงานของทานในปจจุบันไมมีผลกระทบตอ สุขภาพ รางกาย และจิตใจ มี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเนื่องจากเทศบาลตําบลเขาฉกรรจเปนองคกรคอนขาง
เล็ก และบุคลากรใหความรวมมือรวมใจในการทํางานเปนอยางดี สอดคลองกับผลการศึกษาของ สมโชค ประยูร
ยวง (2558 : 58) ศึกษาเร่ืองขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว 
พบวาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดสระแกวมีระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ในดานความสําเร็จ
การทํางานอยูในระดับมาก  

1.2.2 ความสําเร็จของงานผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากพิจารณาเปนรายขอ
พบวามีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากัน คือทานปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จตามกําหนดเวลาทานมีความภูมิใจใน
ผลงานท่ีปฏิบัติและ ทานสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานไดเปนอยางดีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเทศบาลตําบลเขาฉกรรจไดมีการมอบหมายใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานตรงกับความรู
ความสามารถ สอดคลองกับผลการศึกษาของ สมโชค ประยูรยวง (2558 : 59) ศึกษาเร่ือง ขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว พบวา ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว ดานรับผิดชอบในงาน อยูในระดับมาก  

1.2.3 การไดรับการยอมรับนับถือผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก พิจารณา
เปนรายขอพบวามีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากัน คือ ทานไดรับการยอมรับนับถือจากผูบังคับบัญชา  และทานไดรับการ
ยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาเนื่องพนักงานของเทศบาลตําบลเขาฉกรรจมีวัฒนธรรม
องคกรเปนลักษณะถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกันทําใหบุคลากรสวนใหญในองคการคอนขางมีความสนิทสนม
เปนกันเอง สอดคลองกับผลการศึกษาของ วรุตม บริบูรณวิทยา (2558 : 28) ศึกษาเร่ือง ขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภออรัญประเทศจังหวัดสระแกว 
พบวา ระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอ
อรัญประเทศจังหวัดสระแกว ในดานการไดรับความยอมรับนับถืออยูในระดับมาก 

1.2.4 ความรับผิดชอบ ในภาพรวมอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉลี่ยสูงสุด
เทากัน คือทานไดรับความเชื่อถือและไววางใจจากผูบังคับบัญชาใหรับผิดชอบอยางเต็มที่ทานเสียสละและอุทิศ
เวลาในการปฏิบัติงาน และ ทานมีความเต็มใจท่ีจะมีสวนรวมในการพัฒนางานของเทศบาลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเทศบาลตําบลเขาฉกรรจไดมีระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมกับภารกิจหนาที่ รวมท้ัง
มีการมอบหมายภารกิจใหบุคลากรผูปฏิบัติงานตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนง ทําใหบุคลากรได ใชความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ สอดคลองกับผลการศึกษาของ วรุตม บริบูรณวิทยา (2558 : 28) 
ศึกษาเรื่อง ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอ
อรัญประเทศจังหวัดสระแกว พบวา ระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตอําเภออรัญประเทศจังหวัดสระแกว ในดานลักษณะงานอยูในระดับมาก  
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1.2.5 ความกาวหนาและโอกาสในการเจริญเติบโต ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก พิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากัน คือทานไดรับการพิจารณาความดีความชอบตาม
ความสามารถและความต้ังใจการปฏิบัติหนาที่ และทานไดรับการฝกอบรมดานตาง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานเสมอ ท้ังนี้เนื่องจากเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ มีตําแหนงของบุคลากรอยู 4 
ประเภท ซ่ึงแตละประเภทมีการเลื่อนขั้น เล่ือนตําแหนงไดทุกสายงาน สอดคลองกับผลการศึกษาของ  
สมโชค ประยูรยวง (2558 : 59) ศึกษาเรื่อง ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดสระแกว พบวา ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว 
ในดานโอกาสความกาวหนา อยูในระดับมาก  
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ จังหวัด
สระแกว จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

2.1 ดานเพศ ผลการศึกษาพบวา บุคลากรเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ ท่ีมีเพศแตกตางกันมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันหรือไม พบวา บุคลากรเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ ที่เพศแตกตางกัน มีขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะเทศบาลตําบลเขาฉกรรจไดมีระบบบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับภารกิจหนาที่ รวมท้ังการ
มอบหมายงานใหบุคลากรผูปฏิบัติงานตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงและความรูความสามารถ ไมมีการ
แบงแยกเพศ จึงทําใหเพศไมมีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของ อภิสรา บุญมาเครือ (2557 : 78) ศึกษาเรื่อง ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ
เทศบาลเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว พบวาขาราชการเทศบาลเมืองสระแกว จังหวัดสระแกวที่มีเพศแตกตาง
กันมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

2.2 ดานอายุ ผลการศึกษาพบวา บุคลากรเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ ที่มีอายุแตกตางกันมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันหรือไม พบวา บุคลากรเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ ที่อายุแตกตางกัน มีขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะเทศบาลตําบลเขาฉกรรจไดมีระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบทบาทหนาที่ รวมทั้งการ
มอบหมายงานใหบุคลากรผูปฏิบัติงานตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงและความรูความสามารถ จึงทําใหอายุไม
มีผลขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ วรุตม บริบูรณวิทยา (2558 
: 43) ศึกษาเรื่อง ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลในเขต
อําเภออรัญประเทศจังหวัดสระแกว พบวา ขาราชการและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภออรัญ
ประเทศจังหวัดสระแกว ที่มีอายุแตกตางกันมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ไมเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไวและสอดคลองกับผลการศึกษาของ  

2.3 ดานสถานภาพการสมรส ผลการศึกษาพบวา บุคลากรเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ ที่มีสถานการการ
สมรสแตกตางกันมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันหรือไม พบวา บุคลากรเทศบาลตําบลเขา
ฉกรรจ ที่สถานการการสมรสแตกตางกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะเทศบาลตําบลเขาฉกรรจไดมีระบบ
บริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ รวมท้ังการมอบหมายงานใหบุคลากรผูปฏิบัติงานตรงกับมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงและความรูความสามารถ ทําใหบุคลากรไดใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยาง
เต็มที่ จึงทําใหสถานภาพการสมรสไมมีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของ สมโชค ประยูรยวง (2558 : 60) ศึกษาเร่ือง ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดสระแกว พบวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว ที่มีสถานภาพการสมรส
แตกตางกันมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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2.4 ดานระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบวา บุคลากรเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ ที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกันมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันหรือไม พบวา บุคลากรเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ ที่ระดับ
การศึกษาแตกตางกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะเทศบาลตําบลเขาฉกรรจไดมีระบบบริหารจัดการท่ีเหมาะสม
กับบทบาทหนาที่ รวมทั้งการมอบหมายงานใหบุคลากรผูปฏิบัติงานตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงและความรู
ความสามารถ ทําใหบุคลากรไดใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่  จึงทําใหระดับการศึกษา
ไมมีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ อภิสรา บุญมาเครือ 
(2557 : 79) ศึกษาเร่ือง ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการเทศบาลเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
พบวาขาราชการเทศบาลเมืองสระแกว จังหวัดสระแกวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานไมแตกตางกันไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  

2.5 ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน ผลการศึกษาพบวา บุคลากรเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ ที่มีรายไดเฉล่ียตอ
เดือน แตกตางกันมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันหรือไม พบวา บุคลากรเทศบาลตําบลเขา
ฉกรรจ ท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคาครองชีพที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องประกอบกับ
รายไดเชนเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน มีการปรับเพิ่มขึ้นคอนขางชา จึงทําใหบุคลากรที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน
แตกตางกันมีขวัญและกําลังใจแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ อภิสรา บุญมาเครือ (2557 : 80) 
ศึกษาเร่ือง ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการเทศบาลเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว พบวาขาราชการ
เทศบาลเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว ที่มีรายไดแตกตางกันมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน เปนไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

2.6 ดานระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบวา บุคลากรเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ ที่มีระยะเวลา
ปฏิบัติงาน แตกตางกันมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันหรือไม พบวา บุคลากรเทศบาลตําบลเขา
ฉกรรจ ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานแตกตางกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะเทศบาลตําบลเขาฉกรรจไดมีระบบ
บริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ รวมท้ังการมอบหมายงานใหบุคลากรผูปฏิบัติงานตรงกับมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงและความรูความสามารถ ทําใหบุคลากรไดใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยาง
เต็มที่ จึงทําใหระยะเวลาปฏิบัติงานไมมีผลขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของวรุตม บริบูรณวิทยา (2558 : 43) ศึกษาเร่ือง ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและ
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภออรัญประเทศจังหวัดสระแกว พบวา ขาราชการและพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภออรัญประเทศจังหวัดสระแกว ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานแตกตางกันมีขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกันไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  

2.7 ดานตําแหนง ผลการศึกษาพบวา บุคลากรเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ ที่มีตําแหนงแตกตางกันมีขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันหรือไม พบวา บุคลากรเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ ที่มีตําแหนงแตกตาง
กัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสํา คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะเทศบาลตําบลเขาฉกรรจไดมีระบบบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับบทบาท
หนาท่ี รวมท้ังการมอบหมายงานใหบุคลากรผูปฏิบัติงานตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงและความรู
ความสามารถ ทําใหบุคลากรไดใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของ ศศินัทธ คมคาย (2558 : 75) ศึกษาเรื่อง ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลทับมา 
อําเภอเมืองระยองจังหวัดระยองพบวา บุคลากรเทศบาลตําบลทับมาที่มีตําแหนงงานแตกตางกันมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว  
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ผูบริหารควรมอบนโยบายและทิศทางในการบริหารองคกรที่ชัดเจน และมี

การสื่อสารภายในองคใหมีความรูความเขาใจในนโยบายและทิศทางในการบริหารองคกรเพิ่มมากขึ้น  และ
ความสําคัญและมีแนวทางหรือมาตรการในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจเพิ่มมากย่ิงขึ้น รวมถึงการเพิ่ม
สวัสดิการ และลดรายจายใหแกบุคลากรของเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ 

2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ผูบังคับบัญชาควรใหความสนใจและใหความชวยเหลือในการแกไขปญหา
รวมกับผูใตบังคับบัญชาอยางจริงจัง ประกอบกับบุคลากรของเทศบาลตําบลเขาฉกรรจควรศึกษาทําความเขาใจ
ในนโยบายและทิศทางในการบริหารงานองคกรของผูบริหาร และตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

3. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ควรศึกษาในเรื่องปจจัยที่สงผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนๆเพื่อนํามาเปรียบเทียบเปนขอมูลในการปรับปรุงขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ ตอไป 
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การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น : กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลนาหวา 
อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม 
 
People Participation in Community Development of Local : A case study Na Wa Sub-
District Administration Organization, Na Wa District, Nakhon Phanom Privince
 
ผูวิจัย      นัฐพงษ  สุทธิสาร 
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล  
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น : กรณีศึกษา 
องคการบริหารสวนตําบลนาหวา อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม ผูวิจัยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 
376 คน ซึ่งเปน ประชาชนที่อาศัยอยูในองคการบริหารสวนตําบลนาหวา อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ประเภทเลือกตอบ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปทางสถิต ิสถิติที่ใชไดแกความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความสัมพันธ 
โดยการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา 
 1. พื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาหวา  โดยภาพรวม อยูใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับปานกลาง ทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 
ดานการยอมรับแนวความคิดการมีสวนรวมของประชาชน รองลงมาคือ ดานความมีอิสระในการคิดริเริ่มและ
ตัดสินใจของประชาชน สวนดานที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ดานการไดรับการสนับสนุนทรัพยากร 
 2. การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบลนาหวา โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีสวนรวมในระดับปานกลาง ทุกดาน โดยดานที่มี
คาเฉล่ียมากที่สุด คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน สวนดาน
ที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ การมีสวนรวมในการวางแผน 
 3. การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวน
ตําบลนาหวา จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล พบวา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพสมรส 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมพบความแตกตางกัน 
 4. เงื่อนไขพ้ืนฐานการมีสวนรวมของประชาชน ไมมี่ความสัมพันธกับ การมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลนาหวา ทั้งในภาพรวม และรายดาน ทุกดาน 
 
คําสําคัญ : การมีสวนรวม, การพัฒนาทองถิ่น 
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Abstract 
 The purpose of this study was to investigate the People Participation in 
Community Development of Local : A case study Na Wa Sub-District Administration 
Organization, Na Wa District, Nakhon Phanom Privince. A sample of 376 people who 
lived in the Na Wa Sub-District Administration Organization, Na Wa District, Nakhon 
Phanom Privince. The instrument used for collecting data was a questionnaire. Statistics 
used to analyze data were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one-
way ANOVA and Pearson’s product moment correlation coefficient. The findings of 
study were as follows: 
 1. The basic level of public participation in the Na Wa Sub-District 
Administration Organization, Na Wa District, Nakhon Phanom Privince. As a whole was 
at a moderate level. When considering each aspect, it was found that there was a 
moderate level of participation at every level. The most significant aspect was the 
acceptance of the concept of participation. The second was the freedom of thinking. 
People's Initiatives and Decisions The lowest mean of all was support.
 2. Public Participation in Local Development Of the Na Wa Sub-District 
Administration Organization, Na Wa District, Nakhon Phanom Privince. The overall 
picture was moderate. When considering each aspect, it was found that the participation 
was moderate. On the other hand, the most significant aspect was participation in 
decision making, followed by participation in benefits. The least mean side is 
participation in planning.
 3. Comparison of levels of public participation in local development. Of the Na 
Wa Sub-District Administration Organization, Na Wa District, Nakhon Phanom Privince 
In terms of personal characteristics, age, education level, occupation and marital status 
were statistically different at the .05 level. However, the average income per month was 
not significantly different. 
 4. Basic terms of public participation No relationship with Public Participation in 
Local Development Of the Na Wa Sub-District Administration Organization, Na Wa 
District, Nakhon Phanom Privince. as a whole and each aspect.

Key Woed (S) : Participation. Development of Local
 

บทนํา 
 องคการบริหารสวนตําบลในปจจุบันดําเนินการตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ซ่ึงมีสาระสําคัญคือ ท่ีมาของคณะผูบริหารหรือผูบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบล จากเดิมมาจากมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล แตตามกฎหมายใหมนี้ใหมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เพ่ือใหเหมือนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทอ่ืน ๆ ทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภทของไทยในปจจุบันมีผูบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งสิ้น  
(ชวลิต สละ, 2556, หนา 135) องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวน
ทองถ่ินโดยราษฎรเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลและเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลจาก
ประชาชนโดยตรง มีหนาที่ในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และอํานาจหนาที่อื่น ๆ
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว (วันวิสาข หนาดคา, 2559, หนา 97) 
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 การมีสวนรวมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหัวใจของการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย ในขณะท่ีการปกครองในระดับทองถิ่นไดใหความสําคัญเก่ียวกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในทุกข้ันตอน ของการบริหารจัดการบริการสาธารณะของทองถิ่น ซ่ึงประชาชนนั้นมีสวนรวมมากขึ้น
จากการท่ีประเทศไทยมีการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและมีชองทางใหประชาชนไดมีโอกาสในการมีสวนรวม
มากข้ึนไมวาการเลือกต้ังและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่นําเอาแนวคิดธรรมาภิ
บาลมาใชมีสวนสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนถือเปนหลักสากลท่ี
อารยประเทศใหความสําคัญและเปนประเด็นหลักที่สังคมไทยใหความสนใจเพื่อพัฒนาการเมืองเขาสูระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
 องคการบริหารสวนตําบลนาหวา อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของจังหวัด
นครพนม มีประชากรทั้งสิ้น 6,376 คน ประกอบดวย 10 หมูบาน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพการทํานา 
ทําสวน รับจาง เลี้ยงสัตว คาขาย ฯลฯ ที่ผานมาองคการบริหารสวนตําบลนาหวาเองไดเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ไมวาจะเปนการวางแผนพัฒนาการแตงตั้ง
ผูแทนประชาคมรวมเปนคณะกรรมการในการจัดทําแผนพัฒนาและกําหนดประเด็นหลักของการพัฒนาวา ตอง
สอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของประชาคมและชุมชน แตจากขอมูลเชิงประจักษพบวา ประชาชนใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลนาหวา ยังใหความสนใจและความรวมมือหรือมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาและ
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับคอนขางนอย เชน การรวมประชุมประชาคมหมูบาน
เพื่อรับรูปญหาและความตองการของหมูบาน ผูเขารวมประชุมประชาคมสวนใหญจะเปนผูมีอายุมาก ไมสามารถ
ใหขอมูล ขอเสนอแนะแกองคการบริการสวนตําบลไดตามวัตถุประสงค สวนประชาชนกลุมเปาหมาย ตอง
ประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัว จึงไมไดเขารวมในการทําประชาคมในแตละครั้งสงผลกระทบตอการกําหนด
นโยบายและการตัดสินใจ เปนผลใหการดําเนินงานตาง ๆ นั้นไมตรงกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
การดําเนินงานไมมีประสิทธิภาพไมมีความคุมคาเทาที่ควรกอใหเกิดความลาชา  และความลมเหลวในการ
ดําเนินงาน หลังจากทําแผนพัฒนาแลว ประชาชนไมไดติดตามวาองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการตาม
ความตองการของตนมากนอยเพียงใด นอกจากนี้ยังขาดการรวมกลุมในการบริหารโครงการกิจกรรมตางๆ ขาด
การรับรูในเนื้อหา วัตถุประสงค และวิธีการดําเนินโครงการอยางชัดเจน ทําใหการดาํเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลนาหวาไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรจะเปน 
 ดังท่ีไดกลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 
: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลนาหวา อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม เนื่องจากการมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนทั้งเปาหมายและวิธีการของการพัฒนาทองถิ่นใน การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
โครงการพัฒนาทองถิ่นตาง ๆ ลวนตองอาศัยการเขามามีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาทุกขั้นตอน 
โดยตระหนักดีวา การมีสวนรวมของ ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นเปนสิ่งที่จําเปนในการประสานโครงการ
พัฒนาตาง ๆ ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดมากที่สุด  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับเงื่อนไขพื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาหวา 
อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม 
 2. เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลนา
หวา อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม อยูในระดับใด 
 3. เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวน
ตําบลนาหวา อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล 
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 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางเงื่อนไขพื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชน กับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลนาหวา อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม 
 

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
 การวิจัย การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น : กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลนาหวา 
อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม ผูวิจัยไดนํา แนวคิดเกี่ยวกับ เง่ือนไขพื้นฐานของการมีสวนรวมของประชาชน 
ของ united Nations (1981) และแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนของการมีสวนรวมตามทัศนะของ จินตวีร  เกษมศุข 
(2554, หนา 3 – 4) มาประยุกต บูรณาการเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย รายละเอียดดังภาพท่ี 1 
   ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัย ในคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยกําหนดรายละเอียดตาง ๆ 
เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้   
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในวิจัย ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในองคการบริหารสวนตําบลนาหวา อําเภอนาหวา 
จังหวัดนครพนม จํานวน 6,376 คน 
 กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในองคการบริหารสวนตําบลนาหวา อําเภอนา
หวา จังหวัดนครพนม จํานวน 376 คน การหาขนาดของกลุมตัวอยางใชวิธีการคํานวณจากสูตรของยามาเน 
(Yamane,1973, p.127 อางถึงใน อรุณ จิรวัฒนกุล, 2557, หนา 26) และจะทําการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ 
(Stratified Sampling)  
 
 

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่น 
 1. การมีสวนรวมของในการตัดสินใจ 
 2. การมีสวนรวมในการวางแผน 
 3. การมีสวนรวมในการดําเนนิงาน 
 4. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
 5. การมีสวนรวมในการติดตาม 
ประเมินผล 

เง่ือนไขพื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชน 
1. การยอมรับแนวความคิดการมีสวนรวม
ของประชาชน 
2. เงื่อนไขพื้นฐานดานองคกรภาคประชาชน 
3. ความมีอิสระในการคิดริเริ่มและตัดสนิใจ
ของประชาชน 
4. ขาวสารและความรูใหม  
5. การไดรับการสนบัสนุนทรัพยากร  

คุณลักษณะสวนบุคคล 
 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. สถานภาพ 
 4. ระดับการศึกษา 
 5. อาชีพ 
 6. รายได 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิด 
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ  อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขพื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชน ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลนาหวา อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม โดยแบงระดับเง่ือนไขพื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชน 
เปนมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท (Likert Scale)  
 ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหาร
สวนตําบลนาหวา อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม โดยแบงระดับความคิดเห็นมาตราสวนประมาณคา ตาม
วิธีการลิเคอรท (Likert Scale)  
 ตอนท่ี 4 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาการมีสวน
รวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลนาหวา  อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม 
ลักษณะแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended Form) 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เพื่อใหเครื่องมือในการวิจัยมีคุณภาพและประสิทธิผล มีความสอดคลองกับกรอบแนวคิดของการวิจัย
มากที่สุด ผูวิจัยจึงดําเนินการสรางเคร่ืองมือตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
 1. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับสารนิพนธ แลวนํามาเปนกรอบแนวคิด
ในการสรางแบบสอบถาม  
 2. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมาเสนอที่ปรึกษาสารนิพนธ  เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไขให
เหมาะสม แลวผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะ เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 
 3. แกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวเสนอตอประธานคณะกรรมการที่
ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อนําไปทดลองใชและหาคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี้   
    3.1 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขต
อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ฉบับ 
   3.2 นําคาที่ไดมาทําการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) กําหนดคาความเชื่อมั่นไมต่ํากวา 
0.70 โดยไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามภาพรวมท้ัง เทากับ .852 
 4. นําแบบสอบถามดังกลาว ทําการปรับปรุงเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปใชเก็บรวบรวม
ขอมูลตอไป   
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การศึกษาคร้ังนี้เพื่อใหขอมูลครบถวนทุกดานผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยขอนําหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงนายกองคการบริหารสวน
ตําบลนาหวา อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม เพ่ือขอความอนุเคราะหในการแจกแบบสอบถาม  
 2. นําหนังสือรับรองและแนะนําตัวผูวิจัย เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากประชาชนที่
อาศัยอยูในองคการบริหารสวนตําบลนาหวา อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม จํานวน 376 คน 
 3. ผูวิจัยแนะนําตัวเอง พรอมชี้แจงวัตถุประสงคการศึกษา เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล แจกแบบสอบถาม และอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ไมเขาใจ 
 4. ผูวิจัยติดตามขอรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 
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 5. เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางแลว นํามาตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของ
ขอมูลแลวนําไปดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยตอไป 
การวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูลโดยดําเนินการดังนี้ 
 1. นําแบบสอบถามที่รวบรวมไดตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง 
 2. นําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณแลวลงรหัส (coding form) 
 3. นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแลว มาบันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือประมวลผลขอมูลที่ไดจัดเก็บ
และคํานวณหาคาทางสถิติแลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อตอบคําถามวิจัยและวัตถุประสงคที่ตั้งไว  โดยนําเสนอ
ผลในรูปแบบตารางประกอบความเรียงและนําผลการศึกษาที่วิเคราะหไดมาสรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและ
เขียนขอเสนอแนะ 
สถิติที่ใชในการวิจัย 
 1. สถิติพื้นฐาน ประกอบดวย คาความถี่ (Frequencies) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) ชนิดการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูวิจัยจะทําการทดสอบความ
แตกตางรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe, s test) การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson 
Product Moment Correla- tion Coefficient) และการวิเคราะหโดยการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1. พื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาหวา อําเภอนาหวา จังหวัด
นครพนม โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.03) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา มีพื้นฐานการมีสวน
รวมอยูในระดับปานกลาง ทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการยอมรับแนวความคิดการมีสวนรวม
ของประชาชน ( X  = 3.26) รองลงมาคือ ดานความมีอิสระในการคิดริเริ่มและตัดสินใจของประชาชน ( X  = 3.12) 
สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการไดรับการสนับสนุนทรัพยากร ( X  = 2.82) 
 2. การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลนาหวา อําเภอนา
หวา จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.90) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีสวนรวม
ในระดับปานกลาง ทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ( X  = 2.95) 
รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ( X  = 2.94) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การมีสวน
รวมในการวางแผน ( X  = 2.84) 
 3. การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวน
ตําบลนาหวา อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
  3.1 จําแนกตามคุณลักษณะดานเพศ พบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลนาหวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 
ดาน คือ 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ 2) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน และมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .00 จํานวน 1 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ สวนระดับ
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลนาหวา  ในภาพรวม มีความ
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชาย มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นมากกวาเพศหญิง 
  3.2 จําแนกตามคุณลักษณะดานอายุ พบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลนาหวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 3 
ดาน คือ 1) การมีสวนรวมในการวางแผน 2) การมีสวนรวมในการดําเนินการ 3) การมีสวนรวมในการติดตาม
ตรวจสอบ สวนระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลนาหวา ใน
ภาพรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.3 จําแนกตามคุณลักษณะดานระดับการศึกษา พบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลนาหวา ทั้งในภาพรวม และรายดาน ทุกดาน มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .00 
  3.4 จําแนกตามคุณลักษณะดานอาชีพ พบวา แนวโนมของพฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลนาหวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จํานวน 2 ดาน คือ 1) ดานการมีสวนรวมในการวางแผน 2) ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 1 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .00 จํานวน 1 ดาน คือดานการมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ 
สวนระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลนาหวา ในภาพรวม มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.5 จําแนกตามคุณลักษณะดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลนาหวา ทั้งในภาพรวม และรายดาน ทุกดาน ไม
แตกตางกัน 
 4. เงื่อนไขพื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชนในภาพรวม (X) ไมมี่ความสัมพันธกับ การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น ในภาพรวม (Y) ขององคการบริหารสวนตําบลนาหวา อําเภอนาหวา จังหวัด
นครพนม เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวาง เงื่อนไขพื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชนในภาพรวม (X) กับ
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น เปนรายดาน พบวา ไมมีความสัมพันธกัน ทุกดาน เมื่อ
พิจารณาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน ในภาพรวม (Y) กับเงื่อนไข
พื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชน เปนรายดาน พบวา ไมมีความสัมพันธกัน ทุกดาน 
 

อภิปรายผล 
 1. จากผลการวิจัย พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวน
ตําบลนาหวา อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา           
มีสวนรวมในระดับปานกลาง ทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ รองลงมา
คือ การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การมีสวนรวมในการวางแผน  
 ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ลัดดาวรรณ นนปะติ (2558, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา 
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  : กรณีศึกษาองคการ
บริหารสวนตําบลวัดละมุด อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวาระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนใน การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐปราย สินชัย
คุณานนต (2554, บทคัดยอ) ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตําบลสานตม อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย พบวา การมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับปานกลางไดคาความ
เชื่อมั่นเทากัน เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา การมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับปานกลาง ลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย คือดานรับผลประโยชนจากการพัฒนาและดานการริเริ่มการพัฒนา และมีความสวนรวมใน
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ระดับนอยจํานวน 3 ดาน เรียงดับคาเฉลี่ยจากนอยไปหามากคือ ดานการวางแผนพัฒนา ดานดําเนินการพัฒนา 
และดานการติดตามและประเมินผล สอดคลองกับงานวิจัยของ บันเทิง ผลอําพันธุ (2556) ไดทําการศึกษา การมี
สวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของทองถิ่น ในเขตองคการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
คลองนารายณ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบวา ภาพรวมมีสวนรวมระดับปานกลาง  
 2. จากผลการวิจัย พบวา ผลการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 
ขององคการบริหารสวนตําบลนาหวา จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล พบวา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และสถานภาพสมรส แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตรายไดเฉล่ียตอเดือนไมพบความ
แตกตางกัน ผลการวิจัยในคร้ังนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ กัญรยาณีย กาฬภักดี (2557, บทคัดยอ)              
ไดทําการศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนบานไมรูด ตําบลไมรูด อําเภอคลองใหญ 
จังหวัดตราด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาประชาชนท่ีมีเพศ ระดับการศึกษาและอาชีพ ตางกัน การมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนบานไมรูด ตําบลไมรูด อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนประชาชนท่ีมีอายุ ตางกัน การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนชุมชนบานไมรูด ตําบลไมรูด อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ 
บันเทิง ผลอําพันธุ (2556) ไดทําการศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการท่ีดีของทองถิ่น            
ในเขตองคการบริหารองคการบริหารสวนตําบลคลองนารายณ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบวา 
การเปรียบเทียบตามตัวแปรพ้ืนฐานก็จะพบวาตัวแปรที่มีผลตอการมีสวนรมของประชาชนแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที ระดับ .05 ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส และการศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ             
สุนิสา สมศรี (2554, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน
ของเทศบาลตําบลโคกพุทรา อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอางทอง ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษา มีผลทําใหการ
มีสวนรวมของประชาชนแตกตางกัน สวนอาชีพและรายไดนั้น ไมมีผลทําใหการมีสวนรวมของประชาชนแตกตาง
กัน ทางดานปจจัยทางภูมิศาสตรพบวา ระยะทางจากหมูบานมาถึงที่ทําการของเทศบาลตําบล มีผลทําใหการมี
สวนรวมของประชาชนแตกตางกัน  
 3. จากผลการวิจัย พบวา เงื่อนไขพื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชนในภาพรวม (X) ไมมี่
ความสัมพันธกับ การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น ในภาพรวม (Y) ขององคการบริหารสวน
ตําบลนาหวา อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวาง เงื่อนไขพื้นฐานการมีสวนรวม
ของประชาชนในภาพรวม (X) กับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น เปนรายดาน พบวา ไมมี
ความสัมพันธกัน ทุกดาน เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 
ในภาพรวม (Y) กับเงื่อนไขพื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชน เปนรายดาน พบวา ไมมีความสัมพันธกัน ทุก
ดาน ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะการที่ประชาชนท่ีอาศัยอยูในองคการบริหารสวนตําบลนาหวา  อําเภอนาหวา 
จังหวัดนครพนม จะเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ไมไดขึ้นอยูกับพื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชนแต
ขึ้นอยูกับปจจัยหลาย ๆ อยาง เชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วรวุฒิ พละ
บุตร (2548, หนา 7) ไดสรุปปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนไว 11 ประการ ดังนี้ 1) ตอง
สอดคลองและคลายคลึงกับความเชื่อพื้นฐานของบุคคลและกลุมบุคคล 2) ตองสอดคลองกับมาตรฐานคุณคาของ
บุคคลและกลุมบุคคล 3) ตองสงเสริมปกปองและรักษาเปาหมายของบุคคลและกลุมบุคคล 4) ประสบการณที่
ผิดปกติธรรมดา พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุมบุคคลบางครั้งมีรากฐานมาจากประสบการณที่ผิดปกติธรรมดา    
5) ความคาดหมาย บุคคลและกลุมบุคคลจะประพฤติตามแบบท่ีตนคาดหมายวาจะตองประพฤติในสถานการณ
เชนนั้น ทั้งยังชอบปฏิบัติตอผูอื่นในลักษณะที่ตนคาดหวังจากผูอื่นดวยเชนกัน 6) การมองแตตัวเองบุคคลมักจะ
ทําสิ่งตางๆ ดวยความรูสึกวาตนถูกบังคับใหทํา 7) การบีบบังคับบุคคลและกลุมบุคคลมักจะทําส่ิงตาง ๆ ดวย
ความรูสึกวาตนถูกบังคับใหทํา 8) นิสัยและประเพณีบุคคลและกลุมบุคคลมักจะมักจะทําสิ่งตาง ๆ ซึ่งเรามีนิสัย
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ชอบกระทําเมื่ออยูในสถานการณนั้นๆ 9) โอกาสบุคคลและกลุมบุคคลมักจะเขามามีสวนรวมในรูปแบบการ
ปฏิบัติของสังคมโดยเฉพาะในทางที่เกี่ยวของกับจํานวนและชนิดของโอกาส ซึ่งโครงสรางของสังคมเอื้ออํานวย
เขามามีสวนรวมกันในการกระทําเชนนั้นเทาที่พวกเขาไดรับรูมา 10) ความสามารถบุคคลและกลุมบุคคลมักจะ
เขามามีสวนรวมกันในกิจกรรมบางอยางท่ีตนเห็นวาสามารถทําในส่ิงที่ตองการใหเขาทําในสถานการณเชนนั้น  
11) การสนับสนุนบุคคลและกลุมบุคคลมักจะเร่ิมปฏิบัติเมื่อเขารูสึกวาเขาไดรับการสนับสนุนที่ดีพอใหกระทํา
การเชนนั้น และสอดคลองกับงานวิจัยของ ปณณทัต นอขุนทด (2556, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ปจจัยที่มีผล
ตอการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณี ศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา พบวาปจจัยดานสวนงานท่ีปฏิบัติ ความรูความเขาใจในการวางแผนงาน และ
ภาวะความเปนผูนํา มีผลตอการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการวางแผน บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ วิธีปฏิบัติงาน ประเมินผล และภาวะผูนํา สวนในปจจัยอื่น ๆ ไมมีผลตอการบริหาร
จัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตอยางใด 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 
 1. องคการบริหารสวนตําบลนาหวา ควรสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนไดมีสวนรวม แกไขปญหาและ
สรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 
 2. องคการบริหารสวนตําบลนาหวา ควรสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการคัดเลือก
ผูแทนประชาคมที่มีความรูความสามารถ เพื่อมาเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
 3. องคการบริหารสวนตําบลนาหวา ควรสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการคัดเลือก
โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาตําบล 
 4. องคการบริหารสวนตําบลนาหวา ควรสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดมีสวนรวมในการกําหนด
เกณฑการประเมินผลงาน/โครงการขององคการบริหารสวนตําบล 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรทําการศึกษาในเรื่องบริบทหรือปจจัยดานอื่น ๆ เชนปจจัยดานสังคม ปจจัยดานเศรษฐกิจ มา
เปรียบเทียบ เพือ่จะเปนประโยชนในการบริหารองคการบริหารสวนตําบลใหตรงกับความตองการของประชาชน
อยางแทจริง  
 2. ควรศึกษารูปแบบและแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น ของ
องคการบริหารสวนตําบลนาหวา อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม 
 3. ควรศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน ของ
องคการบริหารสวนตําบลนาหวา อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม 
 4. ควรทําการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น ในพ้ืนที่อื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบ
การมีสวนรวมของประชาชนระหวางองคการบริหารสวนตําบลตาง ๆ 
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ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลคําเข่ือนแกว อําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
Problems and obstacles in practice duty about prevent And Mitigation of the local 
government : Case study Sub-district Administration Organization Kham Khuean 
Kaeo Sirindhorn District Ubon Ratchathani province
 
ผูวิจัย    บรรจง  ภูรักษา  

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัสพงษ  คลังกร 
   ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา : องคการบริหารสวนตําบลคําเขื่อนแกว อําเภอ
สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก 
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลคําเขื่อนแกวทุกคน จํานวน 130 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมี      
3 ตอน โดยคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของการทดสอบแบบสอบถามทั้งชุดเปนคาแอลฟา .93 ในการ
วิเคราะหขอมูลจะทําการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร คํานวณหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คา t - test และคา F – test  

 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของบุคลากรตอปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก ( X = 4.30) เม่ือพิจารณา
รายดานพบวาดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ดานบทบาทและภารกิจของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ( X  = 4.34) สวนดานที่
มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ดานขีดความสามารถของหนวยงานท่ีปฏิบัติ ( X = 4.21)  
 2. การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกตามเพศ  อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สถานภาพในองคการบริหารสวนตําบล พบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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Abstract 
 This research aims to Study problems and obstacles in performing duties. On the 
prevention and mitigation. Local government organization case study: Kham Khao 
Khanom Subdistrict Administrative Organization, Sirindhorn District, Ubon Ratchathani 
Province. by classified by personal information. Population and sample used in research. 
Include The personnel of the Kham Kham Kaeo Administration Organization 130 of 
them. The tool used is a questionnaire with 3 episodes. By value of confidence The 
reliability of the whole questionnaire test is alpha .93. In data analysis, it is processed by 
computer. Calculate frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test.
Conclusions 
 1. Opinions of personnel per problems and obstacles in duty prevention and 
mitigation of Local government organizations. overall and individually, at a high level.
(= 4.30). on the other hand, it was found that the highest mean The role and mission of 
the relevant agencies (= 4.34), while the least mean side was the competency of the 
agency (= 4.2)

 2. Comparison of opinion differences per problems and obstacles in duty 
prevention and mitigation of Local government organizations. classified by sex, age, 
education duration the status of subdistrict administrative organizations found that the 
opinions were not significantly different. 

Key word : Problems and obstacles / practice duty about prevent And Mitigation
 

บทนํา 
องคการบริหารสวนตําบลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน หนวยงานของรัฐที่อยูใกลชิดกับ

ประชาชน จึงเปนองคกรหลักที่สําคัญซึ่งมีอํานาจหนาที่โดยตรงในการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย และอุบัติภัย
ตางๆ เหลานั้น ตองดําเนินการบริหารจัดการอุบัติภัยและสาธารณภัยในเชิงรุกโดยมุงเนนการปองกันบรรเทาควบคู
กับการกูภัย และชวยเหลือฟนฟูบูรณะเพ่ือไมใหเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน หรือลดการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพยสิน ซึ่งการดําเนินการตามหนาที่ดังกลาวจะตองมีความพรอมอยางเต็มที่ แตการจัดการก็ยังคงมีปญหา
อุปสรรคในทางการปฏิบัติ ทั้งนี้เนื่องจากระบบการจัดการมีความเกี่ยวของกับปจจัยตางๆ มากมายที่สงผลตอ
ความสําเร็จและความลมเหลวในการปฏิบัติงาน ปญหาการจัดการสาธารณภัยที่สําคัญหลายประการ ก็คือ กฎหมาย
ลาสมัยและไมสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิผล ปญหาดานบทบาทและภารกิจของหนวยงานที่เก่ียวของ 
ปญหาดานขีดความสามารถของหนวยงานปฏิบัติ ปญหาดานการบริหารจัดการการปองกันสาธารณภัย และปญหา
ดานงบประมาณ เปนตน ปญหาและอุปสรรคดังกลาว ทําใหการปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไมมีประสิทธิภาพ สงผลกระทบโดยตรงตอความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพจะเปนการชวยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใหนอยที่สุด  

ดังนั้น ผูวิจัยซึ่งเปนบุคลากรขององกรปกครองสวนทองถ่ินสังกัดองคการบริหารสวนตําบลคําเขื่อน
แกว อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติงานและเก่ียวของกับงานดานปองกันและบรรเทาสารณภัยโดยตรง 
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงประสทิธิภาพการปฏิบัติหนาที่ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของกร
ปกครองสวนทองถิ่น และจะศึกษาเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลคําเขื่อนแกว อําเภอตระสินรินธร เพ่ือให
ทราบถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่ทําใหงานดานนี้ขององคการบริหารสวนตําบลคําเขื่อนแกว อําเภอสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานีไมพัฒนาและเจริญกาวหนาไปเทาที่ควรและนําผลการศึกษาที่ไดไปเปนแนวทางในการ
เสนอแนะเพื่อปรับปรุงใหสามารถปฏิบัติหนาทีก่ารปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นเก่ียวของกับความปลอดภัยของประชาชน  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลคําเขื่อนแกว อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอปญหาและ 
อุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น : กรณีศึกษา
องคการบริหารสวนตําบลคําเขื่อนแกว อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยจําแนกตามขอมูลพื้นฐานสวน
บุคคล 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และประมวลความคิด กําหนดเปนกรอบการวิจัย ดังนี้ 
   ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม  
 
       
         
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ขอบเขตของเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่การปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา : องคการบริหารสวนตําบล คําเขื่อนแกว 
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยศึกษาสภาพปญหา 4 ดาน คือ 1) ดานบทบาทและภารกิจของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ 2) ดานขีดความสามารถของหนวยงานปฏิบัติ 3) ดานการบริหารจัดการการปองกันสาธารณภัย      
4) ดานงบประมาณ  

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรของ อบต. ขาราชการทางการเมือง

ของ อบต. ผูนําทองถิ่น (กํานัน สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน) ขององคการบริหารสวนตําบลคํา
เข่ือนแกวอําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ทุกคน จํานวน 130 คน  
 3. ตัวแปรศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ แบงเปน ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษาระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน สถานภาพ   
 

ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. การศึกษา 
4. ระยะเวลาในการปฏบิัติงาน 
5. สถานภาพ 
 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏบิัติหนาที่การ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 4 ดาน  
 1. ดานบทบาทและภารกิจของ หนวยงานที่
เก่ียวของ  
 2. ดานขีดความสามารถของหนวยงานปฏิบัติ 
 3. ดานการบริหารจัดการการปองกันสาธารณภัย  
 4. ดานงบประมาณ 
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  ตัวแปรตาม ไดแก ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ีการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 ดาน 
คือ ดานบทบาท และภารกิจของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ดานขีดความสามารถของหนวยงานปฏิบัติ ดานการ
บริหารจัดการการปองกันสาธารณภัย ดานงบประมาณ  
  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีศึกษา : องคการบริหารสวนตําบลคําเขื่อนแกว อําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี เปนการวิจัยเชิงสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรของ อบต. ขาราชการทางการเมือง
ของ อบต. ผูนําหมูบาน (กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน) ขององคการบริหารสวนตําบลคําเข่ือนแกวอําเภอสิ
รินธร จังหวัดอุบลราชธานี ทุกคน จํานวน 130 คน  
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง เพ่ือสอบถามปญหา 
และอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กรณีศึกษา : องคการบริหารสวนตําบลคําเข่ือนแกว อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  โดยแบงแบบสอบถาม
ออกเปน 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) สอบถามขอมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
สถานภาพ ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 5 ขอ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จากกรอบแนวคิด 
4 ดานประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 30 ขอ จําแนกตามรายดาน ดังนี้  
  1. ดานบทบาทและภารกิจของหนวยงานท่ีเก่ียวของ จํานวน 12 ขอ 
   2. ดานขีดความสามารถของหนวยงานปฏิบัติ จํานวน 7 ขอ 
   3. ดานการบริหารจัดการการปองกันสาธารณภัย จํานวน 8 ขอ 
   4. ดานงบประมาณ จํานวน 3 ขอ 
  แบบสอบถามมีลักษณะเปนคําถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
ตามแบบของ Likert – type Scale คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ซึ่งไดกําหนดเกณฑการให
คะแนน ดังนี้ 
   ระดับปญหา   คะแนน 
   มีปญหามากที่สุด    5 
   มีปญหามาก     4 
   มีปญหาปานกลาง     3 
   มีปญหานอย       2 
   มีปญหานอยที่สุด     1 
   ไมมีปญหา      0 
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา : องคการบริหารสวนตําบลคําเขื่อนแกว 
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ
สถานภาพในองคการบริหารสวนตําบล ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรของ 
อบต. ขาราชการทางการเมืองของ อบต. ผูนําหมูบาน (กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน) ขององคการบริหาร
สวนตําบลคําเขือนแกวอําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ทุกคน จํานวน 130 คน โดยการสุมตัวอยางดวยวิธีสุม
อยางงาย เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมี 3 ตอน โดยคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของการทดสอบ
แบบสอบถามทั้งชุดเปนคาแอลฟา .93 ในการวิเคราะหขอมูลจะทําการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร คํานวณหา
คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา t - test และคา F – test  
 

อภิปรายผล 
1. ความคิดเห็นตอปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา : องคการบริหารสวนตําบลคําเข่ือนแกว อําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นคือ ดานบทบาทและภารกิจของ
หนวยงานที่ สอดคลองกับงานวิจัยของ ภุชงค เสนานุช (2543 : 56-57) ไดศึกษาการวิเคราะหปญหาและ
นโยบายดานการจัดการสาธารณภัยในประเทศไทยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. วิเคราะหสถานการณและแนวโนมการ
เกิดสาธารณภัย 2. วิเคราะหนโยบายและแนวทางปองกันแกไขปญหาสาธารณภัย และ 3. ศึกษาบทบาทและ
วิธีการทํางานขององคกรท่ีเก่ียวของกับการจัดการสาธารณภัย การศึกษาครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงวิเคราะหเอกสาร
เนนสาธารณภัยที่เกิดข้ึนคือ วาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย เฉพาะท่ีเกิดขึ้นในชวงป พ.ศ.2530 - 2540            
ผลการศึกษาพบวา 
   1.1 ในรอบทศวรรษที่ผานมาสาธารณภัยทั้งวาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย ไดสรางความ
เสียหายตอชีวิต ทรัพยสินตลอดจนระบบเศรษฐกิจตองเสียงบประมาณเพ่ือชวยเหลือ และฟนฟูเปนจํานวน
มหาศาล และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องทุกป 
   1.2 นโยบายการจัดสาธารณภัย แมนวาจะเกิดสาธารณภัยรุนแรงบอยครั้ง รัฐบาลแตละคณะก็
ไมคอยไดใหความสําคัญเทาใดนัก นอกจากนี้ในแผนการพัฒนาประเทศก็ไมมีการวางแผนไวชัดเจน สวนใหญจะให
ความสําคัญในดานการสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัยภายหลังเกิดภัยเทานั้นและเพิ่งจะมีการเปลี่ยนแนวคิดมา
เปนการเตือนภัย การปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย และเนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการชวยเหลือ
ฟนฟูควบคูไปดวยกันในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) 
   1.3 องคกรที่มีบทบาทในการจัดการสาธารณภัยมีอยูดวยกัน 3 ลักษณะ คือ องคกรที่มีอํานาจ
ตามกฎหมาย องคกรที่ตั้งข้ึนเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติงานในขณะเกิดสาธารณภัย และองคกรภาคเอกชน ที่สําคัญ
องคกรเหลานี้ยังขาดการประสานงานอยางเปนระบบท้ังในระดับนโยบายและการปฏิบัติ 
 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งน้ี 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยความปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา : องคการบริหารสวนตําบลคําเขื่อนแกว อําเภอ
สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยจูงใจที่จะนําไปสูการพัฒนาตนเอง ดังตอไปนี้ 
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 1. จากการศึกษาวิจัยพบวายังประสบปญหาในดานการขาดแคลนบุคลากรและบุคลากรยังขาดความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลคําเข่ือนแกว จึงควรมีการเรงพัฒนาบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพในการใหบริการ ท้ังการพัฒนาความรูและเพิ่มจํานวนบุคลากรใหเพียงพอต อการใหบริการแก
ผูประสบภัยรวมถึงการอบรมเพ่ิมพูนทักษะความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจงานปองกันบรรเทา
สาธารณภัย 
 2. องคการบริหารสวนตําบลคําเข่ือนแกว ควรจัดฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
ใหมีความรูความเขาใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เร่ืองการบริหาร
จัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐานราก เร่ืองอุตุนิยมวิทยากับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่ืองการ
ปฐมพยาบาลและเคลื่อนยายผูประสบภัย เรื่องการชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย เพื่อเปนการเสริม
ความรูความสามารถในการนําความรูที่ไดไปปฏิบัติงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยตอไป 
 3. จากการศึกษาวิจัยพบวา องคการบริหารสวนตําบลคําเขื่อนแกว ยังประสบปญหาในเรื่อง
งบประมาณในการจัดฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนไมเพียงพอ จึงควรพิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมในการจัดฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนครั้งตอไป 
 องคการบริหารสวนตําบลคําเข่ือนแกว ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือกอสราง/ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีตั้งเปนสํานักงานศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เพ่ือรองรับภารกิจงานปองกันบรรเทาสาธารณ
ภัยในการจัดเปนศูนยรับแจงขอมูลขาวสารท่ีมีความพรอมตลอดเวลา และสามารถใชพื้นที่ดําเนินการจัดกิจกรรม
งานปองกันบรรเทาสาธารณภัย ใชเปนสถานที่ฝกภาคสนาม สถานที่จัดประชุมอบรมใหมีขนาดเหมาะสม
สามารถรองรับจานวน สมาชิก อปพร. ได และมีความเปนสัดสวนสามารถเก็บวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใช 
ไดอยางเปนระเบียบเรียบรอย 

ดานวัสดุ อุปกรณเคร่ืองมือเครื่องใชองคการบริหารสวนตําบลคําเขื่อนแกว ควรพิจารณาจัดสรร
งบประมาณจัดซื้อเพิ่มเติมไดแก เคร่ืองมือสื่อสารวิทยุ ซึ่งที่มีอยูไมเพียงพอ และมีสภาพไมพรอมใชงาน และควร
จัดหาพ้ืนที่เปนสัดสวนสําหรับจัดเก็บชุดอุปกรณปองกันบรรเทาสาธารณภัย กรวยยางจราจร ปายสามเหล่ียม
หยุดตรวจ แผงก้ันจราจร ชุดอุปกรณกูชีพกูภัย ใหเปนระเบียบ หมั่นคอยตรวจเช็คสภาพอุปกรณเครื่องมือ 
เครื่องใชใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางทันทวงที 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 
 1. ควรทําการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 2. ควรศึกษาระดับการปฏิบัติงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน เรื่องความภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติงาน การไดรับการสนับสนุนทางสังคม องคการบริหารสวนตําบลคําเขื่อนแกว ดานการทํางานเปนทีมของ
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลคําเข่ือนแกว 
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บทบาทของปลัดอําเภอกับการบริหารจัดการงานพ้ืนที่เชิงบูรณาการ ศึกษาเฉพาะกรณี : การ
บริหารงานปกครองทองท่ีของอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 
The role of the bailiff with integrated area management . Case Study: Local 
Administration of Chiang Khong District Chiang Rai province 
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อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาบทบาทของปลัดอําเภอกับการบริหารจัดการงานพ้ืนที่เชิงบูรณาการ ศึกษาเฉพาะกรณี : การ

บริหารงานปกครองทองที่ของอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยไดใชวิธีวิจัย 2 วิธี คือ การวิจัยเอกสาร 
(Documentary research) ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส 
รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ รายงานการประชุม คูมือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง 
เอกสารทางราชการ ที่เก่ียวของกับการบริหารงานทองที่ของอําเภอเชียงของ เปนตน และการวิจัยสนาม (Field 
research) รวบรวมดวยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยมีวัตถุประสงคใน
การศึกษา คือ 

 1) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา บทบาท และอํานาจหนาที่ของปลัดอําเภอในการบริหารจัดการงาน
กํานัน ผูใหญบานเชิงบูรณาการ เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพสังคม 
และสถานการณในปจจุบัน 

 2) เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติหนาที่ของกํานัน ผูใหญบานผู
ศึกษาไดทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purpose sampling) เน่ืองจากผูศึกษามีขอจํากัดในเรื่องระยะเวลาใน
การศึกษาจึงใชวิธีการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants) จํานวน 9 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสัมภาษณโดยสัมภาษณแบบมีโครงสรางหรือสัมภาษณแบบเปนทางการ (Structured interview or 
formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณเปนการสัมภาษณแบบมีคําถามและขอกําหนดแนนอนตายตัว จะ
สัมภาษณผูใดก็ใชคําถามเดียวกัน โดยผูวิจัยไดคนควา สรุปผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 
และขอเสนอแนะตามลําดับ  
จากการศึกษา คนควา เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ สรุปผลการศึกษา ไดดังนี้ 

สถานการณในปจจุบันการบริหารจัดการเชิงบูรณาการงานปกครองทองท่ีของปลัดอําเภอมีความ
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบันเปนอยางยิ่ง เพราะปลัดอําเภอตองมีลักษณะเปนกันเอง มีความสามารถในการ
ครองใจคนใหรวมมือปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ ไมใชอํานาจหนาที่ที่มีอยูมาบังคับใชจนผูใตบังคับบัญชาเกิด
ความอึดอัด มีความยุติธรรม ซ่ือสัตย พูดจริงทําจริง มีลักษณะเปนนักพัฒนาสามารถเขาถึงประชาชนโดยผาน
กํานันผูใหญบาน เนนการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน สามารถบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับประชาชนไดอยางทั่วถึง 
เปนตัวแทนของราชการสวนกลางทําหนาที่กํากับดูแลการปกครองในสวนภูมิภาคตั้งแตอําเภอลงไป  ใหอยูใน
กรอบของกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการปลัดอําเภอไดเขาไปมีบทบาทในการแกปญหาของ
ประชาชนโดยผานกํานันผูใหญบาน มีการจัดตั้งศูนยดํารงธรรมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
อยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ แมกํานันผูใหญบานไดรับการยอมรับจากประชาชนอยูแลว แตควรสงเสริม
ใหกํานันผูใหญบานมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองมากย่ิงขึ้น  อํานวยความสะดวกใหกับ
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ประชาชนท่ีตนรับผิดชอบดวยความรวดเร็ว ฉับไว สงเสริมดานการศึกษาแกกํานันผูใหญบาน เพราะผูนําควรมี
การศึกษาเปนที่ยอมรับของประชาชนการบริหารจัดการงานกํานัน ผูใหญบานเชิงบูรณาการของปลัดอําเภอเชียง
ของ เปนการบริหารงานตามหลักการ คือ มีความรูดี มีความประพฤติดี และมีการปฏิบัติที่ดี ในการบริหารงาน
นายอําเภอนั้น มีฐานะเปนผูแทนของรัฐคือ ราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานอยูในระดับทองถิ่น  
และอยูใกลชิดสนิทกับประชาชนในทองที่ตาง ๆ มีหนาที่สําคัญคือการชวยเร่ืองการประสานงานตางๆ โดยผาน
กํานันผูใหญบานซึ่งมีสถานะและบทบาทเปนผูแทนประชาชน เปนผูนําของชุมชน ซ่ึงตองมีการนําเทคโนโลยีเขา
มาใชในการบริหารจัดการงานกํานันผูใหญบานแบบบูรณาการดวยเพราะมีความสําคัญอยางยิ่ง นอกจากนี้ หาก
ปลัดอําเภอจะเขาถึงประชาชน ตองอาศัยความเอ้ืออาทรความไวใจในการอยูรวมกันของสังคม เพราะประเทศ
ไทยในอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบันยังคงความเปนเอกลักษณ คือ ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความมีน้ําใจไมตรีตอกัน
ของสังคมถึงแมจะเปลี่ยนแปลงหรือลดนอยไปบางซึ่งเปนเหตุผลสวนหนึ่งสังคมไทย 

 
Abstract 

A study of roles of district clerk and integrated area management. Case Study: 

Local Administration of Chiang Khong District Chiang Rai province Researchers used two 
methods of research: documentary research. The researcher collected information from 
academic papers, journals, publications, electronic media. Research Report, Dissertation, 
Minutes Manuals, Declarations, Orders, Government Documents Field research is also 
included in structured interviews. By self-storage The purpose is to study.

1) To study the guideline for the development of the roles and powers of the 
bailiffs in the management of the bureaucrats. Integrated Village Headman To be able to 
perform duties effectively. Suitable for social conditions. And the current situation.

2) To study the obstacles. And the solution to the problems in the duties of the 
village. Purpose sampling. The researcher has limited time to study. The method used to 
collect information from 9 key informants. Structured interviews or formal interviews. 

Characteristics of the interviews were interviews with questions and definitions. The body 
To interview anyone who uses the same question. The researcher has researched. Summary 
of research results based on the objectives of the study. And suggestions, respectively.

The study collected data from the interview. The results are as follows.Suitable 

for social conditions. The integrated management of local administration of district 

bureaus is very appropriate for the present situation. Because the district secretary must 

be friendly. The ability to win the heart of people to cooperate willingly. Do not use the 

existing power to enforce the subordinate to the awkward. Fairness, honesty, truthfulness 

The development is accessible to the people through the village headman. Focus on 

participation in the work. Can heal suffering to the people thoroughly. Representation of 

the central government to supervise the regional administration from the district down. 

To be within the framework of the law. The district bureaucrats have taken a role in 

solving problems of the people through the village headman. The establishment of a 

center of justice to solve the problems of the people in concrete and effective. Even the 

headman village headman has been accepted by the people . However, it should 

encourage the headman village headman to have a better understanding of their roles . 

Facilitate the people in charge of their duties. The leader should be educated to be 

accepted by the people. Village Headman of Chiang Khong District Management is 

based on the principle of good knowledge, good conduct. And there is good practice. In 

the management of the sheriff. As a representative of the state. Central and local 

government offices operating at the local level. And close to the people in the various 

localities is important to help coordinate. The headman and the headman, who has the 
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status and role as a representative of the people. Leadership of the community. The 

technology must be used to manage the headman village headman as well, because it is 

very important. To be trustworthy in the social coexistence. Thailand in the past to the 

present is still a unique, generous. The kindness of the society, even if it changes or 

decreases somewhat, which is one reason Thai society.

บทนํา 
 การจัดการปกครองทองที่ไดเร่ิมตนมาจากรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาล
ที่ 5 ซ่ึงทรงมีพระราชดํารัสใหมีการฟนฟูการปกครองระดับหมูบานที่มีมาแตเดิมขึ้นใหมเพราะทรงเห็นวาการ
ปกครองในระดับนี้มีความจําเปนและสําคัญยิ่งในการบริหารราชการแผนดินเนื่องจากเปนหนวยการปกครองที่
ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุดโดยทรงใหมีการทดลองจัดระเบียบการปกครองตําบลหมูบานขึ้นที่อําเภอบางปะ
อินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อ รศ. 111 (พ.ศ.2543) โดยใหราษฎรเลือกผูใหญบานแทนการแตงตั้งจากเจา
เมืองตั้งแตกอนตอมาในรัชสมัยรัชกาลท่ี6จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที่พุทธศักราช 
2475 มาใชบังคับและใชมาจนถึงปจจุบันการปกครองทองที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที่ไดแก
อําเภอตําบลและหมูบานสํานักบริหารปกครองทองที่ (2553:47) โดยการปกครองทองที่ที่มีความใกลชิดกับ
ประชาชนมากท่ีสุดก็คือ “หมูบาน” โดยกํานันผูใหญบานทําหนาที่เปนผูชวยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหนาที่
และเปนหัวหนาปกครองราษฎรในหมูบานกํานันผูใหญบานจึงเปนผูมีบทบาทสําคัญสําคัญที่เปนตัวเชื่อมระหวาง
ภาคราชการและประชาชนมีหนาที่นําขอมูลขาวสารของทางราชการไปถายทอดสูประชาชนเปนเจาหนาที่ของรัฐ
เปนพนักงานฝายปกครองรวมท้ังมีหนาที่ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบานอํานวยความเปนธรรม
ชวยเหลือประชาชนในดานตางๆโดยเฉพาะในสังคมชนบททองที่หางไกลกํานันผูใหญบานจะมีบทบาทสําคัญเปน
อยางยิ่งในสถานการณปจจุบันอําเภอเชียงของไดมีสภาพสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
เกิดข้ึนอยางรวดเร็วแบบกาวกระโดด เขาสูยุคสื่อสารออนไลน ประชาชนรุนใหมใชเทคโนโลยีการส่ือสารแบบ
สังคมออนไลน ขอมูลขาวสารตาง ๆ ของทางราชการสามารถแชรกันในโลกออนไลนไดอยางรวดเร็ว ไมแตเฉพาะ
ในสังคมเมืองใหญ ๆ แตกระจายเขาสูทุกพื้นที่ และมีแนวโนมจะพัฒนาไปอยางกาวกระโดด ประชาชนยุคใหม ๆ 
โดยเฉพาะพื้นที่ในหมูที่มีความเจริญมาก ๆ มักจะไมเห็นความสําคัญของกํานัน/ผูใหญบ าน ในเขตอําเภอเชียง
ของ โดยเห็นวาสามารถรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ทางการสื่อสารออนไลน หรือโซเชียลมีเดีย ไมจําเปนตองอาศัย
ขอมูลขาวสารจากกํานัน ผูใหญบานอีกตอไป 
 ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของกํานัน/ผูใหญบาน ของอําเภอเชียงของ ในยุคปจจุบันใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติหนาที่ทามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เปนท่ียอมรับของประชาชน กํานัน/
ผูใหญบาน ของอําเภอเชียงของ จึงจําเปนจะตองไดรับการพัฒนาบทบาท อํานาจหนาที่ใหมีความเหมาะสม
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา “บทบาทของปลัดอําเภอกับการบริหารจัดการงานพื้นที่เชิงบูรณาการ ศึกษา
เฉพาะกรณี : การบริหารงานปกครองทองที่ของอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 

1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทและอํานาจหนาที่ของปลัดอําเภอในการบริหารจัดการงาน
กํานัน/ผูใหญบาน ในเขตอําเภอเชียงของเพื่อบูรณาการเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับสภาพสังคมและสถานการณในปจจุบัน 

2. เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติหนาที่ของกํานัน/ผูใหญบานในเขต
อําเภอเชียงของ 
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง“บทบาทของปลัดอําเภอกับการบริหารจัดการงานพ้ืนที่เชิงบูรณาการศึกษาเฉพาะ

กรณี : การบริหารงานปกครองทองที่ของอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายซ่ึงเปนการศึกษากรณีกํานันผูใหญบาน
ในครั้งนี้มีกรอบแนวคิดสําคัญๆที่ควรกลาวถึงดังตอไปนี้  

    ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
- ขอบเขตดานเนื้อหา 

ศึกษาวิจัยบทบาทปลัดอําเภอกับการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ งานปกครองทองที่ของอําเภอเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย ในเร่ืองบทบาท อํานาจหนาท่ี ของกํานัน ผูใหญบาน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ทองที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ระเบียบขอบังคับ และหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  และ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของกํานัน ผูใหญบาน ใหสามารถปฏิบัติงานภายใตการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในสถานการณปจจุบัน 
- ขอบเขตดานประชากร 

1) กลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เปนการเลือกตัวอยางโดยกําหนดคุณลักษณะของประชากรท่ีตองการศึกษา (วิโรจน กอสกุล,2556, 
หนา 37) จึงใชวิธีการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants) จํานวน 9 คน ดังตอไปนี้ 

นายอําเภอเชียงของ    1  คน 
นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   7 คน 
ประธานชมรมกํานันผูใหญบานอําเภอเชียงของ1  คน 

 - ขอบเขตดานเวลา  
รวบรวมเก็บขอมูลระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 

 
 
 
  

ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของปลัดอําเภอ 
 - อายุ 
 - ระดับการศึกษา 
 - ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลในเรื่องความ
พรอมในการปฏิบัติหนาที่ 
- มีความรู เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ในการ

ปฏิบัติงานในหนาที่เชิงบูรณาการ  
- มีความรูเกี่ยวกับสังคมออนไลนเพ่ือใชใน

การปฏิบัติงาน 
- มีความรูดานกฎหมายลักษณะปกครอง

ทองที่ 

บทบาทของปลัดอําเภอกับการบริหาร

จัดการงานพื้นที่เชงิบูรณาการ

���

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



วิธีวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีประชากรและกลุมตัวอยางดังนี้ 

1. ประชากร (Population)ไดแก ผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของปลัดอําเภอ อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 

2. กลุมตัวอยาง (Sample)ที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เปนการเลือกตัวอยางโดยกําหนดคุณลักษณะของประชากรที่ตองการศึกษา (วิโรจน กอสกุล ,2556, 
หนา 37) จึงใชวิธีการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ(Key informants) จํานวน 9 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 นายอําเภอเชียงของ จํานวน 1 ทาน เพราะเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดในอําเภอมีความรู
เร่ืองการบริหารจัดการระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับกํานันผูใหญบาน เปนอยางดี 
  1.2 ประธานชมรมกํานันผูใหญบานอําเภอเชียงของ จํานวน 1 ทาน บุคคลทานนี้มีความรู
ความสามารถในการบริหารจัดการและทราบถึงปญหาที่ของเกี่ยวกับกํานัน ผูใหญบานในพื้นที่เขตอําเภอเชียง
ของประกอบกับเปนตัวแทนของชมรมกํานันผูใหญบานในเขตอําเภอเชียงของ 
  1.3 นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 7 ทาน ซึ่งเขตอําเภอเชียงของมี 7 องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น บุคคลดังกลาวไดทํางานรวมกันกับทองท่ี อําเภอเชียงของรูถึงปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานของปลัดอําเภอและกํานันผูใหญบาน เพราะตองดําเนินการทํางานใหบรรลุในการแกไขปญหาของ
ประชาชน 
สรุป จํานวน 9 คน ดังตอไปนี้ 

นายอําเภอเชียงของ    1  คน 
นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   7  คน 
ประธานชมรมกํานันผูใหญบานอําเภอเชียงของ  1  คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณโดยสัมภาษณแบบมีโครงสรางหรือสัมภาษณแบบเปน
ทางการ (Structured interview or formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณเปนการสัมภาษณแบบมี
คําถาม และขอกําหนดแนนอนตายตัวจะสัมภาษณผูใดก็ใชคําถามเดียวกัน 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 

2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ 
3. สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
4. เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
5. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา (Content 

Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความท่ีเขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว  
6. นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 9 คน แลวนําผลการ

ทดลองมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ของเคร่ืองมือ 
7. นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและ

จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร เปนวิธีการศึกษาคนควาเก็บรวบรวมขอมูลทั่วไป โดยการเก็บ
รวบรวมเอกสารซ่ึงเปนขอมูลที่มีการบันทึกไวแลวโดยผูอื่น ไดแก 

1) หนังสือทั่วไปไดแกตําราคูมือเอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงเอกสารทางวิชาการวารสารสิ่งพิมพ
เปนตน 

2) หนังสืออางอิงไดแกสารานุกรมพจนานุกรมเปนตน 
3) งานวิจัยวิทยานิพนธเปนงานท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาในเร่ืองนั้นๆ อยางละเอียด 
4) เอกสารของทางราชการเปนเอกสารที่สวนราชการจัดขึ้นเพื่อประโยชนในการปฏิบัติเชนนโยบาย

กฎระเบียบพระราชบัญญัติคูมือปฏิบัติงานประกาศคําสั่งเปนตน 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม ผูวิจัยจะเก็บขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณโดยที่ผูวิจัยเลือกวิธีการ
สัมภาษณตามวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย ซึ่งใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured interview 
or formal interview) โดยที่ผูวิจัยตองทําการสัมภาษณ ไปตามคําถามที่กําหนดไวในแบบสัมภาษณ ซึ่งผูวิจัยจะ
สัมภาษณตามขอที่กําหนดไวเทานั้น และผูวิจัยจะใชแบบสัมภาษณซึ่งเปนคําถามในการสัมภาษณและจดบันทึก
ขอมูลตามคําบอก ของผูถูกสัมภาษณ 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งผูวิจัย มีขั้นตอนในการวิเคราะห  
ดังนี้ 
ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาแยกประเด็นตามแตละประเด็น 

1. นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณที่แยกประเด็นคําถามแลวมาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความ
แตกตางของผูใหสัมภาษณแตละคน กอนจะนําขอมูลนั้นไปวิเคราะห 

2. นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาเปรียบเทียบกับขอมูลเอกสารท่ีเกี่ยวของ กอนจะนําขอมูลนั้นไป
วิเคราะห 

3. นําขอมูลที่ไดจากการเปรียบเทียบมาวิเคราะหขอมูลรวมกัน เพื่อสรุปผลการวิจัย เร่ือง บทบาทของ
นายอําเภอกับการบริหารจัดการงานพื้นที่เชิงบูรณาการ ศึกษาเฉพาะกรณี : การบริหารงานปกครองทองที่ของ
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยใชการนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
 

อภิปรายผล 
จากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเร่ืองบทบาทของปลัดอําเภอกับการบริหารจัดการงานพ้ืนที่เชิงบูรณา

การ ในเขตพื้นที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไดดังนี้คือ การใชกฎหมายของปลัดอําเภอ ในการปกครอง
กํานันผูใหญบานเพื่อการบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ยังไมคอยเด็ดขาด เพราะ
อํานาจหนาที่ของปลัดอําเภอไมมีอํานาจเต็มตัวในการสั่งการหรืออนุญาต อนุมัติ เพราะตามบทบาทหนาที่ของ
ปลัดอําเภอคือเปนผูชวยเหลือนายอําเภอ ประกอบกับกฎหมายที่ใชในการบังคับใชหรือที่ปลัดอําเภอใชอยูยังคง
ลาหลัง เพราะเปนกฎหมายฉบับตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 ทําใหปลัดอําเภอยังคงใชกฎหมายเกาๆ ไมอัพเดทไม
ทันสมัย เหมือนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ควรดําเนินการแกไขกฎหมายลักษณะปกครองทองที่ เพ่ือ
ปลัดอําเภอมีอํานาจที่จะควบคุม หรือกํากับดูแล ส่ังการ กํานันผูใหญบานไดและเปนขอเสียทําใหกํานัน
ผูใหญบานไมคอยจะเกรงกลัวปลัดอําเภอ และไมใหความรวมมือในการบริหารจัดการ และยังมีขอแตกตาง
ทางดานบุคลากร คือ พนักงานสวนทองถ่ินมีความกาวหนาทั้งดานอาชีพ และ และศักยภาพทางบุคลากร 
ประกอบกับ ปลัดอําเภอ ยังคงตองใชอํานาจของนายอําเภอ จึงมองดูวาการพัฒนาปลัดอําเภอยังคงตองใช
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อํานาจของนายอําเภออยูดี สวนในเขตอําเภอเชียงของนั้นเปนพื้นที่เขตชนบท กํานันผูใหญบาน ในการบริหาร
จัดการนั้น ไมมีปญหาใดๆ เพราะสังคมท่ีเปนอยูเปนสังคมแบบพ่ึงพาอาศัยกัน ฉะนั้นแลว อําเภอจะสั่งการใดๆ 
ลงไปกํานันผูใหญบานในพื้นที่อําเภอเชียงของจะรีบดําเนินการโดยทันที สวนในเร่ืองปญหาอุปสรรคในการบูรณา
การกํานันผูใหญบาน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตพื้นที่อําเภอเชียงของ การบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงตองเขาใจวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชกฎหมายกระจายอํานาจ โดยมีนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนผูบริหารสูงสุด และยังมีกฎหมายที่ใชบริหารจัดการเปนของตนเองไมขึ้นตรงกับบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง จะมีเฉพาะอํานาจของนายอําเภอท่ีคอยกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมใหบริหารจัดการ
นอกเหนือตามอํานาจหนาที่ตัวเองไปในทางที่ผิด สวนในการบริหารจัดการองคกกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
กํานัน ผูใหญบาน ตองใชทักษะในการบริหารจัดการ หรือเชื่อมความสัมพันธใหผูบริหารองคกรปกครองทองถิ่น
และกํานัน ผูใหญบาน เชื่อไดวาสิ่งที่ทานไดทําแลวคนในชุมชนจะไดรับผลประโยชน หรือคนในอําเภอเชียงของ  
 

ขอเสนอแนะ  
จากผลการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้  

1. ปจจุบันเทคโนโลยีมีความทันสมัยในทุกระดับของสังคม ทําใหประชาชนสามารถรับรูขอมูลขาวสาร
อยางรวดเร็ว ซึ่งบางครั้งอาจเปนไดทั้งทางบวกและทางลบ จึงควรใชเสนทางการสื่อสารอยางเปนประโยชน และ
ประชาสัมพันธขอมูลไดถูกตอง ทันตอสถานการณ 

2. ควรสรางเครือขายสังคมออนไลน ใหมีความเชื่อมโยงและเขาถึงทุกระดับของสังคม ครอบคลุมพื้นที่
โดยรวมในเขตรับผิดชอบ เพื่อสะดวกตอการประชาสัมพันธติดตอสื่อสารและรับแจงเร่ืองราวรองทุกข 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป 

ควรทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึกผูที่เกี่ยวของหลาย ๆ ภาคสวน เพื่อใหได
ขอมูลยอนกลับหลาย ๆ ดาน ครบถวนสมบูรณ  

 

เอกสารอางอิง 
กรมการปกครอง. (2536). คูมือกํานัน ผูใหญบาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพสวนทองถิ่น.  
กรมการปกครอง. (2545). คูมือปฏิบัติงานกํานันผูใหญบาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพอาสารักษา ดินแดน. 
กรมการปกครอง, กระทวงมหาดไทย. (2457). พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช 2457 

(แกไขเพ่ิมเติมถึง ปจจุบัน). กรุงเทพมหานคร โรงพิมพอาสารักษา ดินแดน. 
กรมการปกครอง กระทวงมหาดไทย (2553) คูมือปฏิบัติงาน สําหรับกํานัน ผู ใหญบาน ป 2553 . 

กรุงเทพมหานคร โรงพิมพอาสารักษาดินแดน. 
ชูชีพ พงษไชย. (2541). บทบาทของกํานัน ผูใหญบาน ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.2457 กับ

ตาม พ.ร.บ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537. วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต. รัฐศาสตร 
(การปกครอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  บัณฑิตวิทยาลัย 

ฌานภาณุ มงคลฤทธิ์. (๒๕๕๓). ทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคตอการตลาดและการละเมิดสิทธิสวน
บุคคลบนเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน. วิทยานิพนธปริญญา ม ห า บั ณ ฑิ ต ,จุ ฬ า ล ง ก ร ณ
มหาวิทยาลัย, คณะนิเทศศาสตร, สาขาวิชาการโฆษณา. 

นครินทร เมฆไตรรัตนและคณะ. (2546). รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทอํานาจหนาที่ของกํานัน
ผูใหญบานและการปกครองทองที่.กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

 
 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



ประพัฒน วงคชมภู. (2551). “บทบาทกํานันผูใหญบานกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล : 
ศึกษากรณีเฉพาะอําเภอเมืองเชียงใหม”การคนควาแบบอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

วิรัตน ไชยสทิธ. (2547). ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวย
ลักษณะ ปกครองทองที่ และกฎหมายอื่นที่กําหนดเปนอํานาจหนาที่ของ กํานัน ผูใหญบาน: ศึกษา
กรณีกํานันและผูใหญบานในจังหวัดนครนายก . ปญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ. มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 

วิโรจน กอสกุล. (2556). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนการวิชา PAD 6102 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต.  

วิลาวรรณ พิพัฒนชัยกร. (2547). การศึกษาการปฏิบัติงานของผูใหญบาน อําเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม. การศึกษาคนควาอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ. 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม. 

 
 
 

 
 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



ความพึงพอใจผูนําชุมชนตอโครงสรางพ้ืนฐานในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป องคการ
บริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
THE SATISFACTION OF COMMUNITY LEADERS ON INFRASTRUCTURE, 
OPERATIONS THREE YEARS PLANNED DEVELOPMENT PRUE YAI 
SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION KHUKHAN DISTRICT, 
SISAKET PROVINCE.
 
ผูวิจัย   ประภาส  อภัยวงศ 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   ดร.สรศักดิ ์ สรอยสนธ์ิ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจผูนําชุมชนตอโครงสรางพื้นฐานในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป 

องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความพึงพอใจผูนํา
ชุมชนตอโครงสรางพ้ืนฐานในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป และเพื่อเปรียบเทียบ ระดับความพึงพอใจผูนํา
ชุมชนตอโครงสรางพ้ืนฐานในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยจําแนกตามเพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ กลุมผูนําชุมชนในเขตพ้ืนที่องคการ
บริหารสวนตําบลปรือใหญ  

ผลการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจผูนําชุมชนตอโครงสรางพื้นฐานในการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนา 3 ป องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ โดยภาพรวมความพึงพอใจอยูในระดับมาก  ไดแก ดาน
เสนทางการคมนาคม ดานน้ําสําหรับการอุปโภคและบริโภคและดานไฟฟา ซ่ึงผลการเปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจผูนําชุมชนตอโครงสรางพ้ืนฐานในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ 
พบวา จําแนกตามอายุ สถานภาพ ตางกัน มีความพึงพอใจโดยภาพรวมแตกตางกัน และจําแนกตามเพศ ระดับ
การศึกษา รายไดตอเดือน ความพึงพอใจโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ ไมแตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ , ผูนําชุมชน , แผนพัฒนา 3 ป  
 
Abstract 

Research, The satisfaction of community leaders on infrastructure, operations 
three years planned development Prue Yai subdistrict administrative organization 
khukhan District, Sisaket province. The objective is to study the satisfaction of 
community leaders on infrastructure, operations three years planned development .To 
compare level of satisfaction of community leaders on infrastructure, operations three 
years planned development Prue Yai subdistrict administrative organization Using 
quantitative research. Classified by the Prefectur, gender, age, marital status, educational 
level and income. The population used in this research group of community leaders. 
Includes village  
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The study indicated that satisfaction of community leaders on infrastructure, 
operations three years planned development Prue Yai subdistrict administrative 
organization overall satisfaction level in many aspects including transportation routes. 
Water for consumption and electricity. The results compare satisfaction levels, 
community leaders, parish white sand on the implementation of the development plan for 
three years, found that by age are satisfied overall differences and by sex. Education 
level income per month Satisfaction with overall satisfaction. not different 

Keyword : Satisfaction, community leaders, the 3-year development plan.
 

บทนํา 
การปกครองทองถิ่นเปนรูปแบบการปกครองที่เกิดจากระบบการกระจายอํานาจการปกครองจาก

รัฐบาลไปยังทองถิ่น ใหสามารถดําเนินกิจการใดๆ ไดตามขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด การปกครองทองถิ่นมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลในการจัดบริการสาธารณะใหสามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยาง แทจริงนอกจากนั้น การปกครองทองถิ่นยังเปนสถาบันที่ใหประชาชนไดเรียนรูหลักการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย การปกครองทองถิ่นเปนผลมาจากความคิดของหลักการกระจายอํานาจการ
ปกครองสูองคกรทองถิน่ของประเทศไทยเร่ิมมาตั้งแตป 2475 ซ่ึงรัฐบาลในแตละยุคสมัยตางก็ใหความสําคัญโดย
การกําหนดและดําเนินการตามนโยบายเพื่อใหมีการกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดมาจน
กระท้ังปจจุบันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ.2550 ไดกําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับการกระจาย
อํานาจใหทองถิ่นคือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้และประชาชนไดรับการบริการสาธารณะอยางทั่วถึงและเปน
ธรรม 

แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับยุทธศาสตรและโครงการพัฒนาที่รองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และจัดทํา
แผนพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) นโยบายของรัฐบาล
แผนงานดานความมั่นคง ภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากสวนราชการ รวมถึงสามารถใชคานิยมพื้นฐานของคน
ไทยมาปรับใชในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามความเหมาะสม และใหมีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
เพื่อนํามาประกอบการจัดทํา/ทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป และใหใชแผนพัฒนาทองถิ่น
เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามอํานาจหนาท่ี 

การวางแผนถือเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งที่จะการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถบรรลุจุดมุงหมายในเร่ืองการใชทรัพยากรใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่น โดยการปฏิบัติการ
ตามแผนงานท่ีไดกําหนดตองมีการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปรงใสและพรอมที่จะไดรับการตรวจสอบจากทั้ง
ภาคประชาชนและหนวยงานอ่ืนของรัฐ  

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอและนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น การดําเนินงานพัฒนา
ทางดานโครงสรางพื้นฐานถือวาเปนสิ่งที่อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในทองถ่ิน โดยตอบสนองและแกไข
ปญหาในการดํารงชีวิตไดโดยตรงทั้งในเรื่องไฟฟา น้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค ถนนสําหรับการคมนาคม ทุก
เร่ืองลวนมีความสําคัญและเปนปจจัยในการดํารงชีวิตประจําวัน 
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จากหลักการและเหตุผลในขางตน จึงเปนแรงจูงใจใหผูศึกษาตองการจะศึกษาวาความพึงพอใจของ
ผูนําชุมชนตําบลปรือใหญตอโครงสรางพื้นในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป ในยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานมากนอยเพียงใด เพื่อที่จะไดนําผลจากการวิจัยมาใชในการปรับปรุงแผนพัฒนาฯและเปนขอมลู
สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาฉบับใหมตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจผูนําชุมชนตอโครงสรางพื้นฐานในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป 

องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 
2. เพื่อเปรียบเทียบ ระดับความพึงพอใจผูนําชุมชนตอโครงสรางพื้นฐานในการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนา 3 ป องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจําแนกตามเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนและการมีสวนรวมในชุมชน 

3. เพื่อเปนแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของผูนําชุมชนตอการดําเนินงาน
โครงสรางพื้นฐานตามแผนพัฒนา 3 ป องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ  
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดมุงถึงการศึกษาระดับความพึงพอใจผูนําชุมชนตอโครงสรางพื้นฐานในการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ  ตามแนว
ทางดานยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งไดกําหนดไว 3 ดาน ดานโครงสรางพื้นฐานดานเสนทางการ
คมนาคม ดานโครงสรางพื้นฐานดานน้ําสําหรับการอุปโภคและบริโภค และดานโครงสรางพื้นฐานดานไฟฟา ดัง
ภาพที่ 1 

   ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 
 
  
  
  

 
  

สภาพทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. รายไดตอเดือน 

6. การมีสวนรวม 

ความพึงพอใจผูนําชุมชนตอโครงสราง
พื้นฐานในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป 

 องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ  
อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 

1. ดานเสนทางการคมนาคม  
2. ดานน้ําสําหรับการอุปโภคและบริโภค  
3. ดานไฟฟา 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจผูนําชุมชนตอโครงสรางพื้นฐานในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป 

องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจผูนําชุมชนตอโครงสรางพื้นฐานในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป องคการบริหารสวน
ตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสํารวจความคิดเห็น (Survey 
Research) ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

ประชากรท่ีในการวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุมผูนําชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุ
ขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ป ระกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยกํานัน- ผูใหญบาน สารวัตรกํานัน แพทยประจํา
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ประธาน อสม. ประธานเยาวชน และตัวแทนประชาคมทุกหมูบาน 
จํานวน 354 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยกํานัน- ผูใหญบาน สารวัตรกํานัน แพทยประจําตําบล 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ประธาน อสม. ประธานเยาวชน และตัวแทนประชาคมทุกหมูบาน 
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamanae, 1973) โดยวิธีแบบเจาะจง 
จํานวน 188 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเลือกคําตอบ สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจผูนําชุมชนตอโครงสรางพื้นฐานในการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนา 3 ป องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งประกอบดวย 3 สวน 
เปนเรื่อง เสนทางการคมนาคม น้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคและเรื่องไฟฟา โดยจะสอบถามในเรื่องความ
พอเพียง มาตรฐานในการกอสราง ความเหมาะสม การซอมแซม และการบํารุงรักษาลักษณะแบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rting Scale) 5 ระดับ  
การสรางเครื่องมือ  

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 

2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ 
3. สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
4. เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
5. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content) 

การวิเคราะหขอมูล 
1. เม่ือผูศึกษาไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ดําเนินการนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความ

สมบูรณ คัดแยกและจัดหมวดหมูตามตัวแปรผูตอบแบบสอบถามและจัดทําตารางใหคะแนนตามน้ําหนักคะแนน
แตละขอเพื่อนําไปวิเคราะห 

2. นําแบบสอบถามมาตรวจใหน้ําหนักคะแนนตามที่กําหนดไว  แลวนําไปวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ
ดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
ขอมูลและสภาพทั่วไป 

จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง โดยสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 102 คนคิดเปน
รอยละ 54.26 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 45.74 มีอายุ 36 ป - 45 ป จํานวน 79 คน 
คิดเปนรอยละ 42.02 รองลงมา อายุ 46 ป - 55 ป จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 23.40 อายุ 25 ป-35 ป 
จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 18.62 สถานภาพ สมรส จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 55.32 รองลงมา โสด 
จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 17.02 หยาราง และหมาย จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 13.83 ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 37.23 รองลงมา อนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน 65 คน คิดเปน
รอยละ 34.57 มัธยมศึกษา จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 17.02 รายไดตอเดือนระหวาง 15,001 – 20,000 
บาท จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 36.70 รองลงมารายไดระหวาง 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 48 คน คิด
เปนรอยละ 25.53 รายไดระหวาง มากกวา 20,000 บาท จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 19.15 ตามลําดับ การ
มีสวนรวมเปนสมาชิกกลุมตางๆ เขารวม 3 กลุมขึ้นไป จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 36.17 เขารวม 1 กลุม 
จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 30.32 เขารวม 2 กลุม จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 28.72  

ระดับความพึงพอใจผูนําชุมชนตอโครงสรางพื้นฐานในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป องคการ
บริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 

ระดับความพึงพอใจผูนําชุมชนตอโครงสรางพื้นฐานในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป องคการ
บริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ดานเสนทางการคมนาคม โดยภาพรวมความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.75 

ระดับความพึงพอใจผูนําชุมชนตอโครงสรางพื้นฐานในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป องคการ
บริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ดานน้ําสําหรับการอุปโภคและบริโภค โดยภาพรวม
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.59 

ระดับความพึงพอใจผูนําชุมชนตอโครงสรางพื้นฐานในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป องคการ
บริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษดานไฟฟา โดยภาพรวมความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
คาเฉล่ีย 3.63 

การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจผูนําชุมชนตอโครงสรางพื้นฐานในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
3 ป องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามเพศตางกัน โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจ ไมแตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจผูนําชุมชนตอโครงสรางพื้นฐานในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
3 ป องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามอายุตางกัน มีความพึงพอใจ
โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานเสนทางการ
คมนาคม และดานน้ําสําหรับการอุปโภคและบริโภค มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ในสวนดานไฟฟา มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน และไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคู  พบวา 
ดานเสนทางการคมนาคม ผูนํากลุมอายุ ต่ํากวา 25 ป มีความพึงพอใจคาเฉลี่ยมากกวาผูนํากลุมอายุระหวาง 25- 
35 ป ผูนํากลุมอายุระหวาง 36- 45 ป ผูนํากลุมอายุระหวาง 46- 55 ป ผูนํากลุมอายุ 56 ปขึ้นไป และ ผูนํากลุม
อายุระหวาง 25- 35 ป มีความพึงพอใจคาเฉลี่ยมากกวาผูนํากลุมอายุระหวาง 36- 45 ป ดานน้ําสําหรับการ
อุปโภคและบริโภค ผูนํากลุมอายุ ต่ํากวา 25 ป มีความพึงพอใจคาเฉลี่ยมากกวา ผูนํากลุมอายุระหวาง 25- 35 
ป ผูนํากลุมอายุระหวาง 36- 45 ป ผูนํากลุมอายุระหวาง 46- 55 ป ผูนํากลุมอายุ 56 ปขึ้นไป และ ผูนํากลุม
อายุระหวาง 25- 35 ป มีความพึงพอใจคาเฉลี่ยมากกวา ผูนํากลุม อายุระหวาง 36- 45 ป และผูนํากลุมอายุ
ระหวาง 36- 45 ป มีความพึงพอใจคาเฉลี่ยนอยกวา ผูนํากลุมอายุระหวาง 46- 55 ป ผูนํากลุมอายุ 56 ปขึ้นไป  
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การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจผูนําชุมชนตอโครงสรางพื้นฐานในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
3 ป องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามสถานภาพตางกัน มีความพึง
พอใจโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานเสนทางการ
คมนาคม ดานน้ําสําหรับการอุปโภคและบริโภค มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ในสวนดานไฟฟา มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน และไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคู  พบวา ดานเสนทาง
การคมนาคม ผูนํากลุมสถานภาพโสด มีความพึงพอใจคาเฉลี่ยมากกวา ผูนํากลุมสถานภาพสมรส ผูนํากลุม
สถานภาพหยาราง และผูนํากลุมสถานภาพหมาย ดานน้ําสําหรับการอุปโภคและบริโภค ผูนํากลุมสถานภาพโสด 
มีความพึงพอใจคาเฉลี่ยมากกวา ผูนํากลุมสถานภาพหยาราง และผูนํากลุมสถานภาพหมาย  

การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจผูนําชุมชนตอโครงสรางพื้นฐานในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
3 ป องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามระดับการศึกษาตางกัน มี
ความพึงพอใจโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจผูนําชุมชนตอโครงสรางพื้นฐานในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
3 ป องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามรายไดตอเดือนตางกันมี 
ความพึงพอใจโดยรวมไมแตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจผูนําชุมชนตอโครงสรางพื้นฐานในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
3 ป องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามการมีสวนรวมตางกันมี 
ความพึงพอใจโดยรวมไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 
ระดับความพึงพอใจผูนําชุมชนตอโครงสรางพื้นฐานในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป องคการ

บริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมความพึงพอใจอยูในระดับมาก ไดแก 
ดานเสนทางการคมนาคม ดานน้ําสําหรับการอุปโภคและบริโภคและดานไฟฟา ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
กิตติธัช อิ่มวัฒนกุล ( 2553:4-5 ) ซ่ึงไดทําการศึกษาในเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
ดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการศึกษา
ระดับความพึงพอใจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐาน ผล
การศึกษาพบวาประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานโดยรวมอยูใน
ระดับ “มาก”  

ดานเสนทางการคมนาคม โดยภาพรวมความพึงพอใจอยูในระดับมาก ไดแก ไดรับความสะดวกใน
การใชถนนเพื่อสัญจรภายในตําบล มีความพึงพอใจในการซอมแซมถนนหลังไดรับความเสียหาย มีความพึงพอใจ
ตอสภาพการใชงานของถนนในเขตตําบล มีความพึงพอใจในการตรวจสอบ ดูแลถนนในเขตตําบล และมีความพึง
พอใจในการชวยเหลือเม่ือไดรับความเดือนรอนในการใชเสนทาง ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของอาภรณรัตน 
เลิศไผรอด (2554) ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการบริการ
สาธารณะตามหลักสาราณียธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก 

ดานน้ําสําหรับการอุปโภคและบริโภค โดยภาพรวมความพึงพอใจอยูในระดับมาก ไดแก คุณภาพของ
น้ําที่ใชในการอุปโภคบริโภค ความเพียงพอของน้ํากับความตองการใชน้ํา การใหบริการซอมแซม ปรับปรุง หรือ
ขุดลอกแหลงน้ํา ปริมาณของแหลงน้ําดิบในตําบล ไดรับบริการเกี่ยวกับการจายน้ําประปาดี ความเหมาะสมของ
อัตราคาบริการน้ํา และการตอบสนองขององคการบริหารสวนตําบลในการแกไขปญหาเร่ืองน้ํา ระดับปานกลาง 
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ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของวาทิตต เรียมริมมะดัน (2556) ความพึงพอใจที่มีตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ในเขตพ้ืนที่ของ องคการบริหารสวนตําบลทาชาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และเพื่อศึกษาแนว
ทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ผลจากการศึกษาสรุปไดวา ดานน้ําประปามีความพึงพอใจเกี่ยวกับขนาดทอสง
น้ําประปามีความเหมาะสมสูงที่สุด มีความพึงพอใจเก่ียวกับประเภทของทางระบายน้ํามีความเหมาะสมสูงที่สุด  

ดานไฟฟา โดยภาพรวมความพึงพอใจอยูในระดับมาก ไดแก ความเร็วในการใหบริการเม่ือเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไฟฟาสาธารณะหมูบานมีความสวางเพียงพอ ความเพียงพอของไฟฟาในเขตตําบล ประชาชน
ไดรับประโยชนจากไฟฟาสาธารณะ การติดตั้งไฟฟาสาธารณะมีความเหมาะสมเพียงใด และ การบริการในการ
ซอมแซมเม่ือมีความชํารุด เสียหาย ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ลําดับสุดทาย ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของสุพมิตร กอบัวกลาง (2553) ความพึงพอใจตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการบริการ 
สวนตําบลหัวฝาย อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย ผลการศึกษาไฟฟาสาธารณะ เปนบริการข้ันพื้นฐานท่ีประชาชน
พึงไดรับจากภาครัฐ เพราะเปนสิ่งจํา เปนในการดํารงชีวิตของประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวก และเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย เปนหนวยงานท่ีมี
หนาท่ีในการดูแลและใหบริการสาธารณูปโภคแกประชาชนใหไดอยางทั่วถึง จากผลการศึกษา พบวา ในภาพรวม
ของการใหบริการไฟฟาสาธารณะ กลุมตัวอยางมีความพึงพอตองานไฟฟาสาธารณะ อยูในระดับปานกลาง (X = 
3.36 , S.D = 0.35) โดยมีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอตองานไฟฟาสาธารณะในระดับมาก ไดแก การซอมแซม 
แกไข และการใหบริการงานไฟฟาสาธารณะ ณ จุดติดตั้งถนนสายหลัก และมีคะแนนเฉล่ียของความพึงพอตอ
งานไฟฟาสาธารณะนอยที่สุด คือ การใหบริการงานไฟฟาสาธารณะ ณ จุดติดตั้งถนนสายหลัก 

การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจผูนําชุมชนตอโครงสรางพื้นฐานในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
3 ป องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามเพศ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายไดตอเดือน และการมีสวนรวมในชุมชน พบวา จําแนกตามอายุ สถานภาพ ตางกัน มีความพึงพอใจ
โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือจําแนกเปนรายดาน ดานเสนทางการคมนาคม 
และดานน้ําสําหรับการอุปโภคและบริโภค มีความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และการมีสวนรวมในชุมชน ความพึงพอใจโดยภาพรวมมีความ
พึงพอใจ ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ แวหะมะ จินาแวและอริยา คูหา (2553) ไดวิจัย เร่ือง 
ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการขององคการบริหารสวน จังหวัดนราธิวาส: กรณีศึกษาประชาชนในเขต
อําเภอยี่งอผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส 
โดยภาพรวมทั้ง 8 ดาน อยูในระดับมาก (X = 3.56) และผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ที่มีเพศ อายุ รายได และระดับการศึกษาตางกัน 
พบวากลุมอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

1. ดานเสนทางการคมนาคม ควรจัดใหมีการตรวจสอบ ดูแลถนนภายในเขตตําบลอยูในสภาพที่ใช
งานไดดี และ ควรมีการชวยเหลือเมื่อไดรับความเดือนรอนในการใชเสนทาง ควรมีการเพ่ิมงบประมาณในการ
กอสราง และเพิ่มความรวดเร็วในการซอมแซม  

2. ดานน้ําสําหรับการอุปโภคและบริโภค ควรปรับปรุงคุณภาพน้ําใหใสสะอาด ความเหมาะสมของ
อัตราคาบริการน้ํา และสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางทดแทนระบบประปาใหมีคุณภาพในการผลิตและมี
มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภค และเพิ่มความรวดเร็วในการซอมแซม 
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3. ดานไฟฟา ควรมีการติดตั้งไฟฟาสาธารณะมีความเหมาะสม และมีการบริการในการซอมแซมเมื่อมี
ความชํารุด เสียหายอยางรวดเร็ว 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการพลักดันใหผูนําชุมชนเห็น ใหความสําคัญเก่ียวกับการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป ที่
สรางข้ึนใหชัดเจน  

2. ควรทําการวิจัยในเร่ืองความพึงพอใจผูนําชุมชนตอการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป ในพ้ืนที่แต
ละจังหวัด ตาง ๆ มีความพึงพอใจเหมือนหรือแตกตางตามวัตถุประสงคอยางไร 
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ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่และการใหบริการงานทะเบียนและบัตร สํานักทะเบียนอําเภอ
บานธ ิจังหวัดลําพูน 
 
The performance of the duties and service registration card of banthi registers 
Lamphun Province. 
 
ผูวิจัย   ผุสรัตน  สุยะใหญ 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 

ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่และการใหบริการงาน

ทะเบียนและบัตร สํานักทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน 2)เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติหนาที่และการใหบริการงานทะเบียนและบัตร สํานักทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน จําแนกปจจัย
สวนบุคคล ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประชาชนเปนผูมาใชบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน ในเดือน พฤศจิกายน 2560 ท่ีวาการอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน จํานวน 787 คน กําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางโดยการใชสูตรกําหนดขนาดตัวอยางหลักสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane 1973 : 272) ได
จํานวนกลุมตัวอยาง 266 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีแบบงาย เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบความแตกตางดวย t-test, F-test 

ผลการศึกษาพบวา ระดับประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่และการใหบริการงานทะเบียนและบัตร 
สํานักทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมมีอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.91 เมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานความเปนรูปธรรมของ
บริการ คาเฉลี่ย 4.08 รองลงมาดานความนาเชื่อถือหรือไววางใจได คาเฉลี่ย 4.01 ดานการใหความมั่นใจ 
คาเฉลี่ย 3.85 ดานการเอาใจใสผูรับบริการ คาเฉลี่ย3.81 และดานการตอบสนองความตองการ คาเฉลี่ย 3.80
ตามลําดับ สําหรับผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาท่ีและการใหบริการงานทะเบียนและบัตร 
สํานักทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน โดยจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเฉล่ียตอเดือน โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ดานการตอบสนองความตองการ (sig=0.042)และดานการเอาใจใสผูรับบริการ (sig=0.43) 
เทานั้นที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยสวนบุคคลดานอื่นๆไมมีความ
แตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ, ดานความเปนรูปธรรมของบริการ, สํานักทะเบียนอําเภอบานธิ 
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Abstract 
This research aims 1) study The performance of the duties and service 

registration card of Banthi registers. Lamphun Province 2) To compare The performance 
of the duties and service registration card of banthi registers. Lamphun Province 
classification of personal factors. And 3) to study the issue and suggestions on duty and 
service registration card and case studies Banthi registers Lamphun Province population 
used in this research. People who use the service for registration and ID cards. District 
Ban Thi Lamphun 787 people given the size of the sample by using a formula 
determining the sample size, the course of Taro Yamane (1973: 272) a sample of 266 
people and a sample of the research methods are simple. Questionnaires were used to 
collect data for research purposes. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, average, standard deviation. And test a difference by t-test, F-test.  

The results showed that levels The performance of the duties and service 
registration card of Banthi registers. Lamphun Province. Overall, there is a high level. 
Considering an average value of 3.91 found that all sides are high. Average 3.81 And the 
response to 3.80, respectively, for comparison The performance of the duties and service 
registration card of Banthi registers. Lamphun Province, classified by gender, age, 
marital status. Education Job and income per month was classified by personal factors, 
the average monthly income for the overall side there is no difference. Considering that 
list found that side of side demand response (sig = 0.042) and attentive service              
(sig = 0.43), only that there were differences statistically significant at the 0.05 level, 
personal factors on the other side there is no different.

Keywords : performance, tangible aspects of the service. , Banthi registers.,
 

บทนํา 
งานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนครอบครัว งานบัตร นั้นมีความเปนมาตั้งแตสุโขทัย ซึ่งมุงหมาย

เฉพาะใหรูถึงจํานวนพลเมืองและชายฉกรรจ ที่ตองการใชในราชการทหารตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถ ไดมีการจัดทําบัญชีเลขหมู สัสดี หรือสัดเลข เพื่อเปนทหาร การเก็บภาษีอากร และในสมัย
รัตนโกสินทร นั้นรัชการที่ 5 เห็นวาการจดบัญชีคนเปนประโยชน จึงออกกฎหมายบังคับ พ.ร.บ. ลักษณะการ
ปกครองทองท่ี รศ.116 และปรับปรุงเปน พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองที่  2457 ใหกรมการอําเภอมีหนาที่ทํา
บัญชีสํามะโนครัว และทะเบียนทุก ๆ อยางบรรดาที่จะตองใชในราชการตอมา พ.ศ. 2467 พระยายมราช
เสนาบดี กระทรวงมหาดไทยตั้งกรมทะเบียนขึ้นเปนกองทะเบียนสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเปนสวนการ
ทะเบียนและบัตร และเปลี่ยนมาเปนกองบัตรประชาชน งานทะเบียนราษฎร เปนงานการทะเบียนท่ีเก่ียวของกับ
ทะเบียนบาน (พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร,2534)การแจงเกิด การแจงเกิดเกินกําหนด การแจงตาย การ
แจงตายเกินกําหนดการแจงยายที่อยู การขอเพ่ิมในทะเบียนบาน และการขอแกไขรายการในทะเบียนบาน ซึ่งมี
ผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัยของชาติเปนอยางยิ่ง ในดานการปลอมแปลงสูติบัตร มรณะบัตรการแจงยายที่
อยู และการเพิ่มชื่อในทะเบียนบานของบุคคลตางชาติที่หลบหนีเขาเมือง รวมท้ังพวกอพยพจากประเทศลาว 
เวียดนาม กัมพูชา รวมทั้งพวกที่ลักลอบเขาเมืองมาโดยมิชอบดวยกฎหมายเชน คนจีน พมา เนปาล มาเลเซีย 
โปรตุเกส เปนตน ซึ่งบุคคลเหลานี้ไดพยายามทุกวิถีทางที่จะใหมีชื่อในทะเบียนบานมีสัญชาติไทย มีบัตร
ประจําตัวประชาชน มีการติดสินบนเจาหนาที่ มีการปลอมแปลงเอกสาร บุคคลประเภทนี้มีจํานวนมากใน
ประเทศไทยและไมสามารถผลักดันใหออกไปไดจึงเปนการเพิ่มพูนปญหาของงานทะเบียนราษฎรนอกจากนี้งาน
ทะเบียนราษฎรยังเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับชีวิต ประจําวันของประชาชนทุกคนตั้งแตเกิดจนตาย ในดานเอกสาร

���

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 
 

การทะเบียนท่ีเปนทั้งสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายตางๆ(บรรจบ กาญจนดุล. 2539 : 19-20) 
ที่วาการอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน เปนหนวยงานของภาครัฐที่สําคัญหนวยงานหนึ่งในการจัดการ

บริการสาธารณะใหแกประชาชน ซึ่งงานทะเบียนและบัตรเปนงานท่ีรัฐบริการใหแกประชาชนในเรื่องตาง ๆ เชน 
การทําบัตรประจําตัวประชาชน การรับแจงการเกิด การรับแจงการตาย การแจงยายที่อยู การจดทะเบียนรับรอง
บุตร ฯลฯ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจึงตองมีความรู ความเขาใจกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติกระบวนงานและ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานอยางถูกตอง ทํางานไดอยางมั่นใจมีประสิทธิภาพและมีการบริการที่ดีแกประชาชนผู
ที่มาติดตอในเร่ืองตางๆ ดานงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจําตัวประชาชน ก็ไดจัดทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการเพื่อสรางความพึงพอใจตอผูใช บริการงานทะเบียนราษฎรและงานทําบัตร
ประชาชน การบริการงานทะเบียนใหประทับใจผูรับบริการ ซึ่งการใหบริการประชาชนของที่วาการอําเภอบานธิ 
จังหวัดลําพูน ในปจจุบันนับวาอยูในระดับดี แตการใหบริการของเจาหนาที่บางจุดอาจติดขัดและมีปญหาอยูบาง 
โดยเฉพาะเจาหนาที่ผูใหบริการอาจจะมีความตึงเครียด ทําใหเจาหนาที่ผูใหบริการพูดจาไมไพเราะกับประชาชน
ที่มารอรับบริการ ขาดความเอาใจใสประชาชน เนื่องจากผูมารับบริการมากเกินไป จํานวนเจาหนาที่ผูใหบริการมี
จํานวนจํากัด จึงมีความไมเพียงพอตอการใหบริการท่ีเรงดวนของประชาชน ทําใหเจาหนาที่ผูใหบริการขาด
มนุษยสัมพันธที่ดีตอประชาชนผูมาติดตอ ลักษณะทางกายภาพหรือสถานที่มีความคับแคบแออัดเมื่อประชาชน
มาใชบริการจํานวนมาก ทําใหความพึงพอใจของประชาชนนั้นลดนอยลงไป ท่ีวาการอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน 
จึงตองศึกษาใหทราบถึงปญหา และแนวทางการปรับปรุงงานบริการประชาชนใหถูกตองมีความรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น เปนสวนสําคัญที่จะทําใหประชาชนมีความประทับใจมากข้ึน เปนการสรางศรัทธาในการทํางานฝาย
ปกครอง และทําใหภาพพจนในการบริการดีเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมปจจุบันฝายปกครองตอง
ปรับเปล่ียนบทบาทหนาทีข่องตนใหเหมาะสมกับยุคของการบริการงานสมัยใหม และปรับปรุงรูปแบบการบริการ
ใหถกูตอง ทันสมัยสะดวก รวดเร็ว เทาเทียมเอกชน (ที่วาการอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน,2559) 

ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาท่ีและการใหบริการงานทะเบียนและ
บัตรกรณีศึกษา สํานักทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูนวาประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับใด 
เพื่อที่จะนําผลการวิจัยที่ไดไปปรับปรุงใชในการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจําตัวประชาชน 
สํานักทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูนรวมทั้งเปนแนวทางในการปรับปรุงการใหบริการประชาชนเพื่อสราง
ความพึงพอใจแกประชาชนผูรับบริการใหมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่และการใหบริการงานทะเบียนและบัตร  สํานัก

ทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่และการใหบริการงานทะเบียนและบัตร 

สํานักทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน จําแนกปจจัยสวนบุคคล 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
การศึกษาเรื่องประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่และการใหบริการงานทะเบียนและบัตร  สํานัก

ทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน ผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพบริการที่
เรียกวา“SERVQUA” จํานวน 5ดานของ (Parasuraman, Zeithaml& Berry, 1990 : 28 ; Lovelock, 1996)
มากําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาไวดังนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)โดยใชวิธีสํารวจมุงศึกษาประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติหนาที่และการใหบริการงานทะเบียนและบัตร สํานักทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน  
ประชากรที่ใชในการวิจัย ประชาชนผูมาใชบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน ที่วาการ
อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน ในเดือน เมษายน 2560 จํานวน 787 คน (ที่วาการอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน,2560) 
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการการใชสูตรคํานวณของทาโรยามาเน ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 
266 คน เคร่ืองมือใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire)ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวไดสรางขึ้นตาม
วัตถุประสงคและตามกรอบแนวคิดการวิจัยซึ่งมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม และเนื้อหาของแบบสอบถาม  
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากตําราเอกสาร บทความ แนวคิดและทฤษฎี 
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการบริการ แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการ
ใหบริการสาธารณะ ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจการบริการกับนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของให
ครอบคลุมความมุงหมายของการวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําใน
การแกไข ปรับปรุง เพื่อใหอานแลวมีความเขาใจงายและชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัย 
 3. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวนําไปทดลองใช (Try-out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 30 ชุดเพื่อนําไปหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cornbach 
Coefficient) พบวา คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.8528 
 4. นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง 
 
 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

 

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่และการ
ใหบริการงานทะเบียนและบัตรกรณีศึกษา 
สํานักทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน 
ตัวกําหนดคุณภาพบริการ 5 ดาน  
1. ความเปนรูปธรรมของบริการ 
2. ความนาเชื่อถือหรือไววางใจได 
3. การตอบสนองความตองการ 
4. การใหความมั่นใจ 
5. การเอาใจใสผูรับบริการ 

ที่มา :Parasuraman, Zeithaml& 
Berry(1990 : 28) ; Lovelock (1996) 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยขอความรวมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรนเพื่อขอใหออกหนังสือขอความ
อนุเคราะหแจกแบบสอบถามโดยสงถึงนายอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน 

2. ผูวิจัยดําเนินการเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ดวยตนเองผลปรากฏวาไดแบบสอบถาม
กลับคืนมา จํานวน 266 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

3. ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง เพื่อนํากลับมาตรวจสอบความสมบูรณและความ
ถูกตองของแบบสอบถาม 

4. ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 
5. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ทางผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
  1. เม่ือรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของ
แบบสอบถาม 
  2. ทําการลงรหัสแลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรและทําการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงไดคํานวณคาสถิติตางๆ จากขอมูลใน
แบบสอบถาม การคํานวณหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)โดยกําหนดเกณฑการใหความหมาย
คาเฉล่ียดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 4) 

4.51–5.00 หมายถึง ระดับความสําคัญตอความพึงพอใจมากที่สุด 
3.51–4.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอความพึงพอใจมาก 
2.51–3.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอความพึงพอใจปานกลาง 
1.51–2.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอความพึงพอใจนอย 
1.00–1.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอความพึงพอใจนอยที่สุด 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยดําเนินการวิเคราะหขอมูลทาง

สถิติขั้นพ้ืนฐานและการประมวลผล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ เพื่อวิเคราะหคาสถิติดังนี้ 
1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรประชาชนผูมาใชบริการงานทะเบียนราษฎรและ

บัตรประจําตัวประชาชน ท่ีวาการอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน สถิติที่ใชคือคาแจกแจงความถี่ (frequency) และ
คารอยละ (percentage)  

2. วิเคราะหระดับความสําคัญของประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่และการใหบริการงานทะเบียน
และบัตรกรณีศึกษา สํานักทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน โดยภาพรวม รายดาน และรายขอสถิติที่ใชคือ
คาเฉล่ีย (mean) ใชแปรความหมายของขอมูลตางๆและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใชคูกับ
คาเฉล่ียเพื่อแสดงลักษณะการกระจายของขอมูล 

3. วิเคราะหการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
หนาท่ีและการใหบริการงานทะเบียนและบัตรกรณีศึกษา สํานักทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน ของประชากรใน
อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน แตกตางกันตามคุณลักษณะสวนบุคคล 2 กลุมวิเคราะหโดยใชสถิติคา t-test และมากกวา 
2 กลุมทําการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) ดวยคา F-test หากพบความแตกตางคาเฉลี่ย
รายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะใชการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของ LSD (Least – Significant Different) 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
ผลจากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่และการใหบริการงานทะเบียน

และบัตร สํานักทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้ 
1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคล ผลการศึกษา พบวา ประชาชนผูตอบแบสอบถามสวนใหญเพศหญิง มีอายุ

ระหวาง 31-40 ป มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเกษตรกร/องคกร
เกษตรกร และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 40,001 – 55,0000 บาท 

2. ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่และการใหบริการงานทะเบียนและบัตร 
สํานักทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน พบวา ประชาชนผูตอบแบบถามมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติหนาที่และการใหบริการงานทะเบียนและบัตรกรณีศึกษา สํานักทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน
โดยภาพรวมมีอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.91 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานความเปนรูปธรรมของบริการ คาเฉลี่ย 4.08 รองลงมาดานความ
นาเชื่อถือหรือไววางใจได คาเฉลี่ย 4.01 ดานการใหความมั่นใจ คาเฉลี่ย 3.85ดานการเอาใจใสผูรับบริการ 
คาเฉล่ีย3.81 และดานการตอบสนองความตองการ คาเฉล่ีย 3.80ตามลําดับ  
ทั้งนี้สามารถสรุปผลเปนรายดานไดดังนี้ 

ดานความเปนรูปธรรมของบริการ พบวา ประชาชนผูตอบแบบถามมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติหนาที่และการใหบริการงานทะเบียนและบัตร สํานักทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน โดย
ภาพรวมมีอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.08 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก  

ดานความนาเชื่อถือ พบวา ประชาชนผูตอบแบบถามมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
หนาที่และการใหบริการงานทะเบียนและบัตร สํานักทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมมีอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก  

ดานการตอบสนอง พบวา ประชาชนผูตอบแบบถามมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
หนาที่และการใหบริการงานทะเบียนและบัตร สํานักทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมมีอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก  

ดานการใหความมั่นใจ พบวา ประชาชนผูตอบแบบถามมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
หนาที่และการใหบริการงานทะเบียนและบัตร สํานักทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมมีอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.85 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก  

ดานการเอาใจใส พบวา ประชาชนผูตอบแบบถามมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
หนาที่และการใหบริการงานทะเบียนและบัตร สํานักทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมมีอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.81 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก 

3. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่และการใหบริการงานทะเบียนและบัตร 
สํานักทะเบียนอาํเภอบานธิ จงัหวัดลําพูน โดยจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชพี
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา ดานการตอบสนองความตองการ (sig=0.042)และดานการเอาใจใสผูรับบริการ 
(sig=0.43) เทานั้นที่มีความแตกตางกันอยางมนีัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยสวนบุคคลดานอื่นๆไม
มีความแตกตางกัน 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่และการใหบริการงานทะเบียนและบั ตร สํานัก

ทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้ 
1. ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาท่ีและการใหบริการงานทะเบียนและบัตร สํานัก

ทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ
พงษไพบูลย ศิลาวราเวทย และทิฆัมพร คุมวงศ (2553) ศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการจากเทศบาลตําบล
ทาลออําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษา พบวา ความพึงพอใจดานกระบวนการและข้ันตอนในการ
ใหบริการ พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการจากเทศบาลตําบลทาลอ โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
ทั้งนี้สามารถอภิปรายผลเปนรายดานไดดังนี้ 

ดานความเปนรูปธรรมของบริการ พบวา ประชาชนผูตอบแบบถามมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติหนาที่และการใหบริการงานทะเบียนและบัตร สํานักทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน โดยภาพรวม
มีอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะสํานักทะเบียนอําเภอบานธิ มีความชัดเจนของปายสัญลักษณประชาสัมพันธ
บอกจุดบริการ มีใหบริการทางการเงินในเว็บไซตที่ครบถวน ถูกตอง เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสํานักทะเบียน มีการ
ดูแลลูกคาแบบเสมอตนเสมอปลาย มีเอกสารหรือแบบฟอรมตางๆไวบริการประชาชนอยางเพียงพอและ
ครบถวน และสํานักทะเบียนมีบุคลากรที่มีความสามารถและต้ังใจบริการอยางแทจริง สอดคลองกับงานวิจัยของ
วาริน เสนาใจ (2553) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานทะเบียนราษฎรของสํานัก
ทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลเสริมงาม จังหวัดลําปาง ผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึง
พอใจตอการใหบริการของงานทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลเสริมงาม ในระดับมาก 

ดานความนาเชื่อถือ พบวา ประชาชนผูตอบแบบถามมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
หนาที่และการใหบริการงานทะเบียนและบัตร สํานักทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมมีอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะสํานักทะเบียนอําเภอบานธิ มีความสม่ําเสมอและทําใหประชาชนผูรับบริการรูวา
ไววางใจและไดรับบริการที่นาเชื่อถือ มีความนาเชื่อถือทางดานความปลอดภัยของขอมูลดานทะเบียนราษฏรของ
ประชาชน มีผูบังคับบัญชาท่ีมีความสามารถในการบริหารที่ดีเยี่ยมทําใหประชาชนเกิดความนาเชื่อถือ สามารถ
สื่อสารใหกับประชาชนผูรับบริการอยางถูกตอง และเจาหนาที่ฝายทะเบียน สามารถใหขอมูลงานทะเบียนที่
ถูกตองกับประชาชนผูมาคัดลอกขอมูลเปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของยุทธนา บุญทน (2553) ศึกษาความ
พึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลทรงคะนอง อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ผลการศึกษา พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการขององคการบริหารสวนตําบลทรงคะนอง อยู
ในระดับมาก 

ดานการตอบสนอง พบวา ประชาชนผูตอบแบบถามมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
หนาที่และการใหบริการงานทะเบียนและบัตร สํานักทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมมีอยูใน
ระดับมาก ท้ังนี้เปนเพราะเจาหนาที่ฝายทะเบียน สามารถตอบขอซักถามเก่ียวกับระเบียบ ขอบังคับ ขอกฎหมาย
ใหกับประชาชนทุกคนไดเปนอยางดี เจาหนาที่ฝายทะเบียน สามารถใหบริการตอประชานผูรับบริการทุกทาน
ดวยความเปนมิตรพรอมอธิบายทุกเรื่องอยางเขาใจ เจาหนาที่ฝายทะเบียน ใหบริการตอประชาชนผูรับบริการ
ทุกทานดวยความสะดวกรวดเร็ว เจาหนาที่ฝายทะเบียน ใหบริการดวยความเต็มใจในการบริการ ยิ้มแยมแจมใส
สรางความประทับใจใหกับผูมารับบริการกับสํานักทะเบียน และเจาหนาที่ฝายทะเบียน ใหบริการตอประชาชน
ผูรับบริการทุกทานดวยความเปนกันเอง สอดคลองกับงานวิจัยของอนงคนาฏ แกวไพฑูรย (2553) ความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการใหบริการตามหลักสังคหวัตถุของฝายทะเบียนที่วาการอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค 
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝายทะเบียนที่วาการ
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อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
ดานการใหความม่ันใจ พบวา ประชาชนผูตอบแบบถามมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติ

หนาที่และการใหบริการงานทะเบียนและบัตร สํานักทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมมีอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะเจาหนาที่ฝายทะเบียน มีทักษะมีความรูเกี่ยวกับขอกฎหมาย และระ เบียบ เกี่ยวกับ
งานทะเบียนและมีความสามารถในการบริการประชาชนไดเปนอยางดี เจาหนาที่ฝายทะเบียน สามารถใหบริการ
ตามความตองการของประชาชนผูรับบริการได สํานักทะเบียน ใหบริการประชาชนตามลําดับกอน -หลัง 
เจาหนาที่ฝายทะเบียน มีมนุษยสัมพันธที่ดีในการใหบริการทําใหประชาชนเกิดความไววางใจและกลับมาใช
บริการอีกครั้ง และเจาหนาที่ฝายทะเบียน ใหบริการประชาชนทุกคนเปนมาตรฐานเดียวกันโดยไมมีการเลือก
ปฏิบัติ สอดคลองกับงานวิจัยของพณิรดา กลมเกลียว (2551) ไดศึกษาคุณภาพการใหบริการ งานทะเบียน
ราษฎรของเทศบาลตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา คุณภาพการใหบริการงาน
ทะเบียนราษฎรของเทศบาลตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในภาพรวมมีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก  

ดานการเอาใจใส พบวา ประชาชนผูตอบแบบถามมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่
และการใหบริการงานทะเบียนและบัตร สํานักทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมมีอยูในระดับ
มาก ทั้งนี้เปนเพราะเจาหนาที่ฝายทะเบียนสํานักทะเบียนอําเภอบานธิ ใหความสําคัญตอประชานผูรับบริการทุก
ทาน ดวยความเสมอภาคกัน เจาหนาที่ฝายทะเบียน มีการใหลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม คาปรับตางๆใหกับ
ประชาชน ในเพ่ือเปนการสรางบริการท่ีแตกตาง เจาหนาที่ฝายทะเบียน มีความเอาใจใสและกระตือรือรนพรอม
ที่จะใหบริการตอประชาชน เจาหนาที่ฝายทะเบียน มีการแจกของขวัญหรือของชํารวยแจกประชาชนในโอกาส
พิเศษ เชน การจดทะเบียนสมรสในวันแหงความรัก และเจาหนาที่ฝายทะเบียน มีบริการแนะนําขอมูลหรือสิทธิ์
ตางๆที่เปนประโยชนตอประชาชนสอดคลองกับงานวิจัยของพงษไพบูลย ศิลาวราเวทย และทิฆัมพร คุมวงศ 
(2553) ศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการจากเทศบาลตําบลทาลออําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี  ผล
การศึกษา พบวา ความพึงพอใจดานกระบวนการและขั้นตอนในการใหบริการ พบวา ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการจากเทศบาลตําบลทาลอ โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่และการใหบริการงานทะเบียนและบัตร 
สํานักทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน โดยจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา ดานการตอบสนองความตองการ ( sig=0.042)และดานการเอาใจใสผูรับบริการ 
(sig=0.43) เทานั้นที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยสวนบุคคลดานอื่นๆไม
มีความแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของมนัสนันท ดันเกียรติ (2553) เร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี
ตอการจัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐอําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฏรธานี ผลการวิจัย พบวา 
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการจัดเก็บภาษีอากรของเทศบาล ตําบลกาญจน
ดิษฐ อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา อายุ รายไดตอเดือน ประเภท
ของการบริการ แตกตางกับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการจัดเก็บภาษีอากรของเทศบาล ตําบล
กาญจนดิษฐ อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

1. ดานความเปนรูปธรรมของบริการ สํานักทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน ควรสรางแรงจูงใจให
บุคลากรผูปฏิบัติงานดานทะเบียนและบัตร เนื่องจากงานดังกลาวตองบริการประชาชนในแตละวันจํานวนมาก 
อาจเกิดการลา เหนื่อยบางดังนั้นหนวยงานจึงควรมีการสรางแรงจูงใจ เชน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือให
บุคลากรที่มีความสามารถและต้ังใจบริการอยางแทจริง  

2. ดานความนาเชื่อถือ เจาหนาที่ฝายทะเบียนของสํานักทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน ควรมี
เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของขอมูล กอนการใหประชาชนคัดลอก เพ่ือใหขอมูลงานทะเบียนที่ถูกตองกับ
ประชาชนผูมาคัดลอกขอมูลเปนอยางดี  

3. ดานการตอบสนอง เจาหนาที่ฝายทะเบียน สํานักทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน ควรมีการ
สนทนากับประชาชนผูมารับบริการ เพื่อใหประชาชนเกิดความรูสึกเปนกันเองระหวางรับบริการ  

4. ดานการใหความมั่นใจ เจาหนาที่ฝายทะเบียน ควรมีการจัดลําดับ กอน-หลัง หรือการจับบัตรคิว 
เพื่อใหประชาชนผูรับบริการรูสึกถึงความเปนธรรม และไดรับบริการเปนมาตรฐานเดียวกันโดยไมมีการเลือก
ปฏิบัติ  

5. ดานการเอาใจใส เจาหนาที่ฝายทะเบียน ควรการแนะนําขอมูลหรือสิทธิ์ตางๆที่เปนประโยชนตอ
ประชาชน 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาเพิ่มเติมความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่และการใหบริการงานทะเบียน
และบัตรกรณีศึกษา สํานักทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน ในดานการใหบริการทุกฝายในภาพรวม เพื่อนํา
ผลการศึกษามาใชในการกําหนดกรอบ นโยบายและแนวทางในการพัฒนาการใหบริการประชาชนใหต รงตอ
ความตองการของประชาชนมากที่สุด 

2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของท่ีวาการ โดยมีการศึกษาเชิงคุณภาพประกอบ 
เพื่อใหนําผลการศึกษามาพัฒนามาตรฐานการใหบริการของท่ีวาการอําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย 

3. ควรศึกษาเพิ่มเติมวามีปจจัยอะไรอีกบางที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ
สํานักทะเบียนอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน โดยเพ่ิมปจจัยสิ่งแวดลอม เชนการรับรูขาวสารของประชาชน ความ
ตองการในดานการใหบริการประชาชนเขาไปดวย 
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา 
 
SATISFACTION OF DETAINED PERSONS SONGKHLA SPECIAL TREATMENT 
 
ผูวิจัย       พงศธร  เทียนสรรค 
      สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม  
      ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
สารนิพนธเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา           

มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ในทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา           
เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา 
เปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการประจํา พนักงานจางตามภารกิจ ลูกจางประจํา และ
พนักงานท่ัวไป ท่ีปฏิบัติงานในทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลาจํานวน 392 คน ผลการวิจัยพบวา 

ผูตอบแบบสอบถามที่ปฏิบัติงานในทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลาสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ
ระหวาง 31 – 40 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และสวนมากเปนขาราชการประจํา 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา ดานนโยบายและ
การบริหารบุคคล ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานสวัสดิการ ดานความ สัมพันธกับผูบังคับบัญชาและ
เพื่อน ดานภาวะผูนํา และดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เม่ือพิจารณาเปนรายขอ มีคาเฉล่ียความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับมาก  

ปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานทัณฑสถานบําบัดพิเศษ
สงขลา พบวามีการเสนอความคิดเห็นเรื่องใหมีการจัดฝกอบรมเจาหนาที่ใหทุกตําแหนงที่ปฏิบัติงาน ใหมี
สวัสดิการที่เหมาะสมเมื่อเกษียณอายุราชการไปแลว เสนอใหใหมีสวัสดิการที่เหมาะสมเมื่อเกษียณอายุราชการ
ไปแลว เสนอใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชใหเพียงพอใหแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน และเสนอใหมีเงินเดือนหรือ
คาตอบแทนสูงกวาเดิมที่เปนอยู 

 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ การปฎิบัติงาน ทัณฑสถานบําบัดพิเศษ 
 
ABSTRACT 

Research Job satisfaction of Songkhla Special Treatment Correctional Institution 
purpose To study the level of satisfaction of personnel working. In Special Treatment 
Songkhla To study problems and suggestions in the performance of personnel in the 
workplace. In Special Treatment Songkhla Quantitative Research (Survey Research) The 
population used in this study included regular officials. Employees based on recruiting 
staff and regular employees. The research was conducted in 392 Songkhla Special 
Treatment Correctional Institutes. 

Respondents who worked in Songkhla Specialty Treatment Facilities were male, 
aged between 31-40 years old. And most of them are government officials. 
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The level of satisfaction of personnel in the treatment of Songkhla Special 
Treatment Correctional Institution Policy and Management Work environment Welfare 
Relationships with bosses and friends. Leadership And time to work. When considering 
each item. The overall satisfaction level was at a high level. 

Problems and Recommendations Concerning Job Satisfaction of Personnel in 
Songkhla Special Treatment Correctional Institution. It was found that there were opinions 
on the training of staff at all positions. To have the appropriate welfare when retired. 
Proposed to have appropriate welfare when retired. Proposing that technology be used to 
provide adequate staffing. And propose a salary or compensation higher than the existing. 

Keywords : Satisfaction , Operation , Special Treatment Correction
 

บทนํา 
ทรัพยากรบุคคลนับเปนหัวใจสําคัญอยางหนึ่งที่ชวยผลักดันองคกรใหประสบความสําเร็จองคกรในป

จจุบันจึงหันมาใหความสําคัญกับ “คน” มากข้ึน การจัดการองคกรและการจัดการดานทรัพยากรมนุษยจึงเปนป
จจัยท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอประสิทธิผลและความสําเร็จขององคกรบุคลากรที่คัดสรรเขามาจึงจําเปนตองมีขีด
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ ในขณะเดียวกันองคกรเองนอกจากจะตองจายคาตอบแทนให
สมเหตุสมผลแลว ก็จะตองจัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสม รวมท้ังสรางบรรยากาศในการทํางานเพ่ือใหบุคลากร 
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานซ่ึงในทายที่สุดก็จะสงผลเชิงบวกตอความสําเร็จขององคกร (ประพาฬรัศมิ์ 
ลิ้มสุคนธ และมนวิกา ผดุงสิทธิ์. 2544 : 50) 

การปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ตองเผชิญกับสภาพการแขงขันเปนอยางสูง องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน 
ที่มีการเพ่ิมเทคโนโลยีและขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย ปรับเปลี่ยนองคกรใหเปนองคกรยุคอิเล็กทรอนิกส เพ่ือ
ตอบสนองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัฒนที่เปนอยูในขณะน้ีทําใหการปฏิบัติงานตาง ๆ  จะ
ดําเนินไปอยางราบรื่นไดนั้น ตองอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สิ่งสําคัญที่จะชวยใหบุคลากร
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มิใชอยูภายใตเงื่อนไขของความรูความสามารถแตเพียงอยางเดียวเทานั้น สิ่ง
สําคัญยิ่งกวาคือการมีกําลังใจ มีแรงจูงใจ มีความพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบใหดีที่สุด หากไมมี
ความพึงพอใจในการทํางาน จะเปนเหตุทําใหคุณภาพของการปฏิบัติงานตํ่าลง มีการขาดงานบอย กอใหเกิด
ผลเสียตองานและภาพพจนที่ไมดีตอตัวพนักงาน หากมีปญหาจากความไมพึงพอใจของพนักงานเปนจํานวนมาก
อาจมีผลตอองคกร องคกรจึงไมควรเพิกเฉยตอการใหความสําคัญกับพนักงานองคกร ควรรักษาความพึงพอใจให
อยูในระดับมาตรฐานหรือดีอยูเสมอ องคกรควรทําใหพนักงานมีความพึงพอใจทั้งดาน นโยบายและการ
บริหารงาน สภาพแวดลอมการทํางาน สวัสดิการ และความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน เพ่ือให
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนใหความจงรักภักดี ทํางานอยูใน
องคกรไดเปนเวลายาวนาน และเพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไข เปลี่ยนแปลงสภาพการทํางานตาง ๆ 
ทําใหเกิดความพึงพอใจและความรวมมือในการทํางานของบุคลากรมากขึ้นซึ่งจะสงผลใหองคกรบรรลุเปาหมาย
ที่ตั้งไวในการปฏิบัติงาน ถาบุคลากรมีความรูสึกหรือเจตคติที่ดี ตอการปฏิบัติงานในทางบวกจะมีผลทําใหเกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีการเสียสละ อุทิศกาย แรงใจ และสติปญญาใหแกงานมาก ตรงกันขามถา
บุคลากรมีความรูสึกหรือเจตคติที่มีตอการปฏิบัติงานในทางลบ จะทําใหเกิดความไมพึงพอใจแกงาน ทําใหไมมี
ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ เนื่องจากความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรไมคงที่แนนอน อาจเปลี่ยนแปลงไดเสมอตามกาลเวลาและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ไป ฉะนั้น ผูบริหารจึงควรทําการตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขององคกร เพื่อที่จะไดทําการแกไข
ปรับปรุงบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานใหเอ้ือหรือสนองตอบตอความตองการของบุคลากร เพื่อเปนการสราง
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แรงจูงใจและกระตุนใหผูปฏิบัติงานเกิดความเต็มใจที่จะใชพลังปฏิบัติงาน ทําใหองคกรเกิดความเจริญและ
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

ทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมผูตองขังกําหนดโทษไมเกิน 7 ปสําหรับ
ผูตองขังชายในคดี พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ผูเสพ) โดยการควบคุมผูตองขังดังกลาวใหเปนไปตามคํา
พิพากษาของศาลและคําสั่งลงโทษของผูมีอํานาจตามกฎหมาย ดําเนินการใหเปนไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ี
กําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญา ตลอดจนดําเนินการแกไขพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังโดยวิธีชุมชนบําบัด ให
ผูตองขังกลับตนเปนพลเมืองดีของชาติเมื่อพนโทษไปแลว ตามหลักอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา และตามแนวทางท่ี
องคการสหประชาชาติกําหนดไวในมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง กับขอเสนอแนะในสวนที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 วาดวยศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตลอดจนถือปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงยุติธรรมและของกรมราชทัณฑ ผูวิจัยในฐานะเปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในทัณฑ
สถานบําบัดพิเศษสงขลา ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ ซึ่งเปนมาตรการจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนอง
ภารกิจของหนวยงาน ใหเปนไปตามวัตถุประสงค และเปาหมายของทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลาท่ีไดกําหนดไว 
เพื่อใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติตาง ๆ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรใน การปฏิบัติงาน 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา ในดานนโยบายและการบริหารงาน ดานสภาพแวดลอม
ในการทํางาน ดานสวัสดิการ และดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน เพ่ือนําผลการวิจัยที่ได
ไปใชปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 

1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา 
2. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในทัณฑสถานบําบัด

พิเศษสงขลา 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
ในการทําวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานในทัณฑสถานบําบัด

พิเศษสงขลา 4 ดาน คือ 1) ดานนโยบายและการบริหารงาน 2) ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 3) ดาน
สวัสดิการ และ 4) ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาใชในการปรับปรุง 
เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฎิบัติงานของบุคลากร เพื่อจะชวยใหบุคลากร มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน และชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยนําแนวคิดจากงานวิจัยของ ปราโมทย ถึงสุข 
(2554 : บทคัดยอ) ที่ ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอ สํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มาเปนแนวทางในการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้ 
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    ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการประจํา พนักงานจางตามภารกิจ ลูกจางประจํา และ

พนักงานทั่วไป ท่ีปฏิบัติงานในทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลาจํานวน 392 คน ซึ่งกลุมตัวอยางไดแกประชากร
ทั้งหมด  

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
แบงออกเปน 3 สวน คือ 

สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และตําแหนงหนาที่ที่ปฏิบัติงาน 

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทัณฑสถานบําบัด
พิเศษสงขลา โดยเลือกแบบสอบถามเปนแบบการประมาณคา มีการกําหนดระดับใหเลือกตอบ 5 ระดับคะแนน 
ระดับความพึงพอใจ 

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในทัณฑสถานบําบัดพิเศษ
สงขลา เปนคําถามแบบปลายเปด 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยคนควาดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ประกอบไปดวย 

1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยใช คาความถี่ และคารอยละ(Percentage) สถิติ
พื้นฐาน 

2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติในทัณฑสถานบําบัด
พิเศษสงขลา ใน 4 ดาน ประกอบดวย ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดาน
สวัสดิการ และดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน โดยใชคาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) คา T- test และ F – test 
 
 
 

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

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา ในดาน 
1. ดานนโยบายและการบริหารงานบุคคล  
2. ดานสภาพแวดลอมในการทาํงาน  
3. ดานสวัสดิการ  
4. ดานความสัมพันธกับผูบงัคับบัญชาและ

เพื่อนรวมงาน 
5. ดานภาวะผูนาํ 
6. ดานระยะเวลาในการปฎิบัติงาน 
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ผล/สรุปผล 
1. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลาในดานนโยบาย

และการบริหารบุคคล เม่ือพิจารณาเปนรายขอ มีคาเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ
จากมากไปหานอย ไดแก มีการกําหนดนโยบายและการบริหาร หรือทิศทางในการดําเนินงานไวอยา งชัดเจน 
รองลงมา นโยบายการใหบริการแกผูมารับบริการเปนไปดวยความรวดเร็ว เสมอภาคและเปนธรรม เม่ือโครงการ
ที่หนวยงานจัดขึ้นผูปฏิบัติงานสามารถใชความรูความสามารถในการทํางานไดอยางเต็มที่และเต็มความสามารถ 
มีการแบงหนาที่รับผิดชอบ สายการบังคับบัญชาชัดเจน ตามความสามารถของแตละบุคคล และการส่ือสาร
ภายในองคการเปนไปอยางสะดวกและรวดเร็ว  

2. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา ในดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ
จากมากไปหานอย ไดแก สภาพแวดลอมในการทํางานสะดวกสบายตอการทํางานไมแออัด  สถานที่ทํางานมี
อุปกรณ เคร่ืองมือ เหมาะสมในการทํางาน เพียงพอและเหมาะสม สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณและ
ระบบงานที่เปลี่ยนแปลงได สถานที่ปฏิบัติงานมีความเหมาะสม ใกลแหลงชุมชน เดินทางไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และมีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน น้ําดื่ม หองน้ํา หองพยาบาล ในสถานท่ีทํางานเพียงพอและเหมาะสม  

3. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา ดานสวัสดิการ 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ มีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย 
ไดแก การเลื่อนตําแหนงหรือความกาวหนาขึ้นอยูกับความสามารถในการทํางานเปนสําคัญ คาตอบแทนที่ไดรับ
เม่ือเปรียบเทียบกับผูที่ทํางานลักษณะเดียวกันมีลักษณะงานเทากัน เงินเทากัน คาตอบแทนท่ีไดรับเหมาะสมกับ
วุฒิการศึกษา คาตอบแทนเหมาะสมกับคาครองชีพใน และสวัสดิการที่ไดรับในปจจุบันเปนไปอยางเหมาะสม  

4. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา ดาน
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ผูบังคับบัญชา ใหความเปนอิสระในการทํางาน 
เพื่อใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานท้ังภายในและภายนอกหนวยงานเปนไปดวยดี 
ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ไดรับความไววางใจในการปฏิบัติงานจาก
ผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน และ เม่ือผูรวมงานมีปญหาใหคําปรึกษาและชวยเหลือทุกครั้ง ตาม
ความสามารถของตนเอง  

5. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา ดานภาวะผูนํา 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ มีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปหา
นอย ไดแก ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค กลาเปลี่ยนแปลง กลาเสี่ยง และนําสิ่งใหม 
ๆ มาใชในการดําเนินงาน ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานไดมีการเปดโอกาสใหบุคลากรในสังกัดมีสวนรวมในการ
บริหาร ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานมีความสามารถในการแกปญหาไดอยางทันทวงที  ผูบังคับบัญชาหรือ
หัวหนางานมีความสามารถในการตัดสินใจไดอยางถูกตอง แมนยํา และบังคับบัญชาหรือหัวหนางานมี
ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  

6. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลาในดานดาน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก เรียง
ตามลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ทานมีความรูสึกภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานดานนี้ 
รองลงมา ตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติหนาที่ ทานไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ทานมีความ สัมพันธที่ดีกับ
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานที่คอนขางแนนแฟน ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่ ทานมีความสุข กับงานท่ีทํา 
และตลอดระยะเวลาท่ีผานมา ทานไดรับสวัสดิการจากหนวยงานอยูในระดับที่พึงพอใจ 
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7. วิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานทัณฑสถาน
บําบัดพิเศษสงขลา โดยผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 15.05 ของผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด พบวาผูตอบแบบสอบถามรอยละ 31.43 เสนอความคิดเห็นเรื่องใหมีการจัดฝกอบรม
เจาหนาที่ใหทุกตําแหนงที่ปฏิบัติงาน รอยละ 25.71 ใหมีสวัสดิการที่เหมาะสมเม่ือเกษียณอายุราชการไปแลว 
รอยละ 22.86 เสนอใหใหมีสวัสดิการที่เหมาะสมเมื่อเกษียณอายุราชการไปแลว รอยละ 22.86 เสนอวา
เทคโนโลยีที่ใชยังไมเพียงพอใหแกเจาหนาที่ปฏิบัติงาน และรอยละ 20.00 เสนอใหมีเงินเดือนหรือคาตอบแทน
สูงกวาเดิม ตามลําดับ 
 

อภิปรายผล 
1. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลาในดานนโยบาย

และการบริหารบุคคล เม่ือพิจารณาเปนรายขอ มีคาเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ธนิดา ริมดุสิทธิ์ (2551 : บทคัดยอ) ไดวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ที่ปฏิบัติงานในจังหวัด
นนทบุรี ผลจากการวิจัยพบวา 1) ผลการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของเจาหนาที่ กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรีสวนใหญเปนเพศ
หญิง อายุระหวาง 30-39 ป มีระดับการศึกษาสวนใหญอนุปริญญา และปริญญาตรี มีรายได อยูระหวาง 10,001 
- 20,000 บาท และ 6,001 - 10,000 บาท มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มากกวา 4 ป และ 1 - 2 ป 2) ผลการ
วิเคราะหความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี โดยแบงเปน 5 ดาน ไดแก ดานสภาพแวดลอม
ในการปฏิบัติงาน ดานกระบวนการปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงาน ดานความกาวหนาจาก
การปฏิบัติงาน และดานคาตอบแทน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับ
ปานกลาง อันดับแรก คือ ดานกระบวนการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ดานความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงาน 
ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ความกาวหนาจากการปฏิบัติงาน และคาตอบแทน ตามลําดับ 3) ผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี พบวา เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานตางกัน มีความพึงพอใจในภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน อายุ 
และรายได ในภาพรวมไมแตกตางกัน 

2. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา ในดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน เม่ือพิจารณาเปนรายขอ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ
จากมากไปหานอย ไดแก สภาพแวดลอมในการทํางานสะดวกสบายตอการทํางานไมแออัด สถานที่ทํางานมี
อุปกรณ เคร่ืองมือ เหมาะสมในการทํางาน เพียงพอและเหมาะสม สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณและ
ระบบงานที่เปลี่ยนแปลงได สถานที่ปฏิบัติงานมีความเหมาะสม ใกลแหลงชุมชน เดินทางไปมาสะดวก รวดเร็ว 
และมีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน น้ําดื่ม หองน้ํา หองพยาบาล ในสถานที่ทํางานเพียงพอและเหมาะสม 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มนชัย อรพิมพ (2550 : บทคัดยอ) ไดวิจัย เร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของ ขาราชการกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวม 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง จําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล พบวา เพศชายและ
เพศหญิง มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานคาตอบแทน อายุมีความแตกตางกันในดานสภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงาน ระดับการศึกษามีความพึงพอใจแตกตางกันในดานความกาวหนา การปฏิบัติงาน ระดับเงินเดือนมี
ความพึงพอใจแตกตางกันในดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานกระบวนการการปฏิบัติงาน ดาน
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ความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงาน ดานความกาวหนาจากการปฏิบัติงาน ดานคาตอบแทน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และความสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา ดานสวัสดิการ 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ มีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปหา
นอย ไดแก การเล่ือนตําแหนงหรือความกาวหนาขึ้นอยูกับความสามารถในการทํางานเปนสําคัญ คาตอบแทนท่ี
ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับผูที่ทํางานลักษณะเดียวกันมีลักษณะงานเทากัน เงินเทากัน คาตอบแทนท่ีไดรับ
เหมาะสมกับวุฒิการศึกษา คาตอบแทนเหมาะสมกับคาครองชีพในปจจุบัน และสวัสดิการที่ไดรับในปจจุบัน
เปนไปอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จักรกริช บุญประกาศิต (2542 : บทคัดยอ) ไดวิจัย เรื่อง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สินเชื่อธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) ในภาคตะวันออก 
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สินเชื่อธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีความพึงพอใจอยูมากใน 4 ดาน ไดแก ความ
รับผิดชอบในงาน การไดรับความยกยองนับถือ การปกครองบังคับบัญชา และความสัมพันธกับเพื่อรวมงาน เปน
อันดับที่ 4 และมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 6 ดาน ไดแก นโยบายของหนวยงาน ความสําเร็จของงาน
เปนอันดับที่ 6 ความกาวหนาในการทํางาน ลักษณะของงาน สภาพการทํางานเปน และความม่ันคงในงาน เม่ือ
วิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายดานจําแนกตามตําแหนงงานและวุฒิการศึกษาพบวา
หัวหนาฝายสินเชื่อมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวาพนักงานสินเชื่อ และเจาหนาที่สินเชื่อที่มีวุฒิ
การศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขั้นไปมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวาเจาหนาที่สินเชื่อที่มีวุฒิการศึกษาต่ํา
กวาปริญญาตรี 

4. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา ดาน
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ผูบังคับบัญชา ใหความเปนอิสระในการทํางาน 
เพื่อใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานท้ังภายในและภายนอกหนวยงานเปนไปดวยดี 
ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ไดรับความไววางใจในการปฏิบัติงานจาก
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน และเมื่อผูรวมงานมีปญหาใหคําปรึกษาและชวยเหลือทุกคร้ัง ตามความสามารถ
ของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงโรจน สุนทร (2542 : บทคักยอ) ไดวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต 1 และเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ผลการวิจัยพบวา พนักงานธนาคารกรุงเทพ โดยสวนรวมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมเปน
รายได 4 ดาน อยูในระดับมากคือ ดานเพ่ือรวมงาน ดานผูบังคับบัญชาชั้นตน ดานงานท่ีทําในปจจุบันและดาน
การเลื่อนชั้นเล่ือนตําแหนง เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) พบวาพนักงานฝายบริหารและฝายปฏิบัติการ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม
และรายไดทั้ง 6 ดาน ฝายบริหารมีความพึงพอใจในการทํางานมากกวาฝายปฏิบัติการ 

5. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา ดานภาวะผูนํา 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ มีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปหา
นอย ไดแก ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค กลาเปลี่ยนแปลง กลาเสี่ยง และนําสิ่งใหม 
ๆ มาใชในการดําเนินงาน ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานไดมีการเปดโอกาสใหบุคลากรในสังกัดมีสวนรวมในการ
บริหาร ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานมีความสามารถในการแกปญหาไดอยางทันทวงที ผูบังคับบัญชาหรือ
หัวหนางานมีความสามารถในการตัดสินใจไดอยางถูกตอง แมนยํา และบังคับบัญชาหรือหัวหนางานมี
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย พภัสสรณ วรภัทรถิระกุล 
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(2558) ไดทําการวิจัยเรื่องภาวะผูนํา และวัฒนธรรมองคการท่ีมีตอผลสําเร็จในการพัฒนาองคการสมัยใหม 
ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนํา และวัฒนธรรมองคการที่มีตอผลสําเร็จในการพัฒนาองคการสมัยใหมในสายงาน
ปฏิบัติการนครหลวง บริษัทไปรษณียไทย จํากัด พบวาปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา อยูในดานภาวะผูนําแบบปลอย
เสรี มีคาเฉลี่ยโดยรวมสูงสุด รองลงมาดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และดานภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน มี
คาเฉล่ียโดยรวมนอยที่สุด และปจจัยดานวัฒนธรรมการทํางานโดยดานวัฒนธรรมการปรับตัวมีคาเฉลี่ยโดยรวม
สูงสุด รองลงมาดานวัฒนธรรมพันธกิจ ดานวัฒนธรรมการมีเอกภาพโดยรวมมีคาเฉล่ีย และดานวัฒนธรรมการมี
สวนรวมมีคาเฉลี่ยโดยรวมนอยที่สุด 2) การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลของพนักงานตอปจจัยดานภาวะผูนํา 
และวัฒนธรรมองคการที่มีตอผลสําเร็จในการพัฒนาองคการสมัยใหมโดยรวมไมแตกตางกันที่นัยสําคัญทางสถิติ 
.05 และความสัมพันธปจจัยดานภาวะผูนํา และวัฒนธรรมองคการตอความสามารถในการอธิบายและทํานาย
ของตัวแปร พบวา การประเมินภาวะผูนําองคการดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธในทางบวกใน
ระดับสูง รองลงมาดานภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน ความสัมพันธในทางบวกในระดับปานกลาง และ ดานภาวะ
ผูนําแบบปลอยเสรีมีความสัมพันธในทางบวกในระดับนอย การประเมินวัฒนธรรมองคการ ดานวัฒนธรรมสวน
รวม ดานวัฒนธรรมพันธกิจ ดานวัฒนธรรมเอกภาพ และดานวัฒนธรรมการปรับตัว มีความสัมพันธในทางบวก
ในระดับนอย กับ ผลสําเร็จการพัฒนาองคการสมัยใหม และคาสัมประสิทธิ์ถดถอยวิเคราะหอํานาจการทํานาย
ของภาวะผูนํา และวัฒนธรรมองคการที่มีตอผลสําเร็จในการพัฒนาองคการสมัยใหมของสายงานปฏิบัติการนคร
หลวง บริษัทไปรษณียไทย จํากัด 

6. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลาในดานระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน เม่ือพิจารณาเปนรายขอ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจาก
มากไปหานอย ไดแก ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ทานมีความรูสึกภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานดานนี้ รองลงมา 
ตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติหนาที่ ทานไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ทานมีความ สัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงานท่ีคอนขางแนนแฟน ตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติหนาที่ ทานมีความสุข กับงานท่ีทํา และตลอด
ระยะเวลาที่ผานมา ทานไดรับสวัสดิการจากหนวยงานอยูในระดับที่พึงพอใจ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จักร
กริช บุญประกาศิต (2542 : บทคัดยอ) ไดวิจัย เร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สนิเช่ือธนาคาร
ศรีนคร จํากัด (มหาชน) ในภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
สินเชื่อธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีความพึง
พอใจอยูมากใน 4 ดาน ไดแก ความรับผิดชอบในงาน การไดรับความยกยองนับถือ การปกครองบังคับบัญชา 
และความสัมพันธกับเพื่อรวมงาน เปนอันดับที่ 4 และมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 6 ดาน ไดแก 
นโยบายของหนวยงาน ความสําเร็จของงานเปนอันดับที่ 6 ความกาวหนาในการทํางาน ลักษณะของงาน สภาพ
การทํางานเปน และความม่ันคงในงาน เม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายดานจําแนก
ตามตําแหนงงานและวุฒิการศึกษาพบวาหัวหนาฝายสินเชื่อมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวาพนักงาน
สินเชื่อ และเจาหนาที่สินเชื่อที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขั้นไปมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวา
เจาหนาท่ีสินเชื่อที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี  

7. วิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานทัณฑสถาน
บําบัดพิเศษสงขลา ที่พบวามีการเสนอความคิดเห็นเรื่องใหมีการจัดฝกอบรมเจาหนาที่ใหทุกตําแหนงที่
ปฏิบัติงาน ใหมีสวัสดิการที่เหมาะสมเมื่อเกษียณอายุราชการไปแลว เสนอใหใหมีสวัสดิการที่เหมาะสมเมื่อ
เกษียณอายุราชการไปแลว เสนอวาเทคโนโลยีที่ใชยังไมเพียงพอใหแกเจาหนาที่ปฏิบัติงาน และเสนอใหมี
เงินเดือนหรือคาตอบแทนสูงกวาเดิมนั้น สอดคลองกับงานวิจัยของพภัสสรณ วรภัทรถิระกุล (2558) ไดทําการ
วิจัยเรื่องภาวะผูนํา และวัฒนธรรมองคการท่ีมีตอผลสําเร็จในการพัฒนาองคการสมัยใหม ผลการวิจัยพบวา 1) 
ภาวะผูนํา และวัฒนธรรมองคการที่มีตอผลสําเร็จในการพัฒนาองคการสมัยใหมในสายงานปฏิบัติการนครหลวง 
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บริษัทไปรษณียไทย จํากัด พบวาปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา อยูในดานภาวะผูนําแบบปลอยเสรี มีคาเฉลี่ยโดยรวม
สูงสุด รองลงมาดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยรวมมีคาเฉลี่ย และดานภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน มีคาเฉลี่ย
โดยรวมนอยที่สุด และปจจัยดานวัฒนธรรมการทํางานโดยดานวัฒนธรรมการปรับตัวมีคาเฉล่ียโดยรวมสูงสุด 
รองลงมาดานวัฒนธรรมพันธกิจ โดยรวมมีคาเฉลี่ย ดานวัฒนธรรมการมีเอกภาพโดยรวมมีคาเฉลี่ย และดาน
วัฒนธรรมการมีสวนรวมมีคาเฉลี่ยโดยรวมนอยที่สุด 2) การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลของพนักงานตอปจจัย
ดานภาวะผูนํา และวัฒนธรรมองคการที่มีตอผลสําเร็จในการพัฒนาองคการสมัยใหมโดยรวมไมแตกตางกันที่
นัยสําคัญทางสถิติ .05 และความสัมพันธปจจัยดานภาวะผูนํา และวัฒนธรรมองคการตอความสามารถในการ
อธิบายและทํานายของตัวแปร พบวา การประเมินภาวะผูนําองคการดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มี
ความสัมพันธในทางบวกในระดับสูง รองลงมาดานภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน ความสัมพันธในทางบวกในระดับ
ปานกลาง และ ดานภาวะผูนําแบบปลอยเสรีมีความสัมพันธในทางบวกในระดับนอย การประเมินวัฒนธรรม
องคการ ดานวัฒนธรรมสวนรวม ดานวัฒนธรรมพันธกิจ ดานวัฒนธรรมเอกภาพ และดานวัฒนธรรมการปรับตัว 
มีความสัมพันธในทางบวกในระดับนอย กับ ผลสําเร็จการพัฒนาองคการสมัยใหม และคาสัมประสิทธิ์ถดถอย
วิเคราะหอํานาจการทํานายของภาวะผูนํา และวัฒนธรรมองคการที่มีตอผลสําเร็จในการพัฒนาองคการสมัยใหม
ของสายงานปฏิบัติการนครหลวง บริษัทไปรษณียไทย จํากัดในเร่ืองภาวะผูนําองคการโดยการประเมินภาวะผูนํา
องคการ ในเร่ืองวัฒนธรรมองคการ 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

1. ควรจัดใหมีการจัดฝกอบรมเจาหนาที่ใหทุกตําแหนงที่ปฏิบัติงานในทัณฑสถานพิเศษสงขลา และควร
มอบหมายงานโดยการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ ใหชัดเจน เปนรูปธรรมและ มีการรายงานผลการ
ดําเนินการตามงานท่ีไดรับมอบหมายในแตละสวนใหชัดเจน แนนอน 

2. ควรมีการประชาสัมพันธผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการในแตละป 
เพื่อทําใหบุคลาการที่ปฏิบัติหนาที่ไดทราบถึงขอบกพรองของตนเองแลวจะไดทําไปปรับปรุงและแกไขใหสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และจัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสมเมื่อเกษียณอายุ
ราชการไปแลว 

3. เม่ือไดนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานแลว ก็ควรที่จะบริหารบุคลากรใหเกิดประโยชนสูงสุดจะ
ไดไมมีภาวะคนลนงานเทคโนโลยีที่ใชยังไมเพียงพอใหแกเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

4. ควรมีการสํารวจความตองการในดานสิทธิและสวัสดิการที่บุคลากรตองการในการปฏิบัติงาน 
เพื่อที่จะสามารถวางแผนงานหรือดําเนิน ใหสอดคลองกับความตองการของบุคลาการไดทําใหเกิดความพึงพอใจ
มากที่สุด และเสนอใหมีอัตราคาตอบแทนของเงินเดือนที่ใหมีมากข้ึนกวาเดิม 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรทําการวิจัยในเชิงคุณภาพเก่ียวกับความคิดเห็นของบุคลากรดานการพัฒนา
บุคลากร เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ควรมีการวิจัยถึงความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงจะเปนประโยชนโดยตรงตอ
บุคลากรในทัณฑสถานพิเศษสงขลา 

3. ควรทําการวิจัยในดานอื่น ๆ ที่เก่ียวของทั้งปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกของทัณฑสถาน เพ่ือจะ
ทําใหทราบไดวาปจจัยใดบางที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรบาง 

4. ควรนําการวิจัยนี้ไปปรับใชกับหนวยงานอื่นๆ เพื่อที่จะไดทราบถึงระดับความพึงพอใจระดับการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ บุคลากร และผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนั้น ๆ 
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การมีสวนรวมของชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 
THE PARTICIPATION OF THE COMMUNITY WITH SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT. 
 
ผูวิจัย   พิชัย วงษบัวงาม 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 
 

บทคัดยอ 
สังคมไทยเราถูกวัฒนธรรมตางชาติแทรกซึมเขามามาก ส่ิงที่เราเสียไปอยูในขณะนี้คือคุณธรรม

จริยธรรมและวัฒนธรรมของคนไทยเราเร่ิมจะจางหายลงไปในที่สุดและส่ิงที่อยากเห็นที่สุด คือการกูสถานการณ 
กูสังคม กูคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมของคนไทยเรากลับคืนมาใหไดโดยเร็วที่สุด การที่จะใหเกิดคุณธรรม
จริยธรรมจะตองเร่ิมตนที่เด็กและเยาวชนพรอมดวยครอบครัวและชุมชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ ในหลักการพัฒนาชุมชนปจจุบันนี้  ยังขาดคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมของคน เลนพวก      
บาอํานาจ หลงวัตถุ จนทําใหภาพรวมในงานพัฒนาออกมาไมเต็ม ท่ี ทําใหงานพัฒนาเกิดขึ้นยากผูนําในแตละ
ทองท่ีไมเหมือนกัน สาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พุทธศักราช 2561-2565) 
ยังคงนอมนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาล
ที่ 9 มาเปนแนวทางพัฒนาบูรณาการ และไดใหความสําคัญ ตอการรวมพลังสังคมจากทุกภาคสวนใหเขามามี
สวนรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนามาสูการปฏิบัติเพื่อมุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” เปนเปาหมาย
การพัฒนาชุมชนและการแกปญหาความยากจน โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน 
 
คําสําคัญ : การมีสวนรวม ชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
ABSTRACT

Thai society, we are infiltrated by foreign culture, what we are missing now is 
the moral, ethics and culture of the Thai people, we are beginning to fade in the end, and 
what we want to see is to recover the situation. We will return to the morality and culture 
of the Thai people as quickly as possible, so that the ethics and morals begin with the 
children and the youth, together with the family and the community. To contribute to the 
development of society and the nation. In principle, community development today. The 
moral, ethics and culture of the madman, the power of the object until the overall picture 
in the development is not complete. The development in each district is not the same. 
The essence of the 12th National Economic and Social Development Plan (BE 2017-
2021) is still the theme of the "Sufficiency Economy Philosophy" in line with the words 
of His Majesty King Bhumibol Adulyadej. And it is important. To integrate social forces 
from all sectors to participate in the development of the development strategy to move 
towards "Social coexistence" is a goal for community development and poverty 
alleviation. The focus of community participation.

Keyword (s) : Participation , Community , Sustainable Development
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บทนํา 
ปญหาความยากจนนับเปนปญหาอยูคูกับสังคมไทยมาเปนระยะเวลานาน ซึ่งการแกไขปญหาความ

ยากจนยังคงเปนภารกิจที่สําคัญของชาติที่ทุกภาคสวนในสังคมไทยตองผนึกกําลังแกไขปญหาเพ่ือเอาชนะความ
ยากจน นําพาประเทศชาติเกิดความผาสุก และหลุดพนจากความยากจนไดอยางยั่งยืน สาระสําคัญของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พุทธศักราช 2560-2564) ยังคงนอมนํา “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 มาเปนแนวทางพัฒนา
บูรณาการ และไดใหความ สําคัญ ตอการรวมพลังสังคมจากทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนามาสูการปฏิบัติเพื่อมุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” เปนเปาหมายการพัฒนาชุมชนและ
การแกปญหาความยากจน โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน นอกจากน้ีไดกําหนดยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพของ
คน และสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญา และการเรียนรู ใหความสําคัญตอการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ นําความรู
ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชน มีกระบวนการ พัฒนาตอยอดใหเกิดประโยชนตอชุมชน ในการ
นําไปสูการพึ่งตนเอง ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการประเทศ โดยใหความสําคัญกับ
การสรางภาครัฐที่มีประสิทธิ ภาพ และธรรมาภิบาล เนนการบริหารเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพ การ
ใหบริการควบคูไปกับการปลูกฝงจิตสํานึกใหยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม การรับผิดชอบตอสวนรวม รวมทั้งเรง
ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบังเกิดผลในการปฏิบัติอยางมีประสิทธิ 
ภาพและประสิทธิผล เรื่องการแกปญหาความยากจนในประเทศ จุดมุงหมายหลัก คือการสงเสริมใหประชาชน
ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเปนแนวทางท่ีสามารถแกไขปญหาความยากจนไดผล ทําใหประชาชน
หลุดพนจากความยากจนไดอยางยั่งยืน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการเสริมสรางใหเกิดวิสัยทัศนรวมกับทุกฝาย 
ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งตองมีการปรับทัศนคติของผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหตระหนัก
ถึงการมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรม และการติดตามผลการดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหคนในชุมชน
เกิดกลุม และพัฒนาภูมิปญญา ความรูความสามารถ เพ่ือพัฒนาสังคม ชุมชน ที่ไดอาศัยไดอยางแทจริงและ
ยั่งยืน ท้ังนี้โดยยึดหลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาความยากจนโดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาท่ีตั้งอยูบนฐานของทางสายกลาง และความไมประมาท โดยคํานึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัวตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และคุณธรรม
ประกอบการวางแผนการตัดสินใจ และการกระทํา  

 
เนื้อหา 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชน 
ความหมายของชุมชน 

มีผูใหความสนใจกําหนดความหมายของคําวา “ชุมชน “ไวมาก ผูเขียนไดเลือกความหมายที่แตกตาง
กันออกไปมากลาวไว มีดังตอไปนี้ 

ความหมาย ตามพจนานุกรมในพจนานุกรม Webster‘s New Dictionary of the American Language 
ไดใหความหมายสรุปไดวา “ชุมชน “ หมายถึง กลุมชนท่ีอยูในทองที่หรือในเมืองเดียวกัน มีอาณาบริเวณหรือ
เมืองที่ มีกลุมคนอยูรวมกัน และกลุมคนที่อยูรวมกันนี้มีความสนใจในเร่ืองตาง ๆ คลายกัน (รัชนีกร เศรษฐโส. 
2522 : 91)  

ความหมายในพจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2524 (ราชบัณฑิตยสถาน . 
2524 : 112) ใหความหมายวา ชุมชนหรือประชาคม คือ 
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1. กลุมยอยที่มีลักษณะหลายประการเหมือนกันลักษณะสังคม แตมีขนาดเล็กกวาและมีความสนใจรวมที
ประสานงานในวงแคบกวา ชุมชน หมายถึง เขตพ้ืนที่ระดับของความคุนเคย และการติดตอระหวางบุคคล ตลอดจน
พื้นฐานความยึดเหนี่ยว เฉพาะบางอยางที่ทําใหชุมชนตางไปจากกลุมเพื่อนบาน ชุมชนมีลักษณะเศรษฐกิจเปนแบบ
เล้ียงตัวเองทีจํากัดมากวาสังคม แตภายในวงจํากัดเหลานั้นยอมมีการสังสรรคใกลชิดกวา และความเห็นอกเห็นใจ
ลึกซึ้งกวา อาจจะมีสิ่งเฉพาะบางประการท่ีผูกพันเอกภาพ เชนเชื้อชาติ ตนกําเนิดเดิมของชาติหรือศาสนา 

2. ความรูสึกและทัศนคติทั้งมวลที่ผูกพันปจเจกบุคคลใหรวมเขาเปนกลุม  
ความหมายที่นักสังคมวิทยาตางประเทศใหไวทีควรนํามากลาวถึง มีดังตอไปนี้ 
โรเบิต เอ็ม แม็คไอเวอร (Robert M .Maclver ; อางอิงมาจาก ไพรัตน เตชะรินทร. 2544 : 1 –2)  

ใหความหมายไวในหนังสือ Society , Its Structure and changes วา ชุมชน คือ กลุมชนท่ีอยูรวมกัน และ
สมาชิกทกุคน ไดใหความสนใจ ในเร่ืองราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นรวมกัน มิเพียงแตใหความสนใจอยางใด
อยางหนึ่งเฉพาะ แตใหความสนใจโดยทั่วไป ซึ่งมีขอบเขตมากพอที่จะอยูรวมกันในชีวิตประจําวัน นอกจากน้ีแลว
ชุมชนนั้นอาจหมายถึง การอยูรวมกันอยางงาย ๆ เชน หมูบานหนึ่ง ชนเผาหนึ่ง หรือการอยูรวมกันขนาดใหญ 
เชน เมืองหนึ่ง ๆ หรือประเทศหนึ่ง 

โรแลนด วอรแรน (Roland Warran ; อางอิงมาจาก จีรพรรณ กาญจนะจิตรา. 2530 : 11) ให
ความหมายไววา “ ชุมชน “ หมายถึง กลุมบุคคลหลาย ๆ กลุมมารวมกันอยูในอาณาเขตและภายใตกฎหมาย
หรือขอบังคับอันเดียวกัน มีการสังสรรคกัน มีความสนใจรวมกัน มีผลประโยชนคลาย ๆ กัน มีแนวพฤติกรรมเปน
อยางเดียวกัน เชน ภาษาพูด ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือพูดอีกอยางหนึ่งก็คือ มีวัฒนธรรมรวมกันนั่นเอง 

 คริสเตียน ที. โอนัสเซน (Cristient T .Onussen ; อางอิงมาจาก สมนึก ปญญาสิงห. 2532 : 2) 
อธิบายวา “ชุมชน “ ไดแก คนที่อยูรวมกันในขอบเขตทางภูมิศาสตรที่แนนอน และมีความสัมพันธและ
โครงสรางทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของและพ่ึงพาอาศัยกัน ความสัมพันธและโครงสรางดังกลาวมีวิวัฒนาการขึ้นมา
จากกระบวนการกลุมที่ปรับตัวใหเขากับสถานการณทางสิ่งแวดลอมของชุมชนจึงถือไดวาเปนกลุมทางดินแดน 
ทั้งนี้เพราะการพึ่งพาอาศัยกัน และการอยูรวมกันเปนปกแผนภายในกลุมเกิดขึ้นไดเนื่องจากคนในกลุมสํานึก
เรื่องเอกภาพ และความสามารถของชุมชนอันเพียงพอในการควบคุมกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึง
เกิดขึ้นในขอบเขตทางดินแดน 

อารเธอร ดุนแฮม (Athur Dunham ; อางอิงมาจาก สนธยา พลศรี. 2533 : 11) ใหความหมายวา “ 
ชุมชน” คือ กลุมมนุษยกลุมหนึ่ง ตั้งภูมิลําเนาอยูในอาณาเขตภูมิศาสตรคอนขางที่แนนอนและติดตอกัน ตลอด
ทัง้มีสวนสําคัญของชีวิตทั่วไปอยางเดียวกัน เชน มารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี และแบบแหงการพูด”  
สําหรับความหมายของชุมชนตามที่นักวิชาการของไทยไดไหไว ที่ควรนํามากลาวถึงมีดังนี้ 

ประดิษฐ มัชฌิมา (2521 : 42) ใหความหมายไววา “ชุมชน คือ กลุมชนทีมีความรูสึกนึกคิดและ
ผลประโยชนรวมกัน อาศัยอยูในบริเวณ หรือที่เดียวกัน มีการใชประโยชนและบริการทางสังคมรวมกัน”  

พัฒน สุจํานงค และคนอื่น ๆ (2525 : 4) ไดใหความหมายวา “ชุมชน” หมายถึง ดินแดนทั่วไปทีมี
จํานวนคนมากวา 2 คนข้ึนไป ท่ีไดรวมกันดวยทรรศนะอยางเดียวกัน คือ มีความคิดเห็นพองตองกัน รวมตัวกันที่
จะทําอะไรรวมกันและก็หวังที่จะประสบความสําเร็จนั้นอยางเดียวกัน  

ยุวัฒน วุฒิเมธี (5225 : 3) ใหความหมายวา พื้นที่อันเปนที่อยูอาศัยของคนและหมมายความถึงกลุม
ของประชวาชนที่อยูในพ้ืนที่นั้น โดยมีความสนใจวัตถุประสงค เปาหมาย และจุดหมายในการที่จะอยูรวมกัน
อยางมีความสุข  

สัญญา สัญญาวิวัฒน (2526 : 6) ใหความหมายไววา “ชุมชน “หมายถึง องคการทางสังคมอยางหนึ่ง
ที่มีอาณาเขตครอบคลุมทองถิ่นหนึ่ง และมวลสมาชิกสามารถบรรลุถึงความตองการพ้ืนบานสวนใหญได และ
สามารถแกไขปญหาสวนใหญของชุมชนเองได”  
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กรมการพัฒนาชุมชน (2526 : 77) ใหความหมายวา “ชุมชน” หมายถึง กลุมคนท่ีมีความคิดเห็นไป
ในแนวทางเดียวกัน และสามารถดําเนินงานกิจกรรมใด ๆ เพ่ือประโยชนรวมกันได  

จีรพรรณ กาญจนะจิตรา (2530 : 10 –11) ไดสรุปวา “ชุมชนประกอบดวยกลุมชนท่ีมีบางสิ่ง
บางอยางคลายคลึงกัน รวมข้ึนเปนชุมชนหนึ่ง มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ซ่ึงเปนความสัมพันธระหวางสมาชิก 
สถาบัน และกลุมคนที่อยูในทองที่เดียวกัน อยูใตกฎหมายหรือขอบังคับเดียวกัน 

ทนงศักดิ์ คุมไขน้ํา (2534 : 4) ไดสรุปไววา “ ชุมชน “ หมายถึง กลุมคนท่ีอาศัยอยูรวมกันในท่ีใดที่
หนึ่ง โดยมีความรูสึกผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรูสึกนึกคิด และสนใจในส่ิงใดสิ่งหน่ึง หรือสิ่งที่คลาย ๆ 
กัน มีการปฎิบัติตอกันดวยความรูสึกวาแตละคนเปนสวนหนึ่งของสังคมนั้น (ทนงศักดิ์  

จากความหมายตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมาแลวพอจะสรุปไดวา ชุมชนหมายถึง กลุมคนท่ีมาอยูรวมกันใน
เขตหรือบรเิวณเดียวกันที่แนนอน มีวิถีการดําเนินชีวิตคลายกัน มีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีปฎิสัมพันธ
ตอกันและกันอยูภายใตกฎระเบียบกฎเกรฑเดียวกัน ดังนั้นชุมชนจึงมีองคประกอบดังตอไปนี้ 

1. คน (People) คนเปนองคประกอบสําคัญยิ่งของชุมชน หากปราศจากคนเสียแลวจะเปนชุมชนไมได 
2. ความสนใจรวมกัน (Common Interest) คนที่อยูในชุมชนนั้นจะตองมีความสนใจอยางใดอยาง

หนึ่งรวมกนั และความสนใจดังกลาวเปนผลมาจากการอยูรวมกันในอาณาเขตบริเวณเดียวกัน 
3. อาณาบริเวณ (Area) คนและสถานท่ีเกือบจะแยกกันไมได ตางก็เปนสวนประกอบสําคัญและมีสวน

สัมพันธกันมีคนก็ตองมีสถานท่ี แตการจะกําหนดขอบเขตและขนาดของสถานที่ของชุมชนหนึ่ง ๆ เปนเร่ืองยาก 
4. ปะทะสังสรรคตอกัน (Interaction) เม่ือมีคนมาอยูรวมชุมชนเดียวกันแตละคนตองมีจะตองมีการ

ติดตอแลกเปลี่ยนและปฎิบัติตอกัน 
5. ความสัมพันธของสมาชิก (Relationship) ความสัมพันธตอกันของสมาชิกในชุมชนเปนสิ่งที่ผูกพัน

ใหสมาชิกอยูรวมกันในชุมชนนั้น 
6. วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี (Cultural Traditions) ตลอดจนแบบแผนของการดําเนิน

ชีวิตในชุมชน (Pattern of Community Life) ซ่ึงสวนใหญมีลักษณะคลายคลึงและเปนรูปแบบเดียวกัน 
องคประกอบของชุมชน 
ไพรินทร เตชะรินทร (2524 : 16 – 17) ไดจําแนกองคประกอบของชุมชนไว 3ประการ คือ 

1. มนุษย (Human Component) 
2. สิ่งที่มนุษยคิดคนประดิษฐขึ้น (Man - Made Component) 
3. สิ่งที่ธรรมชาติสรางขึ้น (Natural Component) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
องคการสหประชาชาติใหความสนใจเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืนมาตั้งแต ชวงป พ.ศ. 2515 โดยมีการ

จัดการประชุมเร่ืองสิ่งแวดลอมในระดับโลกข้ึนเปนครั้งแรก ที่กรุงสต็อคโฮม ประเทศสวีเดน และในป 2526 ได
จัดตั้ง คณะกรรมาธิการโลกในเร่ือง ส่ิงแวดลอมและการพัฒนา (World Commission on Environment and 
Development) เพื่อทําการศึกษา เรื่องการสรางความสมดุลระหวางสิ่งแวดลอมกับการพัฒนา และตอมาได
เผยแพรเอกสารชื่อ Our Common Future เรียกรองใหชาวโลกเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินชีวิตที่ฟุมเฟอย 
เพื่อใหมีการพัฒนาที่ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม เอกสารฉบับนี้มีสวนสําคัญตอการประชุม สุดยอดของโลก หรือ 
The Earth Summit ท่ีกรุง ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อป พ.ศ. 2535 ซ่ึงในการประชุมครั้งนั้นมี
หนังสือประกอบการประชุมเลมหนึ่งที่เรียกวา Brultland Report ไดใหคําจํากัดความคําวา การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ไวดังนี้ (มานพ เมฆประยูรทอง. 2537) 

การพัฒนาที่ยั่ งยืน เปนการพัฒนาที่ตอบสนองความจําเปนของคนยุคปจจุบันโดยไมลดขีด
ความสามารถในการตอบสนองความจําเปนของคนยุคตอไป นั่นคือ  
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1. การพัฒนาจะตองถูกจํากัดโดยความสามารถทางเทคโนโลยีและองคกรทางสังคม และขีด
ความสามารถของชีวมณฑล (Biosphere) ในการดูดซับผลกระทบของกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย นั่นคือ มนุษย
จะมุงการพัฒนาจนเกิดความเสียหายตอส่ิงแวดลอมไมได เทคโนโลยีและองคกรทางสังคม อาจถูกใชเปน
เครื่องมือในการพัฒนา แตตองเปนเครื่องมือในการควบคุมมิใหการพัฒนาเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม 

2. การพัฒนาตองสามารถตอบสนองความจําเปนขั้นพื้นฐานของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งคนจนที่
ตองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใหสมศักดิ์ของความเปนมนุษย และการพัฒนานี้ตองเปดโอกาสใหแกทุกคนในการหวังที่
จะมีชีวิตที่ดีขึ้นใหเปนจริงได 

3. เพื่อใหทุกคนในสังคมมีสวนรวมรับผิดชอบในสังคมอยางยุติธรรม พลเมืองทุกคนของประเทศ
จะตองมีสวนรวมอยางมีประสิทธิผลและทัดเทียมกันในระดับประเทศ และประชาธิปไตยควรมีมากข้ึนในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับกิจกรรมระหวางประเทศ 

4. วิถีชีวิตที่มั่งคั่งจะตองอยูภายในขอบเขตของนิเวศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศตะวันตกและชนชั้น
ผูนําประเทศกําลังพัฒนาควรลดการอุปโภคบริโภคลง 

5. ขนาดของประชากร และการเพิ่มของประชากร ตองสอดคลองกับศักยภาพทางการผลิตของระบบ
นิเวศ โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศที่กําลังพัฒนาที่จะตองมีจํานวนประชากรไมใหเกินความสามารถในการเลี้ยง
ดูประชากรใหอยูดีกินดีและไมอดตาย 

หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง  คือ การพัฒนาที่ยั่ งยืน เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางการลงทุน ทิศทางของการพัฒนาทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของสถาบัน
มนุษยสอดคลองกับความจําเปนในอนาคตและในปจจุบัน ซ่ึงหมายความวา นอกจากความยุติธรรมสําหรับคนใน
ยุคเดียวกันแลว (Intergeneration) ยังตองมีความยุติธรรมสําหรับคนตางยุค (Intergeneration) อีกดวย ซึ่งมี
มาตรการที่จําเปน คือ 

1. แนวทางสมบูรณแบบและการมีสวนรวมของประชาชน 
2. ทิศทางใหมของความสัมพันธระหวางประเทศที่มีโลกเปนหน่ึงเดียวกัน 
3. การเปลี่ยนแปลงตองไมเปนอันตรายตอระบบธรรมชาติ 
ปญหาส่ิงแวดลอมเปนปญหาที่ไมเคารพตอพรมแดนระหวางประเทศ เจาของหรืออุดมการณทาง

การเมือง ปญหาเก่ียวกับความยุติธรรมและผลประโยชนรวมกันของมนุษยตองแกไขดวยการใหการศึกษา
เก่ียวกับสิ่งแวดลอม การพัฒนาสถาบันทางสังคมและการบงัคับใชกฎหมายเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม 

อยางไรก็ตาม การพัฒนาที่ยั่งยืนมีความไมชัดเจนและมีความขัดแยงอยูในตัว ทั้งนี้ อาจจะเปนเพราะ
ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติที่มีความแตกตางกัน หรือเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ตามแนวคิดทางการเมืองที่ไม
เหมือนกนั ทําใหสามารถตีความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนออกเปนหลายแนวคิดดวยกันในแงของการมีมนุษย
เปนศูนยกลาง แตถาเราพิจารณาประโยชนและคุณคาของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมด คือมนุษยเปนสวนหนึ่งของ
ธรรมชาติและไมไดอยูเหนือธรรมชาติแลว การพัฒนาที่ยั่งยืนจะตองถูกกําหนดโดยเง่ือนไขของธรรมชาติที่มีตอ
กิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การเปนหุนสวนระหวางมนุษยกับธรรมชาติจะถูกกําหนดดวย
นโยบายท่ีมาจากภายนอกสังคมมนุษยมากกวา การมีธรรมชาติเปนศูนยกลางจะทําใหพิจารณาเนนเทคโนโลที่
เหมาะสม ความเปนอยูที่ดีของสังคม ชุมชน และสุขภาพของระบบนิเวศ แตทั้งนี้ สังคมจะตองมีวัตถุประสงค
และคานิยมที่สอดคลองกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในแนวนี้ดวยเชนกัน 
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การพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถถูกจัดเปนลําดับ ไดอยางนอย 4 ข้ันดวยกัน คือ  
1. The Treadmill Approach 

การพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบสายพานนี้มีความเชื่อมั่นในความสามารถของมนุษย วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ในลักษณะเดียวกับแนวคิดที่มีมนุษยเปนศูนยกลาง (Anthropocentrism) หรือเทคโนโลยีเปน
ศูนยกลาง (Techno centrism) การพัฒนาชนิดนี้เชื่อในอิสรภาพของมนุษยและความสามารถในการแกปญหา
ทางสิ่งแวดลอมทางเทคโนโลยี มนุษยมีความสามารถในการควบคุมและใชธรรมชาติใหเปนไปตามที่ตองการของ
มนุษย ความเจริญกาวหนาของมนุษยเกิดจากการเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งสามารถวัดไดดวย GNP (Gross National 
Product) สวนปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นนั้นสามารถแกไขไดภายหลังเสมอ 

แตในบางครั้ง แนวคิดนี้จะขัดกับปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในดานการเอารัดเอา
เปรียบผูดอยโอกาสทางสังคม คนจน หรือเกษตรกรมากจนเกินไป นอกจากนี้ยังอาจจะกอใหเกิดการทําลาย
ความหลากหลายทางชีวภาพในชนบทและในระบบนิเวศ 
2. Weak Sustainable Development 

การพัฒนาที่ยั่งยืนแบบออน มีการนําประเด็นดานสิ่งแวดลอมกับการเติบโตแบบทุนนิยม โดยเนนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและรวมสิ่งแวดลอมในคาใชจายของการเติบโต สิ่งแวดลอมที่นี้เปนทรัพยากรที่สามารถวัดได
และสามารถแลกเปลี่ยน (Trade-off) กับผลกําไรที่เกิดขึ้นได การพัฒนาท่ียั่งยืนแบบนี้จึงเปนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางมีประสิทธิภาพภายใตสภาวะการคงตัวของกองทุนทรัพยากร ไมทําใหคาของกองทุนหมดส้ินไป 
ดังนั้น มาตรการทางการจัดการส่ิงแวดลอมตาง ๆ ของ World Bank หรือ UN จึงจัดอยูในการพัฒนาที่ยั่งยืน
แบบออน ไดแก EIA (Environment Impact Assessment) , Benefit / Cost Analysis, มาตรการทาง
เศรษฐศาสตรสําหรับสิ่งแวดลอม, แนวคิดของประเทศทางเหนือหรือประเทศท่ีพัฒนาแลว , การจัดการ
สิ่งแวดลอมท่ีเนนบริบททางการเมืองและสังคมระดับชาติโดยไมฟงเสียงประชาชนหรือคานิยมทองถิ่น เปนตน 
อาจกลาวไดวาเปนแนวทางที่มีมนุษยและเทคโนโลยีเปนศูนยกลางเชนกัน แตยังผสมผสานสิ่งแวดลอมมาเปน
สวนหน่ึงของการเติบโตทางเศรษฐกิจบาง 
3. Strong Sustainable Development 

เปนแนวคิดเนนการปกปองสิ่งแวดลอมเปนเงื่อนไขการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยตองมีการอนุรักษขีด
ความสามารถในการผลิตของตนทุนทางสิ่งแวดลอม , รักษาและเพ่ิมเติมปริมาณทรัพยสินตนทุนทางสิ่งแวดลอม 
โดยเฉพาะที่มีคาสําหรับการอนุรักษหรือสามารถปรับปรุงใหดีขึ้นได และมาตรการควบคุมตลาด การแทรกแซง
โดยรัฐ หรือความรวมมือของชุมชนทองถิ่น หรือกลาวไดวา เปนแนวคิดที่ทําใหระบบนิเวศทันสมัย (Ecological 
Modernization) เพราะเปนผลดีตอการพัฒนาและส่ิงแวดลอม มีแนวคิดคิดทางเศรษฐศาสตรและการเมืองเปน
สังคมนิยมมากกวาเสรีนิยมหรือทุนนิยม แตยังยอมรับเครื่องมือทางการตลาดและเศรษฐศาสตรเปนแนวทางใน
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม และมีการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นและชุมชนมากข้ึน 

ในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมตองแกไขที่ตนเหตุและไมปลอยใหไปกอปญหาใหคนอ่ืนตอไป การไม
แกปญหาในปจจุบันจะกลายเปนภาระของคนยุคตอไป โดยใชหลักการปองกันไวกอน (Principle of Precaution) 
นั่นคือ ตองมีการศึกษาหาแนวทางปองกันกอนการดําเนินงาน ซ่ึงหลักฐานทางวิทยาศาสตรมีผลตอการตัดสินใจ 
4. The Ideal Model 

เปนแนวคิดของนักนิเวศวิทยาท่ีตองการเปลี่ยนโครงสรางสังคม ระบบเศรษฐกิจ และการเมืองอยาง
สิ้นเชิง ทางทัศนคติที่มีตอธรรมชาติ มนุษยตองยอมรับคุณคาในตัวเอง ( Intrinsic Value) ของส่ิงมีชีวิตและไมมี
ชีวิตทั้งหมดในธรรมชาติ ไมวาจะเปนประโยชนตอมนุษยหรือไม นั่นคือ มนุษยตองคืนใหแกธรรมชาติเทา ๆ กับที่
มนุษยเอามาจากระบบนิเวศ การเติบโตหรือการพัฒนาตองวัดดวยคุณภาพมากกวาปริมาณ เชน คุณภาพชีวิต
แทนมาตรฐานความเปนอยู เปนตน 
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ลักษณะการพัฒนาที่ยั่งยืน  
การพัฒนาที่ยั่งยืนมีลักษณะเปนการพัฒนาที่เปนบูรณาการ (Integrated) คือ ทําใหเกิดเปนองครวม 

(Holistic) หมายความวาองคประกอบท้ังหลายที่เกี่ยวของจะตองมาประสานกันครบองคและมีลักษณะอีกอยาง
หนึ่งคือมีดุลยภาพ(Balance) ลักษณะบูรณาการหรือทําใหเกิดองครวม เชน ภารกิจในการคุมครองแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติ มาบูรณาการเขากับภารกิจในการแกไขบรรเทาปญหาความยากจน ถาสองอยางมาบูรณา
การกันไดก็ถือวาเปนลักษณะของการพัฒนาที่ยั่งยืน หมายความวาภารกิจหนึ่ง ไดแก การพิทักษรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และภารกิจอีกอยางหนึ่ง ไดแกการแกไขกําจัดความยากจน เราก็ทําการพัฒนากันไปโดยที่
ใหทั้งสองอยางไปดวยกัน ไมใชอยางหนึ่งไดอีกอยางหนึ่งเสีย ซึ่งกลาวไดวา ธรรมชาติแวดลอมกับเศรษฐกิจตอง
ถูกบูรณาการเขาดวยกันจะทําใหเกิดสภาพที่เรียกวาเปนภาวะที่ยั่งยืนในทางเศรษฐกิจและในทางสภาพแวดลอม 
 

บทสรุป 
หลักการพัฒนาชุมชนนั้น จะตองคิดใหลึก เพราะสังคมคนไทยทุกวันนี้ไมมีการเอื่ออารีย ไมมีการ

พึ่งพาอาศัยกัน ตางคนตางอยู มีแตการแกรงแยงแขงขัน ไมมีพันธมิตรมีแตศูตรู เล้ียงลูกแบบหากินกันเองจะ
พูดคุยกันก็ใชจดหมายนอยหรือเขียนขางฝา ลูกกับมาจากเรียนหากินเองตามตูเย็น พอลูกนอนพอแมพึ่งกลับ พอ
ลูกตื่นพอแมก็ไปทํางานแลว ขณะนี้สังคมไทยเราถูกวัฒนธรรมตางชาติแทรกซึมเขามากสิ่งที่เราเสียไปอยูใน
ขณะนี้คือคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมของคนไทยเราเร่ิมจะจางหายลงไปในท่ีสุดและส่ิงที่อยากเห็นที่สุดคือ
การกูสถานการณกูสังคม กูคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมของคนไทยเรากลับคืนมาใหไดโดยเร็วที่สุดจึง
เพื่อใหเกิดคุณธรรมจริยธรรมโดยเร่ิมที่เด็กและเยาวชนพรอมดวยครอบครัวและชุมชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ ในหลักการพัฒนาชุมชนปจจุบันนี้ ยังขาดคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมของคน เลน
พวก บาอํานาจ หลงวัตถุ จนทําใหภาพรวมในงานพัฒนาออกมาไมเต็มท่ี ทําใหงานพัฒนาเกิดขึ้นยากผูนําในแต
ละทองที่ไมเหมือนกันบางทานอาจจะยังยึดติดอํานาจเพราะวาอาบน้ํารอนมากอนจึงไมฟงคนอ่ืน ๆ บริหารงาน
ไมได บริหารงานไมเดิน แตยังดื้อและดันทุรังที่จะทํางาน งานมันก็เสีย คนก็หาย งานก็เลยลม ภาครัฐเองก็กลัว
เสียผลประโยชนและอํานาจจึงไมคอยใหความสนใจในงานพัฒนาของภาคประชาชน ทุกวันนี้หรือในปจจุบันก็
ยังคงกาวไปอยางชา ๆ ดังนั้นภาครัฐตองใหโอกาส ภาคประชาชนทํางานในการพัฒนาโดยการหนุนเสริมทั้งดาน
งบประมาณและดานวิชาการความรู ควบคูกันไปแตไมใชไปสั่ง ๆ อยางเดียววาตองทําแบบนั้นแบบนี้มันไมใชการ
พัฒนาแตในปจจุบันมักจะเปนแบบนี้เกือบทั้งหมดเลยก็วาได มันก็ไมเกิดอะไรเลย ไมไดทั้งคน ไมไดทั้งงาน เลย
แตกคอกันหมด มึงไปทาง กูไปทาง ชุมชนก็แย สังคมก็เสื่อม เพราะเงินและอํานาจท่ีทําใหสังคมแตกแยก เปน
เพราะการพัฒนาคนไมถูกตอง ใชงานคนไมถูกหลัก เหมือนตําน้ําพริกละลายน้ําพริกลงแมน้ํานี่คือภาพรวมงาน
พัฒนาชุมชนในปจจุบันของคนไทย  
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การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลมิตรภาพ 
อําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี 
 
Participation of People on Refuse Management of Mittraphap Subdistrict 
Administrative Organization, Muak Lek District, Saraburi Province
 
ผูวิจัย    ยุทธการ  กลิ่นจันทร  

สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล  

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบล

มิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย ไดแก เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพ่ือ
เปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลมิตรภาพ 
อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และเพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค พรอมทั้งขอเสนอแนะการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
พรอมทั้งนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ โดยนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาที่ดียิ่งข้ึนตอไปโดยมีมี
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย โดยมีจํานวน 380คนโดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีสถิติรอย
ละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ
วิเคราะหตัวแปรกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใชการทดสอบ t -Test และระหวางกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุม F-
test ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way-Analysis of Variance) และการเปรียบเทียบ
คาเฉล่ียแบบ Scheffe-Method ผลการวิจัยพบวา 

1. การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลมิตรภาพ 
อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยรวมอยูในระดับมากและจากการทดสอบสมมติฐานพบวาประชาชนท่ีมีเพศ
อายุระดับการศึกษาและอาชีพแตกตางกันมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

2. ในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบล
มิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สิ่งที่คนพบตอไปนี้ควรคาแกการนําเสนอ ไดแก ควรกําหนดขอบเขต
การบังคับใชเฉพาะในพื้นที่ที่มีปญหาวิกฤตเรงดวนที่ตองรีบแกไข และพื้นที่นั้นมีผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม โดยตองจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดการขยะที่ถูกตองเพื่อใหประชาชนไดเขาใจไดงายขึ้นและเปนการ
ปลูกฝงพฤติกรรมแกประชาชน และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการขยะเชนมีกลองรับความคิดเห็นตามสถานท่ีตางๆเพี่อเพิ่มแนวทางในการแกไขปญหาการจัดการขยะ
ตอไป 

 
คําสําคัญ : การมีสวนรวมของประชาชน, การจัดการขยะมูลฝอย. 
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Abstract  
The objectives of the participation of people in refuse management of Mittraphap 

Subdistrict Administrative Organization, Muak Lek District, Saraburi Province were; to 
study and compare the participation of people in refuse management and to study problems 
and obstacles with suggestions. Moreover, the results of this research were used to improve 
refuse management in the future. The sample group consists of 380 people using a 
questionnaire for collecting data. Percentage, Arithmetic Mean, Standard Deviation, t-test, 
F-test, One Way ANOVA and Scheffe’s Method are used in this research.

The results indicate as follows; 
1. The overall participation of people in refuse management of Mittraphap 

Subdistrict Administrative Organization, Muak Lek District, Saraburi Province is high 
and the people with different gender, age, educational level and career, the difference of 
participants in refuse management is at significance level of .05. 

2. In term of participation of people in refuse management of Mittraphap 
Subdistrict Administrative Organization, Muak Lek District, Saraburi Province; it should 
define the scope of enforcement only in areas where there is an urgent problem to resolve 
crises and that areas which affects economy and society. The activities need to be arranged 
so that people understand refuse management and cultivate people’s behavior. People have 
opportunities to participate on discussion about refuse management, for example, set the 
opinions boxes in different places for solution for the refuse management. 

Key Word (s) : Participation of People on Refuse Management of Mittraphap.
 

บทนํา 
 องคการบริหารสวนตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยสภาพพื้นที่ตําบลมิตรภาพเปน
พื้นที่เปนที่ราบเนินเขา และภูเขา ประชาชนในตําบลมีวิถีชีวิตตามพื้นที่ที่อาศัย มีการสรางที่อยูในพื้นที่ของ
ตนเอง อยูแบบเครือญาติรอยละ 70 ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนม แตก็มีบางสวนที่ทําการเกษตร ทางทิศตะวันออก
ของพื้นที่ยังมีคลองมวกเหล็กไหลผาน ถือเปนแหลงน้ําที่สําคัญตอการดํารงชีวิตของชาวบานในตําบล และตําบล
มิตรภาพเปนพ้ืนที่เหมาะแกการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว เพราะมีทรัพยากรธรรมชาติหลายแหง ซ่ึงพื้นที่ติดกับ
อุทยานแหงชาติเขาใหญ โดยเฉพาะน้ําตก ที่เปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลาย ดังนั้นตําบลมิตรภาพจึงถือเปนอีกหนึ่ง
ตําบลที่มีชีวิตความเปนอยูที่ดีทั้งเร่ืองขอมูลทางธรรมชาติ และระบบสาธารณูปโภคซึ่งมีสาเหตุมาจากความเจริญ
ดานเศรษฐกิจและสังคมอยางตอเนื่องการมีผลผลิตทางเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในชีวิตประจําวันทําใหเกิดคานิยม
ในการบริโภคสินคาที่สูงขึ้น สงผลใหปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ในขณะท่ีประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูล
ฝอยเหลานี้ไมไดเพิ่มข้ึนสัมพันธกับปญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นดวย กลาวคือ วิธีการและสถานที่ในการกําจัดขยะ
มูลฝอยสวนใหญยังไมถูกหลักสุขาภิบาล ประสิทธิภาพของหนวยงาน ท่ีรับผิดชอบในการเก็บขนขยะมูลฝอยยัง
อยูในเกณฑต่ํา ประกอบกับความตระหนักและจิตสานึกในการทิ้งขยะมูลฝอยของประชาชนไมเปนที่นาพอใจ 
ประชาชนสวนใหญไมเห็นความสําคัญ ของการเกิดปญหาคิดวาเปนหนาที่ของราชการเพียงฝาย เดียวในการ
จัดการขยะมูลฝอยทั้งหมดการขาดความรวมมือจากประชาชนหรือหนวยงานตาง ๆ ของทองถิ่นในการพัฒนา
ฟนฟูสิ่งแวดลอม ทําใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดขยะมูลฝอยตองตามแกไขปญหาอยูตลอดเวลาและไมจบ
สิ้น ดังนั้นจากปญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น จึงมีความจําเปนตองศึกษาเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี” เพื่อการบริหาร
จัดการขยะชุมชนที่นําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม พรอมทั้งเปนการแกไขปญหาผลกระทบอันเนื่องจากการ
จัดการขยะในระยะยาวอยางมีประสิทธิภาพ และถูกหลักสุขาภิบาล สามารถชวยแกไขปญหาการขาดแคลน
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สถานท่ีกาจัดขยะมูลฝอยของชุมชนตาง ๆ โดยเฉพาะชุมชนขนาดเล็ก และเปนการลดภาระ ทางการเงินการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการเก็บรวบรวมและกําจัดขยะรวมทั้งลดความจําเปนในการลงทุนกอสราง
ระบบกําจัดขยะขนาดใหญ และเปนการประหยัดงบประมาณ บุคลากร และพ้ืนที่ในการกําจัดขยะมูลฝอยทั้งนี้
เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี สูความยั่งยืนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
ในครั้งนี้ โดยผูวิจัยสามารถกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อเปนแนวทางของการศึกษาไดดังตอไปนี้ 

1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบล
มิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวน
ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

3. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค พรอมทั้งขอเสนอแนะการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยขององคการบริหารสวนตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีพรอมทั้งนําขอมูลที่ไดจากการวิจัย
ในครัง้นี้ โดยนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นตอไป 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยไดพิจารณาตัวแปรตางๆ ที่คาดวา จะมีผลตอการ
มีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี โดยผูวิจัยจึงไดนํามากําหนดกรอบแนวคิด ตัวแปรในการวิจัย ดังนี้ 
        ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐาน 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสมมุติฐานดังตอไปนี้ 

1. ประชาชนท่ีมี เพศ แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยของ
องคการบริหารสวนตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี แตกตางกัน 

2. ประชาชนที่มีอายุ แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยของ
องคการบริหารสวนตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี แตกตางกัน 

3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษา แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย
ขององคการบริหารสวนตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี แตกตางกัน 

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

 
 
 

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบล
มิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
ไดแก  
- ดานการลดขยะมูลฝอย 
- ดานการแยกขยะมูลฝอย 
- ดานการจัดการขยะรีไซเคิล 
- ดานการเขารวมกิจกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอย 

ข
ม
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4. ประชาชนที่มีอาชีพ แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยของ
องคการบริหารสวนตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี แตกตางกัน 
 

วิธีการวิจัย 
 การศึกษาการทําวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหาร
สวนตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ในการศึกษาวิจัยในครั้ง
นี้ ไดแก ประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จํานวนประชากร
ทั้งหมด 6,915 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ใชวิธีการคํานวณจากสูตรของยามาเน (Taro Yamane) 
ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 378 คน โดยผูวิจัยขอเพิ่มเปน 380 คน เพ่ือความเขมขนในการไดมาซ่ึงขอมูล  โดยใช
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูลสําหรับ
แบบสอบถามปลายปด โดยใชคาสถิติรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชการทดสอบ t-test ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 
เพื่อวิเคราะหตัวแปรกลุมตัวอยาง 2 กลุม ในกรณีที่ทราบความแปรปรวนของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม การ
ทดสอบ F - Test ระหวางกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-
Way-Analysis of Variance) 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบล

มิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี” โดยสามารถสรุปผลการวิจัยพบวา 
1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ ระหวาง 

21 - 30 ป รองลงมา ไดแก อายุ 31 - 40 ป มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมา ไดแก ปวส./
อนุปริญญา และมีอาชีพทํานามากที่สุด รองลงมาเปน นักเรียน/นักศึกษา 

2. การรับรูในการจัดการขยะ การรับรูในการจัดการขยะสวนใหญอยูในระดับมาก ไมวาจะเปนการลด
ขยะมูลฝอย, การแยกมูลฝอย และการจัดการขยะรีไซเคิล มีเพียงกิจกรรมในการจัดการขยะเทานั้นที่อยูในระดับ
ปานกลาง 

3. การทดสอบสมมติฐาน พบวา  
สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกตางกัน จาก

ผลการวิจัยพบวา ปฏิเสธสมมติฐานประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีการรับรูในการจัดการขยะ ไมแตกตางกัน 
สมมติฐานที่ 2 ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกตางกัน จาก

ผลการวิจัยพบวา ปฏิเสธสมมติฐานประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีการรับรูในการจัดการขยะ ไมแตกตางกัน 
สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกตางกัน 

จากผลการวิจัยพบวา ยอมรับสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกตางกัน จาก

ผลการวิจัยพบวา ยอมรับสมมติฐาน ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีการรับรูในการจัดการขยะแตกตางกัน 
สมมติฐานท่ี 5 ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกตางกันจาก

ผลการวิจัยพบวา ปฏิเสธสมมติฐาน ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีพฤติกรรมในการจัดการขยะ ไมแตกตางกัน 
สมมติฐานที่ 6 ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกตางกันจาก

ผลการวิจัยพบวา ปฏิเสธสมมติฐาน ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีพฤติกรรมในการจัดการขยะ ไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานท่ี 7 ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกตางกัน 
จากผลการวิจัยพบวา ปฏิเสธสมมติฐาน ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมในการจัดการขยะไม
แตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 8 ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกตางกันจาก
ผลการวิจัยพบวา ยอมรับสมมติฐาน ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกันมีพฤติกรรมในการจัดการขยะแตกตางกัน 
 

อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบล

มิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี” โดยผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1. การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลมิตรภาพ 

อําเภอมวกเหล็ก โดยการรับรูในการจัดการขยะสวนใหญอยูในระดับมาก ไมวาจะเปนการลดขยะมูลฝอย,      
การแยกมูลฝอยและการจัดการขยะรีไซเคิล มีเพียงกิจกรรมในการจัดการขยะเทานั้นที่อยูในระดับปานกลาง โดย
สอดคลองกับงานวิจัยของชลธิชา ตั้งอั้น (2534 : 143-144) ไดวิจัยเรื่อง “ความรู ความเชื่อ และการปฏิบัติของ
แมบานในการกํา จัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ศึกษากรณีครัวเรือนริมคลองแสนแสบกรุงเทพมหานคร” พบวา1) 
แมบานมีความรูในการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลขยะในครัวเรือนอยูในระดับปานกลาง ซึ่งแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามตัวแปรระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน อาชีพ และความถ่ีในการรับ
ขาวสาร แตไมแตกตางกันตามตัวแปร อายุ ศาสนา ภูมิลําเนา จํานวนสมาชิก ระยะเวลาในการอาศัย และแหลง
ขาวสาร 2) แมบานมีความเชื่อในการกําจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูลขยะในครัวเรือนอยูในระดับสูง ซ่ึงแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามตัวแปรการศึกษาอาชีพ จํานวนสมาชิก รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ภูมิลําเนา และความถี่ในการรับขาวสาร แตไมแตกตางกันตามตัวแปรอายุ ศาสนา แหลงขาวสาร และระยะเวลา
ที่อาศัย 3) แมบาน มีการปฏิบัติในการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลภายในครัวเรือนอยูในระดับปานกลาง ซ่ึง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามตัวแปรศาสนา ระดับการศึกษาอาชีพ ภูมิลําเนา สมาชิก
ภายในครัวเรือน รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาที่อาศัย ความถี่ในการรับขาวสาร และแหลงขาวสาร แตไม
แตกตางกันตามตัวแปรอายุ 

- การแยกขยะมูลฝอย พบวา การแยกขยะ ขยะยังใชได ขยะเศษอาหาร ขยะพิษ อยูในเกณฑ รับรูมาก 
สวนในเร่ืองของในชุมชนมีการแยกขยะเปน 3 ประเภท และการแยกเศษอาหารท้ิงโดยไมรวมกับขยะประเภทอื่น
อยูในเกณฑการรับรูระดับปานกลาง สวนการแยกกระดาษ ขวดพลาสติกไว เพื่อนํากลับมาใชใหมอีกครั้งและการ
แยกขยะมีพิษ เชน ถานไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่อยูในเกณฑการรับรูมากสอดคลองกับงานวิจัยของจินตนา 
ศรีนุกูล (2535 : 1) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการท้ิงขยะของประชาชนในพ้ืนที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษา พบวา ปริมาณขยะในครัวเรือนที่มีมากเปนอันดับหนึ่งเกิดจากกิจกรรมการปรุงอาหารและ
รับประทานอาหาร มีขยะชนิดเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไมมากที่สุด วิธีการทิ้งขยะโดยใสถุงรวมกับขยะ
ประเภทอ่ืนๆ กอนนําไปใสถังขยะหรือนําไปทิ้งซึ่งเปนการทิ้งขยะแบบไมแยกประเภท กลุมตัวอยางสวนใหญมี
ความรูเร่ืองระเบียบวินัยของสังคมทางดานการทิ้งขยะแตมีพฤติกรรมการท้ิงขยะไมเปนระเบยีบไมเหมาะสม ขาด
ระเบียบวินัย จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากร สังคม เศรษฐกิจและความรูระเบียบ
วินัยของสังคมทางดานการทิ้งขยะ พบวา เพศ และอายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการท้ิงขยะ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศหญิง และกลุมอายุ 15-29 ป มีพฤติกรรมการท้ิงขยะแยกประเภท
มากกวาเพศชาย และกลุมอื่นๆ ตามลําดับ ทั้งนี้ มีปญหาในการท้ิงขยะ คือ มีคนมาคุยเข่ียถังขยะ เพื่อหาของมี
คา สวนใหญเห็นดวยและปฏิบัติตามไดในการทิ้งขยะแยกประเภท 
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- การจัดการขยะรีไซเคิล การติดตอรานรับซื้อของเกา เพ่ือขายขยะรีไซเคิล, การนําพลาสติกที่ใชแลวนํา
กลับมาใชอีก, การนํากระดาษที่เหลือใชมาทํากระดาษโนต, การนําซองเอกสารเกา มาใชใหมอีก อยูในเกณฑการ
รับรูมากและการซื้อสินคาจากวัสดุที่นํากลับมาใชใหมอีกอยูในเกณฑการรับรูระดับปานกลาง โดยสอดคลองกับ
งานวิจัยของเทวัญ พัฒนาพงศศักดิ์ (2540) ศึกษาการแยกมูลฝอย และการจัดการมูลฝอยที่แยกแลวใน
แหลงกําเนิดตาง ๆ ของเขตเทศบาลนครเชียงใหม พบวา ประชาชนยังไมใหความรวมมือในการแยกมูลฝอย ทั้งนี้
เพราะมูลฝอยในถังรองรับแบบแยกประเภทมูลฝอยเปยกและมูลฝอยแหงไมมีความแตกตางกัน  และจากการ
ประเมินความเปนไปไดในการแยกมูลฝอยและรูปแบบการแยกมูลฝอยที่เหมาะสม พบวา โรงเรียนควรมีการแยก
มูลฝอย ออกเปน 3 ประเภท คือ กระดาษ แกว พลาสติก โลหะ และมูลฝอยทั่วไป สวนตลาด และชุมชนควร
แยกมูลฝอยออกเปน 2 ประเภท คือ มูลฝอยเปยกและมูลฝอยแหง  

- กิจกรรมในการจัดการขยะ ทั้งการรณรงคในการแยกขยะ ลดปริมาณขยะและการจัดการขยะรีไซเคิล, 
การใหความรูเกี่ยวกบัการจัดการขยะแกบุคคลอื่น, การฝกอบรมในการจัดการขยะ และการประชุมเกี่ยวกับการ
ลดขยะแยกขยะและการจัดการขยะรีไซเคิลของ อบต. อยูในเกณฑการรับรูระดับปานกลางท้ังหมด โดย
สอดคลองกับงานวิจัยของพัตสร พรหมทอง (2540) ศึกษาศักยภาพของการคัดแยกมูลฝอยเพ่ือนํากลับมาใช
ประโยชน พบวา องคประกอยของมูลฝอยในเขตเทศบาลนครราชสีมาประกอบดวยสารอินทรียรอยละ 44 
พลาสติกรอยละ 21 กระดาษรอยละ 20 แกวรอยละ 6 โลหะรอยละ 2.6 และยังมีวัสดุที่สามารถคัดแยกและนก
กลับมาใชประโยชนไดอกีรอยละ 27.3 ประกอบดวยกระดาษ แกว โลหะ อลูมิเนียม และพลาสติก โดยมีปริมาณ
มูลฝอยทั้งสิ้นวันละ 248 ตัน เทศบาลกกําจัดไดวันละ 150 ตัน และมีการคัดแยกมูลฝอยเอง นํากลับมาใช
ประโยชนวันละ 36 ตัน คิดเปนรอยละ 14.4 ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด สวนการศึกษาระบบคัดแยกท่ี
สถานท่ีกําจัดเลือกวิธีการแยกวัสดุแบบงาย ปรมิาณวัสดุที่คัดแยกเพื่อนํากลับไปใชประโยชนไดรวม 294,950 ตัน 
คิดเปนการประหยัดพลังงานเทากับน้ํามันดิบ 596,900 บาเรล  

- กลุมตัวอยางมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบล
มิตรภาพ อําเภอมวกเหล็กในการลดขยะมูลฝอย ทั้งการใชผาเช็ดหนาแทนกระดาษทิชชู, การใชถุงผา หรือ
ตะกราในการไปซื้อของทดแทนการใชถุงพลาสติก, การใชภาชนะอ่ืนที่สามารถ ใชทดแทนการใชโฟม หรือ
พลาสติก การใชกระดาษทั้ง 2 ดาน การซื้อสินคาที่เปนแบบเติม (รีฟล) อยูในเกณฑพฤติกรรมปานกลางท้ังหมด
โดยสอดคลองกับงานวิจัยของสมศักดิ์ จันทวัฒนา และคณะ (2541, บทคัดยอ) ไดศึกษาการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท้ิงขยะของครัวเรือน “กรณีศึกษาหมูบานอาคเนยนิเวศน” ในเขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา ประชากรในหมูบานอาคเนยนิเวศน มีความรูความเขาใจในประเภทและ
การแยกขยะมูลฝอยมากข้ึน อีกทั้งจากการประเมินและการวัดปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นจริงที่กรุงเทพมหานคร
จัดเก็บจากหมูบานอาคเนยนิเวศน มีน้ําหนักลดลง เฉล่ียรอยละ ๑๕-๒๐ แสดงวา พฤติกรรมการท้ิงขยะของ
ประชาชนเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากมีการติดตามอยางตอเนื่องประชากรในหมูบานอาคเนยนิเวศนใหความ
สนใจและใหความรวมมือเปนอยางดี จะเห็นไดวาการจัดการเปนสิ่งสําคัญและมีผลตอการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการแยกขยะของครัวเรือนอยางชัดเจน  

- การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลมิตรภาพ อําเภอ
มวกเหล็ก ในการแยกขยะมูลฝอย พบวา การแยกขยะ ขยะยังใชได ขยะเศษอาหาร ขยะพิษ ในชุมชนมีการแยก
ขยะเปน 3 ประเภท และการแยกเศษอาหารท้ิงโดยไมรวมกับขยะประเภทอื่น, การแยกกระดาษ ขวดพลาสติกไว
เพื่อนํากลับมาใชใหมอีกครั้ง และการแยกขยะมีพิษ เชน ถานไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ อยูในเกณฑพฤติกรรม
ระดับปานกลางตรงกับงานวิจัยของพชรวรรณ ศรีวาลัย (2542) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการกําจัดขยะของ
ประชาชนในชนบทจังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาถึงพฤติกรรมการกําจัดขยะของประชาชนใน
เขตชนบทจังหวัดนครนายก โดยมุงศึกษาพฤติกรรมในลักษณะทั่วไปของครัวเรือนในการกําจัดขยะและความ
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รับผิดชอบการกําจัดขยะของครัวเรือนของประชาชนจังหวัดนครนายก และเปรียบเทียบพฤติกรรมและความ
รับผิดชอบในการกําจัดขยะของประชาชนในชนบทจังหวัดนครนายกพบวาพฤติกรรมการกําจัดขยะของ
ประชาชนในชนบทจังหวัดนครนายก อยูในระดับที่ “ควรปรับปรุง”ความรับผิดชอบในการกําจัดขยะในครัวเรือน
อยูในระดับ “มาก” การเปรียบเทียบพฤติกรรมในการกําจัดขยะและ ความรับผิดชอบในการกําจัดขยะกับตัว
แปร พบวา มีความสัมพันธกับ เพศ สถานภาพของครอบครัว ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียรวมของทุกคนใน
ครอบครัว อาชีพหลักของครอบครัว และไดเปรียบเทียบพฤติกรรมในการกําจัดขยะแตละกลุม พบวา เพศหญิงมี
พฤติกรรมในการกําจัดขยะดีกวาเพศชาย แมบานและสมาชิกในครัวเรือนมีพฤติกรรมในการกําจัดขยะดีกวา
หัวหนาครอบครัว ผูที่มีการศึกษาในระดับมัธยมตนขึ้นไปมีพฤติกรรม และความรับผิดชอบในการกําจัดขยะดีกวา
สมาชิกท่ีมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาและต่ํากวา รายไดเฉลี่ยรวมของทุกคนในครอบครัวรายไดนอย มี
พฤติกรรมในการกําจัดขยะดีกวารายไดสูง อาชีพเกษตรกรรมมีพฤติกรรมในการกําจัดขยะดีกวาอาชีพคาขาย
และรับจาง ความคิดเห็นในการกําจัดขยะจะอยูในระดับปานกลาง 
 

ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวน
ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี” โดยผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยดังตอไปนี้ 
1. ขอเสนอแนะในการวิจัยดังตอไปนี้ 

1.1 เน่ืองจากในการแยกขยะเปน 3 ประเภท และการแยกเศษอาหารทิ้ง โดยไมรวมกับขยะประเภทอื่น 
อยูในระดับการรับรูปานกลาง ซึ่งควรทําการประชาสัมพันธเพิ่มเติม พรอมทั้งการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อการรับรูใน
เกี่ยวกับการซื้อสินคาจากวัสดุที่นํากลับมาใชใหม  (รีไซเคิล) ยังอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงควรทําการ
ประชาสัมพันธเพิ่มเติมเพื่อใหประชาชนเห็นความสําคัญมากข้ึน 

1.2 ในดานกิจกรรมในการจัดการขยะเก่ียวกับการรับรูอยูในระดับปานกลางทั้งหมด ควรเพ่ิมเติม การ
ประชาสัมพันธ ไมวาจะเปนการรณรงคในการแยกขยะ ลดปริมาณขยะ และการจัดการขยะรีไซเคิล นอกจากนี้ 
ควรเพิ่มเติมการใหความรูในการจัดการขยะ การฝกอบรมในการจัดการขยะ การประชุมเกี่ยวกับการลดขยะแยก
ขยะและการจัดการขยะรีไซเคิลขององคการบริหารสวนตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

1.3 ควรเพ่ิมนโยบายเก่ียวกับกิจกรรมในการจัดการขยะเพ่ิมเติมดวย โดยส่ิงเหลานี้จะมีผลตอ
พฤติกรรมในการจัดการขยะ 
2. ขอเสนอแนะการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 

2.1 จากการศึกษาวิจัยในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององคการ
บรหิารสวนตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีแลวเห็นวา ควรจะมีการศึกษาในเร่ืองเหตุจูงใจในการ
จัดการขยะเพ่ิมเติมเพ่ือศึกษาแนวความคิด และสาเหตุในการจัดการขยะ และอาจศึกษาเปรียบเทียบที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนก็ไดตอไป 

2.2 ศึกษาวิจัยที่เก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวน
ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในลักษณะการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อการคนพบท่ี
นาสนใจนอกเหนือจากการศึกษาวิจัยในการคร้ังนี้ เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะสามารถ
ดําเนินไปได และควรกําหนดขอบเขตการบังคับใชเฉพาะในพื้นที่ที่มีปญหาวิกฤตเรงดวนที่ตองรีบแกไข และพื้นที่
นั้นมีผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง อีกทั้ง ตองกําหนดหวงระยะเวลาในการบังคับใชที่
ชัดเจน กําหนดใหมีมาตรการอ่ืนเพื่อรองรับที่จะไมใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติในภายหลัง จึงจะเกิดผล
ในเชิงรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพสูความยั่งยืนตอไป  
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เขตตําบลบางปลากด อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 
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KOD, ONGKHALAK, NAKHON NAYOK
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมาย (1) เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ของ

ประชาชนในเขตตําบลบางปลากด อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก (2) เปรียบเทียบการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป ขององคการบริหารสวนตําบลบางปลากด กลุมตัวอยางในการวิจัย
คร้ังนี้ ไดแก ประชาชนผูมีอายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไปในเขตตําบลบางปลากด ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 380 คน 
สถิติที่ใชคือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 

ศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานการมีสวนรวมอยูในอันดับสูงสุด คือ การมีสวนรวมดานปฏิบัติการ ระดับการมีสวนรวมของประชาชน อยูใน
ระดับปานกลาง ประชาชนมีสวนรวมหรือเปนตัวแทนกลุมในการเขารวมกับคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมของแผนงาน/โครงการ ตามความตองการของประชาชน การมีสวนรวมดานการตัดสินใจ ระดับการมี
สวนรวมของประชาชน อยูในระดับปานกลาง ซึ่งหมายความวาประชาชนมีสวนรวมปานกลางในการชี้แจง
รายละเอียดและสรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ของประชาคม หมูบาน ประชาคมตําบล กํานัน ผูใหญบาน 
สมาชิกสภาอบต. การมีสวนรวมดานการประเมินผล ระดับการมีสวนรวมของประชาชน อยูในระดับปานกลาง 
ซึ่งประชาชนมีสวนรวมในการพิจารณาตรวจสอบในการดําเนินงานตามแผนงานหรือ/โครงการ การมีสวนรวม
ดานการรับผลประโยชน ระดับการมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับปานกลาง 

เปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ขององคการบริหารสวน
ตําบลบางปลากด จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได/เดือน เห็นถึงความสําคัญ
ของการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
คําสําคัญ : การมีสวนรวม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ประชาชน 
 
Abstract 

The research has the following objectives: (1) to study the civil participation 
levels on a four-year local development planning in Tambon Bang Plakod, Ongkhalak, 
Nakhon Nayok. and (2) to compare the civil participation classified by sexes, age groups, 
marital status, education level, occupation, monthly income. The population in Tambon 
Bang Plakod, Ongkhalak, Nakhon Nayok are those over 15 year of age and the 
convenience sampling to 380 respondents. The statistical method employed was 
percentages, arithmetic mean, and standard. The finding results are summarized below:
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Overall, civil participation was at the middle level. However, when it was 

evaluated on each dimension, the involvement of group representatives with Tambon 
committee members in considering suitable work plans or projects for the needs of the 
people received the high level. The decision dimension received the moderate level, 
meaning the citizen took part moderately in receiving the explanation of the roles of 
community. On the evaluation dimension, people participated moderately ; also the 
received benefits dimension, and the civil participation involved moderately. 

The participants classified by their characteristics, education, monthly income in 
the four-year local development planning process agreed on the significance of 
participation in the four-year local development planning process 

Keyword : Participation Four-Year Local Development Planning People
 

บทนํา 
ในการพัฒนาประเทศเปนความพยายามในการทําใหประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะและทุกอาชีพมี

ชีวิตความเปนอยูที่ดีมีสิทธิเสรีภาพและสามารถพัฒนาตนเองในทางสังคม เศรษฐกิจ การ เมือง ส่ิงแวดลอม 
กลาวคือ ชีวิตมีคุณภาพครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมคุณธรรม เศรษฐกิจสมดุล การเมืองประชาธิปไตย
และสิ่งแวดลอมยั่งยืน ภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลกมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจมีความเชื่อม- โยงสลับซับซอนย่ิงขึ้น การคาดการณและการ
วางแผนลวงหนาทําไดยากกวาในอดีต ประเทศไทยจึงเร่ิมกระบวนการวางแผนพัฒนาประเทศไทยแนวใหมตั้งแต
การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 ที่ไดเปดโอกาสใหประชาชนจากทุกภาคสวนของ
สังคมเขามามีสวนรวมในกระบวน การวางแผน นําไปสูการปรับแนวคิดการพัฒนาประเทศใหมที่ไมมองการ
พัฒนาประเทศแบบแยกสวนแตเนนการพัฒนาแบบองคกรรวมท่ียึด “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา”(โกวิทย 
พวงงาม, 2544 : 89) 

ปจจุบันการปกครองสวนทองถิ่นเปนการปกครองที่รัฐใหอํานาจ หรือกระจายอํานาจไปใหหนวยงาน
การปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นและชุมชน โดย
มีองคกรรับผิดชอบ มีอิสระในการใชดุลยพินิจ มีเจาหนาที่ และมีงบประมาณในการดําเนินงานแยกออกจาก
ราชการสวนภูมิภาค แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็มิไดมีอธิปไตยในตัวเอง ยังอยูภายใตการควบคุมของรัฐบาล
กลางตามวิธีที่ เหมาะสม การปกครองสวนทองถิ่นมีหลายรูปแบบแตที่สอดคลองกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยมากท่ีสุดและมีจํานวนมากที่สุด คือ องคการบริหารสวนตําบล และอํานาจหนาที่องคการบริหาร
สวนตําบลจําแนกออกได 2 สวน คือ หนาที่บังคับหรือหนาที่ที่ตองปฏิบัติ และหนาที่ที่เลือกปฏิบัติทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม คือ รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหมีและบํารุงทางบก ทางน้ํา 
รักษาความสะอาดของถนนและทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ปองกันและ
ระงับโรคติดตอ ใหมีเคร่ืองใชในการดับเพลิง ใหราษฎรไดรับการฝกอบรม สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผูสูงอายุ และผูพิการ บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นและ
หนาที่อื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล (พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล 2537 และที่แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 66,67,68) 

อยางไรก็ตามการปกครองสวนทองถิ่น “องคการบริหารสวนตําบล” โดยท่ัวไปมีรูปแบบโครงสราง 
ภารกิจหนาที่และเนื้อหาอื่นๆซ่ึงเปนเรื่องใหมสําหรับประชาชน ตามหลักการปกครองตนเองในรูปแบบการ
ปกครองสวนทองถิ่นก็เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการปกครองตนเองของประชาชน ตั้งแตป 2537 องคการ
บริหารสวนตําบลบางปลากดในเร่ืองของการกระจายอํานาจสูการพัฒนาทองถิ่นยังไมสามารถพัฒนาใหบรรลุ
เปาหมายเทาท่ีควร เพราะประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการวางแผนนอยกวาที่คาดหวังไว อาจมีสาเหตุ
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มาจากในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนท่ีเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและเปนเรื่อง
ใหมขององคการบริหารสวนทองถ่ิน ทําใหพบวากิจกรรมตางๆเปนเพียงการดําเนินกิจกรรมยอยๆเกี่ยวกับการ
บริการสาธารณะ เชน สรางถนน ซอมทอ ซอมถนนท่ีชํารุดเสียหายเทานั้น ทําใหการพิจารณาโครงการตางๆมิได
คํานึงถึงความจําเปนเรงดวนอยางแทจริง และขาดการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปกครอง
ในกระบวนการทั้ง 4 ดาน คือ ดานรวมคิด ดานรวมตัดสินใจ ดานรวมปฏิบัติการตามโครงการ และดานการ
ติดตามประเมินผล ท้ังนี้เพราะประชาชนขาดความสนใจที่จะเขารวมในการปกครองตนเอง และขาดการ
วิเคราะหปญหาของทองถิ่นอยางเปนระบบ ดังนั้น การบริหารทองถิ่นใหเกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
สรางความพึงพอใจ (Satisfaction) ใหตรงตามความตองการของประชาชนในทองถิ่นนั้น จะชวยในการ
แกปญหาของทองถิ่น รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรทองถิ่น เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
แลว จะตองมีปจจัยดานการมีสวนรวมของประชาชนเขามาเก่ียว- ของ และปจจัยดังกลาวก็มีความสําคัญตอ
ความสําเร็จ และลมเหลวตอการบริหารสวนทองถิ่น ทั้งนี้เพราะการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 
รวมถึงบทบาทของประชาชน หรือกลุมชุมชนในการแกไขสถานการณที่อาจสงผลกระทบตอวิธีการดํารงชีวิตของ
ชุมชนแลว การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการที่เปดโอกาสใหประชาชน หรือชุมชนในทองถิ่นเขามามี
สวนรวมในกระบวนการวางแผนและดําเนินการ รวมถึงการปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว และยังเปน
ที่ยอมรับในระดับสากลวาชวยกระตุนใหเกิดกระบวนการพัฒนาชุมชนในระดับรากหญาไดเปนอยางดี ดังนั้น การ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการเปดโอกาสใหประชาชน หรือชุมชนในทองถิ่นเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 

จากประสบการณของผูวิจัย ในเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ที่ผานมา ซึ่งในปจจุบันเรียกวา 
“แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป” ซึ่งจะดําเนินการออกประชาคมทั้งในระดับหมูบานและตําบล เพื่อนําโครงการที่ประชาชนได
เสนอมาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปนั้น พบปญหาหลายอยาง เชน ประชาชนไมใหความสนใจ ในกระบวนการมี
สวนรวมเทาที่ควร ปญหาประชาชนขาดการเขารวมประชุมประชาคมหมูบานเพื่อวางแนวทางโครงการพัฒนาตําบล 
เนื่องจากตองออกไปทํานา ทําสวน ปญหาประชาชนไมเขาใจขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ปญหาองคการ
บริหารสวนตําบลขาดการประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนเขารวมวางแผนพัฒนาทองถิ่นอยางจริงจัง ปญหาจาก
ประชาชนบางกลุมองคการบริหารสวนตําบลพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเฉพาะในกลุมของตน เปนตน 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประชาชนในสวนขององคการบริหารสวนตําบลบางปลากด อําเภอ
องครักษ จังหวัดนครนายก วาประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลบาง
ปลากดมากนอยเพียงใดบางท่ีเปนตัวกระตุนใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป ตําบลบาง
ปลากด ที่มีการเก่ียวของกับการประสานงานระหวางชุมชนกับหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบล เปน
อยางไรบางทั้งนี้ก็เพื่อเปนแนวทางการเสนอแนะตอหนวยงานท่ีเก่ียวของไดมีการปรับปรุง หรือแสวงหามาตรการ
ในการสนับสนุนใหประชาชนในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไดมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ของ

ประชาชนในเขตตําบลบางปลากด อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายกมีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ของประชาชนในเขตตําบลบาง

ปลากด อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก ท้ัง 4 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติการ ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ขององคการ
บริหารสวนตําบลบางปลากด จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได/เดือน  
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีสวน

รวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ของประชาชนในเขตตําบลบางปลากด อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 
ตามแนวคิดและทฤษฎีของ โคเฮน และอัฟฮอฟฟ (Cohen and Uphoff, 1980 : 213 อางถึงใน อดิสรณ ขัดสีใส, 
2551 : 8) ประกอบดวย การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ การมีสวนรวมรับ
ผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผลและเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป ของประชาชนในเขตตําบลบางปลากด อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก จําแนกตามเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได/เดือน โดยมีกรอบแนวคิดแสดงดังภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ในการวิจัยคร้ังนี้คือประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปลากด อําเภอองครักษ 
จังหวัดนครนายก จํานวน 7,619 คน กลุมตัวอยางไดแกจํานวนประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบาง
ปลากด อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายกจํานวน 11 หมูบาน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรของ 
ทาโร ยามาเน (Yamane.) ในการประมาณคาสัดสวนของประชากร ระดับความคลาดเคลื่อน 5% ความเชื่อมั่น 
95% โดยวิธีการสุมแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากประชาชนผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ท่ีอาศัยอยู
ในเขตตําบลบางปลากด อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก โดยเปนการเลือกกลุมตัวอยางตามความสะดวก จะ
ไดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เทากับ 380 คน 
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นแบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนการตรวจสอบรายการ(Check Lists) 
จํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได/เดือน 

ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ของ
ประชาชนในตําบลบางปลากด อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก ใน 4 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน และดานการมีสวนรวมในการ

 ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variable) 

ตัวแปรตาม  
(Dependent Variable) 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได/เดือน 

 

ระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป ของประชาชนในเขตตําบลบางปลากด 

อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 
1. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
2. ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัตกิาร 
3. ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน 
4. ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 
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ประเมินผลจํานวน 20 ขอ ซึ่งเปนแบบสอบถามสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5ระดับ ดังนี้ (ประคอง 
กรรณสูตร.2542 : 38) 

5 คะแนน หมายความวา ระดับการมีสวนรวมมากที่สุด 
4 คะแนน หมายความวา ระดับการมีสวนรวมมาก 
3 คะแนน หมายความวา ระดับการมีสวนรวมปานกลาง 
2 คะแนน หมายความวา ระดับการมีสวนรวมนอย 
1 คะแนน หมายความวา ระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด 

3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
สถิติที่ใชในการตรวจสอบของเคร่ืองมือคุณภาพไดแก การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยการหาคา

IOC และการหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach) (ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ. 2542 : 227)  

สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ไดแก คาความถ่ี(Frequency) ,รอยละ (Percentage) ,
คาเฉล่ีย(Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) S.D 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป ของประชาชนในเขตตําบลบางปลากด อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก มาวิเคราะห
การมีสวนรวมของประชาชนใน 4 ดาน ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ 

ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตตําบลบางปลากด อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 50.80 มีชวงอายุระหวาง 41-50 ปมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 31.30 สวนใหญสมรสแลว คิดเปนรอยละ 73.90 และมีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวาเปน
สวนใหญ คิดเปนรอยละ24.70 โดยมีอาชีพเกษตรกรเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 25.30 และสวนใหญมีรายได
เฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 5,000-10,000 บาทคิดเปนรอยละ 41.60 และพบวา การมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ของประชาชนในเขตตําบลบางปลากด อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 

โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ( X =3.23) 
 

อภิปรายผล 
จากการวิจัย เร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ของ

ประชาชนในเขตตําบลบางปลากด อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก มีประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณาและนํามา
อภิปรายผล ดังนี้ 

ระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป ของประชาชนในเขตตําบลบางปลากด อําเภอ
องครักษ จังหวัดนครนายกทั้ง 4 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติการ ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ดังนี้ 

1. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ประชาชนมีสวนรวมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ประเด็นการมี
สวนรวมของประชาชนที่มากที่สุด คือ การมีสวนรวมในการเขารวมประชุมเพื่อเสนอปญหาเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
ประเด็นที่มีสวนรวมนอยที่สุด คือ การมีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการในการ
จัดทําแผน เพราะประชาชนยังขาดความสนใจ และความเขาใจในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ 
สอดคลองกับแนวคิดของ ยุทธพงษ นิคม (2550,น.40) กลาวถึงปญหาและขอจํากัดของการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน คือยังขาดการมีสวนรวมของประชาชน เนื่องจากระบบยังไมเอื้อตอการมีสวนรวมของประชาชน 
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ประกอบกับประชาชนเองยังขาดความสนใจในการเขารวมกิจกรรม โดยมักคิดวาการคิด การตัดสินใจ ในการ
จัดลําดับความสําคัญของปญหา เปนเร่ืองของผูนําทองถิ่นและขาราชการสวนทองถ่ินมากกวา ดวยเหตุผล
ดังกลาวจึงสงผลใหประชาชน เขาไปมีสวนรวมในประเด็นดังกลาวนอยกวาประเด็นอ่ืนๆ  

2. ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ประชาชนมีสวนรวมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดย
ประเด็นท่ีมีสวนรวมมากที่สุด คือ การมีสวนรวมระดมความคิดในการวางแผนยุทธศาสตร ประเด็นที่มีสวนรวม
นอยที่สุด คือ การมีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรสวนตัวใหกับอบต. เพื่อใหแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บรรลุผล 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบลบางปลากดยังมีรายไดไมมากนัก จึงไมพรอมที่จะมีสวนรวมใน
การสนับสนุนทรัพยากรใหกับอบต. ตามแนวคิดของ จิรวรรณ อินทรียสังวร (2552,น.19) กลาวถึงเง่ือนไขสําคัญ
ของการมีสวนรวมของประชาชนคือ ประชาชนตองไมเสียเงินทองหรือคาใชจายในการเขาไปมีสวนรวมเกินกวาที่
เขาประเมินผลตอบแทนที่จะไดรับ ประกอบกับผลการวิจัยที่ได พบวา ประชาชนสวนใหญยังมีรายไดไมมากนัก 
(รายไดอยูระหวาง 15,0001 – 20,000 บาท) จึงไมพรอมที่จะมีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรสวนตัวใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  

3. ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน ประชาชนมีสวนรวมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยประเด็น
ที่มีสวนรวมมากที่สุด คือการมีสวนรวมกับอบต.ในการจัดทําแผนงานและโครงการ ดานการพัฒนาสาธารณูปโภค
เชน ถนน และไฟฟา เปนตน ประเด็นที่มีสวนรวมนอยที่สุด คือ กีมีสวนรวมกับอบต.ในการจัดทําแผนงานหรือ
โครงการดานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี เพราะประชาชนเห็นวายังไมใชประเด็นสําคัญในการดําเนินชีวิต 
ทั้งนี้ตามแนวคิดของ สิริพัฒน ลาภจิตร (2550,น.39) กลาววาปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหประชาชนเขามามีสวน
รวมกับหนวยงานรัฐ คือ ปจจัยของสิ่งจูงใจ ในการเห็นวาตนจะไดรับผลประโยชนตอบแทนในสิ่งที่ตนทําไป 
ดังนั้นการมีสวนรวมกับเทศบาลในการจัดทําแผนงานหรือโครงการดานการพัฒนาสาธารณูปโภค โครงการ
เหลานี้เปนส่ิงที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอการดํารงชวีิตประจําวันอยางเห็นไดชัดเปนรูปธรรม ประชาชน
สามารถรับรูไดถึงความเปนเจาของรวมกัน ซึ่งสามารถใชประโยชนจากโครงการเหลานี้ได ทําใหประชาชนมีสวน
รวมในประเด็นดังกลาวมากกวาประเด็นอ่ืนๆ  

4. ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ประชาชนมีสวนรวมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีสวน
รวมนอยที่สุดเมื่อเทียบกับการมีสวนรวมขั้นตอนอื่นๆ โดยเฉพาะประเด็นความมีสวนรวมติดตามและตรวจสอบ
ความกาวหนาในการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของอบต. มีคาเฉล่ียต่ําสุด เพราะประชาชน 
สอดคลองกับแนวคิดของ โคเฮน และอัฟฮอฟฟ (Cohen&Uphoff, 1980, pp. 213 อางถึงใน อดิสรณ ขัดสีใส, 
2551, น.8) กลาววา การมีสวนรวมในข้ันตอนการประเมินผล ประชาชนจะไมไดมีสวนรวมมากนัก สวนใหญ
บทบาทดังกลาวจะเปนเจาหนาที่ภาครัฐ และในบางกรณีแมแตเจาหนาที่ของภาครัฐเองก็ยังไมมีโอกาสเขามามี
สวนรวมในข้ันตอนดังกลาว และอีกหนึ่งเหตุผลที่สําคัญตามแนวคิดของ สิริพัฒน ลาภจิตร (2550,น.36) กลาวถึง 
ปญหาและขอจํากัดที่ประชาชนไมเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินเทาที่ควร สวนหนึ่งเกิดจากความรูสึก
ของประชาชนที่มีตอทองถิ่น กลาวคือ คนไทยขาดความรูสึกผูกพันกับทองถิ่น (Civic Culture) ไมสนใจติดตาม 
ตรวจสอบ กํากับและดูแล ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําหนาที่ตอบสนองความตองการพัฒนาทองถิ่นให
กาวหนา สอดคลองกับงานวิจัยของ อาดิษฐ อินทจักร (2552, น.47) พบวาประชาชนมีสวนรวมในการ
ประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพราว อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ในประเด็นการเขารวม
ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท่ีเทศบาลดําเนินการ นอยกวาประเด็นอ่ืนๆ 

เปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ขององคการบริหารสวน
ตําบลบางปลากด อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได/เดือนดังนี้ 
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ผลการเปรียบเทียบกลุมตัวอยางที่เก่ียวของในเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทาํแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้ง 4 ดาน โดยจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได/เดือน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 50.80 มีชวงอายุระหวาง 
41-50 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.30 สวนใหญสมรสแลว คิดเปนรอยละ 73.90 และมีการศึกษาอยูในระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ํากวาเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ24.70 โดยมีอาชีพเกษตรกรเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 
25.30 และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 5,000-10,000 บาทคิดเปนรอยละ 41.60 การมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป ของประชาชนในเขตตําบลบางปลากด อําเภอองครักษ จังหวัด

นครนายก โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ( X =3.23) และจากการสรุปผลไปแลวขางตน แสดงใหเห็นวา
ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตตําบลบางปลากด ยังไมเขาใจวัตถุประสงคความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น ซึ่งจะตองนําปญหา ความตองการของหมูบานมาจัดลําดับความสําคัญและหาแนวทางแกไข เพื่อที่จะ
แกไขปญหาของหมูบานใหตรงตามความตองการของหมูบานจริงๆ ประกอบกับประชาชนขาดการมีสวนรวมหรือ
มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นบางหมูบานไมใหความสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งอาจ
กอใหเกิดปญหา คือ ไมไดขอมูลปญหาความตองการของหมูบานอยางแทจริง ทําใหแกไขปญหาของหมูบานไม
ตรงจุด รวมถึงใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบาง
ปลากด วาโครงการ/กิจกรรมตางๆ ไดมาจากการประชาคมหมูบานอยางแทจริงหรือไม และเพื่อความโปรงใสใน
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบางปลากด ที่สามารถตรวจสอบได 

 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ของ

ประชาชนในเขตตําบลบางปลากด อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก โดยรวมวาอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น 
เพื่อเปนการสงเสริมสรางความรูความเขาใจแกประชาชนในเขตตําบลบางปลากดใหมากขึ้น ผูวิจัยจึงขอ
เสนอแนะ ดังนี้ 

1. องคการบริหารสวนตําบลบางปลากด อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก ควรมีการใหความรู ความ
เขาใจกับประชาชนเกี่ยวกับความสําคัญ ประโยชนของแผนพัฒนาทองถิ่น รวมถึงข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ซึ่งจะไดแผนพัฒนาทองถิ่นที่สมบูรณและมีสวนรวมทุกภาคสวน และตอบสนองความตองการของ
หมูบานอยางแทจริง 

2. ควรเปดโอกาสใหประชาชนไดเขารวมตรวจสอบ ติดตามโครงการ เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายใน
แผนพัฒนาทองถิ่น ควรสรุปผลการดําเนินงานประจําปพรอมทั้งประชาสัมพันธใหกวางขวางและทั่วถึงทั้งทาง
เว็บไซต และใหประชาชนเขาถึงได เมื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเสร็จ 

3. ควรใหประชาชนรวมคิด รวมตัดสินใจ ควรเปดโอกาสใหประชาชนใหเสนอแนวทางหรือวิธีการที่จะ
ไดงบประมาณเพื่อดําเนินการตามโครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นที่กําหนดไวโดยการจัดทําเวที
ประชาคมหมูบานที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในการเสนอปญหา ความตองการ เสนอความคิดเห็น เพื่อนํา
ขอมูลไปเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป 

 
 
 
 
 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 

เอกสารอางอิง 
โกวิทย พวงงาม. (2544). การปกครองสวนทองถิ่นไทยหลักการและมิติใหมในอนาคต .พิมพครั้งที่ 3 .

กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
จิรวรรณ อินทรียสังวร. (2552). การมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาสามป : 

กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลโปงแพร อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย . การศึกษาอิสระรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชารัฐประศาสนศาตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย. เชียงราย. 

ประคอง กรรณสูตร. (2542). สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 

ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ. (2542). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตรภาควิชาทดสอบและ
วิจัยทางการศึกษา.บุรีรัมย :คณะครุศาสตรสถาบันราชภัฏบุรีรัมย. 

ยุทธพงศ นิคม. (2550). การมีสวนรวมของประชาชนตําบลทรายขาวในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ป               
(พ.ศ. 2549-2551). รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สิริพัฒน ลาภจิตร. (2550). ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจมีสวนรวมของประชาชนในการสนับสนุนการ
บริหารงานองคการบริหารสวนตําบล อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี . วิทยานิพนธ
หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรคณะรัฐศาสตร 
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย. 

อดิสรณ ขัดสีใส. (2551). การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม.เชียงใหม. การศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

อาดิษฐ อินทจักร. (2552). การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพราว อําเภอ
พราว จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2552. การศึกษาอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เชียงใหม. 

 

��	

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



การมีสวนรวมเพ่ือดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบานโคกสวาง 
 
Participation in the savings group for Ban Koksawang production 
 
ผูวิจัย   วิลาวรรณ  สันประภา 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม 

  สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
จุดมุงหมายในการศึกษาคร้ังนี้ เพื่อศึกษาการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคก

สวาง และเพื่อทราบขอมูลการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสวาง ประชากรที่ใชใน
การศึกษา ไดแก คณะกรรมการและสมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสวาง การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยการสัมภาษณและแจกแบบสอบถามคณะกรรมการและสมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสวาง  

ผลการศึกษาพบวาการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสวาง มีการบริหารการ
ดําเนินงานดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต มีความเสมอภาค ความยุติธรรมและปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิต ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม คณะกรรมการมีความรูความสามารถ สมาชิกมีคุณภาพ 
สมาชิกมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นใหความรวมมือในการดําเนินงานและมีความซื่อสัตย มีการสรางเครือขาย
การเรียนรู สําหรับแนวทางการบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต คือปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุมออม
ทรัพยเพื่อการผลิตบริหารงานอยางซื่อสัตยสุจริต มีหลักเกณฑการพิจารณาเงินกูสามารถเก็บเงินกูไดตามกําหนดและมี
การควบคุมติดตามการใชเงินกู ปจจุบันการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีผลกําไรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
ชุมชนสามารถนําเงินกําไรของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ไปสรางระบบสวัสดิการและพัฒนาชุมชนในดานตางๆ ได 
 
คําสําคัญ : กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต, การบริหารจัดการ, การมีสวนรวม 
 
ABSTRACT 

This research aims to (1) study participation in Participation in the savings group for 
Ban Koksawang production and (2) Study problems obstacles and suggestions on 
Participation in the savings group for Ban Koksawang production. Population used in the 
research consists of the members of savings group for Koksawang production. This is a 
Qualitative research done by interviewing while Questionnaire is used for members of the 
savings group for production.

Results of study are as follow : Participation is done by transparency , honesty, 
equality,fairness and in accordance with the regulation of savings group for production. 
Operation by participatory governance. The committee has high capacity. Quality of member. 
Members participate in sharing pinions,cooperative and royalty. Definition of network 
learning. Guidelines for the management of savings group for production is follow the rules of 
the savings group for production. Administered honestly Criteria for considering alone to keep 
the lone on time control and monitoring of the lone. At present, savings group for production 
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has continuously increasing profit. The generated incomes from the fund can be used to 
establish welfare system and to provide necessary development project to the community. 

Wording : Savings group for production, Management, Participatory
 

บทนํา 
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสวาง หมูที่ 3 ตําบลโคกสวาง อําเภอพนมไพร จัดตั้งขึ้นเมื่อป         

พ.ศ. 2544 สมาชิกกอตั้ง 87 คน ตอมาเมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ไดเขาสูระบบแนวทางการดําเนินงาน
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตของกรมการพัฒนาชุมชน โดยนายสุวิทย  วงศสวางจิตร เปนประธานกลุม ปจจุบันมี
สมาชิก 108 คน วัตถุประสงคแรกเร่ิมการกอตั้งเพื่อเปนการสงเสริมการประหยัดและการออม สงเสริมและสนับสนุน
ใหสมาชิกเก็บออมเงินทีละเล็กทีละนอย แลวนํามารวมกันเปนประจําทุกเดือน เม่ือยอดเงินออมมากข้ึน จึงเปดโอกาส
ใหสมาชิกที่เดือดรอนหรือมีความจําเปนกูยืมไปเพ่ือเปนทุนในการประกอบอาชีพหรือเพื่อสวัสดิการของครอบครัว ทํา
ใหคนมีคุณธรรม มีการชวยเหลือเกื้อกูล เอื้ออาทร แบงปนซึ่ง กันและกัน เกิดการทํางานรวมกันตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย มีการยอมรับฟงความคิดเห็นของเสียงสวนใหญเคารพในกฎกติกาท่ีมาจากขอตกลงรวมกัน ทําให
หมูบานมีแหลงทุนในการประกอบอาชีพเปนของทุนเอง ลดการพึ่งพิงแหลงทุนจากภายนอกหมูบาน  

สนใจที่จะศึกษาถึงการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสวาง การมีสวนรวม
เพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบานโคกสวาง และเพ่ือทราบปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการมี
สวนรวมเพ่ือดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสวาง เพื่อเปนกรณีศึกษาสําหรับกลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิตบานอื่นๆ ที่ตองการดําเนินงานในแนวทางของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสวาง อันจะกอใหเกิดความ
เขมแข็งและความมั่นคงของการบริหารจัดการทุนชุมชน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมเพ่ือดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสวาง  
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลตอผลการมีสวนรวมเพื่อการดําเนินงานของกลุมออม

ทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสวาง ตามตัวแปร 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
การศึกษาการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสวาง  มีกรอบแนวคิดที่ใชใน

การวิจัยดังนี้ 
 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะของบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. การศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได 

การมีสวนรวมเพ่ือดําเนินงานกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิตบานโคกสวาง 
1. การสรางเครือขายการเรียนรู 
2. ความโปรงใส การบริหารจัดการ 
3. คุณภาพของคณะกรรมการ 
4. คุณภาพของสมาชิก 
5. การบริหารงานแบบมีสวนรวม 
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วิธีการวิจัย 
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน

ดังตอไปนี้ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก คณะกรรมการและสมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสวาง 
จํานวน 108 คน โดยผูศึกษาไดใชวิธีการคํานวณขนาดตัวอยางดวยวิธีการใชสูตรการคํานวณของยามาเน (Yamane) 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งกําหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางเทากับ 5% ไพฑูรย โพธิสวาง (2556)  

จากผลการคํานวณ ผูวิจัยจึงกําหนดกลุมตัวอยาง จํานวน 86 คน เมื่อไดกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางแลว จึง
สุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา แตเนื่องจากประชากรที่ใชในการศึกษาเปนสมาชิกและคณะกรรมการกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิตบานโคกสวาง ซ่ึงเปนประชากรท่ีอยูในหมูบานเดียวกัน วิธีการสุมตัวอยางจึงใชวิธีการสุ มแบบงายโดย
การสุมแบบจับฉลาก เพื่อแจกแบบสอบถามตามจํานวนที่ไดสุมไว โดยทําการแจกแบบสอบถามในวันประชุม
ประจําเดือนของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสวาง  
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
แบบสอบถาม (questionnaire) จะแบงออกเปน 2 สวน 

สวนที่ 1 เปนสวนที่สอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 2 เปนสวนที่สอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลในการดําเนินงานของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล  
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามใชสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) 
โดยการหาคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอคําถามที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบาน
โคกสวาง หมูที่ 3 โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแกคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
โดยการนําขอมูลในรูปแบบตารางควบคูกับการบรรยายและสรุปผลการศึกษาไดกําหนด ใหคะแนนคําตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมเพ่ือดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสวาง  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. เพ่ืออธิบายลักษณะขอมูลทั่วไปและตัวแปรอ่ืนๆ ของกลุมตัวอยางโดยใชคาสถิติ เชน การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) รอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบาน
โคกสวาง ใชคารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean)  

3. การวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลและคะแนนท่ีแตกตางกัน
ของกลุมเปาหมายที่ใหคะแนนแบบสอบถามที่เก่ียวกับการมีสวนรวมเพ่ือดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบาน
โคกสวาง จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยการ
ทดสอบความแตกตางระหวางกลุมเพศ ทดสอบดวยสถิติ t-test (Independent) กลุมอายุ สถานภาพการสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน(มากกวาสองตัวแปร) โดยใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  
(One – Way Analysis of Variance) หรือ F-test หากมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ผูวิจัยจะทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีของ แอลเอสดี (LSD: Least Significant Difference) ตอไป 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
กลุมตัวอยางของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชายมากกวา เพศหญิง มีอายุอยูในชวง 40 

ป ขึ้นไป สวนใหญ มีสถานภาพ สมรส สวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษาประกอบอาชีพเกษตร  มี
รายไดต่ํากวา 15,000 บาท ตอเดือน 

สวนที่ 2 การมีสวนรวมเพ่ือดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสวาง ตามวัตถุประสงคขอที่ 1 
ผลการวิเคราะหแบบสอบถามการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสวาง 

พบวา การมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสวาง ในภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสรางเครือขายการเรียนรู รองลงมาคือ ดานความโปรงใส
ในการบริหารจัดการ , ดานคุณภาพสมาชิก , ดานคุณภาพของคณะกรรมการ และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดดานการ
บริหารแบบมีสวนรวม ตามลําดับ เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละดาน มีขอคนพบ ดังนี้ 

1. ดานการสรางเครือขายการเรียนรู พบวา การมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบาน
โคกสวาง ดานการสรางเครือขายการเรียนรู มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด การบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต ไดรับการสนับสนุนชวยเหลือในดานตางๆ จากเจาหนาที่และ
หนวยงานจากภาครัฐเครือขายกองทุนหมูบานและเอกชนมากนอยเพียงใด  รองลงมาคือ การไปศึกษาดูงานการ
บริหารกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตที่อื่นซึ่งประสบความสําเร็จเพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงานของกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิตมากนอยเพียงใด มีคาเฉลี่ยเทากับ การบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตมีการเชื่อมโยงการ
เรียนรูกับกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตหรือกลุมการเงินอื่นๆเชน กองทุนหมูบาน เครือขายกองทุนหมูบาน เปนตน ทั้ง
ในและนอกชุมชนมากนอยเพียงใด ตามลําดับ  

2. ดานความโปรงใสในการบริหารจัดการ พบวา การมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
บานโคกสวาง ดานความโปรงใสในการบริหารจัดการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา ขอที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารงบประมาณของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตมีความโปรงใสมากนอยเพียงใด 
รองลงมาคือ การทํางานมีความโปรงใสมากนอยเพียงใด การอนุมัติเงินกูยืมแกสมาชิก มีความเปนธรรมและเสมอ
ภาคตอสมาชิกมากนอยเพียงใด มีการแตงตั้งหรือยินยอมใหบุคคลภายนอกเขามาติดตามตรวจสอบและประเมินการ
บรหิารงบประมาณของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มากนอยเพียงใด การคัดเลือกคณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อ
การผลิต เปนไปอยางโปรงใส ถูกตองมากนอยเพียงใด และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีการเปดโอกาสใหสมาชิกไดเขา
มาตรวจสอบการบริหารงบประมาณของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เพื่อสรางความโปรงใสในการบริหารจัดการมาก
นอยเพียงใด ตามลําดับ 

3. ดานคุณภาพสมาชิก พบวา การมีสวนรวมเพ่ือดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสวาง ดาน
คุณภาพสมาชิก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สมาชิกกูยืมเงิน
นําไปใชตรงตามวัตถุประสงคของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มากนอยเพียงใด รองลงมา สมาชิกใหความรวมมือ
และปฏิบัติตามระเบียบของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มากนอยเพียงใด สมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มี
ความเชื่อมั่นและยอมรับการดําเนินงานของคณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตมากนอยเพียงใด และขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีสวนรวมและเขารวมกิจกรรมของกลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิต มากนอยเพียงใด ตามลําดับ 

�	�

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



4. ดานคุณภาพของคณะกรรมการ พบวา การมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบาน
โคกสวาง ดานคุณภาพของคณะกรรมการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ คณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีความรูความเขาใจบทบาทหนาที่ของตนตามระเบียบของ
คณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตมากนอยเพียงใด รองลงมาคือ คณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
มีความเสียสละในการปฏิบัติงานใหกับกลุมฯ มากนอยเพียงใด และขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ คณะกรรมการกลุมออม
ทรัพยเพื่อการผลิต ไดรับการอบรมหรือเพิ่มพูนความรูและประสบการณเกี่ยวกับการบริหารกลุมฯมากนอยเพียงใด 
ตามลําดับ 

5. ดานการบริหารแบบมีสวนรวม พบวา การมีสวนรวมเพ่ือดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคก
สวาง ดานการบริหารแบบมีสวนรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ โอกาสในการควบคุมตรวจสอบและใหขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของคณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิต มีมากนอยเพียงใด รองลงมาคือ การมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
มีมากนอยเพียงใด การมีบทบาทในการรวมจัดทําแผนการกําหนดนโยบายของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีมาก
นอยเพียงใด และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การมีสวนรวมในการกําหนดกติกา ขอบังคับตาง ๆ ของกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิต รวมท้ังเคารพและปฏิบัติตามกติกาขอบังคับที่ กําหนดรวมกันมีมากนอยเพียงใด ตามลําดับ 

สวนที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสวาง 
ตามวัตถุประสงคขอที่ 2 

ผลการศึกษาพบวา ประชาชนท่ีมี เพศ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดแตกตางกัน มี
ความคิดเห็นตอการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสวาง ไม แตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สวน ประชาชนที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออม
ทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสวาง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 

อภิปรายผล 
ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยเรียงตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังน้ี 

1. จากผลการศึกษาการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสวาง ในภาพรวม 
พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการสรางเครือขายการเรียนรู รองลงมาคือ 
ดานความโปรงใสในการบริหารจัดการ ดานคุณภาพสมาชิก ดานคุณภาพของคณะกรรมการ และดานที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ ดานการบริหารแบบมีสวนรวม ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะในการการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสวาง มีการรวมมือกันระหวางคณะกรรมการบริหารกับสมาชิกเปนอยางดี จึงสงผล
ใหคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน หากพิจารณาในรายดาน สามารถอภิปรายไดดังนี้ 

1.1 จากผลการวิจัยดานการสรางเครือขายการเรียนรู พบวามีคาเฉลี่ยสูงเปนอันดับแรก โดยพบวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ไดรับการสนับสนุนชวยเหลือในดานตางๆ 
จากเจาหนาที่และหนวยงานจากภาครัฐเครือขายกองทุนหมูบานและเอกชนมากนอยเพียงใด รองลงมาคือ การไป
ศึกษาดูงานการบริหารกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตที่อื่นซึ่งประสบความสําเร็จเพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงานของ
กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตมากนอยเพียงใด มีคาเฉลี่ยเทากับ การบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตมีการ
เชื่อมโยงการเรียนรูกับกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตหรือกลุมการเงินอื่นๆเชน กองทุนหมูบาน เครือขายกองทุน
หมูบาน เปนตน ทั้งในและนอกชุมชนมากนอยเพียงใด ตามลําดับ การสรางเครือขายการเรียนรู พบวาเปนปจจัยที่
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สําคัญตอการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน หากไดรับการสนับสนุนชวยเหลือในดานตางๆ จากเจาหนาที่และ
หนวยงานจากภาครัฐเครือขายกองทุนฯและเอกชน การไปศึกษาดูงานการบริหารกองทุน องคกรการเงินหรือสถาบัน
การเงิน ที่อื่นซึ่งประสบความสําเร็จเพ่ือนํามาปรับปรุงการดําเนินงานของกองทุนและการบริหารจัดการสถาบัน
การเงินชุมชน มีการเชื่อมโยงการเรียนรูกับองคกรทางการเงินหรือสถาบันการเงินอื่นๆเชน กองทุนหมูบาน เครือขาย
กองทุนหมูบาน เปนตน ทั้งในและนอกชุมชนจะสงผลตอประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน 
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ธงไท ไชยหิรัญการ (2550 : บทคัดยอ) ท่ีพบวาควรมีการเชื่อมโยงกันของสถาบัน
การเงินชุมชน ในระหวางหมูบานตําบล อําเภออื่นๆ ใหมากขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหสถาบันการเงินชุ มชน 
สมาชิกและชุมชน มีความเขมแข็งขึ้น โดยผูนําเปนผูที่สําคัญในการประสานความรวมมือระหวางชุมชน มีการนํา
คณะกรรมการไปดูงานของสถาบันฯอื่นหรือมีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางสถาบันฯ 

1.2 จากผลการวิจัยดานความโปรงใสในการบริหารจัดการ พบวามีคะแนนเฉลี่ย มาเปนอันดับสอง 
โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การบริหารงบประมาณของ
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตมีความโปรงใสมากนอยเพียงใด รองลงมาคือ การทํางานมีความโปรงใสมากนอยเพียงใด 
การอนุมัติเงินกูยืมแกสมาชิก มีความเปนธรรมและเสมอภาคตอสมาชิกมากนอยเพียงใด มีการแตงตั้งหรือยินยอมให
บุคคลภายนอกเขามาติดตามตรวจสอบและประเมินการบริหารงบประมาณของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มาก
นอยเพียงใด การคัดเลือกคณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เปนไปอยางโปรงใส ถูกตองมากนอยเพียงใด 
และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีการเปดโอกาสใหสมาชิกไดเขามาตรวจสอบการบริหารงบประมาณของกลุมออม
ทรัพยเพื่อการผลิต เพื่อสรางความโปรงใสในการบริหารจัดการมากนอยเพียงใด ตามลําดับ  ความโปรงใสในการ
บริหารจัดการ มีความสําคัญตอการมีสวนรวมเพ่ือดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสวาง โดยจะเห็นวา
หากการทํางานมีความโปรงใส การอนุมัติเงินกูยืมแกสมาชิก มีความเปนธรรมและเสมอภาคตอสมาชิก การบริหาร
งบประมาณของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตมีความโปรงใส มีการแตงตั้งหรือยินยอมใหบุคคลภายนอกเขามาติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการบริหารงบประมาณของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีการเปดโอกาสใหสมาชิกไดเขามา
ตรวจสอบการบริหารงบประมาณของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เพื่อสรางความโปรงใสในการบริหารจัดการ การ
คัดเลือกคณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต เปนไปอยางโปรงใส จะสงผลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของ
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของสุชาวดี สานหลา และ รัชนี มุกแจง (2555 : 
บทคัดยอ) ท่ีพบวาการความพรอมของชุมชน สมาชิกมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น คณะกรรมการมีความรู
ความสามารถไดรับการยอมรับนับถือ การบริหารการดําเนินงานเปนไปดวยความโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต มีความเสมอ
ภาค ยุติธรรม และปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีกระบวนการและกลไกในการ
ชวยใหสมาชิกสามารถชําระหนี้ไดโดยอาศัยความซื่อสัตย สุจริต ความรับผิดชอบและความเชื่อมั่น มีการติดตามผล
การดําเนินงานและขยายผลของสถาบันการเงินชุมชน 

1.3 จากผลการวิจัยในดานคุณภาพสมาชิก พบวามีคาเฉลี่ยมาเปนอันดับหา ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากเชนกัน โดยขอมีมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ สมาชิกกูยืมเงินนําไปใชตรงตามวัตถุประสงคของกลุมออม
ทรัพยเพื่อการผลิต มากนอยเพียงใด รองลงมา สมาชิกใหความรวมมือและปฏิบัติตามระเบียบของกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิต มากนอยเพียงใด สมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีความเชื่อมั่นและยอมรับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตมากนอยเพียงใด และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อ
การผลิต มีสวนรวมและเขารวมกิจกรรมของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มากนอยเพียงใด ตามลําดับ คุณภาพของ
สมาชิก พบวาเปนปจจัยที่สําคัญตอการบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต หากสมาชิกกูยืมเงินนําไปใชตรง
ตามวัตถุประสงคของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต สมาชิกใหความรวมมือและปฏิบัติตามระเบียบของกลุมออมทรัพย
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เพื่อการผลิต มีความเชื่อมั่นและยอมรับการดําเนินงานของคณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีสวนรวมและ
เขารวมกิจกรรมของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต จะสงผลตอประสิทธิผลในการบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิต สอดคลองกับผลการศึกษาของสุชาวดี สานหลา และ รัชนี มุกแจง (2555 : บทคัดยอ) ท่ีพบสมาชิกมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็น ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีกระบวนการและกลไก
ในการชวยใหสมาชิกสามารถชําระหนี้ไดโดยอาศัยความซื่อสัตย สุจริต ความรับผิดชอบและความเช่ือมั่น มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานและขยายผลของสถาบันการเงินชุมชน 

1.4 จากผลการวิจัยในดานคุณภาพของคณะกรรมการ พบวามีคาเฉลี่ยมาเปนอันดับที่สี่ ซึงมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากเชนกัน โดยขอที่มีคาคะแนนเฉล่ียสุงสุดคือ คณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มี
ความรูความเขาใจบทบาทหนาที่ของตนตามระเบียบของคณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตมากนอยเพียงใด 
รองลงมาคือ คณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีความเสียสละในการปฏิบัติงานใหกับกลุมฯ มากนอย
เพียงใด และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ คณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ไดรับการอบรมหรือเพิ่มพูนความรู
และประสบการณเก่ียวกับการบริหารกลุมฯมากนอยเพียงใด ตามลําดับ คุณภาพของคณะกรรมการ พบวาเปนปจจัย
ที่สําคัญตอการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน โดยท่ีคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชน มีความรูความเขาใจ
บทบาทหนาที่ของตนตามระเบียบของคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชน คณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชน มี
ความเสียสละในการปฏิบัติงานใหกับสถาบันการเงินชุมชน จะสงผลตอประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถาบัน
การเงินชุมชน สอดคลองกับการศึกษาของ สุภาภรณ วงศรักตระกูล (2551 : บทคัดยอ) ท่ีพบวาปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับความสําเร็จของสถาบันการเงินชุมชนในดานผูนําไดแกเพศ อายุและประสบการณในการบริหารงาน
ของคณะกรรมการ ดานสมาชิกไดแกความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของสมาชิกตอคณะกรรมการสถาบันการเงิน 
และดานการบริหารอ่ืนๆ คือที่ตั้งอาคารสถานท่ี 

1.5 จากผลการวิจัยในดานการบริหารแบบมีสวนรวม พบวามีคะแนนเฉลี่ยมาเปนอันดับสาม โดย
พบวาขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ โอกาสในการควบคุมตรวจสอบและใหขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของ
คณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีมากนอยเพียงใด รองลงมาคือ การมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีมากนอยเพียงใด การมีบทบาทในการรวมจัดทําแผนการกําหนดนโยบาย
ของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีมากนอยเพียงใด และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การมีสวนรวมในการกําหนดกติกา 
ขอบังคับตาง ๆ ของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต รวมท้ังเคารพและปฏิบัติตามกติกาขอบังคับที่ กําหนดรวมกันมีมาก
นอยเพียงใด ตามลําดับ การบริหารแบบมีสวนรวม พบวามีสวนสําคัญตอประสิทธิผลการดําเนินงานของกลุมออม
ทรัพยเพื่อการผลิต โดยจะเห็นวาหากการบริหารงานแบบมีสวนรวมในการกําหนดกติกา ขอบังคับตาง ๆ ของกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิต รวมท้ังเคารพและปฏิบัติตามกติกาขอบังคับที่กําหนดรวมกัน การมีบทบาทในการรวมจัดทํา
แผนการกําหนดนโยบายของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต การมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการกลุมออม
ทรัพยเพื่อการผลิต โอกาสในการควบคุมตรวจสอบและใหขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของคณะกรรมการกลุมออม
ทรัพยเพื่อการผลิต จะสงผลตอประสิทธิผลในการบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต สอดคลองกับแนวคิด
การมีสวนรวมของชุมชนเปนปจจัยสําคัญที่จะสนับสนุนสงเสริมการทํางานของกองทุนหมูบาน เครือขายกองทุน
หมูบานในทุกระดับใหประสบความสําเร็จ การมีสวนรวมชวยลดความขัดแยง และสรางพลังของการเรียนรู ทําใหเกิด
การรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจสาธารณะรวมกัน รวมท้ังชวยในการตรวจสอบ กํากับดูแล อันจะสงผลถึงความสจุรติ 
โปรงใส ซ่ึงเปนพื้นฐานในการพัฒนากองทุนหมูบานใหตอบสนองความตองการของชุมชนและพัฒนาไปสูการจัดตั้ง
สถาบันการเงินชุมชนในอนาคต 
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2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมเพ่ือดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสวาง จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล ผลการศึกษาพบวา ประชาชนที่มี เพศ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมเพ่ือดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสวาง ไมแตกตางกัน 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สวน ประชาชนที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงาน
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสวาง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

2.1 เพศ พบวา ประชาชนท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสวาง ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ไมเปนไปตามสมมติฐานการ
วิจัย ซึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นางสาวกัญญาภัค มาตรา(2556:บทคัดยอ)การบริหารจัดการกองทุนหมูบาน ใน
เขตอําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ผูกูยืมเงินกองทุนหมูบานในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่มีเพศแตกตางกัน มี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนหมูบานในเขตอําเภอหวยเม็กจังหวัดกาฬสินธุโดยภาพรวมไมแตกตาง
กัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  

2.2 อายุ พบวา ประชาชนท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสวาง ที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 
ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ จินตกานต แสงออน (2554,บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของ
กองทุนหมูบาน : กรณีศึกษาตําบลสรางนกทา อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ พบวา สมาชิกกองทุน
หมูบานที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของกองทุนหมูบาน ตําบล
สรางนกทา อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2.3 สถานภาพการสมรส พบวา ประชาชนท่ีมีสถานภาพการสมรสท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอ
การมีสวนรวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบานโคกสวาง ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 
.05 ไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของของฐิตารีย  พิมพรัตน(2558,บทคัดยอ) : 
ศึกษาเรื่อง ความสําเร็จในการบริหารงานกองทุนหมูบาน บานโปงคอม หมูที่ 5 ตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกว ที่พบวา ประชาชนที่มี สถานภาพการสมรส ท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอความสําเร็จในการ
บริหารงานกองทุนหมูบาน บานโปงคอม หมูที่ 5 ตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  

2.4 ระดับการศึกษา พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการมีสวน
รวมเพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสวาง ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางส ถิติที่ .05 ไม
เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุภาชนก เหล็กกลา (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง
การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี พบวา สมาชิกกองทุนหมูบานที่มี ระดับการศึกษา ตางกันมีสวนรวมในการบริหารจัดการกองทุน
หมูบานไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  

2.5 อาชีพ พบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมเพื่อดําเนินงาน
กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบานโคกสวาง ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ไมเปนไปตามสมมติฐาน
การวิจัย สอดคลองกับผลการศึกษาของของ ฐิตารีย พิมพรัตน (2558,บทคัดยอ) : ศึกษาเร่ืองความสําเร็จในการ
บริหารงานกองทุนหมูบาน บานโปงคอม หมูที่ 5 ตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ที่พบวา ประชาชน
ที่มีอาชีพ ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอความสําเร็จในการบริหารงานกองทุนหมูบาน บานโปงคอม หมูที่ 5 ตําบล
ผักขะ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  
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2.6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ประชาชนท่ีมีรายไดที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวม
เพื่อดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบานโคกสวาง ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  ไมเปนไป
ตามสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุภาชนก เหล็กกลา (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการ
มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี ที่ พบวา สมาชิกกองทุนหมูบานที่มี รายไดการกูยืม ตางกันมีสวนรวมในการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน
ไมแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

1. ในการวิจัยครั้งนี้การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต และการสรางจิตสํานึก
ของสมาชิกใหมีคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะและการหวงแหนทุนชุมชน เปนสิ่งที่จะชวยใหกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิตสามารถเติบโตไดอยางมั่นคงและตอเนื่อง 

2. การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตและหลักการบริหารจัดการแบบ
มีสวนรวม เปนองคประกอบหลักในการพัฒนากลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตไปสูความเขมแข็ง โดยทั้งคณะกรรมการ
และสมาชิกตองเปนมีสํานึกรวมในการการมีสวนรวมในการกําหนดกติกา ขอบังคับตางๆ ของกลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิต รวมทั้งเคารพและปฏิบัติตามกติกาขอบังคับที่กําหนด 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรเนนการวิจัยในลักษณะปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานโดยเฉพาะ
ความสําเร็จของสมาชิกในการนําเงินกูยืมไปใชจายตามโครงการที่เสนอขอกูยืม ซึ่งเปนหัวใจหลักที่บงชี้ถึงความสําเร็จ
ของการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตอยางแทจริง 

2. การวิจัยครั้งตอไป ควรสรางกระบวนการเรียนรูในการตอบแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลที่มีคุณภาพ 
สามารถบงชีขอเท็จจริงเก่ียวกับกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตไดอยางคลอบคลุมมากที่สุด 
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ปญหาการมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ของเทศบาล
ตําบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
 
Community Participation Problem in Municipal Development Plan Of Bang Sao 
Thong Municipality Samut Prakarn Province
 
ผูวิจัย   เวณิกา  รอดเดชา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม  
 

บทคัดยอ 
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชน ในการจัดทํา

แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  และเพ่ือศึกษาปญหาในการมีสวนรวม
คณะกรรมการชุมชน ในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ประชากรท่ีใช
ในการวิจัยในครั้งนี้ คือบุคลากรสมุทรปราการ ประธานกรรมการชุมชน รองประธานกรรมการชุมชน และ
คณะกรรมการชุมชนเปนประชากรในการศึกษา จํานวน 5 ชุมชน ชุมชนละ 1 คน เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ  
  ผลการวิจัย พบวา ปญหาการมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ของ
เทศบาลตําบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีการคํานึงถึงความตองการของประชาชนเปนหลัก โดยเทศบาล
จะออกประชาคม เพื่อขอแนวความคิดจากประชาชน และไปดูปญหาตางๆ ในชุมชน เพื่อนํามาปรับแผน และ
วิเคราะหความเดือดรอนที่ประชาชนในชุมชน ตองการเรงดวน ก็จัดการพัฒนาอยางเร็วที่สุด เพื่อความอยูดีมีสุข
ของ ประชาชนของเทศบาลตําบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีบทบาทมากในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล เพราะเปนผูที่รูปญหา ความเดือดรอนในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งเทศบาลจะเปนผูรับปญหาความเดือดรอน
นั้น มาวิเคราะหจัดทําเปนโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อนํามาจัดทําเปนงบประมาณแกไขปญหาให
ประชาชน ซึ่งทุกคนมีความสามารถที่จะพัฒนาสังคม จากการที่เทศบาลไดใหประชาชนเขามามีสวนรวมทําให
ไดรับความรวมมือจากประชาชนในชุมชนเปนอยางดี ทําใหเทศบาลไดทราบปญหา และความตองการของ
ประชาชน โดยสวนใหญแลวตองการใหเทศบาลแกไขปญหานั้น มีมากมายหลากหลายปญหา บางปญหาสามารถ
ดําเนินการแกไขใหไดเลย แตบางปญหาก็ยังไมสามารถดําเนินการแกไขใหได เนื่องจากมีขอจํากัดในดาน
งบประมาณ บุคลากร ประกอบกับอํานาจหนาท่ีของเทศบาล บางปญหาไมสามารถดําเนินการไดเอง ตองอาศัย
ประสานงานใหหนวยงานอื่นทีร่ับผิดชอบโดยตรงมาดําเนินการแกไขให จากเหตุผลความจําเปนเหลานี้ ทําใหเห็น
วาเทศบาลคอนขางจะมีขอจํากัดในการพัฒนา  
 
Abtract
 This research aims to: To study the level of participation of community 
committees. The development plan of Bang Sao Thong Municipality. Samut Prakarn 
Province And to study problems in community committee participation. The 
development plan of Bang Sao Thong Municipality. Samut Prakarn Province The 
population used in this research. Is the staff Samutprakan. Chairman of the Community 
Vice Chairman of the Community And the community committee is the population of 5 
communities, each community is a qualitative research. 

�	


การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 The results of the research show that the problems of community committee 
participation in the development of the municipal development plan. Of the municipality. 
Samut Prakarn Province There is a need for people. By the municipality. To ask for ideas 
from the people. And look at the problems in the community to adjust the plan. And 
analyze the suffering of people in the community. Urgent need I manage to develop as 
quickly as possible. For the sake of happiness. People of Bang Sao Thong Municipality 
Samut Prakarn Province Very active in developing the municipal development plan. 
Because it is a problem. Suffering in their own space. The municipality will be the 
problem. Analyze the project as a project in the municipal development plan. To bring a 
budget to solve the problem. Everyone has the ability to develop society. From the 
municipality to the people to participate in the cooperation with the people in the 
community as well. Municipality issues a problem. And the needs of the people. Mostly, 
they want the municipality to solve the problem. There are plenty of problems. Some 
problems can be solved at all. But some problems still can not be resolved. Due to the 
limited budget, personnel and the authority of the municipality. Some problems can not 
be done manually. To coordinate with other responsible agencies to correct. For these 
reasoning reasons. It seems that the municipality is rather limited in development.
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ภายใตกระแสโลกาภิวัตนในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงสลับซับซอนย่ิงขึ้น การคาดการณและวางแผน
ลวงหนาทําไดยากกวาในอดีต ประเทศไทยจึงไดริเร่ิมกระบวนการวางแผนพัฒนาประเทศในแนวใหม ตั้งแตการ
จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ที่ไดเปดโอกาสใหประชาชนจากทุกภาคสวนของสังคม
เขามามีสวนรวมในกระบวนการวางแผนดวย และในที่สุดก็ไดนําไปสูการปรับแนวคิดการพัฒนาประเทศใหมที่ไม
มองการพัฒนาประเทศแบบแยกสวนโดยเนนการพัฒนาแบบองครวมท่ียึด “คนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนา”(สํานักงานคณะกรรมการแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,2558) ในการพัฒนาประเทศที่
ผานมาการวางแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานขององคการ เพื่อใหองคการประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ การท่ีจะเรง ใหทุกองคการกาวหนาไปในทิศทางที่พึงประสงคได มากนอย
เพียงใดขึ้นอยูกับการวางแผนเปนสําคัญเพราะการวางแผนเปนเรื่องของการกําหนดการกระทําและผลของการ
กระทําในอนาคต ประเทศไทยมีการวางแผนเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศที่สําคัญอันถือวาเปนจุด
เปลี่ยนผานที่สําคัญคร้ังหนึ่งของระบบเศรษฐกิจไทย คือ การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซึ่ง
เปนแผนงานท่ีมีขอบเขตกวางขวาง มีลักษณะเปนแผนรวม (comprehensive plan) เปนแผนระดับชาติ 
(สํานักงานคณะกรรมการแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ,2558) ท่ีเปนแนวทางในการวางแผน
พัฒนา ของการปกครองสวนภูมิภาคและการปกครองทองถิ่น จากสภาพปจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนามาก 
โดยใหทองถิ่นตางๆ มีอิสระที่จะกําหนดนโยบายทางการเมือง เพื่อตอบสนองความตองการของตน ใน
ขณะเดียวกันประชาชนก็จะเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานทองถิ่นดวยตนเอง แตการดําเนินการดังกลาวจะตอง
ไมกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงและเสถียรภาพของรัฐ และจะตองมีองคกรท่ีจําเปน เพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติหนาที่ขององคกรการปกครองทองถิ่น การวางแผนการพัฒนาจึงมีความสําคัญตอองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากแผนการพัฒนาเปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงและมุงไปสูสภาพการณที่
ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม เปนเครื่องมือที่จะชว ยใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดพิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ที่
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มีความเชื่อมโยง และสงผลท้ังในเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามา
ตัดสินใจ กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสาธารณะสูงสุด (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน,2558) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจึงเปนกระบวนการกําหนดทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนด
สภาพการณที่ตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบ
ดานและเปนระบบ ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ินและปญหา/ความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่นดวย การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจากแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต เปนกรอบในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวโดยสรุป การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ตองคํานึงถึงสภาพการณที่ตองการจะบรรลุและ
แนวทางในการท่ีจะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น โดยการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดีจะตองตั้งอยูบน
พื้นฐานของการวบรวมและการวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ทั้ งนี้เพื่อใหแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถนําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริงเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ในทองถิ่น 
ผูศึกษาจึงมีความตองการที่จะศึกษาถึงการมีสวนรวมของกรรมการชุมชนยอย ซ่ึงเปนตัวแทนของชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลบางเสาธงตอกระบวนการวางแผนพัฒนาเทศบาล ในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบาง
เสาธง วากระบวนการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลเปนอยางไร มาจากความตองการของกรรมการชุมชนยอย
ซึ่งเปนตัวแทนของชุมชน ตามหลักการของการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ซึ่งบัญญัติใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมทางการปกครองทองถ่ินอยางเต็มที่ 
หรือไม ท้ังนี้เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาในปตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชน ในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบล
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
  2. เพ่ือศึกษาปญหาในการมีสวนรวมคณะกรรมการชุมชน ในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบล
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงระดับการมีสวนรวมของชุมชนยอยในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล ตําบลบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

2. ทราบถึงปญหาในการมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนยอยในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล
ตําบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

3. สามารถกําหนดแนวทางในการสรางกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล
ตําบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้ ไดมุงศึกษาถึงระดับการมีสวนรวมของกรรมการชุมชน ปญหาของการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตําบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ตอการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล รวม
ไปถึงการพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแกไขการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลในปตอๆไปโดยเนนขอบเขต
การศึกษาเฉพาะเขตเทศบาลตําบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ประธานกรรมการชุมชน รองประธาน
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กรรมการชุมชน และคณะกรรมการชุมชนเปนประชากรในการศึกษา จํานวน 5 ชุมชน ชุมชนละ 1 คน เก็บ
ขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณเปนหลัก ในระหวางวันที่ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2560  
การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ ไดทําการศึกษาเก่ียวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชน  ในการจัดทําแผนพัฒนา
ของเทศบาลตําบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของชุมชน ในการวิเคราะหจะตอง
แยกสวน คือ สวนหนึ่งมาจากทัศนคติของผูนําทองถิ่น อีกสวนหนึ่งมาจากทัศนคติของตัวแทนในคณะกรรมการ
ชุมชนกลุมตัวอยาง โดยยึดหลักกรอบแนวคิด และทฤษฎีที่กําหนดไว   มาเปนเครื่องมือในการวิเคราะห ใชวิธี
รวบรวมจัดอันดับความสําคัญของขอมูลในการวิเคราะหแปลผลตามลําดับความสําคัญของปญหา 

 

สรุปผลการวิจัย  
 ประเด็นที่ 1 สรุปวา การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ คํานึงถึง

ความตองการของประชาชนเปนหลัก โดยเทศบาลจะออกประชาคม เพ่ือขอแนวความคิดจากประชาชน และไป
ดูปญหาตางๆ ในชุมชน เพื่อนํามาปรับแผน และวิเคราะหความเดือดรอนที่ประชาชนในชุมชน ตองการเรงดวน 
ก็จัดการพัฒนาอยางเร็วที่สุด เพื่อความอยูดีมีสุขของชุมชน 

 ประเด็นที่ 2 สรุปวา ประชาชนจะมีบทบาทมากในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เพราะเปนผูที่รู
ปญหา ความเดือดรอนในพ้ืนที่ของตนเอง ซ่ึงเทศบาลจะเปนผูรับปญหาความเดือดรอนนั้น มาวิ เคราะหจัดทํา
เปนโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อนํามาจัดทําเปนงบประมาณแกไขปญหาใหประชาชน 

ประเด็นที่ 3 สรุปวา จากการที่เทศบาลไดออกประชาคม และไดรับความรวมมือจากประชาชนใน
ชุมชนเปนอยางดี ทําใหเทศบาลไดทราบปญหา และความตองการของประชาชน โดยสวนใหญแลวตองการให
เทศบาลแกไขปญหานั้น มีมากมายหลากหลายปญหา บางปญหาสามารถดําเนินการแกไขใหไดเลย แตบางปญหา
ก็ยังไมสามารถดําเนินการแกไขใหได เนื่องจากมีขอจํากัดในดานงบประมาณ บุคลากร ประกอบกับอํานาจหนาที่
ของเทศบาล บางปญหาไมสามารถดําเนินการไดเอง ตองอาศัยประสานงานใหหนวยงานอ่ืนที่รับผิดชอบโดยตรงมา
ดําเนินการแกไขให จากเหตุผลความจําเปนเหลานี้ ทําใหเห็นวาเทศบาลคอนขางจะมีขอจํากัดในการพัฒนา 

ประเด็นท่ี 4 สรุปไดวา ผูใหขอมูลมีความตองการใหผูบริหารและหนวยงานเทศบาลตําบลบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ ทําการตรวจสอบ และเอาใจใสตองานอยางจริงจัง มีการบริหารจัดการท่ีดี เพื่อเอื้อ
ประโยชนตอชุมชน เพ่ิมการจัดกิจกรรมใหมากขึ้น ควรจัดใหมีการรวมแสดงความคิดเห็นระหวางประชาชนกับ
เทศบาล เพื่อแลกเปลี่ยนปญหาและขอเสนอแนะตางๆ รวมถึงเสนอแนะใหมีการดูแลดานสาธารณูปโภค ดาน
การจัดระเบียบจราจร การกําจัดขยะมูลฝอย และเรียกรองใหมีถังขยะเพียงพอกับบานเรือนของประชาชน 
เพื่อใหชุมชนมีความสะอาดมากข้ึน 

 

อภิปรายผลการวิจัย  
จากงานวิจัยพบวา การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีการ

คํานึงถึงความตองการของประชาชนเปนหลัก โดยเทศบาลจะออกประชาคม เพ่ือขอแนวความคิดจาก
ประชาชน และไปดูปญหาตางๆ ในชุมชน เพ่ือนํามาปรับแผน และวิเคราะหความเดือดรอนที่ประชาชนใน
ชุมชน ตองการเรงดวน ก็จัดการพัฒนาอยางเร็วที่สุด เพื่อความอยูดีมีสุขของชุมชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ พัฒน บุณยรัตพันธุ (2557) กลาววา การดําเนินงานพัฒนาชุมชนนั้น ถือวาพลังงานสําคัญที่จะบันดาลให
งานบรรลุผลสําเร็จสมความมุงหมายนั้น มาจากประชาชน โดยเชื่อวาประชาชนทุกคนไมวาจะยากดีมีจน ต่ํา
ตอย หรือดอยการศึกษาเพียงใด ก็ยังมีพลังและความปรารถนาที่จะปรับปรุงวิถีการดํารงชีวิตของตน ใหมี
มาตรฐานสูงขึ้น การกระตุนเตือน และคุยเขี่ยพลังดังกลาว จะเปนผลใหมีการขุดคน และนําเอาทรัพยากร 
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ธรรมชาติที่มีอยูในชุมชนชนบทไปใชประโยชน เพื่อการพัฒนาในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่งเปนการ
สรางสรรคความเจริญใหแกชุมชนในทุกดานพรอมๆ กัน ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนจึงยืดถือวา ถาเราย่ิง
ชวยใหประชาชนไดบรรลุถึงความปรารถนา หรือความสุขในชีวิตไดมากเทาใดก็ยิ่งเปนสิ่งที่ดีงามเทานั้น และ
การชวยเหลือในลักษณะนี้ ถือวาเปนหนาที่ของเพื่อนมนุษยในสังคมดวยกัน 

จากงานวิจัยพบวา ประชาชนจะมีบทบาทมากในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เพราะเปนผูที่รู
ปญหา ความเดือดรอนในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งเทศบาลจะเปนผูรับปญหาความเดือดรอนนั้น มาวิเคราะหจัดทํา
เปนโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อนํามาจัดทําเปนงบประมาณแกไขปญหาใหประชาชน             
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จุฑารัตน วุฒิสมบูรณ (2558) กลาววา ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนนั้น ตั้งอยู
บนรากฐานอันมั่นคงแหง ความศรัทธาในตัวคนวา เปนทรัพยากรที่มีความหมายและสําคัญที่สุด มนุษยทุกคน
มี ความสามารถที่จะพัฒนาตัวเองใหดีข้ึนถามีโอกาส การพัฒนาทังหลายจะปราศจากผลสิ้น ถา หากมองขาม
ในเรื่องการพัฒนาบุคคลแตละคนใหมีทัศนะที่ถูกทาง และมีขีดความสามารถสูงขึ้ น อีกประการหนึ่ง การ
พัฒนาชุมชนก็คือ ความศรัทธาในเร่ืองความยุติธรรมของสังคม การมุงขจัด ความขัดแยงและความเหล่ือม
ลํ้าต่ําสูงท่ีเห็นไดชัด ในหมูมวลชนนั้นเปนเร่ืองที่อารยะสังคมพึง ยึดมั่น ประการสุดทายความไมรู ความดื้อดึง
และการใชกําลังบังคับเปนอุปสรรคท่ีสําคัญตอ ความสําเร็จของการพัฒนาและความเจริญรุดหนาจะเกิดขึ้นได
ก็ดวยวิธีการใชการศึกษาเทานั้น การใหการศึกษาและใหโอกาสจะชวยดึงพลังซอนเรนในตัวคนออกมาใชเปน
ประโยชนตอ สวนรวมและการพัฒนาจะมีประสิทธิภาพไดก็จะตองยึดหลักการรวมกลุมและการทํางานกับ 
กลุม เพราะมนุษยเราเปนสัตวสังคม การอยูรวมกันเปนกลุมและทํางานรวมกันเปนกลุมจะชวย ใหคนได
เจริญเติบโตโดยเร็วที่สุด 

จากงานวิจัยพบวา จากการท่ีเทศบาลไดออกประชาคม และไดรับความรวมมือจากประชาชนใน
ชุมชนเปนอยางดี ทําใหเทศบาลไดทราบปญหา และความตองการของประชาชน โดยสวนใหญแลวตองการให
เทศบาลแกไขปญหานั้น มีมากมายหลากหลายปญหา บางปญหาสามารถดําเนินการแกไขใหไดเลย แตบาง
ปญหาก็ยังไมสามารถดําเนินการแกไขใหได เนื่องจากมีขอจํากัดในดานงบประมาณ บุคลากร ประกอบกับ
อํานาจหนาที่ของเทศบาล บางปญหาไมสามารถดําเนินการไดเอง ตองอาศัยประสานงานใหหนวยงานอื่นที่
รับผิดชอบโดยตรงมาดําเนินการแกไขให จากเหตุผลความจําเปนเหลานี้ ทําใหเห็นวาเทศบาลคอนขางจะมี
ขอจํากัดในการพัฒนาซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสุนทร สุนันทชัย (2555 หนา 10) ไดพูดถึงแนวคิดหลักใน
การพัฒนาชุมชนวา คือการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา ในการดําเนินงานไปสูเปาหมาย ประชาชน
มีสวนสําคัญในการมีสวนรวมแกปญหาตางๆ ภายในชุมชน ซ่ึงประชาชนจะตองชวยเหลือตนเองเปนสําคัญ จะ
หวังพึ่งแตทรัพยากรภายนอกอยางเดียวไมไดดังนั้นคุณลักษณะสําคัญของสมาชิกของชุมชนที่จะชวยใหการ
ดําเนินงานเปนผลสําเร็จได คือความรวมมือกันระหวางสมาชิกในชุมชน และความขยันหม่ันเพียรในการงาน  

 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. จากการศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ดานการ

วางแผน พบวาคณะกรรมการชุมชนมีสวนรวมในการวางแผน ริเริ่ม กําหนด เสนอโครงการและแผนงานตางๆ ใน
การดําเนินกิจกรรมของชุมชนอยูในระดับมาก ดังนั้นเทศบาลตําบลควรมีนโยบายใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ของ
เทศบาลตําบล  ติดตามและประเมินผลกิจกรรม โครงการ  แผนงานตางๆ ท่ีชุมชนยอยไดมีมติในการดําเนินงาน 
เพื่อใหทราบถึงประโยชนที่ไดรับแตละกิจกรรม โครงการ แผนงานตางๆ ตามวัตถุประสงค หรือเปาหมายของ
การพัฒนา ชุมชนยอยหรือเปนประโยชนตอนโยบายการพัฒนาชุมชนของนโยบายกระทรวงมหาดไทย 
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2. จากการศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ดานการ
ตัดสินใจ พบวาคณะกรรมการชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ การสํารวจของการพัฒนาชุมชนอยูในระดับมาก 
ดังนั้น หนวยงานท่ีเก่ียวของของเทศบาลตําบลควรติดตาม ประเมินผลกิจกรรมโครงการตางๆ ที่คณะกรรมการ
ชุมชนไดมีมติใหดําเนินการ ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ การสํารวจของการ
พัฒนาชุมชนใหมากยิ่งขึ้น  

3. จากการศึกษาปญหาของการมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
ดานบุคลากร พบวาความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติงานตามขั้นตอน การวางแผนพัฒนาชุมชนของ
คณะกรรมการ ไมมากเทาที่ควร ดังนั้น หนวยงานของเทศบาลตําบล ควรสงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษาทั้ง
ในระบบ และนอกระบบมากข้ึน เพื่อจะไดนําความรูที่ไดรับมาใชในการพัฒนาชุมชนเทศบาลมากขึ้น เชน ดูงาน
พัฒนาชุมชนดีเดน ดูงานเทศบาลตําบลดีเดน เปนตน 
 

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. จากการศึกษาปญหาการมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ดาน

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ พบวา ความลาชาของงบประมาณสนับสนุนสําหรับดําเนินการตามโครงการ แผนงาน 
กิจกรรมตางๆ ในการพัฒนาชุมชน ไมมากเท าที่ควร ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของหนวยงานเทศบาลท่ีจะตอง
ดําเนินการจัดหางบประมาณอุดหนุน และใชจายใหเกิดประโยชนมากที่สุด อีกทั้งตองสงเสริมใหคณะกรรมการ
ชุมชน เขามามีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ กิจกรรมใหมากขึ้น โดยใหประชาชนเขาใจและตระหนักใน
การเขามาดูแลประโยชนของชุมชนรวมกัน ทั้งในดานการติดตามการใชจายงบประมาณ การควบคุมการ 
ดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชนของตน 

2. จากการศึกษาปญหาการมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ดาน
การประสานงาน พบวาความรวมมือของประชาชนในชมุชนยอยในการจัดทํากิจกรรมโครงการ แผนงานตางๆ ใน
การพัฒนาชุมชน ไมมากเทาที่ควร ดังนั้น  หนวยงานเทศบาลควรสงเสริมโดยการจัดอบรมใหประชาชน
คณะกรรมการชุมชนไดรูและเขาใจถึง บทบาท และหนาที่ของตนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนยอยของตนใหมาก
ยิ่งขึ้น ควรประชาสัมพันธและใหขอมูลกับประชาชนเกี่ยวกับความรู และความเขาใจในเร่ืองการใชจาย 
งบประมาณ ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเขามามรสวนรวมในการประเมินผลโครงการ กิจกรรม
ใหมากข้ึน โดยใหประชาชนเขาใจและตระหนักในการเขามาดูแลประโยชนของชุมชนรวมกัน ทั้ งในดานการ
ติดตามการใชจายงบประมาณ การควบคุมการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ชุมชนของตน 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1. การศึกษาวิจัยคร้ังตอไปควรมีการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนใน

การจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการครั้งตอไป 
2. การศึกษาวิจัยคร้ังตอไป ควรมีการศึกษาในประเด็นที่เก่ียวของกับการมีสวนรวมของประชาชนใน

การพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
3. การศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวของกับความคิดเห็นของประชาชน

เก่ียวกับกิจการและการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
4. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวางวิธีการ แนวทางท่ีเทศบาลกําหนดไวในการใหประชาชนเขามามี

สวนรวมตอการบริหารงานของเทศบาล กับความตองการของประชาชนในการเขามามีสวนรวมตอการ
บริหารงานของเทศบาลเพ่ือศึกษาวาแนวทางท่ีทางเทศบาลกําหนด ไว เหมาะสมและตรงกับความตองการของ
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ประชาชนหรือไม มีวิธีการแกไขอยางไรนําปจจัยและผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ไปทดลองใชกับชุมชนอ่ืน เพื่อเปน
การเปรียบเทียบ และตรวจสอบประสิทธิภาพการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานการทํางานท่ีสงผลตอ

ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือศูนย
ดํารงธรรมในจังหวัดลําพูน จํานวน 9 แหง ใชวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะหความแตกตางโดยการทดสอบคา t-test และคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 

ผลการวิจัยพบวา บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ18 -35 ป 
สถานภาพโสด/หมาย ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบันต่ํากวา 2 ป และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํา กวา 
25,000 บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานการทํางาน ไดแก ดานโอกาสกาวหนาในการทํางาน ดานโครงสราง
องคกร ดานคาตอบแทน ดานลักษณะของงานท่ีทํา ดานความสัมพันธในสังคม และดานสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ภาพรวมอยูในระดับมาก มีความเครียดในการปฏิบัติงานภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบัน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกันมี
ความเครียดในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และพบวาปจจัยดานการทํางาน 
ไดแก ดานโอกาสกาวหนาในการทํางาน ดานโครงสรางองคกร ดานลักษณะของงานท่ีทํา ดานความสัมพันธใน
สังคม และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับความเครียดในการปฏิบัติงาน อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สวนปจจัยดานการทํางานในดานคาตอบแทน มีความสัมพันธเชิงลบกับความเครียดใน
การปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
คําสําคัญ : ความเครียด, ปจจัยสวนบุคคล, ปจจัยดานการทํางาน 
 
Abstract  

The purpose of this research is to study the factors of each individual at 
Damrongdhama center in Lamphun province, in both personal aspect and work-related 
aspect which affect work-related stress. The sample group are people working in All nine 
of Damrongdhama center in Lamphun province. This research used purposive sampling 
method and collected data from questionnaire. The statistic tools used in this research are 
Percentage, Mean and Standard deviation which were analyzed and tested by 
Independent Samples T-test and Pearson’s product-moment correlation coefficient. 
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The study group consists of most male staffs at Damrongdhama center in Lamphun 
province whose age from 18 to 35 years old, single/window. They also have more than two 
years of working experience and average salary less than 25,000 baht. Their opinion 
toward career advancement, organization structure, payment, type of work, social 
relationship and work environment are at a high level, beside, their stress level is moderate. 

The result of study reveals that the difference of work-related stress of staffs in 
the research group has statically level of 0.05 which is insignificant when compared to 
the difference of personal factors in the group, namely gender, ages, marital status, work 
period, average salary. In addition, work-related factors including career advancement, 
organization structure, type of work, social relationship and work environment have 
positive relationship at statistically significant level of 0.05 whereas the payment aspect 
has negative relationship at statistically significant level of 0.05 

Key Word (s) : Stress, Individual factors, work factors
 

บทนํา 
ความเครียด (stress) คือผลรวมของปฏิกิริยาตามธรรมชาติของมนุษย ที่เกิดขึ้นเมื่อตองเผชิญกับปญหา

การเปลี่ยนแปลง หรือสถานการณตาง ๆ ความเครียดที่เหมาะสม (eustress) จะกระตุนใหเกิดการปรับตัวแกไข
ปญหา เกิดการพัฒนาและสรางสรรค แตความเครียดที่มากเกินไปเปนผลเสียตอรางกาย และจิตใจ เกิดความไม
สบายใจ (distress)  (พนม เกตุมาน, 2550) ความเครียดนอกจากจะสงผลท้ังระยะส้ันและระยะยาวตอตนเอง
แลว ยังสงผลกระทบตอคนรอบขางและสงผลตอการทํางานอีกดวย เม่ือพฤติกรรมสวนตัวเปล่ียนไป สัมพันธภาพ
กับคนรอบขางก็จะเปล่ียนแปลงไปดวย หยอนประสิทธิภาพในการทํางาน ความพึงพอใจของผูใชบริการลดลง 
(CardioOK, 2556 : ออนไลน) จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาความเครียดนอกจากจะสงผลกระทบตอตัวบุคคล
และบุคคลรอบขางแลว ยังสงผลใหบุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานลดลง ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ และเนื่องจากบุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคาท่ีสดุขององคกร ที่ชวยใหองคกรสามารถดําเนินงาน
ไดสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว จึงควรศึกษาปจจัยที่สงผลใหบุคลากรเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน เพื่อ
หลีกเลี่ยง ปรับปรุง และแกไขปจจัยที่สงผลตอความเครียดใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมถึงหาแนวทางปองกันมิ
ใหปจจัยอื่น ๆ กลายมาเปนปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดได 

คณะรักษาความสงบแหงชาติมีประกาศ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เร่ือง การจัดตั้ง
ศูนยดํารงธรรม เพื่อใหศูนยดํารงธรรมจังหวัดทําหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข ใหบริการขอมูลขาวสาร ให
คําปรึกษา รับเร่ืองปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน และทําหนาที่เปนศูนยบริการรวม และมี
การจัดตั้งศูนยดํารงธรรมอําเภอข้ึน เพ่ือใหสามารถดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนที่มีสาเหตุ
จากการรองเรียน รองทุกขไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทันตอเหตุการณ ลดภาระคาใชจายในการเดินทางของ
ประชาชนในการติดตอราชการใหประชาชนสามารถติดตอราชการไดอยางรวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
(โชคสุข กรกิตติชัย, 2560, หนา 2) ดวยบทบาทหนาที่ของศูนยดํารงธรรมดังกลาว บุคลากรศูนยดํารงธรรมใน
จงัหวัดลําพูนจึงมีภาระงานในเร่ืองการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข ใหบริการขอมูลขาวสาร การใหคําปรึกษา รับเรื่อง
ปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน ผานทางโทรศัพท จดหมาย การติดตอโดยตรงของประชาชน 
หรือชองทางอ่ืน ๆ ประกอบกับตองเรงแกไขปญหาของประชาชนใหทันตอเหตุการณ และใหประชาชนไดรับความ
พึงพอใจ จึงอาจทําใหบุคลากรเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานได ผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
แกไขปจจัยท่ีสงผลตอความเครียดใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมถึงหาแนวทางปองกันมิใหปจจัยอื่น ๆ กลายมาเปน
ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเครียดได สงผลใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนยดํารงธรรมใน

จังหวัดลําพูน 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยดานการทํางานที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูน 
สมมติฐานการวิจัย 

1. บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีความเครียดในการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน 

2. ปจจัยดานการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความเครียดในการปฏิบัติงาน 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
การศึกษานี้ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดของ Harris (1989 : 12-28 อางถึงใน พิศุทธ ใยชื่น, 2542 : 14-15) 

ซึ่งสรุปสาเหตุของความเครียดในการทํางานไว 2 สาเหตุ คือ สาเหตุภายในตัวบุคคล (endogenous stressors) 
ไดแก สิ่งท่ีเกิดขึ้นภายในตัวบุคคล และสาเหตุภายนอกตัวบุคคล (exogenous stressors) ไดแก สภาพแวดลอม
ในการทํางาน มาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดดานสาเหตุของความเครียดของบุคลากรศูนยดํารง
ธรรมในจังหวัดลําพูน ไดแก ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานการทํางาน 

 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูน 

มีประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในศูนยดํารงธรรมจังหวัด จํานวน 11 คน ศูนยดํารง
ธรรมอําเภอเมืองลําพูน จํานวน 3 คน ศูนยดํารงธรรมอําเภอปาซาง จํานวน 2 คน ศูนยดํารงธรรมอําเภอบานธิ 
จํานวน 2 คน ศูนยดํารงธรรมอําเภอบานโฮง จํานวน 2 คน ศูนยดํารงธรรมอําเภอทุงหัวชาง จํานวน 2 คน ศูนย
ดํารงธรรมอําเภอแมทา จํานวน 2 คน ศูนยดํารงธรรมอําเภอลี้ จํานวน 2 คน และศูนยดํารงธรรมอําเภอเวียง
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หนองลอง จํานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 29 คน กลุมตัวอยาง คือ ศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูน กําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยาง โดยวิธีเจาะจง ไดแก ศูนยดํารงธรรมจังหวัดลําพูน ศูนยดํารงธรรมอําเภอเมืองลําพูน 
ศูนยดํารงธรรมอําเภอปาซาง ศูนยดํารงธรรมอําเภอบานธิ ศูนยดํารงธรรมอําเภอบานโฮง ศูนยดํารงธรรมอําเภอ
ทุงหัวชาง ศูนยดํารงธรรมอําเภอแมทา ศูนยดํารงธรรมอําเภอลี้ และศูนยดํารงธรรมอําเภอเวียงหนองลอง รวม
จํานวนท้ังสิ้น 9 แหง ซึ่งใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการ
วิเคราะหและประมวลผลขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดมาทั้งหมดโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย 
ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ในการวิเคราะหขอมูลเพื่ออธิบายลักษณะสวนบุคคลของกลุม
ประชากร โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) คาสถิติรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน โดยใชคาสถิติ t-test (Independent t-test) ในการทดสอบสมมติฐานสําหรับกลุมตัวอยาง 
2 กลุม โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติไวที่ระดับ 0.05 และใชคาสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงายของเพียร
สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ในการหาความสัมพันธของตัวแปร 
 

ผล/ สรุปผลการวิจัย 
1. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

 บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ สวนใหญเปนเพศชาย
มากกวาเพศหญิง มีอายุระหวาง 18-35 ป สถานภาพโสด/หมาย ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบัน ต่ํา
กวา 2 ป และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 25,000 บาท  

2. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานการทํางาน 
 บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนมีปจจัยดานการทํางานภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 
3.45 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนมีปจจัยดานการทํางานอยูในระดับ
มากในดานผลตอบแทน ( 89.3=X ) รองลงมาคือดานลักษณะของงานที่ทํา ( 87.3=X ) และดานโครงสราง
องคกร ( 62.3=X ) มีปจจัยดานการทํางานอยูในระดับปานกลางในดานสภาพแวดลอมในการทํางาน                
( 38.3=X ) รองลงมาคือดานโอกาสกาวหนาในการทํางาน ( 04.3=X ) และดานความสัมพันธในสังคม            
( 89.2=X ) ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานโอกาสกาวหนาในการทํางาน บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนมีปจจัยในการทํางานดาน
โอกาสกาวหนาในการทํางาน ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.04 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนมีปจจัยในการทํางานดานโอกาสกาวหนาในการทํางานอยูในระดับมาก 
ในขอรูสึกวาไมมีโอกาสไดเลื่อนตําแหนงในหนาที่การงาน ( 45.3=X ) มีปจจัยในการทํางานดานโอกาสกาวหนา
ในการทํางานอยูในระดับปานกลางในของานท่ีทํามีโอกาสกาวหนานอยกวาอาชีพอ่ืน ( 38.3=X ) รองลงมาคือ
ของานที่ทําไมสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคและขอไมไดรับโอกาสอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน             
( 90.2=X ) และมีปจจัยในการทํางานดานโอกาสกาวหนาในการทํางานอยูในระดับนอยในขอไมไดรับการ
สนับสนุนหรือมอบหมายงานท่ีสําคัญ ( 59.2=X ) ตามลําดับ  

ดานโครงสรางองคกร บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนมีปจจัยในการทํางานดานโครงสราง
องคกรภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.62 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา บุคลากรศูนยดํารงธรรมใน
จังหวัดลําพูนมีปจจัยในการทํางานดานโครงสรางองคกรอยูในระดับมากในขอนโยบายการบริหารงานไมชัดเจน            
( 83.3=X ) รองลงมาคือขอลักษณะโครงสรางขององคกรหรือการแบงงานไมเหมาะสม ( 79.3=X ) รองลงมา
คือขอการบริหารจัดการภายในหนวยงานไมชัดเจนและซํ้าซอน ( 66.3=X ) และขอกฎระเบียบสําหรับ
ปฏิบัติงานเครงครัดมากเกินไป ( 59.3=X ) มีปจจัยในการทํางานดานโครงสรางองคกรอยูในระดับปานกลางใน
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ขอไมเปดโอกาสใหบุคลากรเสนอขอคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงาน ( 24.3=X ) ตามลําดับ 
ดานผลตอบแทน บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนมีปจจัยในการทํางานดานผลตอบแทนภาพ

รวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.89 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูน
มีปจจัยในการทํางานดานผลตอบแทนอยูในระดับมากในขอคาตอบแทนท่ีไดรับไมเพียงพอตอการดํารงชีพ                         
( 14.4=X ) รองลงมาคือขอเงินเดือนท่ีไดรับไมเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบ ( 03.4=X ) รองลงมา
คือขอการพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนไมมีความเหมาะสม ( 97.3=X ) รองลงมาคือขอการพิจารณาใหรางวัลแก
พนักงานไมมีความยุติธรรม ( 79.3=X ) และขอไมสามารถเบิกคาลวงเวลาเมื่อทํางานเกินเวลาท่ีกําหนด          
( 52.3=X ) ตามลําดับ 

ดานลักษณะของงานที่ทํา บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนมีปจจัยในการทํางานดานลักษณะ
ของงานท่ีทํา ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.87 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา บุคลากรศูนยดํารง
ธรรมในจังหวัดลําพูนมีปจจัยในการทํางานดานลักษณะของงานท่ีทําอยูในระดับมากท่ีสุดในขอเปนงานท่ีตองมี
ความรับผิดชอบสูง ( 28.4=X ) มีปจจัยในการทํางานดานลักษณะของงานท่ีทําอยูในระดับมาก ในของานที่
รับผิดชอบมีปริมาณมากไมเหมาะสมกับตําแหนงที่ทํา ( 00.4=X ) รองลงมาของานที่ทานไดรับมักเปนงาน
เรงดวนและตองแกไขเนื้องานอยูตลอดเวลา ( 90.3=X ) รองลงมาขอทานมีความเสี่ยงในการไดรับอันตรายจาก
การปฏิบัติงาน ( 69.3=X ) และขอทานไมมีอิสระในการปฏิบัติงาน ( 48.3=X ) ตามลําดับ  

ดานความสัมพันธในสังคม บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนมีปจจัยในการทํางานดาน
ความสัมพันธในสังคมภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 2.89 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนมีปจจัยในการทํางานดานความสัมพันธในสังคมอยูในระดับปานกลางใน
ขอผูบังคับบัญชาทําใหทานรูสึกอึดอัดหรือลําบากใจในการปฏิบัติงาน ( 34.3=X ) รองลงมาคือขอทานไมไดรับ
ความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ และขอประชาชนไมรับฟงเหตุผล หรือขอเสนอแนะ ( 97.2=X ) และขอ
ผูบังคับบัญชาไมยอมรับความคิดเห็นของทาน ( 69.2=X ) และมีปจจัยในการทํางานดานความสัมพันธในสังคม
อยูในระดับนอยในขอทานไมสามารถขอความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงานได ( 52.2=X ) ตามลําดับ  

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนมีปจจัยในการทํางานดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.38 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนมีปจจัยในการทํางานดานสภาพแวดลอมในการทํางานอยูในระดับมากใน
ขอบรรยากาศในการปฏิบัติงานมีแตความกดดันและไมนาทํางาน และขอพื้นที่ใชสอยสําหรับการปฏิบัติงานไม
เพียงพอ ( 52.3=X ) และขอมีมลภาวะทางเสียงหรืออากาศรอนอบอาว ( 41.3=X ) มีปจจัยในการทํางานดาน
สภาพแวดลอมในการทํางานอยูในระดับปานกลางในขอสถานที่ปฏิบัติงานไมเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน            
( 28.3=X ) และขอเคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานไมเพียงพอตอความตองการ  ( 17.3=X ) 
ตามลําดับ 

3. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีความเครียดในการ

ปฏิบัติงานภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 2.85 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา บุคลากรศูนยดํารง
ธรรมในจังหวัดลําพูนมีความเครียดในการปฏิบัติงานในระดับมากในขอทานคิดวาทานตองการยายสถานที่ทํางาน 
หากตองการความกาวหนาในอาชีพ ( 52.3=X ) มีความเครียดในการปฏิบัติงานในระดับปานกลางในขอทาน
รูสึกขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ( 28.3=X ) รองลงมาในขอทานไมสามารถทํางานใหสําเร็จลุลวงไดตาม
เวลาที่กําหนด ( 97.2=X ) รองลงมาในขอขาดความกระตือรือรนและความคิดสรางสรรคและขอทานคิดวา
ความเครียดจากการทํางานเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหทานมีปญหาขัดแยงกับเพื่อนรวมงาน ( 83.2=X ) รองลงมา
ในขอทานไมสามารถปฏิบัติตามคําสั่งขอบผูบังคับบัญชาไดเต็มความสามารถ ( 79.2=X ) และในขอทานไมรูสึก
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ภาคภูมิใจและไมมีความสุขในการปฏิบัติงาน ( 76.2=X ) มีความเครียดในการปฏิบัติงานในระดับนอยในขอ
ทานถูกผูบังคับบัญชาตําหนิอยูเสมอ ( 59.2=X ) รองลงมาในขอทานใหความรวมมือกับองคกรนอยลง            
( 55.2=X ) และในขอทานทํางานผิดพลาดบอยครั้ง ( 41.2=X ) ตามลําดับ 

4. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
ขอที่ 1 แนวทางจัดการกับความเครียดเมื่อเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน ซ่ึงบุคลากรศูนยดํารง

ธรรมในจังหวัดลําพูนสวนใหญใหความเห็น ดังนี้ 
1. รายงานปญหาที่เกิดขึ้นใหหัวหนางานรับทราบโดยตรง  
2. พักผอนใหเพียงพอ  
3. สวดมนต ไหวพระ นั่งสมาธิ  
4. ทํากิจกรรมนันทนาการหลังเลิกงาน เชน ออกกําลังกาย สังสรรคกับเพื่อน เท่ียว ฟงเพลง 

ขับรถ ดูละคร หรือทํากิจกรรมรวมกับครอบครัว เปนตน 
5. เปลี่ยนอิริยาบถเพื่อปลีกตัวเองออกจากสถานการณดังกลาว 

ขอที่ 2 วิธีการปองกันการเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน ซ่ึงบุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูน
สวนใหญใหความเห็น ดังนี้ 

1. อานหนังสือธรรมะ สวดมนต ไหวพระ นั่งสมาธิ เพ่ือใหมีสติเตือนตนเอง และพรอมรับกับ
ทุกสถานการณ 

2. หากิจกรรมผอนคลายความเครียด เชน พูดคุยกับเพื่อรวมงาน ดูขาวสารอื่น ๆ ทาง
อินเตอรเน็ท ฟงเพลง ออกกําลังกาย และเลนกีฬา เปนตน 

3. ทําความเขาใจกับงานท่ีตนเองมีใหมากที่สุด และวางแผนการทํางานในแตละวัน  
4. พยายามคิดในแงบวก และไมนําเอาอารมณของตนเองเขาไปมีสวนรวมในงาน 
5. จัดสภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางานใหเหมาะสม 

ขอที่ 3 องคกรสามารถชวยปองกัน หรือลดความเครียดในการปฏิบัติงานไดอยางไร ซึ่งบุคลากรศูนย
ดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนสวนใหญใหความเห็น ดังนี้ 

1. ใหการสนับสนุนดานกําลังคน โดยจัดสรรบุคลากรใหเพียงพอตอปริมาณงานท่ีมีอยู 
2. ปรับปรุงสภาพแวดลอมของสถานที่ทํางานใหเอื่อตอการปฏิบัติงาน พรอมทั้งใหการ

สนับสนุนดานวัสดุอุปกรณเพื่อใหบุคลากรไดใชงานอยางเหมาะสม 
3. สรางความสัมพันธอันดีรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ

ประสานงาน  
4. สรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร เชน พูดใหกําลังใจ จัดใหมีเวลาพักงาน และ

สนับสนุนกิจกรรมท่ีเสริมสรางความสามัคคีในองคกร เปนตน 
5. กําหนดนโยบายการบริหารงานที่เปนระบบ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และ

มอบหมายงานใหบุคลากรอยางเหมาะสมและเปนธรรม 
5. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานหลักขอที่ 1 บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพการสมรส ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบัน และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีความเครียดใน
การปฏิบัติงานแตกตางกัน มีผลการศึกษาดังตอไปนี้ 

เพศ บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนที่มีปจจัยสวนบุคคลดานเพศตางกันมีความเครียดในการ
ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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อายุ บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนที่มีปจจัยสวนบุคคลดานอายุตางกันมีความเครียดในการ
ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

สถานภาพการสมรส บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนที่มีปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพการ
สมรสตางกันมีความเครียดในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบัน บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนที่มีปจจัยสวนบุคคล
ดานระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบันตางกันมีความเครียดในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  

รายไดเฉลี่ยตอเดือน บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนที่มีปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนตางกันมีความเครียดในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 

สมมติฐานหลักขอที่ 2 ปจจัยดานการทํางาน ไดแก ดานโอกาสกาวหนาในการทํางาน ดานโครงสราง
องคกร ดานคาตอบแทน ดานลักษณะของงานท่ีทํา ดานความสัมพันธในสังคม และดานสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับความเครียดในการปฏิบัติงาน มีผลการศึกษาดังตอไปนี้ 

ปจจัยดานการทํางานในดานโอกาสกาวหนาในการทํางาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับความเครียดใน
การปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

ปจจัยดานการทํางานในดานโครงสรางองคกร มีความสัมพันธเชิงบวกกับความเครียดในการปฏิบัติงาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

ปจจัยดานการทํางานในดานคาตอบแทน มีความสัมพันธเชิงลบกับความเครียดในการปฏิบัติงาน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

ปจจัยดานการทํางานในดานลักษณะของงานท่ีทํามีความสัมพันธเชิงบวกกับความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

ปจจัยดานการทํางานในดานความสัมพันธในสังคม มีความสัมพันธเชิงบวกกับความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

ปจจัยดานการทํางานในดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 

อภิปรายผล 
1. ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคล พบวา  

เพศ บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนที่มีปจจัยสวนบุคคลดานเพศตางกันมีความเครียดในการ
ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเนื่องจาก
บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนไมวาเพศชายหรือเพศหญิงตางก็ไดรับมอบหมายงานในลักษณะที่มีความ
ยากและสลับซับซอนเชนเดียวกัน กระบวนการในการแกไขปญหาและการประสานบูรณาการสวนราชการ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อรวมกันแกไขปญหา มีลักษณะคลายคลึงกัน อีกทั้งยังอยูในสภาพแวดลอมการ
ปฏิบัติงานรูปแบบเดียวกัน กลาวคือ รับแรงกดดันจากผูรองเรียน และความตองการของผูบังคับบัญชาตอการ
แกไขปญหาเร่ืองรองเรียนที่รวดเร็ว จึงสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ประณิตา ประสงคจรรยา (2542) พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ที่แตกตางกันทําให
ความเครียดในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
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อายุ บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนที่มีปจจัยสวนบุคคลดานอายุตางกันมีความเครียดในการ
ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเนื่องจาก
บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนมีชวงอายุระหวาง 18-35 ป และ 36 ปขึ้นไป ซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว อีก
ทั้งมีระดับการศึกษาต้ังแตระดับอุดมศึกษาข้ึนไป ปจจัยดังกลาวจึงสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดารณี เส็งเมือง (2540) ซ่ึง
ไดศึกษาเรื่อง ความเครียดของพนักงานโรงงานผลิตสายไฟฟาและสายเคเบิ้ล พบวา พนักงานโรงงานผลิต
สายไฟฟาและสายเคเบิ้ลที่มีปจจัยดานอายุ ที่แตกตางกันมีความเครียดไมแตกตางกัน  

สถานภาพการสมรส บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนที่มีปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพการ
สมรสตางกันมีความเครียดในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว อาจเนื่องจากกระบวนการปฏิบัติงานของศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนมีนโยบายในการ
มอบหมายงานตามลําดับการบังคับบัญชา ไมไดระบุใหบุคลากรที่มีสถานภาพสมรสจะไดรับปริมาณงานมากวา
หรือนอยกวาบุคลากรที่มีสถานภาพโสด/หมาย ปจจัยดังกลาวจึงสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทศพล บุญธรรม (2547) 
ศึกษาเรื่อง ภาวะความเครียดจากการทํางานของครูระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
พบวา อาจารยที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีภาวะความเครียดจากการทํางานไมแตกตางกัน 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบัน บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนที่มีปจจัยสวน
บุคคลดานระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในปจจุบันตางกันมีความเครียดในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเนื่องจากบุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัด
ลําพูนท่ีมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบันแตกตางกันไดปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะงานคลายคลึงกัน และมี
หนาที่รับผิดชอบไมแตกตางกัน ปจจัยดังกลาวจึงสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนยดํารง
ธรรมในจังหวัดลําพูนไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมฤดี ราษฎรอนุกูล (2547) ซ่ึงไดศึกษา 
ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยการทํางานท่ีมีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารทหารไทย 
จํากัด (มหาชน) พบวา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไมมีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน  

รายไดเฉลี่ยตอเดือน บุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนที่มีปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเฉล่ียตอ
เดือนตางกันมีความเครียดในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว อาจเนื่องจากศูนยดํารงธรรมเปนหนวยงานของรัฐบาลซึ่งมีการกําหนดโครงสรางเงินเดือนและ
อัตราการขึ้นเงินเดือนไวอยางชัดเจน ปจจัยดังกลาวจึงสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย
ดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภวรรณ กรเพ็ชร (2550) ศึกษาเรื่อง
ปจจัยท่ีสงผลตอความเครียดของพนักงานลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษา บริษัทดานโทรคมนาคมแหงหนึ่ง พบวา 
ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานลูกคาสัมพันธที่มีลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบในปจจุบัน รายไดภาระหนี้สิน และ
สถานภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมที่แตกตางกัน จะมีความเครียดที่มีสาเหตุมาจากปจจัยสวนบุคคลในการทํางาน
ไมแตกตางกัน 
2. ผลการศึกษาปจจัยดานการทํางาน พบวา  

ดานโอกาสกาวหนาในการทํางาน ปจจัยดานการทํางานในดานโอกาสกาวหนาในการทํางาน มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ หากบุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูน
มีความคิดเห็นตอปจจัยดานการทํางาน ในดานโอกาสกาวหนาในการทํางานเพิ่มข้ึน ก็จะสงผลตอความเครียดใน
การปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กนกพร สุขขารมย (2543) ซ่ึงศึกษาเร่ืองความเครียดในการ
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ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยในการทํางานดานลักษณะงาน 
นโยบายและการบริหารงาน คาตอบแทน สวัสดิการ และความกาวหนาในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับ
ความเครียดในการปฏิบัติงาน  

ดานโครงสรางองคกร ปจจัยดานการทํางานในดานโครงสรางองคกร มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ หากบุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนมีความคิดเห็นตอปจจัย
ดานการทํางาน ในดานโครงสรางองคกรเพิ่มขึ้น ก็จะสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ จิระพร อุดมกิจ (2538 : 92) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการทํางานของ
บุคลากรคอมพิวเตอรในกรุงเทพมหานคร พบวาโครงสรางองคกรมีความสัมพันธเชิงบวกกับความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน  

ดานคาตอบแทน ปจจัยดานการทํางานในดานคาตอบแทน มีความสัมพันธเชิงลบกับความเครียดใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ หากบุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนมีความคิดเห็นตอปจจัยดานการทํางาน 
ในดานคาตอบแทนเพิ่มขึ้น ก็จะสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานนอยลง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอดิ
ศักดิ์ สวนกูล (2552) พบวา ปจจัยในการทํางาน ไดแก ดานสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน ดานนโยบายในการ
บริหารงาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดานความสําเร็จและความกาวหนาในงาน และดานสัมพันธภาพกับ
บุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับความเครียดในการทํางาน  

ดานลักษณะของงานที่ทํา ปจจัยดานการทํางานในดานลักษณะของงานท่ีทํามีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ หากบุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนมีความคิดเห็นตอปจจัย
ดานการทํางาน ในดานลักษณะของงานท่ีทําเพ่ิมข้ึน ก็จะสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชวัลญา ชีวะพฤกษ (2547) ซึ่งไดศึกษาเรื่องปจจัยในการทํางานและกลวิธีในการ
เผชิญปญหาที่มีผลตอความเครียดของพนักงานฝายสนิเช่ือธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ในขอที่วาปจจัยใน
การทํางานมีความเครียดคือลักษณะของงานท่ีปฏิบัติและการมุงเนนอารมณมีผลกับความเครียดของพนักงาน 

ดานความสัมพันธในสังคม ปจจัยดานการทํางานในดานความสัมพันธในสังคม มีความสัมพันธเชิงบวก
กับความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ หากบุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนมีความคิดเห็นตอปจจัย
ดานการทํางาน ในดานความสัมพันธในสังคมเพิ่มขึ้น ก็จะสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ดลภางค จันทรทอง (2548 : 95-96) ศึกษาเร่ืองปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลหนวยอภิบาลผูปวยภาวะวิกฤติโรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร พบวา
สัมพันธภาพพยาบาลระหวางพยาบาลกับเพื่อนรวมงานมีความสัมพันธทางบวกกับความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลหนวยอภิบาลผูปวยภาวะวิกฤติ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร  

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ปจจัยดานการทํางานดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความเครียดในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ หากบุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนมีความคิดเห็นตอปจจัยดานการทํางาน 
ในดานสภาพแวดลอมในการทํางานเพิ่มขึ้น ก็จะสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ วรรธนา ลีลาอัมพรสิน (2541 : 65) ซึ่งไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดของผูใหบริการ
ทางโทรศัพทในหนวยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบวา สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานมี
ผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน 
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ขอเสนอแนะ 
1. ควรทําการศึกษาเชิงลึกดวยการทําวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดผลการวิจัยที่มีความเท่ียงตรงและ

ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งเกิดความเขาใจถึงสาเหตุที่กอใหเกิดความเครียดอันเนื่องมาจากการทํางานอยางแทจริง 
และนําไปเปนแนวทางปองกันและหลีกเล่ียงปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดไดดียิ่งขึ้น 

2. ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยังศูนยดํารงธรรมในจังหวัดอ่ืนๆ เพื่อนําผลการศึกษาในภาพรวมของ
บุคลากรศูนยดํารงธรรมและไปใชเปนแนวทางในการปองกันปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดแกบุคลากรศูนยดํารง
ธรรมในภาพรวมระดับประเทศตอไป  

3. ควรทําการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอความเครียดของบุคลากรศูนยดํารงธรรมในจังหวัด
ลําพูน เชน ดานสภาพแวดลอมของที่พักอาศัย สัมพันธภาพในครอบครัว ความพึงพอใจในงาน และวิธีกา ร
เผชิญหนากับความเครียด เปนตน เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ศูนยดํารงธรรมในจังหวัดลําพูนไดดียิ่งขึ้น 
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การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลทาสะอาน อําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 
The participation of the public,local development of bank municipality, thasaarn 
subdistrict, bangpakong district, chachoengsao province 
 
ผูวิจัย   สิบเอกสุพรชัย  ยานสุวรรณ   

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 
   ภาควิชาบังคับ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษา 1) ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ พัฒนาทองถิ่น         

2) เปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งอายุ
ตั้งแต 18 ปขึ้นไป อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลทาสะอาน ตําบลทา
สะอาน อําเภอปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 328 คน เครื่องมือที่ใชัไนการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชัใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเที่ยงเบน มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใชคาที
และคาความแปรปรวนทางเดียว สําหรับคานัยสําคัญทาง สถิติที่ใชไนคร้ังนี้ กําหนดไวที่ระดับ 0.05 
ผลการวิจัยพบวา 

1) ประชาชนสวนใหญเปนเพศหญิงอายุ 46 – 59 ประดับการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพเกษตรกรรม
รายได (ตอเดือน) 5,000 ถึง 10,000 บาทระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่ 36 - 50ป การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวดับการ
พัฒนาทองถิ่นคือ การพูดคุย /สนทนา 

2) ระดับการมีสวนรวมของประชาชนโดยภาพรวมอยูในระดับนอย และเมื่อพิจารณาเปน รายดาน พบวา 
ระดับการมีสวนรวมของประชาชน ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน อยูในระดับ ปานกลาง ดานการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการตําเนินกิจกรรม ดานการมี สวนรวมในการติดตามและประเมินผล อยูในระดับนอย 

3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีอาศัย ในชุมชน โดย
ภาพรวม ไมมีความแตกตางดันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนประชาชน ที่มี เพศ อาชีพ รายได และ
ชองทางการรับรูขอมูลขาวสารโดยภาพรวม มีความแตกตางดันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
คําสําคัญ : การบริหารจัดการ / การพัฒนาโดยที่มีประชาชนมีสวนรวม 
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Abstact 
The objectives of this research were to study. 1) the level of participation of public  

local development, and 2) comparison of the participation of public  local development. The 
Sample were 328 voters aged 18 years or older that live  area of responsibility of thasaarn 
subdistrict administration organization, thasaarn district, chachoengsao province. Research 
Instruments was questionnaires. The statistics used for describing the data were frequency, 
percentage, average, standard deviation (S.D.). The hypotheses had been tested by t-test and 
one way ANOVA at a = 0.05. 
The result were found that: 

1) Majority were female that age between 46 - 59 years old, education level was  
primary school, occupation is agriculturist, salary between 5,000B to 10,000 , period of 
residence  the area is between 36 - 50 years, received information about local development 
via talk and chat within community.

2) Overall of the level of participation of the public was low . When considered  the 
details it was found that the level of participation of the public, the participation in the 
benefits are in moderate level. The participation in decision-making, the participation in the 
activity and the participation in the monitoring and evaluation are in low level.

3) The result of hypothesis tested was found that the people that had differed age, period 
of residence in the area, education level were not significant at a = 0.05. But for the people that 
different in sex, occupation, salary and channel that received information at a = 0.05.

Key Word : Management / Development by public participation
 

บทนํา 
อดีตประเทศไทยนั้นไดปกครองประเทศตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยซึ่งมี ลักษณะเปนการปกครอง

แบบรวมศูนยอํานาจไวกับสวนกลาง ประชาชนสวนใหญไมสามารถเขา ไปมีสวนรวมในการปกครองมากนักหรือแทบ
จะไมมีปรากฏใหเห็น เนื่องจากการรวมอํานาจไวลับ สวนกลางจะทําใหการประสานงานและการปฏิบัติงานเปนไป
ดวยความลาชา ไมสามารถ ตอบสนองความตองการและความเดือดรอนของประชาชนไดทันท,วงที จึงจําเปนตองมี
การเปลี่ยน รูปแบบการปกครองประเทศข้ึนในป พุทธศักราช 2475 ประเทศไทยไดเปลี่ยนการปกครองเปน ระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งเปนระบอบการปกครองท่ีเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ บริหารประเทศ เพื่อให
สอดคลองลับการตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางเต็มที่ และ มีการกระจายอํานาจการปกครองจาก
สวนกลางไปสูทองถิ่น ระบอบการเมืองการปกครองแบบ ประชาธิปไตยจึงถือเปนปจจัยสําคัญ ลําดับตนๆของการ
กระจายอํานาจใหประชาชน เพราะหากวา ประเทศใดมีระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยแลวยอมมี
การกระจายอํานาจเกิดขึ้น ซึ่งการกระจายอํานาจใหประชาชนในทองถิ่นปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนใน ทองถ่ินเปนสิทธิขึ้นพื้นฐานประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย (ประธาน สุวรรณมงคล, 2554) 

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษา “การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา ทองถิ่น : กรณีศึกษา 
องคการบริหารสวนตําบลทาสะอาน” เพ่ือที่จะนําผลของการศึกษามาเปน แนวทางใหประชาชนในพ้ืนที่เขามามีสวน
รวมในการเสนอปญหา ตัดสินใจ วางแผน ดําเนินการ และควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผล ซึ่งจะสงผลใหประชาชนใน
พื้นที่มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น นอกจากนี้ยังศึกษาวาประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลทาสะอาน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นอยูในระดับใด ลักษณะการมีสวนรวมและปจจัยใดบางท่ีมีผลตอ 
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ลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งคาดวาจะเปนประโยชนในการ สงเสริมการพัฒนาทองถ่ิน 
และจะเปนประโยชนใหคับองคการบริหารสวนตําบลทาสะอาน เพื่อ นําไปปรับปรุงและพัฒนาทองถิ่น โดยมุงให
ประชาชนในทองถิ่นไตเขามามีสวนรวมมากยิ่งขึ้น จน สามารถปองคันและแกไขปญหาตางๆของชุมชนไตอยางยั่งยืน 

องคการปกครองสวนทองถิ่นเปนรากฐานของการปกครองในระดับทองถ่ินและเปน องคกรปกครองทองถิ่น
ที่มีขนาดเล็กที่สุดและอยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด (พันทวัฒน บรมาพันทและ แกวคํา ไกสรพงษ, 2544) ซ่ึงการ
ปกครองสวนทองถิ่นเปนการปกครองท่ีรัฐบาล กลางมอบอํานาจหรือการกระจายอํานาจอํานาจไปยังหนวยการ
ปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปน องคการปกครองท่ีมีอิสระในการบริหารจัดการทองถิ่นของตนเอง แตความมีอิสระ
ดังกลาวยังคงอยู ภายใตการควบคุมของสวนกลางในบางสวนหรือตามความเหมาะสม องคการปกครองสวนทองถ่ิน
จะทําใหประชาชนรูจักการปกครองตนเอง เพราะเปดโอกาสใหประชาชนไดเขาไปมีสวนรวม ทางการเมือง ซึ่งจะทํา
ใหประชาชนเกิดสํานึกของตนเองตอทองถิ่นประชาชนจะมีสวนรับรูถึง อุปสรรค ปญหา และชวยกันแกไขปญหาของ
ทองถิ่นของตน การสงเสริมการมีสวนรวมของ ประชาชนยังเปนหนาที่ที่สําคัญขององคการปกครองสวนทองถิ่นซึ่ง
การเขามามีสวนรวมของ ประชาชนนั้นเปนส่ิงที่บงบอกไดวา ทองถิ่นนั้นๆมีความเขมแข็งในดานการเมืองการ
ปกครองมาก นอยเพียงใด 

วุฒิสาร ดันไชย (2552) การปกครองทองถิ่น คือ การปกครองท่ีราชการบริหารสวนกลาง ไดกระจายอํานาจ
ไปใหหนวยการปกครองทองถิ่น ซ่ึงเปนองคกรที่มีสิทธิตามกฎหมายมีพื้นที่ และ ประชากรเปนของตนเอง และ
ประการสําคัญองคกรดังกลาวจะตองมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติอยางเหมาะสม การมอบอํานาจจาก
สวนกลางมีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนในทองถิ่น ไดเขามีสวนรวมในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยไมวาจะเปนการมีสวนรวมในการเสนอปญหาดัดสินใจการตรวจสอบการทํางานและ
รวมรับ บริการสาธารณะตาง ๆ อยางไรก็ตามแมวาการปกครองทองถิ่นจะมีอิสระในการดําเนินงานแตยังคงอยู
ภายใตการกํากับดูแลของราชการบริหารสวนกลาง 

อุทัย หิรัญโต (2523) การปกครองทองถิ่นคือการปกครองท่ีรัฐบาลมอบอํานาจใหหนวยการปกครองระดับ
รองของรัฐ หรือกระจายอํานาจใหประชาชนในทองถิ่นใดทองถ่ินหนึ่งจัดการ ปกครอง และดําเนินกิจการบางอยาง
เพื่อผลประโยชนของรัฐ และผลประโยชนของทองถิ่น หรือ ผลประโยชนของทองถิ่นโดยตรง การบริหารงานของ
ทองถิ่นมีองคการของทองถิ่นประกอบดวย เจาหนาท่ีซึ่งประชาชนเลือกตั้งมาทั้งหมดหรือบางสวนทั้งนี้มีความอิสระ
ในการบริหารงานแตรัฐบาลตองควบคุมโดยวิธีการตาง ๆ ตามความเหมาะสมจะปราศจากการควบคุมของรัฐหาไดไม 

ประทาน คงฤทธิศึกษากร (2535) การปกครองทองถิ่นเปนระบบการปกครองท่ีเปนผลเนื่องมาจากการ
กระจายอํานาจทางการปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้จะเกิดมีองคการทําหนาที่ ปกครองทองถิ่นโดยคนในทองถิ่น
นั้นๆ องคการนี้จัดตั้งและถูกควบคุมโดยรัฐบาลแตก็มีอํานาจในการกําหนดนโยบายและควบคุมใหมีการปฏิบัติให
เปนไปตามนโยบายของตนเองได 

จิตจํานง กิติกีรติ และ ชัยวัฒน สิทธิกราดร (2532) การปกครองทองถ่ินก็คือการปกครองของคนในทองถ่ิน
โดยมีเจาหนาที่ปกครองเปนคนในทองถิ่นเพื่อความสุขอยูดีกินดีของคนในทองถ่ินนั้นเองทั้งนี้ตองอยูภายใตระเบียบ
หรือกฎหมายอันเปนหลักใหญของบานเมืองเมื่อใดที่ประชาชนสามารถปกครองตนเองได หรือสามารถมีองคการ
ปกครองทองถิ่นของตนเองไดก็ หมายความวาประชาชนมีความรูพื้นฐานพอควรรูจักสิทธิและหนาที่ของตนมีความ
มัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคมพอสมควร พอที่จะพิจารณาและแกไขปญหาของตนเองไดควบคุมกันเองใหอยู ดวยกัน
ไดดวยความสุขสงบสามารถสรางความเจริญใหแกชุมชนของตนเองไดตลอดจนการสามารถบํารุงรักษาความเจริญ
ทาวหนาเหลานั้นใหคงอยูและพัฒนาใหทาวหนาตอไปไดโดยไม หยุดย้ังรวมความวาเขาสามารถท่ีจะกําหนดชะตา
ชีวิตของพวกเขาและชุมชนของเขาเองไดนั่นคือส่ิงที่พึงปรารถนาในชีวิตสังคมประชาธิปไตย 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
การศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น : กรณีศึกษา 

องคการบริหารสวนตําบลทาสะอาน โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้  
1.  เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น : กรณีศึกษาองคการบริหารสวน

ตําบลทาสะอาน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน : กรณีศึกษาองคการบริหารสวน

ตําบลทาสะอาน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดระยะเวลาท่ีอาศัย
อยูในพื้นท่ี และชองทางการรับรูขอมูลขาวสาร 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนใน การพัฒนาทองถิ่น 4 ดาน 
ไดแก 

- ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
- ดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม 
- ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน 
- ดานการมีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผล 

 ระยะเวลา ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เร่ิมการวิจัยประมาณเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2559 กรอบแนวคิดการวิจัย 

สําหรับกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดแสดงแผนภาพที่ 1 เพ่ือแสดง ความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ 
 ตัวแปรตน                               ตัวแปรตาม 

(ขอมูลสวนบุคล)                              (การมรสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น) 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

- เพศ 
- อายุ 
- การศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได 
- ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ 
- ชองทางการรับรูขอมูลขาวสาร 

- การมีสวนรวมของประชาชนโดยรวม 
- การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
- การมีสวนรวมในการตาํเนินกิจกรรม 
- การมีสวนรวมในผลประโยชน 
- การมีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผล 
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วิธีการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือประชากรที่มาใชบริการที่เทศบาลทาสะอาน ตําบลทาสะอาน อําเภอ
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา คือ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลทาสะอาน ตําบลทาสะอาน อําเภอปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 
328 คน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาสวนเที่ยงเบน มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใชคาทีและคาความแปรปรวนทางเดียว สําหรับคา
นัยสําคัญทาง สถิติที่ใชไนครั้งนี้ กําหนดไวที่ระดับ 0.05 เก็บรวบรวม แบบสอบถามและนําแบบสอบถามมา
ตรวจสอบดูความสมบูรณของขอมูล จากนั้นจึงนํามา วิเคราะหประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
(Statistical Package for Social Science) โดยการคํานวณหาคาสถิติดังตอไปนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององคการ บริหารสวนตําบล
ทาสะอาน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดระยะเวลาที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ 
และการรับรูขอมูลขาวสาร โดยการคํานวณหาคาสถิติ ไดแก คาความถี่  (Frequency; ) และคารอยละ 
(Percentage; %) 

2. การวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ องคการบริหาร
สวนตําบลทาสะอาน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการคํานวณหาคาสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย (Mean; X) คา
สวนเที่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation; S.D.) 

3. ทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ พัฒนาทอง ถิ่น: 
กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลทาสะอาน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติการ
ทดสอบคาที่ (t-test) แบบ Independent t-test และเปรียบเทียบระดับ การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่น: กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลทาสะอาน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตาม อายุ 
การศึกษา อาชีพ รายได ระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่ และชองทางการรับรูขอมูลขาวสาร โดยการใชการวิเคราะหคา
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: ANOVA) ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติจะทําการ ทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheff’s Method) สําหรับคานัยสําคัญ
ทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ กําหนดไวที่ระดับ 0.05 
 

ผล/ สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ เทศบาลทาสะอาน 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนเพศหญิง อายุ 46–59 ป ระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพ 
เกษตรกรรม รายได (ตอเดือน) 5,000 ถึง 10,000 บาท ระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่ 36–50ป การรับรูขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการพัฒนาทองถิ่นคือ การพูดคุย/ สนทนา 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา ทองถิ่น: กรณีศึกษา 
เทศบาลทาสะอาน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนก ตามระดับการมีสวนรวม 4 ดาน คือ ดานการมีสวน
รวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน ดานการมีสวนรวม
ในการตรวจสอบและประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการมีสวนรวม
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ในผลประโยชนอยูในระดับปานกลาง สวนอีกสามดานอยูในระดับนอย คือ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดาน
การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ดานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล และเพ่ือพิจารณาเปนรายขอ
ในแตละดานพบวา 

2.1 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ คือ การไดรวมคิดและกําหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อแกไข
และลดปญหาของทองถิ่นอยูในระดับนอยเปนลําดับแรก สวนการไดรวมคัดคานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการ
พัฒนา อบต. ที่ไมตอบสนองตอความตองการของทองถิ่นอยูในระดับนอยเปนลําดับต่ําสุด 

2.2 ดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม คือ การเคยเขารวมกิจกรรมท่ีจัดโดย อบต.เชน การ
จัดงานประเพณี/การรณรงคตาง ๆ อยูในระดับปานกลางเปนลําดับแรก สวนการไดรวมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ ใน
การดําเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรมของ อบต. ในการพัฒนาทองถิ่นคับการไดรวมสนับสนุนงบประมาณ
สวนตัวใหกับ อบต. เพื่อพัฒนาทองถิ่นทั้งสองอยูในระดับนอย เปนลําดับต่ําสุด 

2.3 ดานการมีสวนรวมในผลประโยชนคือ การไดรับความความสะดวกจากการพัฒนาทองถ่ินของ 
อบต. ดานสาธารณูปโภค เชน ดานไฟฟา นําประปา ถนน อยูในระดับมากเปนลําดับแรก สวนการไดรับการแกอบรม
หรือการสนับสนุนดานการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ อยูใน ระดับนอยเปนลําดับต่ําสุด 

2.4 ดานการมีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผลคือ การไดรวมติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของ อบต. อยูในระดับนอยเปนลําดับแรก สวนการไดรวมตรวจสอบการใชจายงบประมาณในการดําเนิน
ตามแผนอยูในระดับนอยเปนลําดับต่ําสุด 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น: 
กรณีศึกษา เทศบาลทาสะอาน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3.1 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินโดยภาพรวมและรายดานทั้ง 4 ดาน 
มีความแตกตางไปตามเพศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.2 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินโดยภาพรวมและรายดานทั้ง 4 ดาน 
ไมมคีวามแตกตางกันไปตามอายุ อยางมีนัยสําคัญ,ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.3 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินโดยภาพรวมและดานการมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ดานการมีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผลไมมี
ความแตกตางกันไปตามระดับการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานการมีสวนรวมใน
ผลประโยชนมีความแตกตางกันไปตามระดับการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือเปรียบเทียบเปน
รายคูพบวาประชาชนที่มีระดับการศึกษาไมไดศึกษามีสวนรวมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษา ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาประถมศึกษามีสวนรวมสูงกวาระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญาและสูงกวาระดับปริญญาตรี ประชาชนท่ีมี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษามีสวนรวมสูงกวา ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญาและสูงกวาระดับปริญญาตรี 

3.4 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินโดยภาพรวมและรายดานทั้ง 4 ดาน 
มีความแตกตางกันไปตามอาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือเปรียบเทียบเปนรายคูพบวา โดยรวม
ประชาชนที่มีอาชีพขาราชการ/ลูกจางหนวยงานรัฐมีสวนรวมสูงกวาพนักงาน/ลูกจางเอกชนแมบานและนักศึกษา
สวนกลุมอื่น ๆ ไมแตกตางสวนดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ประชาชนท่ีมีอาชีพขาราชการ/ลูกจางหนวยงานรัฐ
มีสวนรวมสูงกวาพนักงาน/ลูกจางเอกชน แมบาน และนักศึกษาและประชาชนที่มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัวมีสวน
รวมสูงกวานักศึกษา ดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมประชาชนที่มีอาชีพ ขาราชการ/ ลูกจางหนวยงานรัฐมี
สวนรวมสูงกวาพนักงาน/ลูกจางเอกชน แมบานและนักศึกษา สวนกลุมอื่น ๆ ไมแตกตาง ดานการมีสวนรวมใน
ผลประโยชน ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรมมีสวนรวมสูงกวาพนักงาน/ลูกจางเอกชน สวนกลุมอื่น ๆ ไมแตกตาง
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และดานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล ประชาชนท่ีมีอาชีพขาราชการ/ลูกจางหนวยงานรัฐ มีสวนรวม
สูงกวาพนักงาน/ลูกจาง เอกชน แมบาน และนักศึกษา สวนกลุมอื่น ๆ ไมแตกตาง 

3.5 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินโดยภาพรวมและดานการมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ดานการมีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผล มีความ
แตกตางไปตามรายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือเปรียบเทียบเปนรายคู พบวาโดยรวมประชาชนที่มี
รายได ต่ํากวา 5,000 บาท มีสวนรวมต่ํากวากลุม 5,000–10,000 บาท และ 20,000 บาทข้ึนไป สวนกลุมอื่น ๆ ไม
แตกตาง สวนดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ประชาชนท่ีมีรายได ต่ํากวา 5,000 บาท มีสวนรวมต่ํากวากลุม 
5,000–10,000 บาท และ 20,000 บาทข้ึนไปสวนกลุมอื่น ๆ ไมแตกตางดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม 
ประชาชนที่มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท มีสวนรวมต่ํากวากลุม 5,000–10,000 บาท และ 20,000 บาท ข้ึนไปสวน
กลุมอื่น ๆ ไมแตกตางและดานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลจําแนกตามรายไดเปนรายคูที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ประชาชนท่ีมีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท มีสวนรวมต่ํากวากลุม 5,000–10,000 บาท 
และ 20,000 บาทขึ้นไป สวนกลุมอื่น ๆ ไมแตกตางสวนดานการมีสวนรวมในผลประโยชนไมมีความแตกตางกันไป
ตามรายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.6 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินโดยภาพรวมและรายดานทั้ง 4 ดาน 
ไมมีความแตกตางกันไปตามระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.7 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินโดยภาพรวมและรายดานทั้ง 4 ดาน 
มีความแตกตางกันไปตามชองทางการรับรูขอมูลขาวสารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบเปน
รายคู พบวาโดยรวมประชาชนท่ีรับรูขอมูลขาวสารจากการพูดคุย/สนทนามีสวนรวมต่ํากวาการรับรูขอมูลขาวสาร
จากเครื่องกระจายเสียงและวิทยุชุมชนประชาชนท่ีรับรูขอมูลขาวสารจากเคร่ืองกระจายเสียงมีสวนรวมสูงกวาการ
รับรูขอมูลขาวสารจากโปสเตอร/ปายประกาศประชาชนท่ีรับรูขอมูลขาวสารจากโปสเตอร/ปายประกาศมีสวนรวมตํ่า
กวาการรับรูขอมูลขาวสารจากวิทยุชุมชน สวนดานดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจประชาชนท่ีรับรูขอมูลขาวสาร
จากการพูดคุย/สนทนามีสวนรวมต่ํากวาการรับรูขอมูลขาวสารจากเคร่ืองกระจายเสียงและวิทยุชุมชน ประชาชนท่ี
รับรูขอมูลขาวสารจาก เคร่ืองกระจายเสียงมีสวนรวมสูงกวาการรับรูขอมูลขาวสารจากโปสเตอร/ปายประกาศ 
ประชาชนที่รับรูขอมูลขาวสารจากโปสเตอร/ปายประกาศมีสวนรวมต่ํากวาการรับรูขอมูลขาวสารจาก วิทยุชุมชน 
ดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมประชาชนที่รับรูขอมูลขาวสารจากการพูดคุย/สนทนามีสวนรวมต่ํากวาการ
รับรูขอมูลขาวสารจากวิทยุชุมชนประชาชนท่ีรับรูขอมูลขาวสารจากเคร่ืองกระจายเสียงมีสวนรวมสูงกวาการรับรู
ขอมูลขาวสารจากโปสเตอร/ปายประกาศประชาชนท่ีรับรูขอมูลขาวสารจากโปสเตอร/ปายประกาศมีสวนรวมต่ํากวา
การรับรูขอมูลขาวสารจากวิทยุชุมชน ดานการมีสวนรวมในผลประโยชนประชาชนที่รับรูขอมูลขาวสารจากการ
พูดคุย/สนทนามีสวนรวมต่ํากวาการรับรูขอมูลขาวสารจากเคร่ืองกระจายเสียงสวนกลุมอื่น ๆ ไมแตกตาง และดาน
การมีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผล ประชาชนที่รับรูขอมูลขาวสารจากการพูดคุย/สนทนามีสวนรวมต่ํา
กวาการรับรูขอมูลขาวสารจากเคร่ืองกระจายเสียงและวิทยุชุมชน ประชาชนท่ีรับรูขอมูลขาวสารจากเคร่ืองกระจาย
เสียง มีสวนรวมสูงกวา การรับรูขอมูลขาวสารจาก โปสเตอร/ปายประกาศ ประชาชนที่รับรูขอมูลขาวสารจาก
โปสเตอร/ปายประกาศมีสวนรวมต่ํากวาการรับรูขอมูลขาวสารจากวิทยุชุมชน 
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การอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน : กรณีศึกษาองคการบริหาร

สวนตําบลทาสะอาน อําเภอปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา คร้ังนี้ สามารถ นํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา ทองถิ่น: กรณีศึกษา 

องคการบริหารสวนตําบลทาสะอาน อําเภอปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  จําแนก ตามระดับการมีสวนรวม4ดานคือดาน
การมีสวนรวมในการตัดสินใจดานการมีสวนรวมในการ ตําเนินกิจกรรม ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน ดานการมี
สวนรวมในการตรวจสอบและ ประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจเนื่องมากจาก ประชาชนบางสวนยัง
ไมรูและ เขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองตามที่กฎหมายตาง ๆ ไดกําหนดไวอยางแทจริง การตําเนินงาน ตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับประชาชนองคการบริหารสวนตําบลไมมีการประชาสัมพันธใหประชาชนได ทราบอยางทั่วถึง ทําใหไม
สามารถเขารวมกิจกรรมที่องคการบริหารสวนตําบลจัดขึ้นอยางจริงจัง และประชาชนยังไมใหความสําคัญในการเขามา
มีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล เพราะ ประชาชนยังมีความเชื่อวาการบริหารทองถิ่นนั้นเปนหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลไมใช หนาที่ของตนเอง และมองวาตนเองไมมีความรู ไมเขาใจ จึงไมกลาที่จะเขามารวมพัฒนา
ทองถิ่นกับองคการบริหารสวนตําบล ทําใหขาดกําลังสําคัญคือตัวประชาชนผูที่ไดรับผลประโยชนจากการ พัฒนา
เหลานั้น จนสงผลใหการพัฒนาทองถิ่นไมสามารถพัฒนาไดอยางเต็มที่ ซ่ึงสอดคลองกับ งานวิจัยของ เพ็ญศรี จอยนุ
แสง (2550) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการ บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล: ศึกษา
เฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบลโคกกลาง อําเภอประทาย จังหวัดนครราชศรีมา” ผลการวิจัยพบวา ระดับการมี
สวนรวมของประชาชนโดย ภาพรวมอยูในระดับนอย และสอดคลองกับงานวิจัยของ เรวัดร กนกวิรุฬน (2550) ได
ศึกษาวิจัย เรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลทาอิฐ อําเภอ ปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร”ี ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีสวนรวมในการบริหารองคการบริหาร สวนตําบล ในภาพรวมอยูใน
ระดับนอย และสอดคลองกับงานวิจัยของ วีรชาติ เมืองใจ (2552) ซึ่ง ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการมีสวน
รวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชน ในเขต เทศบาลตําบลเวียงฝางอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม”ผลการวิจัยพบวา
การมีสวนรวมในการพัฒนา ทองถิ่นของประชาชนอยูในระดับนอย และสอดคลองกับงานวิจัยของ วราคม ย้ิมนอย 
(2549)ได ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาตําบลไทยสามัคคี อําเภอ
วังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา” ผลจากการศึกษาพบวา ประชาชนสวนใหญ มีระดับการมี สวนรวมอยูในระดับนอย 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน อยูในระดับปาน กลาง และพบวาอยูใน
ระดับนอยสามดาน คือ ดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ดานการมี สวนรวมในการตัดสินใจ และดานการมี
สวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผล ผลการวิจัยสวน หนึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐปรายชัยสินคุณานนต 
(2554) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวม ของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ีนขององคการบริหารสวนตําบลสานตม 
อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย’, ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ ดานการรับผลประโยชน
จาการ พัฒนา และดานการริเริ่มการพัฒนา และอยูในระดับนอย 3 ดาน คือ ดานการวางแผนการพัฒนา ดานการ
ดําเนินการพัฒนา และดานการประเมินผลการพัฒนา 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมี อายุ ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน โดย ภาพรวมและรายดาน
ทั้ง4ดานไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 สวน ประชาชนที่มี  ระดับการศึกษา โดย
ภาพรวม และ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมี สวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ดานการมีสวนรวมใน
การตรวจสอบและประเมินผล ไมมีความ แตกตางกันไปตามระดับการศึกษา อยางมีนัยสําคัญ,ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สวนดานการมีสวนรวม ในผลประโยชนมีความแตกตางดันไปตามระดับการศึกษา อยางมีนัยสําคัญ,ทางสถิติที่ระดับ 
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0.05 แตสวนประชาชนที่มี เพศ อาชีพ และชองทางการรับรูขอมูลขาวสาร โดยภาพรวมและรายดานทั้ง 4 ดาน มี
ความแตกตางดันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนประชาชนท่ีมี รายไดโดย ภาพรวม และ ดานการมีสวน
รวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ดาน การมีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผล มี
ความแตกตางกันไปตามรายได อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานการมีสวนรวมในผลประโยชน ไมมี
ความแตกตางกันไปตาม รายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน กรณีศึกษา 

เทศบาลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้ึนเพื่อใชเปนขอมูลในการแกไขปญหาและสงเสริมกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชนใหมากยิ่งขึ้น 

2. ควรศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของประชาชนนอกเหนือจากปจจัยสวนบุคคล เชน 
ความรูเก่ียวกับการปกครองสวนทองถิ่น แรงจูงใจในการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน และจิตสาธารณะของ
ประชานในตําบลบางวัว เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาแนวทางในการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น 
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การบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากร โรงพยาบาลพระปกเกลา 
จังหวัดจันทบุรี 
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ผูวิจัย   สิริพร  สุดถนอม 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงษ  สุขสม 

ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากร โรงพยาบาล
พระปกเกลา จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความผูกพันตอองคกรของบุคลากรโรงพยาบาล
พระปกเกลา จังหวัดจันทบุรี 2) เพ่ือศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มี ผลตอความผูกพันกับองคกรของ
บุคลากรโรงพยาบาลพระปกเกลา จังหวัดจันทบุรี  จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ประชากรท่ีใชในการวิจัย
ครั้งนี้ ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ คือบุคลากรสายวิชาชีพตางๆ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระปกเกลา 
จังหวัดจันทบุรี จํานวน 2,254 คน เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาt-test,f-test 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารทรัพยากรมนุษยในการใหความสําคัญดานการสรรหาและการคัดเลือก 
พบวา สวนใหญใหความสําคัญในระดับปานกลางตอขอมูลการบริหารทรัพยากรมนุษยดานการสรรหาและการ
คัดเลือกในประเด็นระบบการสรรหาขององคกรทานทําใหดึงดูดผูมีความรูความสามารถสูง เขามาปฏิบัติงาน มี
คาเฉลี่ย 3.29 และมีคาเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.545 ดานขวัญและกําลังใจในประเด็นการฝกอบรมและพัฒนา
โดยการใหลงมือปฏิบัติจริง จะทําใหทานเขาใจข้ันตอนการทํางานไดดีขึ้น มีคาเฉลี่ย 3.66 และมีคาเฉลี่ยเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.634 ดานแรงจูงใจในประเด็นคาตอบแทนและสิทธิประโยชน สามารถกระตุนและสรางแรงจูงใจใน
การทํางานได มีคาเฉลี่ย 3.34 มีคาเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.210 ดานการลาออกในประเด็นถาทานคิดลาออก
ทานจะปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกตอง มีคาเฉล่ีย 3.85 มีคาเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.734 
 ผลการวิเคราะหความผูกพันตอองคกรของบุคลากรในการใหความคิดเห็นดานความรูสึก ในประเด็น
ทานมีความรูสึกวาทานพรอมที่จะใหความรวมมือตอองคกรโดยไมมีความเคลือบแคลงใจใดๆ มีคาเฉลี่ย 3.65 
และมีคาเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.564 ดานความตอเนื่องในประเด็นความแตกตางทางดานเงินเดือนไม
สามารถทําใหทานตัดสินใจเปล่ียนงานได มีคาเฉลี่ย 3.18 และมีคาเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.568 ดานบรรทัด
ฐานในประเด็นทานรูสึกมีความภาคภูมิใจในการเปนบุคลากรขององคกร มีคาเฉลี่ย 3.65 และมีคาเฉล่ียเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.550 
 
คําสําคัญ : ความรูสึก,ความตอเนื่อง,บรรทัดฐาน 
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Abstract 

Research on Human Resource Management Affecting Organizational 
Commitment of Personnel King Prajadhipok's Hospital Chantaburi province Objective             
1) To study organizational commitment of staff of King Prajadhipok's Hospital.              
2) To study the human resource management that affects the organizational commitment 
of the personnel of King Prajadhipok's Hospital. Chantaburi province Classified by 
personal status. The population used in this research. The research population is 
professionals. Working in King Prajadhipok's Hospital The instrument used to collect 
data was a questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. T-test, f-test

The analysis of human resource management data on the importance of recruiting 
and selection has found that most of the medium-level focus on human resources 
management information on recruitment and selection on the recruitment system of the 
organization. Attract people with high knowledge The average was 3.29 and the standard 
deviation was 0.545. The morale of the training and development issues was taken into 
account. This will allow you to understand the process better, with an average of 3.66 
and a standard deviation of 0.634. In terms of incentives on compensation and benefits. 
Motivation and motivation to work were average of 3.34, with a mean of standard 
deviation of 1.210 on resignation. If you resign, you will follow the correct rules with an 
average of 3.85. 0.734 

The results of organizational commitment analysis of personnel to provide 
feedback. On the issue, you feel that you are ready to cooperate with the organization, 
without any ambiguity, with an average of 3.65 and a standard deviation of 0.564. The 
salary can not make you decide to change the job is average 3.18 and the standard 
deviation of 0.568 standard. On the issue, you feel proud of being an employee of the 
organization has an average of 3.65 and average standard deviation. 0.550 

Keywords : Feeling, continuity, norm,
 

บทนํา 
 ในการบริหารองคกร มนุษยเปนทรัพยากรสําคัญที่จําเปน และตองใชทรัพยากรมนุษยจํานวนมากใน
หลากหลายหนาที่ เพราะทรัพยากรมนุษยจะเปนผูสรางสรรคงานบริการและเปนผูใหบริการดานสุขภาพที่เนน
คุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัยและคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงการจะไดมาซึ่งทรัพยากรมนุษยที่คุณภาพ การ
พัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษยใหทํางานใหกับองคกรอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและคงอยูกับ
องคกรตอไปจะตองมีกระบวนการบริหารทรัพยกรมนุษยที่มีมาตรฐาน 

ในยุคปจจุบัน การบริหารทรัพยากรมนุษยนั้น มิไดจํากัดขอบเขตอยูแคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ที่มีความรูความสามารถเขามาปฏิบัติงานในองคกรเทานั้น แตยิ่งไปกวานั้นส่ิงสําคัญที่จะตองดําเนินการควบคูกัน
ไป คือ การปลูกฝงหรือสรางจิตสํานึกใหบุคลากรภายในองคกรเกิดความพึงพอใจ ความผูกพัน ความซ่ือสัตย 
จงรักภักดีที่จะรวมมือและปฏิบัติงานใหกับองคกรตลอดไป โดยองคกรจะตองใสใจดูแลความกาวหนาในอาชีพ
การงานใหกับบุคลากร อันจะสงผลใหบุคลากรมีความมุงมั่นที่จะสรางชื่อเสียงและความสําเร็จใหกับองคกรโดย
ไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อยและความยากลําบาก แตการที่องคกรจะคาดหวังและมุงผลใหบุคลากรภายใน
องคกรปฏิบัติเชนนั้นได จําเปนอยางยิ่งที่องคกรจะตองอาศัยปจจัยตางๆ เปนแรงเสริมเพ่ือกระตุนและคอย
ผลักดันในบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกร (วิลาวรรณ รพีพิศาล,2549 : 261) เม่ือพนักงานมีความรูสึกผูกพัน
ตอองคกรก็จะสงผลทําใหเกิดแรงผลักดัน แรงจูงใจ และกระตุนใหบุคลากรพรอมที่จะอุทิศตนเพ่ือการปฏิบัติ
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หนาที่ของตนจนสุดความสามารถใหกับองคกร เพราะความรูสึกวาตนเองมีสวนรวมในการเปนเจาขององคกร
เชนเดียวกัน นอกจากนี้ความผูกพันตอองคกร ยังทําหนาที่ประสานและเปนตัวเชื่อมระหวางความตองการของ
บุคลากรขององคกรใหสอดคลองไปดวยกันกับเปาหมายขององคกรอีกดวย 

โรงพยาบาลพระปกเกลา เปนโรงพยาบาลศูนยขนาดใหญมีคานิยมขององคกรคือ “มุงประโยชนปวง
ประชา พัฒนาความรวมมือ ยึดถือคุณธรรม” ซึ่งบุคลากรนั้นเปนปจจัยสําคัญ ที่จะชวยสงเสริมการดําเนินงานให
บรรลุภารกิจตามความมุงหวังดังกลาว ซึ่งที่ผานมาโรงพยาบาลพระปกเกลา มีนโยบายดานการบริหารทรัพยากร
มนุษยที่ชัดเจน ในการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความชํานาญในวิชาชีพ รวมทั้งมีการสรางขวัญและ
กําลังใจโดยการใหรางวัลและประกาศคุณงามความดีแกผูปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละทุมเท และสรางชื่อเสียง
ใหกับองคกร แตเพราะสาเหตุใดบุคลากรจึงลาออกเปนเปอรเซ็นสูงข้ึน โดยเฉพาะการลาออกของบุคลากรที่ไม
แจงลวงหนา ทําใหมีผลกระทบตออัตรากําลังการใหบริการที่ไมเพียงพอตอภาระการใหบริการสุขภาพเปนอยาง
มาก ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวาบุคลากรของโรงพยาบาลพระปกเกลามีความผูกพันตอองคกรอยูใน
ระดับใดตลอดจนการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอความผูกพันกับองคกรมีปญหาใดที่จะตองไดรับการแกไข
ตอไป เพื่อจะไดนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข เพื่อสามารถดึงดูดคนดีและคนเกงไวไดและเปนปจจัยที่จะ
สนับสนุนการบริหารทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพมาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรมรับใชสังคมและประเทศชาติตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากร โรงพยาบาล
พระปกเกลา จังหวัดจันทบุรี ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคกรของบุคลากรโรงพยาบาลพระปกเกลา จังหวัดจันทบุรี 
 2. เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอความผูกพันกับองคกรของบุคลากรโรงพยาบาล
พระปกเกลา จังหวัดจันทบุรี 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของ

บุคลากร โรงพยาบาลพระปกเกลา จังหวัดจันทบุรี ผูวิจัยสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. ตําแหนงงาน 
6. เงินเดือน 
7. ระยะเวลาการปฏบิัติงาน 

 
 

ความผูกพันตอองคกรของเจาหนาที่ 
1. ดานความรูสึก 
2. ดานความตอเนื่อง 
3. ดานบรรทัดฐาน 

การบริหารทรัพยากรมนุษย 
1. การสรรหาและคัดเลือก 
2. ขวัญและกําลังใจ 
3. แรงจูงใจ 
4. การลาออก 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ ไดแกปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุระดับการศึกษาสถานภาพสมรถตําแหนง 
เงินเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน การบริหารทรัพยากรมนุษยการสรรหาและคัดเลือก,ขวัญและกําลังใจ ,การ
ลาออก 
 ตัวแปรตาม ไดแกความผูกพันตอองคกรของเจาหนาที่ ไดแกความรูสึกความตอเนื่องบรรทัดฐาน 
 

วิธีการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย คือบุคลากรสายวิชาชีพตางๆ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระปกเกลา จังหวัดจันทบุรี จํานวน 2,254 คน 
แบงตามตําแหนงดังนี้ 1.ขาราชการมีจํานวน 949 คน 2.ลูกจางประจํา มีจํานวน 173 คน 3.พนักงานราชการมี
จํานวน 57 คน 4.พนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีจํานวน 828 คน และ 5.ลูกจางชั่วคราวมีจํานวน 247 คนโดย
ใชสูตรการคํานวณของยามาเน (Yamane, 1973 : 125) 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1. บุคลากรโรงพยาบาลพระปกเกลาที่มีตําแหนงแตกตางกันจะมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน  
 2. การบริหารทรัพยากรมนุษยและขวัญและกําลงัใจในการปฏิบัติงานมีผลตอความผกูพันตอองคกรของ
บุคาลากร โรงพยาบาลพระปกเกลา จังหวัดจันทบุรี 
 3. การบริหารทรัพยากรมนุษยและการสรางแรงจูงใจมีผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากร 
โรงพยาบาลพระปกเกลา จังหวัดจันทบุรี 
 

อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากร โรงพยาบาล

พระปกเกลา จังหวัดจันทบุรี ดานความรูสึก ดานความตอเนื่อง และดานบรรทัดฐาน ผูวิจัยขอสรุปผลโดยรวม
และรายดานดังนี้ 
สรุปผลโดยรวม  

ผลการศึกษา พบวา การบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากร 
โรงพยาบาลพระปกเกลา จังหวัดจนัทบุรี ดานความรูสึก ดานความตอเนื่อง และดานบรรทัดฐาน โดยรวม อยูใน
ระดับมาก มีความผูกพันตอองคกร ทั้งนี้เพราะเกิดจากความภาคภูมิใจที่ไดอยูในองคกร องคกรเปรียบเหมือน
บาน สวัสดิการที่ดีทําใหภักดีตอองคกรไมคิดจะโยกยาย เงินเดือนเหมาะสม  
สรุปผลรายดาน 
 1. ในดานความรูสึก พบวา บุคลากรสายวิชาชีพตางๆ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระปกเกลา จังหวัด
จันทบุรี จํานวน 340 คน สวนใหญใหความคิดเห็นในระดับมากกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรดาน
ความรูสึก ประเด็นพรอมใหความรวมมือตอองคกรโดยไมมีความเคลือบแคลงใจใดๆ สอดคลองกับ ปาริชาติ 
บัวเปง (2554:บทคัดยอ)ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส 
ประเทศไทย จํากัด พบวาความพรอมใหความรวมมือตอองคกรโดยไมมีความเคลือบแคลงใจใดๆ อยูในระดับ
มาก ที่คาเฉล่ีย 3.44  
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 2. ในดานความตอเนื่อง พบวา บุคลากรสายวิชาชีพตางๆ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระปกเกลา 
จังหวัดจันทบุรี จํานวน 340 คน สวนใหญใหความคิดเห็นในระดับปานกลางกับความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรดานความตอเนื่อง ประเด็นความแตกตางดานเงินเดือนไมสามารถทําใหตัดสินใจลาออก  
 3. ในดานบรรทัดฐานพบวา บุคลากรสายวิชาชีพตางๆ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระปกเกลา จังหวัด
จันทบุรี จํานวน 340 คน สวนใหญใหความคิดเห็นในระดับมากกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรดาน
บรรทัดฐาน ประเด็นรูสึกมีความภาคภูมิใจในการเปนบุคลากรขององคกร ไมลาออกเพราะผูกพันกับองคกรและ
เพื่อรวมงาน  
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

1. ควรสรางทัศนคติในดานความรูสึกที่ดีใหไดกับบุคลากรคือทําใหบุคลากรภาคภูมิใจเปรียบเสมือน
เปนคนในครอบครัวของตนเอง และท่ีทํางานเปรียบเสมือนเปนบานของตัวเองที่ไดเขามาเปนสวนหนึ่งขององคกร 

2. ควรมีแนวทางและนโยบายในการรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหอยูกับองคกรไปนานๆ เพื่อเปน
ประโยชนกับองคกรและองคกรไดพัฒนายิ่งขึ้นไป 

3. ควรสรางระบบบรรทัดฐานทางสังคมเพ่ือใหบุคลากรมีความยินดีและพรอมที่จะตอบแทนเพื่อให
องคกรไดกาวหนาและประสบความสําเร็จ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการวิจัยซ้ําในเรื่องเดิมในรอบถัดไป เพ่ือเปนการตรวจสอบความผูกพันของพนักงาน ซ่ึง
ระยะเวลาอาจจะมีการกําหนดตามสมควร  

2. ควรมีการเพิ่มเครื่องมือการทําวิจัยใหมากข้ึน เชน การสัมภาษณพนักงาน การสังเกตการณ จัดทํา
กลองขอเสนอแนะ เพ่ือใหตรงใจกับความตองการของพนักงานมากท่ีสุด หรือควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให
ไดลการวิจัยที่ละเอียดขึ้น  
 3. ควรใหความสําคัญกับคําถามท่ีใชในการวิจัย ใหมีความคลอบคลุม ครบถวน และเปนประโยชน 
สามารถนํามาเปนขอมูลที่ใชในงานวิจัยไดจริง 
 4. ควรมีการศึกษาในเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลพระปกเกลา จังหวัด
จันทบุรี เพ่ือนํามาปรับปรุงใหบุคลากรอยูในองคกรดวยความภักดี 
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ปจจัยที่มีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  
 
Factors in effect per morale In the operating of personnel local governments 
sirindhorn district, ubon ratchathani province. 
 
ผูวิจัย    อรไท  สารีแผลง  

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัสพงษ  คลังกร 
   ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล ประชากรที่ใชใน
การวิจัย คือ บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 7 แหง รวมท้ังสิ้นจํานวน 438 คน กลุมตัวอยางผูตอบสอบถาม
จํานวน 209 คน จากการสุมตัวอยางจากประชากร โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากสูตร Yamane โดยการ
สุมตัวอยางดวยวิธีสุมอยางงาย เคร่ืองมือเปนแบบสอบถามมี 3 ตอน โดยคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของการ
ทดสอบแบบสอบถามทั้งชุดเปนคาแอลฟา .93 การวิ เคราะหขอมูลจะทําการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร 
คํานวณหาคาความถี ่คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t - test และคา F – test  
สรุปผลการวิจัยพบวา 
 1. ความคิดเห็นของบุคลากรตอปจจัยที่มีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก ( X = 4.28) 
เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดานความเติบโตในหนาที่การงาน ( X  = 4.46) สวนดานที่มี
คาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ดานความมั่นคงในการทํางาน ( X = 3.96)  
 2. การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําแนกตามเพศ พบวา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
จําแนกตามอายุ พบวา มีความแตกตางกันในดานสวัสดิการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนในดาน
อื่นๆไมแตกตางกัน จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา มีความแตกตางกันในดานคาตอบแทนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนในดานอื่นๆไมแตกตางกัน จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา ไมแตกตาง
กัน จําแนกตาม ตําแหนงงานปจจุบัน พบวา ไมแตกตางกัน  
 
คําสําคัญ : ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
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Abstract 
 This research has an objective. to study the factors affecting the morale of 
personnel of local administrative organizations in Sirindhorn District, Ubon Ratchathani 
Province. by personal information the population used in the research was Personnel of 
local administration 438 people 209 respondents. By sampling from the population. by 
specifying the sample size from the Yamane formula by random sampling the tool is a 
questionnaire with 3 episodes. The reliability of the whole questionnaire test is alpha .93. 
Data analysis is done by computer. Calculate frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, and F-test. 
Conclusions 
 1. Opinions of personnel per morale in the work of corporate personnel local 
administrative organization, Sirindhorn District, Ubon Ratchathani overall and 
individually, at a high level (= 4.28). When considering each aspect with the highest 
average. side growth on the job (= 4.46) the least average side. Is side work stability           
(= 3.96) there are different
 2. Comparison of opinion differences per morale in the work of corporate 
personnel Local Administrative organization, classified by sex, found that. overall and 
each aspect is no different. classified by age. In welfare Statistically significant at the 
0.05 level the other side. No difference classified by educational level, it was found that: 
there are differences in remuneration are statistically significant at the 0.05 level. the 
other side. no difference classified by time period in operation found that No difference 
classified by current job position found that no difference 

Key word : morale In the operating
 

บทนํา 
ประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบการปกครอง มาสูระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และยึดถือเปน
รูปแบบในการปกครองประเทศมาจนถึงปจจุบัน การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุขนั้น พระมหากษัตริยยังทรงมีฐานะเปนพระประมุขของประเทศและทรงใชอํานาจอธิปไตยในการปกครอง
ประเทศ คือ ทรงใชอํานาจนิติบัญญัติทางสถาบันรัฐสภา ทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี และทรงใช
อํานาจตุลาการทางศาล ประเทศไทยแบงการบริหารออกเปน 3 สวน คือ การบริหารราชการสวนกลางการ
บริหารราชการสวนภูมิภาคและการบริหารราชการสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนราชการสวน
ทองถิ่นท่ีไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนในทองถิ่นนั้น มีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการบริการสาธารณะตาม
กฎหมาย เพื่อประโยชนสุขของชุมชนในทองถิ่นนั้น ปจจุบันราชการสวนทองถิ่นมีอยู 5 รูปแบบ คือ 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งแตละ
รูปแบบนั้นก็จะมีลักษณะโครงสราง และการบริหารงานท่ีแตกตางกันออกไป องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 
เปนหนวยงานของรัฐที่มีความสําคัญมากท่ีสุดดานการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนและบทบาทนี้จะทวี
ความสําคัญมากยิ่งข้ึนเร่ือยๆ ในอนาคต กระบวนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการ
ดําเนินการอยางจริงจังมาต้ังแตการประกาศใชรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2540 ซ่ึงบัญญัติเรื่องการปกครองสวนทองถิ่น
ไวถึง 10 มาตรา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ยืนยันแนวคิดและหลักการกระจายอํานาจนี้ 
โดยมีบทบัญญัติที่ตองการเพิ่มพลังและสรางความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากข้ึนไปอีก มาตรา 
78 (3) ซ่ึงอยูในหมวดที่วาดวยแนวนโยบายแหงรัฐ บัญญัติใหรัฐตองกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวน
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ทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมใน
การดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นและระบบสาธารณูปการ ตลอดทั้ง
โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ องคการบริหารสวนตําบลคําเขื่อน
แกว เปนองคการหนึ่งที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีภารกิจ
มากมายที่จะตองดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีอยูในภาระหนาที่ความรับผิดชอบท่ีจะตองดําเนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงค ซึ่งการที่จะดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคนั้นจะตองอาศัยปจจัยอันสําคัญ ไดแก คน เงิน วัสดุ 
งบประมาณ และการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรมนุษยหรือคนในองคกร ซ่ึงมีปญหาในเรื่อง
อัตราการลาออกท่ีสูงข้ึน คุณภาพของงานหรือภารกิจที่ไดรับมาอบหมายจากผูบังคับบัญชาก็ไมคอยจะบรรลุ
วัตถุประสงคเทาที่ควรและมีมาตรฐาน นับไดวาเปนปญหาสําคัญของทุกองคกรที่จะตองเอาใจใสตอปญหานี้  จึง
เปนหนาท่ีอนัสําคัญของผูบริหารที่จะตองคํานึงวาจะทําอยางไรใหคนในองคกรมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
ไมคิดจะเปลี่ยนงานหรือลาออกไปทํางานท่ีใหม ผูบริหารจะตองมีเทคนิคสรางแรงจูงใจเพ่ือใหคนในองคกรมีขวัญ
และกําลังใจในการทํางานในการบริหารงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายประสบผลสําเร็จ และสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดนั้นผูวิจัยในฐานะที่เปนบุคลากรคนหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความสนใจท่ี
จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตพื้นที่ อําเภอ
สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือที่จะนําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาการบริหารองคกรให
สอดคลองกับสภาพการบริหารงานท่ีแทจริง นอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูลจากการศึกษาไปสูผูบริหารระดับสูง 
เพื่อใชประกอบการตัดสินใจการจัดระบบการวางแผนบริหารบุคคล กระบวนการเสริมแรงใหบุคคลในหนวยงาน 
และเปนแนวทางไปสูการบริหารงานในองคกรอ่ืน ๆ เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
นําไปสูการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิบัติ  เพื่อใหเกิดประโยชนที่ดีตอ
สวนรวมขององคกรตอไป 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางปรับปรุงแกไขการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับปจจัยที่มีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประมวลความคิด กําหนดเปนกรอบการวิจัย ดังนี้ 
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 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 
ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตของเนื้อหา  

การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาปจจัยที่มีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยศึกษาสภาพปจจัย 5 ดาน คือ 1. สวัสดิการ 2. คาตอบแทน 
3. ความหมั่นคงในการทํางาน 4. ความเติบโตในหนาท่ีการงาน 5. ผูบริหาร 
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ขาราชการสวนทองถิ่น และลูกจาง สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลและเทศบาลตําบล ในเขตพ้ืนที่อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 5 อบต. และ 2 เทศบาลตําบล 
รวมประชากรทั้งสิ้น 438 คน 

2.2 กลุมตัวอยางผูตอบสอบถามจํานวน 209 คน จากการสุมตัวอยางจากประชากร โดยกําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางตามการคํานวณจากสูตร Yamane ตามสัดสวนการสุมอยางงาย(Simple Random 
Sampling) 
3. ตัวแปรศึกษา 

ตัวแปรอิสระ แบงเปนขอมูลพื้นฐานสวนบคุคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาทํางาน และ
สถานะตําแหนงงาน 

ตําแปรตาม ไดแก ปจจัยที่มีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาทีของบุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 5 ดาน คือ ดานสวัสดิการ ดานคาตอบแทน ดานความมั่นคงใน
การทํางาน ดานความเติบโตในหนาท่ีการงาน ดานผูบังคับบัญชา 
  

 

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตัิหนาที่ของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ระยะเวลาทาํงาน 
5. ตําแหนงงานปจจุบนั 

ปจจัยที่มีผล 
1. สวัสดิการ 
2. คาตอบแทน 
3. ความมั่นคงในการทํางาน 
4. ความเติบโตในหนาที่การงาน 
5. ผูบริหาร และเพื่อนรวมงานใน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาทีของบุคลากรองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ขาราชการสวนทองถิ่น และลูกจาง ขององคการบริหารสวนตําบล
และเทศบาลตําบล อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 7 แหง รวมท้ังส้ินจํานวน 438 คน กลุมตัวอยางผูตอบ
สอบถามจํานวน 209 คน  
 

ตารางแสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ลําดับ รายชื่อ อบต.และเทศบาลตําบล ประชากร กลุมตัวอยาง 
1 องคการบริหารสวนตําบล คันไร 52 25 
2 องคการบริหารสวนตําบล คําเข่ือนแกว 60 29 
3 องคการบริหารสวนตําบล ชองเม็ก 64 30 
4 องคการบริหารสวนตําบล โนนกอ 50 24 
5 องคการบริหารสวนตําบล ฝางคํา 57 27 
6 เทศบาลตําบล ชองเม็ก 85 41 
7 เทศบาลตําบล นิคมสรางตนเองลําโดมนอย 70 33 

รวมประชากรและกลุมตัวอยาง 438 209 
 
เคร่ืองมือทีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางข้ึนเพื่อสอบถามระดับความ
คิดเห็นของบุคลากรปจจัยที่มีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามลักษณะสํารวจ
รายการ (checklist) ขอมูลเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระเวลาทํางาน ตําแหนงงานปจจุบัน  

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของบุคลากรปจจัยที่มีผลตอขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
5 ดาน คือ ดานสวัสดิการ ดานคาตอบแทน ดานความมั่นคงในการทํางาน ดานความเติบโตในหนาที่การงาน 
ดานผูบริหาร ดานละ 5 ขอ รวมขอคําถามทั้งหมด 30 ขอ เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ มาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิรท (Likert’s Scale)คือมากที่สุด มาก ปานกลาง          
นอย นอยที่สุด คือ ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1  
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และตําแหนงงานปจจุบัน ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชการสวนทองถิ่น 
และลูกจาง ขององคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลตําบล อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 7 แหง รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 438 คน กลุมตัวอยางผูตอบสอบถามจํานวน 209 คน โดยการสุมตัวอยางดวยวิธีสุมอยางงาย 
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมี 3 ตอน โดยคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของการทดสอบแบบสอบถามทั้งชุด
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เปนคาแอลฟา .93 ในการวิเคราะหขอมูลจะทําการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร คํานวณหาคาความถี่ คารอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา t - test และคา F – test  
 

อภิปรายผล 
 1. ความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มี
คาเฉล่ียสูงสุด ดานความเติบโตในหนาที่การ สอดคลองกับงานวิจัยของ ปณต สิงหสุขโรจน (2554 : บทคัดยอ) 
การวิจัยเร่ือง “ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.ทาชาง จังหวัดจันทบุรี” มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศกึษาระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต. ทาชาง จังหวัดจันทบุรี เพ่ือเปรียบเทียบขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต. ทาชาง จังหวัดจันทบุรี โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนงงาน ประสบการณทํางานและรายได โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร คือ พนักงานใน
องคการบริหารสวนตําบลทาชาง จังหวัดลพบุรี จํานวน 76 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึ กษา
จํานวนท้ังสิ้น 76 ชุด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนงงาน ประสบการณทํางานและรายได ผูวิจัยใชสถิติคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ 
(Percentage) สวนการศึกษาระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต. ทาชาง จังหวัด
จันทบุรี ใชสถิติรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย  )(μ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  )(� และเปรียบเทียบขวัญ

และกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต. ทาชาง จังหวัดจันทบุรีในดานตาง ๆ จําแนกตามตัวแปรอิสระ 
วิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ย (Compare Means) 

ผลการศึกษา พบวา ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต. ทาชาง จังหวัดจันทบุรี ใน
ภาพรวมดานตาง ๆ พบวา พนักงาน อบต. ทาชาง จังหวัดจันทบุรี มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก พนักงาน อบต. ทาชาง จังหวัดจันทบุรี มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม 
ดานตาง ๆ อันดับแรก คือ ดานความมั่นคงในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานโอกาส
ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน, และอันดับสุดทาย ดานความเพียงพอของ
รายไดตามลําดับ และการเปรียบเทียบในดานตาง ๆ โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน 
ประสบการณทํางาน และรายได พบวา พนักงาน อบต. ทาชาง จังหวัดจันทบุรี ที่มีเพศตางกัน มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังน้ี 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยปจจัยที่มีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยจูงใจท่ีจะนําไปสู
การพัฒนาตนเอง ดังตอไปนี้ 

 1. ผูบริหารควรใหโอกาสเจาหนาท่ีในการทํางานเพื่อสรางการยอบรับของเจาหนาที่ 
 2. ควรมีการเพ่ิมอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจของงานในแตละสวนงาน 
 3. ควรมีการมอบหมายความรับผิดชอบของงานอยางเหมาะสมกับตําแหนง สายงาน ชัดเจน 
 4. ควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหเจาหนาที่ ไดศึกษาตอที่สูงขึ้น และมีความยุติธรรมในการ 

ไดรับความกาวหนา 
 5. ควรมีการกําหนดเงินเดือนใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน กําหนดเงินเดือนใหเหมาะสม
กับภาระหนาที่ของงาน และความสามารถของบุคคล และ ควรมีการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เชน เพิ่ม
สวัสดิการ โบนัส 
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 6. ควรมีนโยบายในการบริหารที่ชัดเจน ใหทุกคนมีสวนรวม มีการประชาสัมพันธ สื่อสารใหเจาหนาที่
ไดรับรูทุกคนและถือปฏิบัติ 
 7. ผูบริหารควรมีการจัดกิจกรรม หรือโครงการ เพ่ือสรางความสัมพันธในหนวยงานเปนประจํา 
 8. ผูบังคับบัญชาควรใหความสําคัญกับปญหาท่ีกระทบตอการทํางาน ควรมีการบริหารงานแบบ
ประชาธิปไตยมีความยุติธรรม เทาเทียมกัน ในการบังคับบัญชา และผูบังคับบัญชาควรมีการสื่อสาร ภายในสาย
งานใหมากข้ึน 
  

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 
 1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบอ่ืนๆ ดวย เชน เทศบาล หรือองคการบริหารสวนจังหวัด 
 2. ในการวิจัยครั้งนี้ในสวนของการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้น เปน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของตัวเอง ซ่ึงอาจจะทําใหขอมูล ท่ีไดมาขาดความถูกตองและความสมบูรณ 
เนื่องจากการประเมินตนเองจะทําใหผูตอบใหขอมูลในลักษณะเชิงบวกมากกวาเชิงลบ ดังนั้น เพื่อใหไดขอมูลที่
ถูกตอง และมีความสมบูรณ จึงควรใหผูบังคับบัญชาประเมินการปฏิบัติงานของแตละคนประกอบดวยหรือใหผูมี
สวนไดเสียโดยเฉพาะประชาชนผูมารับบริการเปนผูรวมประเมินดวย 
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้ เปนวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการพัฒนาบุคลากรของ

องคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก 
และเพื่อศึกษาการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก ไดแก ดานสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประชากรท่ีใชในการศึกษา
คร้ังนี้ ไดแก ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง 
พนักงานจางเหมาบริการ (ทํางานสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก) และประชาชนผูมาใชบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก (ในระหวางเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2560 รวมระยะเวลา 90 วัน)           
โดยวิธีการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane จากประชากร 3,083 คน (ขอมูลเดือนกรกฎาคม 2560) 
จึงไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 343 คน โดยเลือกการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก คาความถี่ รอยละ 
คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ t – test และคา One – Way ANOVA 
สําหรับทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระ วามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ซึ่งกําหนดไวที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบวา 

 1. สภาพปญหาที่มีผลกระทบตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก 
พบประเด็นปญหาดังนี้ ปญหาความสามัคคีในบุคลากร ปญหาการไมรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ปญหาจาก
ผูบริหาร ปญหาความขัดแยงทางการเมือง ปญหาสภาพเศรษฐกิจ ปญหาจํานวนบุคลากรไมเพียงพอ ตามลําดับ 
 2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก อําเภอบางคลา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบวา ควรมีความรวมมือกัน สามัคคีกันภายในองคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก ควรจัดฝกอบรม
การทํางานรวมกัน ควรมีการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร ควรเปดรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร ควรจัดใหมี
การศึกษาดูงานองคการบริหารสวนตําบลอื่นท่ีประสบความสําเร็จ ตามลําดับ 

 3. การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก ไดแก ดานสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พบวา ในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบระดับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก 
โดยจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน พบวา ขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางกัน  
มีการพัฒนาศักยภาพในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา        
ที่แตกตางกัน  

 
คําสําคัญ : การพัฒนาศักยภาพ,บุคลากร,องคการบริหารสวนตําบล 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



  
ABSTRACT 

This research was qauntitive research with the purposes were to analyze the 
problems of developing human resources within Saochangok Subdistrict Administrative 
Organization, To find a solution that leads to improvement of the human resources, and
To study the development further such as work environment, facilities and personal 
development. The sample consisted from Saochangok Subdistrict Administrative 
Organization’s such as the executives, Member of the Subdistrict Administrative 
Organization council, employee and service users (August - October 2017 total 90 days).
The research populations determined by the Taro Yamane’s sample size method were the 
343 from 3,083 local people in the area (July 2017). A questionnaire was applied as a 
research instrument for data collection divided. The methodology used the data analysis 
performed by a computer program for social science research and following statistics 
such as frequency, percentage, means, standard deviation median and standard deviation 
for testing and comparing the data by the factors. To compare the differences between 
variables, the t-test and One - Way ANOVA were operated. Were significantly different 
at level 0.05.
The results of the study were found as follows: 

1. the problems that affect the development of human resource are as followed: 
organizational harmony, the close-mindness, administrative problem from the executives, 
political conflict, economic problems, the insufficient amount of human resources, 
insubordination, problem caused by educational levels, and issues on the budget for 
educational support respectively.

2. The guidelines for resolving problem found that, firstly, the unity of 
organization is necessary to solve the problem by providing cooperation within the 
organization. The most important quality of human resource development is to be more 
open-minded with employees, and should consider the training programs to observe 
another successful subdistrict organization. 

3. The personnel development of Saochangok Subdistrict Administrative 
Organization such as the working environment, work facilities, human Resources 
Development found that the level of human resource development of Saochangok
Subdistrict Administrative Organization Bangkla,Chacheongsao is at moderate level,the 
variances between ages, marital status, education level, occupation and income 

Keywords : potential development, personnel, subdistrict administrative organization
 

บทนํา 
 ทรัพยากรบุคคล ถือเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาองคกร เนื่องจากบุคลากรเปนปจจัยที่สําคัญใน
การชี้ขาดความสําเร็จในการทํางานทุกองคกร ดังนั้น การพัฒนาบุคลากร จึงเปนกลไกสําคัญขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักขององคกรใหเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อกาวไปสูสังคมแหงการเรียนรู และ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนที่ตองพัฒนาใหบุคลากรไดมีความรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ทางดานสังคมและดานเทคโนโลยี ซึ่งจะสงผลตอการเติบโตขององคกร ในการ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากร จําเปนตองอาศัยปจจัยตางๆ ขององคกรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาให
ไดมากที่สุด  
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 องคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญใน
การใหการสนับสนุน สงเสริม และพัฒนาบุคคลากรอยางมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีแนวทางหลักในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับนโยบาย เพ่ือนํามาใชในการจัด ทําขอตกลงการปฏิบัติงาน 
(Performance Agreement) และเปนเครื่องมือสําคัญในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ
บริหารสวนตําบล ส่ิงที่สําคัญที่สุด คือ สามารถนํามาใชในการบริหารงานบุคคลกับการปฏิบัติงานงานราชการได
อยางมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาบุคลากรนั้น ทางหนวยงานหลักอยางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมี
นโยบายและใหความสําคัญตอการพัฒนาขีดความรู ความสามารถในสายงานแตเพียงเทานั้น แตยังรวมถึงการ
สงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาตามตําแหนงหรือในสายงานท่ีครองอยูดวย ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบล
สาวชะโงก อําเภอ บางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใตการกํากับดูแล สงเสริมและสนับสนุนของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ประกอบกับเปนสวนหนึ่งของภาครัฐที่มีความใกลชิดกับประชาชนในทองถิ่นมากท่ีสุด และ
เพื่อใหการบริหารจัดการงานบริการเพ่ือตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานใหกับประชาชนใหไดรับความพึง
พอใจ จึงมีความมุงมั่นในการพัฒนาทองถิ่นใหมีความเจริญกาวหนาในทุกๆ ดาน และใหความสําคัญมุงเนนใน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกอนเปนอันดับแรก และเมื่อไดบุคลากรที่มี
คุณภาพแลว จะสงผลใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานราชการไดอยางบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
องคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงกท่ีไดกําหนดตามหลักนโยบายไดอยางคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
พัฒนาทองถิ่น และประเทศตอไป  
 ผูวิจัยในฐานะเปนบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก อําเภอบางคลา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีความสนใจที่จะศึกษา เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก 
อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา” เพราะเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก ยังขาดความชัดเจนใน
เรื่องของการพัฒนาบุคลากร กลาวคือ มีการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล แตไมไดนํามาใชใหเกิด
ประโยชน ซึ่งผูวิจัยหวังวาจะนําผลของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปเปนขอเสนอแนะหรือปรับปรุงแนวทางการ
ปฏิบัติราชการ เพ่ือใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอผูบริหารและหัวหนาสวนราชการในสั งกัด ภายใตการพัฒนา
บุคลากรใหมีคุณภาพในการปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับปญหาความตองการของบุคลากร
และหนวยงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาบุคลากรที่ตองการตอไป 
  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและปญหาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล สาว

ชะโงก อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก อําเภอบางคลา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. เพื่อศึกษาการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก ไดแก ดานสภาพแวดลอม

ในการทํางาน ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก อําเภอบางคลา  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชวิธีแบบสอบถามความคิดเห็น ตามแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เก่ียวของ ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ขาราชการ 
ลูกจางประจํา พนักงานจาง พนักงานจางเหมาบริการ (ทํางานสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก) และ
ประชาชนผูมาใชบริการขององคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก ในระหวางเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2560 รวม
ระยะเวลา 90 วัน ซึ่งประชากรที่ใชในการศึกษา จํานวน 3,083 คน (ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2560) ใชวิธีการ
คํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane จากประชากร 3,080 คน เม่ือคํานวณแลวไดขนาดของกลุม
ตัวอยางสําหรับการศึกษา จํานวน 343 คน โดยเลือกการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
2. เคร่ืองมือที่ใชในในการวิจัย  
  เคร่ืองมือที่ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น (Questionnaire) แบง
ออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ  

ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก อําเภอบาง
คลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเปนคําถามปลายปด โดยใชการวัดระดับขอมูลประเภทมาตราชวง โดยคําถามวัด
ระดับการพัฒนา ซ่ึงมีระดับการพัฒนาตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

 5 หมายถึง ระดับการพัฒนามากท่ีสุด 
 4 หมายถึง ระดับการพัฒนามาก  
 3 หมายถึง ระดับการพัฒนาปานกลาง 
 2 หมายถึง ระดับการพัฒนานอย  

1 หมายถึง ระดับการพัฒนานอยที่สุด 
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open ended 

Question) ท่ีเปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ โดยใชการวัดขอมูลแบบจัด
เรียงลําดับ โดยสรุปมาเปนขอๆ ตอไป 

 

สถานภาพสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดตอเดือน 

การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลสาวชะโงกอําเภอบางคลา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
- ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน 
- ดานการพฒันาศักยภาพของบคุลากร 
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
 1. ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางที่จะทําการวิจัย คือ ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลสาวชะโงก ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง พนักงานจางเหมาบริการ (ทํางานสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก) และประชาชนผูมาใชบริการขององคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก (ใน
ระหวางเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2560 รวมระยะเวลา 90 วัน) จํานวน 343 คน หลังจากน้ันผูวิจัยจะทําการเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามคืนทั้งหมด จํานวน 343 คน คนละ 1 ชุดคิดเปนรอยละ 100  
 2. นําแบบสอบถามท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป 
4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. ขอมูลสวนบุคลของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check List) ประกอบดวย 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน วิเคราะหขอมูล โดยใชการแจกแจงคาความถี่ 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) 

2. ขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก อําเภอ บาง
คลา จังหวัดฉะเชิงเทรา แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วิเคราะหขอมูล โดยใชคาเฉล่ีย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  

3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอมูลสวนบุคคลกับการพัฒนาบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลสาวชะโงก อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t – test ใช
สําหรับเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระท่ี 2 กลุม คือ เพศ  

4. คา One – Way ANOVA ใชสําหรับทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร
อิสระ ซึ่งจําแนกออกเปน 2 กลุมขึ้นไป ไดแก อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน สําหรับ 
คานัยสําคัญทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหครั้งนี้ กําหนดไวที่ระดับ .05 

5. วิเคราะหการตอบคําถามปลายเปด (Open ended Question) โดยใชการวัดขอมูลแบบจัด
เรียงลําดับจากผูตอบแบบสอบถาม โดยสรุปมาเปนขอๆ ตามลําดับ  
การอภิปรายผล ใชเกณฑคาเฉลี่ยในการแปลผล สามารถใชสูตรความกวางของอัตรภาคชั้น  
 

ความกวางของอัตราภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
 

    ระดับชั้น 
   =  5 – 0 

   5  
     =  0.80  
จะไดเปนคะแนนเฉลี่ย 
 1.00 - 1.80 = ระดับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนอยที่สุด 
 1.81 - 2.60 = ระดับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนอย 
  2.61 - 3.40 = ระดับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปานกลาง 

  3.41 - 4.20 = ระดับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมาก 
  4.21 - 5.00 = ระดับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมากที่สุด 
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ผลการวิจัย 
การวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก อําเภอบางคลา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 
 1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามสวนมาก เปนเพศหญิง มีจํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 
51.3 และเพศชาย จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 48.7 ซ่ึงมีอายุ 31–40 ป จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 
30.6 รองลงมามีอายุตั้งแต 51 ปขึ้นไป มีจํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 28 สวนนอยที่สุดมีอายุไมเกิน 30 ป มี
จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 18.1 สวนใหญ มีสถานภาพสมรส มีจํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 49.35 สวน
สถานภาพหยารางนอยที่สุด จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.18 และมีการศึกษาระดับ ประถมศึกษา/ต่ํากวา/
ไมไดเรียน มีจํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 29.2 รองลงมา คือ ปริญญาตร ีมีจํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 21.3 
สวนนอยที่สุดระดับสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.5 โดยสวนใหญ ประกอบอาชีพลูกจาง/
พนักงานจาง/พนักงานบริษัท มีจํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 34.7 รองลงมา คือ คาขาย/เจาของกิจการ/ธุรกิจ
สวนตัว จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 21.6 สวนนอยที่สุดขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 40 คน คิด
เปนรอยละ 11.7 ซ่ึงมีรายไดไมเกิน 10,000 บาท จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 41.1 รองลงมา มีรายไดระหวาง 
10,001–20,000 บาท จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 38.8 และมีรายไดระหวาง 20,001–30,000 บาท จํานวน 
42 คน คิดเปนรอยละ 12.2 สวนอันดับสุดทายมีรายได 30,001 บาทข้ึนไป จํานวน 27คน คิดเปนรอยละ 7.9 
ประกอบกับ ผูตอบแบบสอบถาม ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหาที่มีผลกระทบตอการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก พบประเด็นปญหา โดยเรียงลําดบัจากปญหาท่ีพบมากไปหานอย
ที่สุด ดังนี้ ปญหาความสามัคคีในบุคลากร ปญหาการไมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ปญหาจากผูบริหาร 
ปญหาความขัดแยงทางการเมือง ปญหาสภาพเศรษฐกิจ ปญหาจํานวนบุคลากรไมเพียงพอ ปญหาการไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งผูบังคับบัญชา ปญหาระดับการศึกษาของบุคลากร ปญหางบประมาณสงเสริมการศึกษา ตามลําดับ 
 2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก อําเภอบางคลา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซึ่งผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นไววา ควรมีความรวมมือกัน รักสามัคคีกันภายในองคการ
บริหารสวนตําบลสาวชะโงก ควรจัดฝกอบรมการทํางานรวมกัน ควรมีการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร ควรเปดรับ
ฟงความคิดเห็นของบุคลากร ควรจัดใหมีการศึกษาดูงานองคการบริหารสวนตําบลอื่นที่ประสบความสําเร็จ   
ควรมอบทุนการศึกษาใหบุคลากรในการศึกษาตอควรนําหลักธรรมเขามาชวยในการพัฒนา ควรใหผูบังคับบัญชา
แนะนําและใหคําปรึกษาตอบุคลากร ตามลําดับ    
 3. การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก ไดแก ดานสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พบวา โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.36, S.D. = .600) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดาน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร อยูในระดับมาก ( X = 3.57, S.D. = .903) ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ทํางาน อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.37, S.D. = .614) และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน อยูในระดับปาน
กลาง ( X = 3.14, S.D. = .601) ตามลําดับ 
    3.1) ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.14, S.D. = .601) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก อาคารสถานท่ี อบต.            
มีเพียงพอสําหรับการใหบริการและทํางาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.60, S.D. = .814) อาคารสถาน
ที่ตั้ง อบต.จัดเปนสัดเปนสวนมีระเบียบ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.56, S.D. = .803) และมีตูรับฟงความ
คิดเห็น,มีชองทางแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.45, S.D. = .987) 
ตามลําดับ สวนขอที่เปนอันดับสุดทาย ไดแก สถานท่ีสําหรับใหเจาหนาที่และผูรับบริการไดพักผอนเพ่ือผอน
คลายหรือรักษาพยาบาล (หองพยาบาล) มีเพียงพอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย ( X = 2.30, S.D. = 1.048) 
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    3.2) ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.37, 
S.D. = .614) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก สถานท่ีตั้ง อบต. 
สะดวกในการเดินทางมาติดตอรับบริการหรือมาทํางาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.99, S.D. = .938) 
การตกแตงจัดสถานที่ใน อบต. มีความเปนระเบียบ สะดวกตอผูรับบริการและเจาหนาที่ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก ( X = 3.90, S.D. = .934) และคุณภาพและความทันสมัยในเทคโนโลยีของวัสดุ อุปกรณ ที่ใหบริการและ
สําหรับใชทํางาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.70, S.D. = .973) ตามลําดับ สวนขอที่เปนอันดับสุดทาย 
ไดแก ตูยาสามัญและยารักษาโรค รวมถึงวัสดุ อุปกรณในการปองกันภัยเบื้องตน มีเพียงพอ อยางถูกตอง 
เหมาะสม ครบถวน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.56, S.D. = 1.120) 
    3.3) ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.57, S.D. = .903) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก 
เปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน ( X = 3.73, S.D. = 1.048) หนวยงานมีการสงเสริม
และสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนางานของตนเอง ( X = 3.68, S.D. = 1.080) และการอบรม สัมมนา และประชุม
เชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรที่เก่ียวของกับงานท่ีปฏิบัติ ( X = 3.60, S.D. = .977) ตามลําดับ สวนขอที่เปนอันดับ
สุดทาย ไดแก การจัดทัศนศึกษาและดูงานท้ังในและตางประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู ( X = 3.41, S.D. = 1.097) 
 4. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอมูลสวนบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ความแปรปรวนระหวาง เพศ
อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได กับระดับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล 
สาวชะโงก อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายดาน พบวา มีการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก โดยรวมแตกตางกัน จึงเปนการยอมรับสมมติฐานของการวิจัย  
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก อําเภอบางคลา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา อภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
รายไดของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนมากเปนเพศหญิง สวนใหญ มีอายุ 31–40 ป มีสถานภาพสมรส มี
การศึกษาระดับ ประถมศึกษา/ต่ํากวา/ไมไดเรียน สวนใหญมีอาชีพลูกจาง/พนักงานจาง/พนักงานบริษัท มี
รายไดไมเกิน 10,000 บาท และสภาพปญหาท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลสาวชะโงก พบประเด็นปญหาดังนี้ ปญหาความสามัคคีในบุคลากร ปญหาการไมรับฟงความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน ปญหาจากผูบริหาร ปญหาความขัดแยงทางการเมือง ปญหาสภาพเศรษฐกิจ ปญหาจํานวนบุคลากร
ไมเพียงพอ ปญหาการไมปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชา ปญหาระดับการศึกษาของบุคลากร ปญหางบประมาณ
สงเสริมการศึกษา ตามลําดับ  
 2. แนวทางหรือวิธีใดที่จะชวยพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก พบวา 
ควรมีความรวมมือกัน สามัคคีกันภายในองคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก ควรจัดฝกอบรมการทํางานรวมกัน 
ควรมีการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร ควรเปดรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร ควรจัดใหมีการศึกษาดูงานองคการ
บริหารสวนตําบลอ่ืนที่ประสบความสําเร็จ ควรมอบทุนการศึกษาใหบุคลากรในการศึกษาตอ ควรนําหลักธรรม
เขามาชวยใน การพัฒนา ควรใหผูบังคับบัญชาแนะนําและใหคําปรึกษาตอบุคลากร ตามลําดับ การใหองคการ
บริหารสวนตําบลสาวชะโงกพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชน พบวา ควรเปดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ควรมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอประชาชน บุคลากรควร
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ปรับปรุงการทํางาน ควรเพ่ิมจํานวนบุคลากร ควรใหบุคลากรไดรับการศึกษาที่สูงขึ้นตรงตามตําแหนง ควร
ประชาสัมพันธการทํางานของบุคลากร ควรลงพื้นท่ีสอบถามความตองการของประชาชน ตามลําดับ 
 3. การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน ดานการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร พบวา 
   3.1 ระดับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก อําเภอบาง
คลา จังหวัดฉะเชิงเทรา แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานสิ่ งอํานวยความ
สะดวกในการทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อยู ในระดับมาก เนื่องมากจาก
องคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงกมีการเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน และมีการ
สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนางานของตน และมีการอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการตาม
หลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ สําหรับดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน อยูในระดับปานกลาง 
องคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก มีสถานที่ตั้ง อบต.สะดวกในการเดินทางมาติดตอรับบริการหรือมาทํางาน 
และมีการตกแตงจัดสถานท่ีใน อบต. มีความเปนระเบียบเรียบรอย สะดวกตอผูรับบริการและเจาหนาที่ แตควร
จะปรับปรุงใหมีตูยาสามัญและยารักษาโรค รวมถึงวัสดุ อุปกรณในการปองกันภัยเบื้องตน และดานสภาพ 
แวดลอมในการทํางาน อยูในระดับปานกลาง องคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก มีอาคารสถานท่ี อบต.          
มีเพียงพอสําหรับการใหบริการและทํางาน แตก็ควรปรับปรุงสถานที่สําหรับใหเจาหนาที่และผูรับบริ การได
พักผอนเพื่อผอนคลายหรือใหมีหองรักษาพยาบาล (หองพยาบาล) และสถานที่สําหรับเพิ่มเติมความรูแก
เจาหนาที่และผูมารับบริการ สามารถหาขอมูล ศึกษาหาความรู มาใชคอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ต ที่อาน
หนังสือพิมพ แผนพับ สิ่งพิมพ วารสาร รวมถึงคูมือและเอกสารใหความรูตางๆ โดยภาพรวมทั้ง 3 ดาน อยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับธรากร เหล็กกลา (2544) ไดวิจัยเรื่อง ศึกษาความตองการการพัฒนาบุคลากร
ของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พบวา ความตองการการพัฒนาบุคลากรของพนักงาน
ครูโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมและรายองคประกอบอยูในระดับปานกลาง ซึ่ง
ขัดแยงกับงานวิจัยของสุพัชลี ธนาภรณ (2553) ไดศึกษาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลในเขตอําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง พบวา มีความตองการพัฒนามากที่สุด คือ สงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรไดรับการศึกษาตอในหลักสูตรวิชาตามสายงาน เพ่ือพัฒนาความรูและนํามาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 
เวทีเสวนา หรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรไดมีการฝกฝนและปฏิบัติจริงเพื่อเสริมทักษะ  
  3.2 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอมูลสวนบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ความแปรปรวนระหวางอายุ 
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได กับระดับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล         
สาวชะโงก อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ทุกดานมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05          
จึงเปนการยอมรับสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งสอดคลองกับพรพิมล พฤกษประมูล (2544) ไดศึกษาเร่ือง บทบาท
ของผูบริหารและคณาจารยในการพัฒนาบุคลากร ผลการศึกษา พบวา การเปรียบเทียบความเห็นของผูบริหาร
และคณาจารยเกี่ยวกับปญหาในการพัฒนาบคุลากรดานกระบวนการพัฒนาบุคลากรและดานกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากร พบวา สวนใหญมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษา
งานวิจัยของ ทรงศักดิ์ ทิออน (2551) ที่ไดศึกษา การศึกษาปญหาและความตองการดานการพัฒนาบุคลากรของ
องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบปญหาดานการพัฒนาบุคลากรของ
องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ ตามประเภทบุคลากร ในทุกดาน โดยภาพรวมมีระดับปญหาไมแตกตางกัน 
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และการเปรียบเทียบความตองการดานการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ ตามประเภท
บุคลากร ในทุกดาน โดยภาพรวมมีระดับความตองการไมแตกตางกัน  
  

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.1 ควรสรางกิจกรรมท่ีทําใหเกิดความรวมมือกัน สามัคคีกันภายในองคการบริหารสวนตําบล สาว
ชะโงก จัดฝกอบรมการทํางานรวมกันอยางมีความสุข 
 1.2 ควรมีการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร ควรมีชองทางรับสําหรับบุคลากรและประชาชน ไดรวมแสดง
ความคิดเห็น จัดใหมีการศึกษาดูงานองคการบริหารสวนตําบลอื่นท่ีประสบความสําเร็จ 
 1.3 ควรมีการสํารวจความตองการ และความสนใจกอน การดําเนินการพัฒนา ควรกําหนดแผนการ
พัฒนาบุคลากรไวในแผนปฏิบัติการประจําปทุกป  หนวยงานตนสังกัดควรใหความสําคัญในโครงการพัฒนา
บุคลากรกอนโครงการอ่ืนๆ 
2. ขอเสนอแนะการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1 ควรวิจัยเปรียบเทียบระหวางองคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงกกับองคการบริหารสวนตําบลอ่ืน 
เพื่อหาจุดเดนในการพัฒนาบุคลากรที่จะนําไปใช ประโยชนตอไป  
 2.2 ควรวิจัยเพื่อหารูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับองคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก ใน
รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 2.3 ควรวิจัยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพิ่มเติมในดานอื่นๆ มากข้ึน ที่สอดคลองกับหนวยงาน 
จะเปนประโยชนตอหนวยงานมากย่ิงขึ้น ในการนําขอมูลไปใชเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคการบริหาร
สวนตําบลสาวชะโงกตอไป 
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มาตรการควบคุมการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
THE CONTROL MEASURES OF USING POWER OF LOCAL GOVERNMENT 
 
ผูวิจัย       ณัฐวัฒน  สิริพรวุฒิ 
      สาขาวิชา นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา    ดร.ศิริพงษ  โสภา  
      ภาควิชา นิติศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยเรื่องปญหามาตรการควบคุมการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมายของมาตรการควบคุม 
การใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทย วามีปญหาอยางไร ควรแกไขอยางไร เพื่อ

ศึกษาวิเคราะหและเปรียบเทียบขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับมาตรการควบคุมการใชอํานาจขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นของตางประเทศวาเหมือนหรือแตกตางกับไทยกันอยางไร เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับมาตรการควบคุมการใชอํานาจของไทยวา พระราชบัญญัติ ฉบับปนจุบัน มีความเหมาะสมหรือ”
หรือไม  

ใชวิธีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยนํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร ไทย ฉบับปนจุบัน           
พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอ่ืน ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และงานวิจัย วิทยานิพนธ บทความ
และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

จากการศึกษาพบวา มาตรการควบคุมการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปจจุบัน ตามที่
กระทรวงมหาดไทยมีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยว พบวา การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนมาก ยัง
ไมสอดคลองกับ ระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจ
จากสวนกลางลงสูทองถิ่น จึงสงผลกระทบตอหลักความเปนอิสระ อาจทําใหการบริหารจัดการองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไมสอดคลองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ จึงควรแกไขปรับปรุงระเบียบบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และเนนการมีสวนรวมของชุมชน ใหเขมแข็งยิ่งขึ้น 

 
คําสําคัญ : มาตรการควบคุม การใชอํานาจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
ABSTRACT 

This research study focuses on problems of control measurements in using power 
at local government with the objectives of the study were 1) how real problems occur and 
problems from regulations as well as solutions related to the power at local government 
in Thailand. 2) To analyze and compare regulations related to control measurements in 
using power at local government in foreign countries and in Thailand. 3) To study laws 
and regulations related to control measurement in power whether present legislation is 
appropriate or not. This research was qualitative research by using the Constitution by 
the Kingdom of Thailand in the year 2017, from Ministry of Interior related to roles and 
responsibilities of local government from municipal legislation in the year 1953, plan and 
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process of decentralization of local government legislation in the year 1999, as well as 
combining other regulations related to local government, researches, thesis, and other 
paper related. 

From the study, the results showed that control measurement in using power at 
local government according to Ministry of Interior at the moment explained that general 
management in local government mostly were not related to the government’s 

decentralization principles which focus on decentralizing from central to local which was 
quite independent in managing. Therefore, this caused general management in local 
government was not related to the constitution of Kingdom of Thailand. So, local 
government should consider modifying their management at local government as well as 
increasing community’s participation.

Keywords : Control Measurement, Using Power, Local Government
 

บทนํา 
องคกรกรปกครองทองถ่ิน เปนระบบการปกครองที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอํานาจ

ทางการปกครองของรัฐ ที่รัฐบาลกลางใหอํานาจ หรือกระจายอํานาจไปใหหนวยการปกครองทองถิ่น เพื่อเปด
โอกาสใหประชาชนในทองถิ่นไดมีอํานาจในการปกครองรวมกันทั้งหมดหรือ เพียงบางสวน มีการเลือกตั้งโดย
อิสระเพื่อเลือกผูที่มีหนาที่บริหารการปกครองทองถ่ินมีอํานาจอิสระพรอมความรับผิดชอบซ่ึงตนสามารถที่จะ
ใชไดโดยปราศจากการควบคุมของหนวยการบริหารราชการสวนกลางหรือภูมิภาค เกิดขึ้นจากการกระจาย
อํานาจจากสวนกลางใหมาทําหนาที่เพื่อใหบริการแกประชาชนในพ้ืนที่นั้นอยางทั่วถึง รวดเร็วและตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนไดอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งถือไดวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีความเปนอิสระ
จากรัฐท่ีจะเขามาแทรกแซงกิจการภายในเพราะเปนการระบุไวในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการปกครองตนเองพรอมกันนั้น ยังมีภาระหนาที่อีกมากมายในการพัฒนาแกปญหาความ
เดือนรอน และความเปนอยูดีกินดีของประชาชนอีกดวย 

จากทิศทางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในมาตรา 249 ไดบัญญัติไววา “ภายใต
บังคับมาตรา 1 ใหมีการจัดการปกครองสวนทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถ่ิน ตามวิธีการและรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กฎหมายบัญญัติ การจัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบใดใหคํานึงถึง เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และความสามารถในการ
ปกครองตนเอง ดานรายได จํานวนและความหนาแนนของประชากร และพ้ืนที่ที่ตองรับผิดชอบ มาตรา250 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ และอํานาจดูแลและจัดบริหารสาธารณะ และกิจกรรมธารณะ เพื่อ
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมทั้งสง เสริมและสนับสนุน การจัดการ
ศึกษาใหแกประชาชนในทองถ่ิน  

มาตรา 251 การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
มาตรา 252 สมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง ผูบริหารทองถิ่นใหมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความ
เห็นชอบของสภาทองถ่ินหรือในกรณี องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ จะใหมา 

โดยวิธีอื่นก็ได แตตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนดวย มาตรา 253 ในการดําเนินงานให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น เปดเผยขอมูลและรายงานผลการ ดําเนินงานให
ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกใหประชาชนในทองถิ่น มีสวนรวมดวย มาตรา 254 ประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิเขาชื่อกัน  

ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติการกํากับดูแลภายใตมาตรา ท่ีกลาวมาขางตน จึงใหเกิดหนวยการ
ปกครองสวนทองถิ่น โดยจัดแบงเปนสองฝาย คือ องคกรฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ  
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ปจจุบันหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่น มีอยู 5 รูปแบบ คือ (ชุมพล สังขทอง. 2552) 
1) องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)  
2) เทศบาล  
3) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
4) กรุงเทพมหานคร (กทม.) 
5) เมืองพัทยา  

ปญหาขอเท็จจริง 
สภาพปญหาสําคัญของการปกครองทองถิ่นไทยในปจจุบันที่ทําใหไมสามารตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงของบริบทแวดลอม และความตองการของประชาชนและสังคมไดอยางเต็มที่ ทั้งยังสงผลใหเกิด
ปญหาเรื้อรังกับประเทศชาติ จนตองมีการปฏิรูปครั้งใหญ  

1. ปญหาดานอํานาจของทองถิ่นมีหลายประเด็นขึ้นอยูกับสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่เปน
พลวัตตลอดเวลาแตถาหากจะนับจากรัฐธรรมนูญ แลวจะพบวาปญหานาจะมาจากการบริหาร จัดการตาม พระราช 
บัญญัติ กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย (อภิสิทธ์ิ เวชชีวะ. 2553 : 11) ซึ่งประกอบไปดวยปญหาตางๆอาทิเชน 

1.1 ปญหาดานอํานาจในการบริหารจัดการตนเองและความเปนอิสระ  
ของทองถ่ิน ไดแก ปญหาการไดรับการกระจายอํานาจนอยเกินไป และปญหาการไดรับ การ

ควบคุมตรวจสอบมากเกินไป ถึงแมวาในพื้นที่ที่มีการบริหารรูปแบบพิเศษ เชน กรุงเทพมหานคร จะถูกมองวามี
อํานาจและความเปนอิสระในการบริหารจัดการตนเอง เหมาะสมเพียงพออยูแลว แตก็ยังถือไดวาเปนกรณี
เฉพาะท่ีมิไดตอบโจทยการกระจาย อํานาจโดยรวม อีกทั้งในบางกรณียังกอใหเกิดปญหาเกี่ยวของอ่ืน ๆ อาทิเชน 
การจัดสรร ทรัพยากรอยางไมเทาเทียมและเปนธรรม ใหแกประชาชนในสวนอื่น ๆ ของประเทศอีกดวย  

1.2 ปญหาดานอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ปญหาการมีอํานาจหนาที่
ไมเหมาะสม มีความทับซอนกันของอํานาจระหวางราชการ สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น และปญหาความไม
ชัดเจนในการกําหนดอํานาจหนาที่ 

2. ปญหาดานโครงสรางของทองถ่ิน ประกอบไปดวยปญหาตาง ๆ ไดแก  
2.1 ปญหาดานโครงสรางของระบบการบริหารทองถิ่นอาทิเชน  
การที่ โครงสรางของระบบการบริหารทองถิ่นไมเปนประชาธิปไตย ไมชัดเจน ทั้งยังมีสวนคาบ

เกี่ยว หรือเหลื่อมทับกับระบบการบริหารประเทศในภาพรวม นอกจากน้ันองคประกอบทองถิ่นที่สําคัญบาง
ประการของโครงสรางระบบการบริหารทองถิ่นก็มีความไมเหมาะสม และ มีความสลับซับซอนสูงอีกดวย 

2.2 ปญหาดานโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อาทิเชน ปญหาดานโครงสรางหลัก
และโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมไปถึงปญหาการคัดสรร เลือกตั้ง หรือแตงตั้ง 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ  

3. ปญหาการเงินการคลังรายไดทองถิ่นปจจุบันพึ่งพิงเงินโอนและเงินอุดหนุนสวนกลาง แทนที่จะ
จัดเก็บภาษีหรือรายไดของตัวเองไดการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองพึ่งพิงเงินโอนเงิน 

4. ปญหาดานการบริหารงานของทองถ่ิน ประกอบไปดวยปญหาตาง ๆ ไดแก  
4.1 ปญหาดานนโยบายและแผนการบริหารทองถิ่น อาทิเชน ปญหาการกําหนดนโยบายและ

แผน การนํานโยบายและแผนไปปฏิบัติ และการควบคุมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติ เปนตน  
4.2 ปญหาดานทรัพยากรบุคคลของทองถ่ิน ที่ครอบคลุมปญหาทรัพยากร บุคคล ท้ังในฝาย

นิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายปฏิบัติการ เปนตน  
4.3 ปญหาทางดานการคลังของทองถ่ิน ซ่ึงประกอบไปดวย ปญหาดานรายไดและงบประมาณ

ของทองถ่ิน รวมไปถึงความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ 
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การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนมาก ยังไมสอดคลองกับหลักคิดการกระจาย
อํานาจสูทองถิ่น ที่เกิดจากการมีสวนรวมของประชาชนโดยตรงมากกวา ที่จะจําลองระบบราชการการเมืองระดับชาติ
มาไวในระบบจากการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน พบปญหาในการกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีทัศนคติและพฤติกรรมตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในทางลบ คือขาราชการปฏิบัติตอ
ประชาชนและเจาหนาที่ทองถิ่นในฐานะที่ดอยกวา ดานกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่นออกมาหลายรูปแบบ 
ทําใหเกิดความสับสน โดยเฉพาะกรณีที่รัฐบาลผานระบบราชการการบริหารสวนภูมิภาคจะตองกํากับดูแลตรวจสอบ
และแทรกแซงการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงอยางไร จึงจะไมใหองคกรเหลานี้ปฏิบัติการ
โดยมิชอบโดยทุจริต หรือกดข่ีขมเหงประชาชน เพราะนักการเมืองทองถิ่นมีอิทธิพลมาก แตถาควบคุมเกินไปก็จะขัด
ตอการปกครองตนเองอีก ซึ่งจะตรวจสอบไดอยางไรวาจะใชอํานาจเกินขอบเขตหรือไม สิ่งเหลานี้ควรไดรับการ
พิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ แมวาจะมีเสียงคัดคานจากทองถิ่นหรือจากนักวิชาการถึงเรื่องหลักความเปนอิสระ
ของสวนทองถิ่น อยางไรก็ตามภาระหนาที่ของรัฐสลับซับซอนและประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ หลากหลายและลวนมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการดํารงอยูของชาติ ก็จะยังคงผลักดันใหรัฐรวมอํานาจตัดสินใจเขาไวในสวนกลางมากขึ้น 
ในขณะท่ีไดมีการกระจายออกไปแตเพียงอํานาจสนการปฏิบัติการแกองคกรอ่ืน ๆ เทานั้น หลักการและเหตุผลอันสวย
หรูที่จะตองมีการ “ควบคุมประสานงานจากสวนกลาง” การที่จะตอง “ปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับที่
กําหนดไว” หรือจะตอง “คํานึงถึงความจําเปนรีบดวนของแตละกรณีเปนราย ๆ ไป” ฯลฯ จึงเปนเหตุที่รัฐนํามาใช
บอยท่ีสุดในกระบวนการบริหาร และโดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบการกํากับดูแลทางปกครอง หลักการตาง ๆ ที่กลาว
อางมานี้ลวนแตเปนหลักการที่ขัดแยงกับหลักเรื่องอํานาจอิสระขององคการปกครองทองถิ่นทั้งสิ้น 
ปญหาขอกฎหมาย 

1. รัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2560 มาตรา 249 ถึง 254 กลาวไวเพียงหนาที่ที่ตองดําเนินการ ที่มา 
ระยะเวลา ของฝายบริหารและนิติบัญญัติ ไมมีอํานาจโดยตรง 

2. รางประมวลกฎหมายฉบับ พ.ศ…….. บัญญัติไวเร่ืองวัตถุประสงคเพื่อรวมรวมเทานั้น 
3. พระราชบัญญัติการบริหารบุคคลขององคการบริหารทองถิ่น พ.ศ. .... จะบัญญัติระบบการ

บริหารงานบุคคลและพัฒนาองคกร โครงสรางการบริหารงานบุคคลและพัฒนาองคกรในระดับประเทศ ระดับ
ภาค และระดับจังหวัด กลไกและกระบวนการบริหารงานบุคคล กระบวนการพัฒนาองคกร มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมของผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารทองถิ่น และขาราชการองคการบริหารทองถิ่น โดยราง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดกําหนดใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร ปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่
สําคัญประการหนึ่งในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใหมีความชัดเจนขึ้น เพื่อเปดพื้นที่ใหประชาชนเขา
ไปมีสวนรวมและกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อยางไรก็ตาม เมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงของการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในประเทศไทยที่ผานมานั้น พบวาระบบการควบคุมดูแลที่เปนอยูยังไมพัฒนาไดทันกับการขยายตัว

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในสภาพการณปจจุบัน รวมท้ังยังไมสอดคลองกับทิศทางการปรับบทบาทภารกิจ
ของรัฐดังกลาวจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่ เกี่ยวของสรุปไดวา ปจจุบันประเทศไทยยังคง
ประสบปญหาความลมเหลวในการปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งผูวิจัยเห็นวา การแกปญหาของสวนราชการที่
เกี่ยวของ ขอเสนอแนะ ทางวิชาการ และงานวิจัยที่ผานมาสวนใหญจะมุงประเด็น การปฏิรูปโครงสรางภายใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงแกปญหาไมตรงประเด็นไมประสบ ผลสําเร็จตามความมุงหมาย  

ผูวิจัยจึงศึกษาประเด็นมาตรการควบคุมการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ที่มีความ หลากหลายในปจจุบัน เพ่ือใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญและกํากับการควบคุมองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และความคลองตัวในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล สามารถ
ปฏิบัติงาน ไดอยางมีอิสระ ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น 
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วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีมาตรการควบคุมการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ของไทย

และตางประเทศ มาตรการทางกฎหมาย และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
2. เพื่อศึกษาสภาพปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมายของมาตรการควบคุมการใชอํานาจของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทย วามีปญหาอยางไร ควรแกไขอยางไร 
3. เพ่ือศึกษาวิเคราะหและเปรียบเทียบขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับมาตรการควบคุมการใชอํานาจของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นของตางประเทศวาเหมือนหรือแตกตางกับไทยกันอยางไร 
4. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับมาตรการควบคุมการใชอํานาจของไทยวา 

พระราชบัญญัติ ฉบับใด มีความเหมาะสมหรือนํามาปรับใชกฎหมายปจจุบัน เพ่ือใหเกิดประโยชนยิ่งขึ้น 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคกรและบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
- กระทรวงมหาดไทย    - กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
- สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด - ผูวาราชการจังหวัด 
- นายอําเภอประจําอําเภอ   - สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ปญหาขอเท็จจริง 
1. ปญหาดานอํานาจของทองถ่ิน 

- การบริหารจัดการตนเองและ 
ความเปนอิสระของทองถิ่น 

- หนาท่ีขององคกรปกครองทองถิ่น 
2. ปญหาโครงสรางของทองถ่ิน 

- ระบบการบริหาร 
- ระบบองคกรปกครองทองถิ่น 

3. ปญหาการเงินการคลังรายได 
ของทองถ่ิน 

4. ปญหาดานการบริหารงาน 
ของทองถ่ิน 

- ดานนโยบายและแผน 
- ดานทรัพยากรบุคคล 
- ดานการคลัง 

ปญหาขอกฎหมาย  
- รัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2560 หมวด 14 

มาตรา 249 ถึง 254 

1. หลักการขององคกรปกครองทองถิ่นของ
ไทย 

2. กฎหมายท่ีเกี่ยวขององคกรปกครอง
ทองถิ่น 

3. การจัดการสาธารณะของทองถิ่น 
4. การถายโอนอํานาจใหองคกรปกครอง

ทองถิ่น 
5. ทิศทางการปกครองทองถิ่นภายหลัง

ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย  
พ.ศ. 2560 

6. การควบคุมกํากับดูแลองคปกครองสวน
ทองถิ่น 

7.รูปแบบการกํากับดูแลองคกรปกครอง
ทองถิ่น 

8.ระบบการควบคุมตรวจสอบความชอบ
ดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง
ของตางประเทศ 

9. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. กฎหมายไทย 
- รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 
หมวด 14 ปกครอง
ทองถิ่น  
มาตรา 249 ถึง 254 
2. กฎหมายตางประเทศ 
- ประเทศฝรั่งเศส 
- ประเทศญี่ปุน 

 
 
 

มาตรการควบคุมการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

มาตรการควบคุมการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แนวคิดทฤษฎี สภาพปญหา กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใชวิธีการดําเนินการอยางเปนข้ันตอนดังนี้ 

1. การศึกษาขอมูลเอกสาร (Documentary study) เปนการศึกษาผานการรวบรวมเอกสารและ
ขอมูลตาง ๆ ท้ังในเชิงปฐมภูมิ (Primary source) และทุติยภูมิ (Secondary source) ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินการกระจายอํานาจของหนวยงานภาครัฐ ตลอดจนผลสะทอนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ประชาชนในฐานะผูรับผลกระทบจากการกระจายอํานาจ ซึ่งแหลงขอมูลดังกลาวอาจอยูในรูปของวิจัย เอกสาร
ทางวิชาการทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยทําการรวบรวมและประมวล  

2. การศึกษาขอมูลภาคสนาม (Field study) ดําเนินการศึกษาและคนควาขอมูลจากผูมีสวนเก่ียวของ
ในพื้นที่ โดยวิธีการตาง ๆ อาทิเชน การสัมภาษณผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการทองถิ่น รวมถึงประชาชนและ
ภาคสังคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซ่ึงเปนกลุมเปาหมาย (Focus group) และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดม
สมอง (Brainstorming) และการรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เปนตน 

3. การจัดทํารายงานผลการศึกษาวิจัยและความกาวหนาในการควบคุมเปนการศึกษาและจัดทํา
รายงานความกาวหนาของกระบวนการควบคุมการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พรอมทั้งให
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy recommendation) ที่จําเปน อันจะเปนประโยชนในการสงเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนที่เกี่ยวกับภารกิจและอํานาจหนาที่ของกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น 

การศึกษาสารนิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยทําการศึกษา
คนควาเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร เปนการรวบรวมขอมูลที่ตางจาก หนังสือ งานวิจัย บทความ วารสาร 
วิทยานิพนธ รายงานการประชุมทางวิชาการ สิ่งตีพิมพตาง ๆ บทบัญญัติทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของรวมท้ังขอมูล
จากเครือขายอินเตอรเน็ตของไทยและตางประเทศนํามาศึกษาวเิคราะห สังเคราะห เพื่อหาขอสรุปและนํามาเปน
ขอมูลในการจัดทําสารนิพนธ 
 

ผล/สรุปผล 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี กฎหมายและรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได

มีบทบัญญัติใหมีการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน ที่ใชในการปกครององคกรสวนทองถิ่นของประเทศไทยตาม
แนวทางที่กระทรวงมหาดไทย รูปแบบการปกครององคกรปกครองสวนทองถิ่นในบทท่ี 2 และบทที่ 3 ประกอบ
กับการวิเคราะหสภาพปญหาที่ไดตั้งประเด็นไวในการศึกษาวิจัย ในบทที่ 4 ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งใน
การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนําไปสูการพัฒนาทั่ว
ทั้งประเทศ หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นปราศจากการทุจริตนําเงินทุกบาททุกสตางคมาพัฒนาทองถิ่นของ
ตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง ประเทศชาติก็จะเจริญกาวหนาทัดเทียมนานา
ประเทศ การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  

โดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไข
ปญหาในระดับพ้ืนที่ สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมาย
กําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 
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ปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก การกระจายอํานาจลงสูองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐ
สามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึนมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน  
ประเทศไทยเปนประเทศที่ปกครองในแบบรัฐเดี่ยวที่มีการรวมศูนยอํานาจเขาสูสวนกลาง การบริหาร

กิจการของรัฐจึงมุงรวมอํานาจไวที่สวนกลางมากกวาจะกระจายอํานาจใหแกทองถิ่น สงผลถึงการกอตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่รัฐสวนกลางจะเปนผูมีบทบาทในการกําหนดหลักเกณฑในการกอตั้งรูปแบบ โครงสราง 
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมุงถึงประสิทธิภาพในการดาเนินการเปนสําคัญ จึงเห็นไดวา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทยเกิดมาจาก“การจัดตั้ง” ของรัฐสวนกลางทั้งสิ้น ดวยเหตุนี้การ
กระจายอํานาจการปกครองในประเทศไทย จึงหาไดตระหนักถึงความสําคัญของกลไกทางสังคมซ่ึงมีอยูแลวใน
พื้นที่ไม จะเห็นไดวาประชาชนไมอาจเขาไปมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดมากนัก เนื่องจากรัฐสวนกลางจะเปนผูมีบทบาทในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัย เร่ืองมาตรการควบคุมการฝชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นํามาอภิปราย ดังนี้ 

การกําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ถึงแมวาจะไดคํานึงถึงศักยภาพของแตละ
ทองถิ่นแลวก็ตามแตผลการดําเนินการที่ผานมาพบวาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะมีความ
แตกตางหลากหลายและซับซอนทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําของคุณภาพ การบริการสาธารณะหรือหลักประกันใน
การเขาถึงบริการสาธารณะท่ีดีอยางทั่วถึง ยากที่จะเกิดขึ้นได จากสภาวการณในปจจุบันองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจํานวนมากยังขาดแคลนทรัพยากรทางการบริหาร ทั้งในดานกําลังคน งบประมาณ หรือเคร่ืองมือ
เครื่องใชตาง ๆ เปนเหตุใหเกิดความติดขัดในการบริหารจัดการอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งแมวาจะมีมาตรการเพ่ิม
อัตรากําลัง และการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงดูเหมือนวา
จะเปนแนวทางที่งายตอการแกไขปญหา แตเม่ือพิจารณาตามหลักความคุมคาประหยัดโปรงใส ในแงหลักธรร
มาภิบาลแลว กลับเปนการใชงบประมาณอยางไมมีประสิทธิภาพแตอยางใด จึงจําเปนตองใหทุกภาคสวนมีสวน
รวม ซึ่งสามารถทําไดดวยการลดอํานาจรัฐและเพ่ิมอํานาจใหกับประชาชนเพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การดูแลตนเอง รวมทั้งกํากับดูแลอํานาจรัฐมากข้ึน การปกครองทองถิ่นที่เกี่ยวของสัมพันธอยางใกลชิดกับ
องคกรปกครองในระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่นก็ยังไมไดถูกดําเนินการใหเกิดการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยาง
เปนรูปธรรมได โดยเฉพาะยังไมสามารถกอใหเกิดการปฏิรูปโครงสรางพื้นฐานของทองถิ่นหรือมิไดทําใหเกิดการ
กระจายเจาหนาที่ลงไปในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นอยางจริงจังแตอยางใด การกําหนดหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพิ่มข้ึน อยางนอยที่สุดก็คือในเรื่องใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีทําหนาที่สงเสริม
กระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพงและอาญา  

และทางปกครอง เนื่องจากปจจุบันสวนกลางยังไมสามารถดําเนินการกระบวนการยุติธรรมทั้งสาม
ประเภทใหมีประสิทธิภาพได ซึ่งผลจากระบวนการยุติธรรมท้ังหมดยอมตกแกประชาชนชุมชนในทองถิ่นนั่นเอง 
ดังนั้น จึงควรใหทองถิ่นมีหนาที่ในการสงเสริมกระบวนการยุติธรรมดวยอีกทั้งปจจุบันการใหทองถ่ินมีหนาที่ใน
การสรางสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานไดใกลถึงจุดอิ่มตัวแลว ทองถิ่นควรมีหนาที่อื่นในการช วยเหลือราชการ
สวนกลางในหนาที่ตาง ๆ ที่ทองถิ่นพอจะใหไดดวยซึ่งอาจเปนเรื่องที่บัญญัติในกฎหมายลูกที่เกี่ยวของในเรื่อง 
การปกครองสวนทองถิ่น หรือกฎหมายกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นใหบัญญัติหลักการนี้ไว เพ่ือมิใหเกิดปญหา
การตีความกฎหมายในภายหลัง 
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การแกปญหาดังกลาว นํามาซ่ึงนโยบายความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเนน
ผลประโยชนที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะสามารถแกปญหาไปไดในระดับหนึ่ง ความรวมมืออาจเปนทางเลือกเพื่อการ
ดํารงอยูขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความหลากหลายรูปแบบ  

แตบริบทประเทศไทยไมเหมือนกับประเทศอ่ืน ๆ กลาวคือประเทศไทยมีปจจัยสภาพแวดลอมที่ยังไม
เอ้ืออํานวยใหการปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็งมั่นคง และพัฒนาไปตามเจตนารมณในรัฐธรรมนูญได เชน 
ปจจัยทางการเมือง การเมืองระดับชาติและระดับทองถิ่นถือไดวาเปนตัวแปรสําคัญสําหรับการดําเนินการรวมกัน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมวาจะเปนรูปแบบใดความรวมมือจะเกิดขึ้นไมไดหากความขัดแยงระหวางขั้ว
อํานาจทางการเมืองการเมืองยังคงมีอยู ปจจัยทางเศรษฐกิจนโยบายประชานิยมของรัฐบาลที่สงตรงไปยังทองถิ่น
โดยผานสวนภูมิภาคไมผานองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตถือรวมเปนงบพัฒนาทองถิ่น อีกทั้งการจัดสรร
งบประมาณของรัฐบาลใหเปนเงินอุดหนุนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด ปจจัย
ทางสังคม สังคมอุปถัมภที่มีความขัดแยงของปญหาตาง ๆ ความไมเทาเทียมกันปจจุบันความรวมมือระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบตาง ๆ จึงเกิดจากความสัมพันธสวนตัวของผูบริหารหรืออยูในรูปแบบอ่ืน 
ๆ เปนหลักปจจัยที่สําคัญ เมื่อพิจารณาทบทวนปรับรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถ่ินคือนโยบายที่ไมชัดเจน
ของรัฐบาลเก่ียวกับการปกครองสวนภูมิภาคและการดํารงอยูของลักษณะการปกครองทองที่ ซึ่งมีแนวโนมที่จะ
เขมแข็งขึ้นเรื่อย ๆ มีอํานาจมากข้ึน มีงบประมาณมากข้ึน เพื่อควบคุมดูแลหนวยงานจาก สวนกลางเขาไป
ดําเนินงานในทองถ่ิน เชน ทางหลวง ชนบท เปนตน 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้ง 

1. ดานกฎหมายควรมีการปรับปรุงกฎหมาย โดยใหรัฐบาลหรือสวนราชการที่ เกี่ยวของตั้ง
คณะกรรมการข้ึนมาโดยใชชื่อวา “คณะกรรมการจัดระเบียบการบริหารราชการสวนทองถิ่น” ใหการปฏิรูป
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เหมาะสมกับ สภาพบริบทของประเทศไทยในปจจุบัน หรือควรมีคณะกรรมการชี้
ขาดอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้นมาคณะหนึ่ง โดยอาจใหคณะกรรมการกระจายอํานาจท่ีมี
สัดสวนของผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ิมมากขึ้น หรืออาจใหศาลปกครองทําหนาที่วินิจฉัยชี้ขาด แตตอง
มีการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหศาลปกครองทําหนาที่นี้ดวย เพ่ือมิใหเกิดปญหาขอกฎหมายหรือปญหา
ทางปฏิบัติในภายหลังดวย ซ่ึงผลจากคําวินิจฉัยขององคกรดังกลาวจะตองไมมีผลผูกพันตอองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกแหง เนื่องจากสภาพปญหาและความตองการของประชาชนแตละทองถิ่นยอมอาจจะแตกตางกันได 

การผลักดันกฎหมายหลักตาง ๆ ของทองถ่ิน ไดแก ประมวลกฎหมายทองถิ่น กฎหมายรายไดทองถิ่น 
กฎหมายกระจายอํานาจกฎหมายบริหารงานบุคคล ของทองถ่ิน เปนตน  

ซึ่งอยูในระเบียบวาระการประชุมของสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ผานมาใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
2. ดานโครงสรางของทองถิ่น ควรปรับปรุงแกไขกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นให

สอดคลองกับกรอบรัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบัน โครงสรางและอํานาจอหนาที่ของการปกครองทองถิ่น ใหแลวเสร็จ
เร็จท่ีสุด นับแต วันประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยกําหนดใหมีสาระเร่ืองประเภท รูปแบบ โครงสราง 
อํานาจหนาท่ี บทลงโทษ ฯลฯ แต มิใชการรื้อถอนอํานาจรัฐ และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นก็จะไมมีผลตอฐานะ
ความเปนรัฐเด่ียวของประเทศไทย หากยังจะเสริมความเขมแข็งใหกับประเทศไทย และเปนการชวยลดแรง
กดดนัที่มีตอการปกครองไปดวยพรอม ๆ กันควรเปล่ียนโครงสรางและระบบใหม ที่กระจายอํานาจมาสูที่ชุมชน 
ใหชุมชนผูเปนเจาของ ไดมีสิทธิและอํานาจอยางชอบธรรมในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเอง เปนหนทางที่ดี
ที่สุดคือการใหอํานาจประชาชนแกปญหาของตัวเอง ดวยการเปดพื้นที่ทางการเมืองใหผูคนทุกอยางเสมอภาค 
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และสรางเงื่อนไขใหประชาชนสามารถอาศัยประชาธิปไตยทองถ่ินเปนฐานรากในการสะสางความเดือดรอนและ
ปรับปรุงชีวิตของตน  

3. ดานดานการบริหารงานของทองถ่ิน จะตองทําการปฏิรูปการปกครองทองถิ่น อยางบูรณาการผาน
ทาง การกระจายอํานาจบริหารสั่งการ รวมถึงบุคลากรที่มีความรูความสามารถท่ีเกี่ยวของกับการปฎิบัติงาน
อยางแทจริง ลงไปในสวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นตาง ๆ ใหมากขึ้น รวมทั้งตองมีการปรับ โครงสราง
ความสัมพันธระหวางราชการบริหารสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นไมใหเกิดชองวาง หรือความทับซอนกันใน
ภารกิจและหนาท่ีตาง ๆ ทั้งนี้ เพ่ือใหบังเกิดประสิทธิภาพ และผลสําเร็จดังที่ประชาชนคาดหวัง และสอดคลอง
กับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดวย 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรทําการศึกษาปญหาและสงเสริมความเขาใจในเรื่องการปกครองตนเองของทองถ่ิน และ
บทบาทของประชาชนรวมทั้งความรักทองถิ่น เพื่อใหไดผลการศึกษาที่มีความชัดเจนมากข้ึน 

2. สงเสริมความเขาใจแกประชาชนในเร่ืองพฤติกรรมความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
สวนรวม ใหตระหนักถึงปญหานี้ โดยเฉพาะการมีสวนไดเสียหมายถึงอะไร โดยการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล
ขาวสาร รวมทั้งรูกลไกการรองเรียน และสิทธิการมีสวนรวมในรูปแบบตาง ๆ ตามกฎหมาย 

3. มุงสรางความเข็มแข็งของภาคประชาชน สงเสริมใหมีกิจกรรมการรวมกลุม ซึ่งการรวมกลุมจะ
สงผลใหประชาชนเรียนรู แลกเปล่ียนประสบการณ ลดความเห็นแกตัว และหันมาสนใจประเด็นสาธารณะมาก
ขึ้น นอกจากนั้นการรวมกลุมยังเปนการเพ่ิมพลัง ทําใหประชาชนมีความมั่น ใจวาสามารถกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงได 
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      ภาควิชา นิติศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเชารถยนตแบบลิสซิ่งทั้งของไทยและ

ตางประเทศ แนวคําพิพากษาศาลฎีกา มาตรการทางกฎหมายและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ศึกษาถึงสภาพปญหา
ขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมายที่เกี่ยวกับการเชารถยนตแบบลิสซิ่ง ของไทยวามีปญหาอะไรและควรแกไข
ปญหานั้นอยางไร ศึกษาและวิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการใหสิทธิการเชารถยนต
แบบลิสซิ่งของไทยและตางประเทศ วาเหมือนกันหรือตางกันอยางไร และศึกษาถึงแนวทางในการแกไขปรับปรุง
มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการเชารถยนตแบบลิสซิ่งของตางประเทศที่มีความเหมาะสม เพื่อนํามาปรับใชใน
กฎหมายไทยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเพื่อทําการศึกษาวิเคราะหขอมูล ใหสอดคลองกับสมมุติฐานของการวิจัย
และกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี
เก่ียวกับการใหสิทธิเชาชวง สัญญาเชาแบบลิสซิ่งแนวคําพิพากษาศาลฎีกา มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของทั้ง
ของไทยและตางประเทศ ตลอดจนผลงานวิจัยที่เก่ียวของ ท้ังนี้ เพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว 
ดังนั้น ผูวิจัยขอนําเสนอรายละเอียดซึ่งเปนระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย กลาวคือ กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
การออกแบบการวิจัย เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล  

จากการทําวิจัยพบวา ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเชาทรัพยซึ่งมีทั้งหมด 4 หมวด 
ตั้งแต มาตรา 537 ไปจนถึง มาตรา 571 ไมปรากฏวามีการบัญญัติเกี่ยวกับหมวดท่ีวาดวยการโอนสิทธิการเชา 
การเชาทรัพยสินแบบลิสซิ่ง ในสวนของการทําสัญญาเชารถยนตแบบลิสซิ่งนั้น จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง
จากนิติบุคคลทั่วไปท่ีทําสัญญาเชารถยนตแบบลิสซิ่ง กลุมตัวอยางจากประชาชนหรือนิติบุคคลทั่วไปท่ี เปน
ผูประกอบการใหเชารถยนตแบบลิสซิ่ง กลุมตัวอยางจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรมหาชนที่เกี่ยวของกับการ
บังคับตามสัญญาเชาแบบลิสซ่ิง และกลุมตัวอยางที่เปนนักวิชาการดานกฎหมาย ผูพิพากษา อัยการ ทนายความ 
นิติกร ยังคงใชรูปการทําสัญญาที่ไมมีแบบและมีชื่อเรียกที่แตกตางกันไป เชน เรียกวา ลีส ลิสซิ่ง เชาแบบลิสซิ่ง 
เชาซื้อแบบลิสซิ่ง เปนตน ตามแตละผูประกอบการจะกําหนดข้ึน ภายไตหลักแหงนิติกรรมสัญญา ผูวิจัยจึงมี
ขอเสนอแนะใหมีการจัดทํารางกฎหมายวาดวยสัญญาเชาแบบลิสซิ่งเพื่อบังคับใชตางหาก 

 
คําสําคัญ : กฎหมาย โอนสิทธิการเชา การทําสัญญา 
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ABSTRACT 
This thesis has the objective of studying the theoretical thinking about the rental 

system of automobiles under leasing contracts, both domestically and overseas, the 
direction and tendency of court ruling/verdict, legally enforced measures and associated 
studies. It also includes the study for the true condition of problems, facts and law 
aspects concerning about the rental system of automobiles under leasing contracts in 
order to find out what sort of problems exist and how to resolve them. Study and analyze 
the comparison between legal measures concerning the rental system of automobile 
under leasing contracts, both domestically and overseas, how they are alike and how they 
differ. Lastly, it aims to study the approach in solving and appropriately improving legal 
approaches about the rental system of automobile under leasing contracts of overseas 
region, for further adaptation of Thai law in order to increase its efficiency. 

The researchers use the researching ideas in studying and analyzing the 
information in order to be compatible with the research and conceptual framework, using 
the information based on the review of thinking patterns, theory concerning the rental 
right, the rental contract according to civil court sentence, both domestic and 
international regulations, as well as the associated research topics. For this, in order to 
achieve the objectives of research conduction being set initially, the researchers wish to 
present the details which are approaches of conducting research, which are, conceptual 
framework, research design, data collecting device and data collection method. 

From the research being carried out under the Civil and Commercial Act for all 4 
categories, section 537 to 571, there appears no regulation concerning the rental right as 
well as the properties renting under leasing contract. As for the rental system of 
automobiles under leasing contract, the results drawn from conducting questionnaire 
upon the sampled groups drawn from individual person, sampled groups by the public 
citizen, sampled groups by juristic person, sampled groups by government/republic 
sectors and sampled groups by the academic of legal aspect, judges, prosecutors, 
lawyers, attorneys and solicitors, show that the contract pattern used is still of no 
uniformity and is being called differently from one place to another, such as lease, 
leasing, rental leasing, rental under leasing type, for instance. The name varies according 
to each individual and entrepreneur preference and decision, under the legal blinding 
process. The researcher thus proposes for the establishment of draft contract to be 
mutually used by all parties/stakeholders concerned. 

Keywords : Legal , Transfer of leasehold rights , Contracting 
 

บทนํา 
เชาซื้อเปนเอกเทศสัญญาที่นิยมทํากันแพรหลายในสังคมปจจุบันเนื่องจากผูมีรายไดนอย  

ไมสามารถซ้ือสินคาที่มีราคาสูงโดยวธิีการซื้อขายธรรมดาจึงหันมาทําสัญญาเชาซื้อโดยผูเชาซ้ือสามารถผอนชําระ
ราคาไดในระยะเวลานานเม่ือผูเชาซ้ือผอนชําระเปนงวด ๆ จนครบกําหนดตามสัญญาผูเชาซื้อก็จะไดกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินนั้นไป แตมีขอเสียคือผูเชาซ้ือจะตองซื้อสินคาดังกลาวในราคาท่ีสูงกวาซื้อดวยเงินสด เนื่องจากผูให
เชาซื้อไดคิดดอกเบ้ียตามเวลาผอนชําระรวมเขาไปกับราคาขาย 

สัญญาเชาซื้อคือสัญญาซ่ึงเจาของเอาทรัพยออกใหเชา โดยมีเงื่อนไขผูเชาจะตองใชเงินเปนงวด ๆ 
(ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 572) และใหคํามั่นวาจะขายทรัพยสินนั้นหรือจะใหทรัพยสินนั้น
ตกเปนกรรมสิทธิ์แกผูเชาเมื่อชําระงวดสุดทายซ่ึงตางจากการขายเงินผอนที่กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินโอนไปยังผูซื้อ
ทันที ฉะนั้นผูซื้อจึงเปนเจาของทรัพยสินในทันที แตมีขอตกลงเรื่องการชําระราคาที่ผูขายยินยอมใหผูซื้อผอน

��


การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



ชําระราคาเปนงวด ๆ ได สวนลีสซิ่ง (Leasing) มีลักษณะคลายกับสัญญาเชาซื้อ คือ ผูเชาซื้อจะตองชําระเงินคา
เชาเปนงวด ๆ ตามจํานวนเงินและเวลาท่ีกําหนดในสัญญาเชาตางกันตรงที่เมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา ผูเชาซ้ือสามารถ
เลือกไดวาจะซ้ือตอสัญญาเชาหรือวาสงคืนทรัพยใหกับผูใหเชา สวนมากคนท่ีจะทําสัญญาสินเชื่อลักษณะนี้มักจะ
เปนบริษัทหรือนิติบุคคลที่ตองการเชาทรัพยสินที่มีราคาแพงหรือเชาสินทรัพยในปริมาณมาก  

หลักเกณฑการทําสัญญาเชา กฎหมายไมไดบังคับใหทําตามแบบ แตกําหนดหลักเกณฑที่จะใชเปน
หลักฐานในการฟองรอง บังคับคดีไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 538 ถาการเชาไมไดทําเปน
หนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดเปนสําคัญจะฟองรองบังคับคดีไมได แตสัญญาเชาไมเปนโมฆะ การเชา
อสังหาริมทรัพยตองมีหลักฐานเปนหนังสือ ไมรวมถึงสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษดวย ดังนั้น การเชาเรือที่มีระวาง
ตั้งแตหาคนข้ึนไป แพ และสัตวพาหนะ ไมตองมีหลักฐานเปนหนังสือก็ฟองรองคับคับคดีกันได ถาหากการ
กําหนดการเชากวา 3 ปขึ้นไป หรือกําหนดตลอดอายุของผูเชาหรือผูใหเชา หากไมไดทําเปนหนังสือและจด
ทะเบียนตอพนักงานจะฟองรองใหบังคับคดีไดเพียง 3 ปเทานั้น และหามเชาเกินกวา 30 ป หากไดทําสัญญาเชา
เกิน 30 ป ใหลดลงมาเปนเวลา 30 ป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 540 

การเชาทรัพย คือสัญญาท่ีมีบุคคลอยูสองฝาย ฝายแรกคือผูใหเชา ฝายที่สองคือผูเชา ทั้งสองฝายตาง
ก็มีหนี้ที่จะตองชําระใหแกกันและกัน โดยฝายผูใหเชามีหนี้ที่จะตองใหผูเชาไดใชหรือไดรับประโยชนในทรัพยที่
เชา สวนฝายผูเชาก็มีหนี้ที่จะตองชําระคาเชาเปนการตอบแทน การเชาทรัพยนั้น ผูใหเชาไมจําเปนตองเปน
เจาของทรัพยสินที่เชา เพียงแตมีสิทธิครอบครองหรือสิทธิใดๆ ก็ตามที่สามารถจะใชสอยทรัพยสินนั้นไดก็พอ 
การเชาอสังหาริมทรัพย จะตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิด มิฉะนั้นจะฟองรองกันไมได 
หมายความวา ถาจะเชาอสังหาริมทรัพยกันโดยไมตองทําสัญญากันก็ได แตหากวาฝายหนึ่งฝายใดผิดขอสัญญา
ขึ้นมาไมปฏิบัติตามสัญญา อีกฝายหนึ่งก็ไมสามารถที่จะนําเร่ืองการผิดสัญญานั้นมาฟองรองบังคับคดีกันที่ศาลได
เทานั้นเอง แตถามีสัญญาตอกันไวแลวเกิดฝายใดผิดขอตกลงไมปฏิบัติตามสัญญาอีกฝายหนึ่งก็สามารถฟองรอง
ตอศาลใหฝายที่ผิดสัญญานั้นปฏิบัติตามสัญญาหรืออาจจะเรียกคาเสียหายได กรณีทําสัญญาเชากันเองระยะ 
เวลาเชาคูสัญญา กําหนดเวลาในการเชาอสังหาริมทรัพยจะตองไมเกิน 3 ป ถามีการทําสัญญากันไวเกิน 3 ป จะ
มีผลบังคับกันไดเพียงแค 3 ปเทานั้น กรณีที่ตองการเชาอสังหาริมทรัพยกันเกิน 3 ป นอกจากจะตองมีหลักฐาน
เปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดแลว จะตองนําไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งก็คือเจาหนาที่ที่
สํานักงานท่ีดิน หรือที่ทําการท่ีรับผิดชอบทรัพยที่เชาที่นําไปจดทะเบียนดวยจึงจะบังคับกันได แตอยางไรก็ตาม 
กฎหมายก็บังคับไวอีกวาจะเชากันเกิน 30 ปไมได หากเชากันเกิน 30 ป ก็จะมีผลบังคับกันไดเพียง 30 ปเทานั้น 
และเมื่อครบ 30 ป แลวตองมาทําสัญญากันใหม ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 540  

การเชาชวงคือ การที่ผูเชานําทรัพยสินท่ีตนเชามาไปใหบุคคลอื่นเชาตออีกทอดหนึ่ง การเชาชวงยอม
มไีดทั้งการเชาสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย และสัญญาใดจะเปนสัญญาเชาชวง ตองเขาหลักเกณฑการเชา
ทรัพยเสียกอน กลาวคือ ตองมีการใหคาเชาเปนคาตอบแทนในการใชทรัพยนั้น ถาคาตอบแทนมิใชคาเชา ก็ไมใช
เปนการเชา และไมใชสัญญาเชาชวงดวย เชน ฎีกาที่ 1596/2494 วินิจฉัยวา เชาบานแลวใหคนอื่นอาศัย โดยผู
อาศัยเสียคาน้ําคาไฟบาง ไมทําใหผูอาศัยเปนผูเชาชวง เพราะคาน้ําคาไฟไมใชคาเชา ฎีกาที่ 363/2509 หามมิให
เชาชวงหรือโอนสิทธิการเชา การบอกเลิกสัญญาในกรณีผูเชาเอาทรัพยสินซ่ึงเชานั้นไปใหผูอื่นเชาชวงตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 544 นี้ ผูใหเชาบอกเลิกไดทันที โดยไมจําตองใหเวลาผูเชาเหมือน
ดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 560 และมาตรา 566 ฎีกาที่ 2237/2524 
ขอพิจารณาคือ การเชาชวงตองเปนการเอาทรัพยสินอันเดียวกับที่เชามานั้นนําออกใหผูอื่นเชาตอไป ดังนั้น การ
เชาท่ีดินเพื่อสรางตึกแถว แลวนําตึกแถวไปใหบุคคลอื่นเชาจึงไมเปนการเชาชวง 
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การโอนสิทธิการเชา โดยหลักผูเชาจะเอาทรัพยสินที่เชาไปใหบุคคลอื่นเชาชวงหรือโอนสิทธิการเชา
ไมไดเวนแตจะมีขอตกลงใหเชาชวงหรือโอนสิทธิ์การเชาได หากผูเชาฝาฝน ผูใหเชาบอกเลิกสัญญาเชาไดทันที 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 544 อยางไรก็ดี แมจะเปนการเชาชวงโดยชอบ เพราะมีขอตกลง
ใหเชาชวงไดก็ตาม แตผูเชาชวงยอมไมมีสิทธิดีกวาผูเชาเดิม เมื่อผูเชาเดิมหมดสิทธิ์ ตามสัญญาเชาเดิมแลว ก็ไมมี
สิทธินําทรัพยสินที่ไปใหเชาชวงได ผูใหเชาฟองขับไลผูเชาชวงไดทันที มีขอสังเกตวา ถาการเชาชวงไดกระทําโดย
ความรูเห็นยินยอมของผูใหเชาการเชาชวงก็ชอบดวยกฎหมาย แตถาหากไดกระทําโดยตกลงกันเองผูใหเชาไม
ทราบวาไดมีการใหเชาชวง การเชาชวงนั้นก็ไมชอบดวยกฎหมายถือวาผูเชาผิดสัญญา ผูใหเชาบอกเลิกสัญญาได 
ผูเชาหรือผูเชาชวงก็ตองออกไปจากทรัพยสินที่เชานั้น ถาหากเปนการเชาชวงโดยชอบดวยกฎหมายผูใหเชาเดิมก็
ตองเคารพสิทธิของผูเชาชวง ดังนั้น แมวาผูเชาชวงจะไดชําระคาเชาใหกับผูใหเชาชวง (ผูเชาเดิม) ก็จะอางวา
ชําระคาเชาแลวไมได 

"เชาซ้ือ (Hire Purchase)" และ "ลีสซิ่ง (Leasing)" การเชาซื้อและลิสซิ่งเปนสินเชื่อที่ทําใหผูเชาซื้อ
ไดสินคา เชน รถจักรยานยนต รถยนต เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองจักร เปนตน มาใชในชีวิตประจําวันหรือเพื่อ
ขยายธุรกิจของโดยท่ีผูเชาซื้อยังไมไดเปนเจาของหรือมีกรรมสิทธิ์ในสินคานั้นและไมตองจ ายเปนกอนใหญใน
คราวเดียวแตคอยๆ จายตามกําลังเงินที่มีและยังไมตองกังวลเร่ืองหลักทรัพยค้ําประกันหรืออีกนัยหนึ่งวิธีนี้มี
ลักษณะคลายกับ การเชาสินคามาใช 

เชาซื้อ (Hire Purchase) มีลักษณะคลายกับการซื้อสินคาเงินผอนแตตางกันเรื่องกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินนั้นยังไมเปนของผูเชาซ้ือจนกวาจะชําระคาสินคานั้นครบกลาวคือจะมีการทําสัญญาหรือขอตกลง
ระหวางผูเชาซื้อและผูใหเชาซื้อวาจะมีการชําระคาสินคาเปนงวด ๆ ตามจํานวนเงินและระยะเวลาที่กําหนด โดย
ระหวางนั้นเราสามารถนําสินคาหรือทรัพยสินนั้นมาใชงานไดกอนแตกรรมสิทธิ์ยังเปนของผูใหเชาซื้อจนกวาจะ
จายเงินครบตามสัญญาจึงจะโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยนั้นมาเปนของผูเชาซ้ือ เชน การเชาซื้อรถยนต หรือ
จักรยานยนต เปนตน 

ลีสซิ่ง (Leasing) มีลักษณะคลายกับสัญญาเชาซื้อ คือ ผูเชาซ้ือจะตองชําระเงินคาเชาเปนงวดๆ ตาม
จํานวนเงินและเวลาท่ีกําหนดในสัญญาเชาตางกันตรงที่เมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา ผูเชาซ้ือสามารถเลือกไดวาจะซ้ือตอ
สัญญาเชาหรือวาสงคืนทรัพยใหกับผูใหเชา สวนมากคนที่จะทําสัญญาสินเชื่อลักษณะนีม้ักจะเปนบริษัทหรือนิติบุ
คลที่ตองการเชาทรัพยสินที่มีราคาแพงหรือเชาสินทรัพยในปริมาณมาก เชน เคร่ืองจักรรถยนต หรืออาจเปนการ
เชาสินคาท่ีเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว เชน คอมพิวเตอรสํานักงาน เคร่ืองถายเอกสาร เปนตน 

การประกอบธุรกิจลีสซิ่งปจจุบันนี้ยังไมมีกฎหมายเฉพาะท่ีควบคุมธุรกิจนี้ จึงตองบังคับตามหลัก ของ
สัญญาหลักกฎหมายท่ัวไปและกฎหมายแพงและพาณิชย สัญญาลีสซิ่งจึงเปนการผสมผสานของการใหสินเชื่อ
และสัญญาเชาทรัพย จนนํามาซ่ึงประเด็นปญหาหลายประการ 
ปญหาขอเท็จจริง 

1. กรณีมีขอพิพาทเกิดขึ้นเก่ียวกับระยะเวลาการเชาชวงและสัญญาเชาแบบลิสซิ่ง จะไมมีกฎหมายที่
บัญญัติไวเปนการเฉพาะ หรือมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นระหวางผูเชาซ้ือและผูใหเชาซ้ือในเรื่องของการเรียกรองให
ปฏิบัติตามสัญญาเชาซ้ือ ตลอดจนการบังคับใชกฎหมายจึงเกิดปญหาอยางตอเนื่อง เนื่องจากไมมีกฎหมาย
บัญญัติไวโดยเฉพาะที่วาดวยลีสซิ่งที่จะนํามาพิจารณาวินิจฉัยโดยตรง การบังคับใชกฎหมายในปจจุบันจึงยังคง
ตองพิจารณาตามหลักกฎหมายนิติกรรมสัญญาท่ัวไป โดยอาศัยแนวทางหรือบรรทัดฐานท่ีชัดเจนแนนอนจากคํา
พิพากษาของศาลจึงกอใหเกิดปญหาตามมาหลายประการ  
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2. ปจจุบันการเชาซื้อรถยนตแบบลีสซิ่งยังไมมีกฎหมายที่ เปนรูปธรรมวาการเชาซื้อลักษณะใดจะ
สามารถใหเชาชวง หรือโอนสิทธิการเชา หรือการใหสิทธิแกผูเชาเพื่อเชาชวง จนเปนเหตุใหการประกอบธุรกิจ
ไดรับความลาชาในการพิจาณาทางคดีความ กลาวคือ จะตองดําเนินคดีใหจนถึงชั้นศาลฎีกาในประเด็นที่วา เปน
การเชาชวงหรือไม รวมทั้งการใหสินเชื่อรถยนตแบบลีสซิ่งมีเฉพาะผูเชาที่เปนนิติบุคคลโดยเงื่อนไขทั่วไปที่วาผู
เชาตองเปนนิติบุคคล ไมตองมีเงินดาวน ไมตองมีเงินมัดจํา อัตราดอกเบ้ียลดตนลดดอก (Effective Rate) มีสิทธิ
เลือกซื้อรถยนตไดในราคาที่ตกลงกัน ณ วันเซ็นสัญญา 

3. ในสัญญาเชาชวงนั้น กฎหมายไมไดบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ระหวางผูใหเชา ผูเชา และ ผู
เชาชวง โดยตรง ทําใหเกิดปญหาพิพาทระหวางผูใหเชา ผูเชา และผูเชาชวง จนในที่สุดประชาชนที่ดําเนินการ
เก่ียวกับการเชาชวงไดรับความเดือดรอนซึ่งถือเปนปญหาใหญมากในปจจุบัน  
ปญหาขอกฎหมาย 

1. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไมมีบทบัญญัติเก่ียวกับการประกอบธุรกิจลีสซ่ิงเปนการเฉพาะ 
เนื่องจากสัญญาลีสซิ่งจึงเปนการผสมผสานของการใหสินเชื่อและสัญญาเชาทรัพย จึงตองบังคับตามหลักของ
สัญญาหลักกฎหมายท่ัวไป 

2. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยเชาทรัพย ซึ่งมีทั้งหมด 4 หมวด ต้ังแตมาตรา 537 ไป
จนถึงมาตรา 571 ซ่ึงจะมีก็แตเพียงบทบัญญัติวาดวยหนาที่และความรับผิดของผูใหเชา หนาที่และความรับผิด
ของผูเชา และความระงับแหงสัญญาเชาเทานั้น ไมมีบทบัญญัติที่วาดวยการโอนสิทธิการเชาหรือการใหสิทธิแกผู
เชาเพื่อเชาชวงแตอยางใด ซ่ึงโดยหลักทั่วไปแลวยังคงใชบังคับตามบทบัญญัติในมาตรา 544 และมาตรา 545 
ที่วาทรัพยสินซ่ึงเชานั้นผูเชาจะใหเชาชวงหรือโอนสิทธิของตนอันมีในทรัพยสินนั้นไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน
ใหแกบุคคลภายนอกทานวาหาอาจทําไดไม เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืนในสัญญาเชานั้นก็หมายความวา
การใหเชาชวงนั้นไมสามารถทําไดตามกฎหมายของไทย 

3. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยเชาทรัพย ซึ่งมีทั้งหมด 4 หมวด ต้ังแต มาตรา 537 ไป
จนถึงมาตรา 571 ไมปรากฏวามีการบัญญัติเกี่ยวกับหมวดท่ีวาดวยสิทธิและหนาที่ระหวางผูใหเชา ผูเชา และผู
เชาชวง จะมีก็แตเพียงในมาตรา 569 ที่บัญญัติวา “อันสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยนั้นยอมไมระงับไปเพราะเหตุ 
โอนกรรมสิทธ์ิทรัพยสินซ่ึงใหเชา และผูรับโอนยอมรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ของผูโอนซ่ึงมีตอผูเชานั้นดวยซึ่งการ
โอนสิทธิการเชา” 

สรุปพอสังเขปไดวา สัญญาลีสซิ่งเปนการผสมผสานของการใหสินเช่ือและสัญญาเชาทรัพย ดังนั้นการ
ประกอบธุรกิจลีสซ่ิงปจจุบันจึงยังไมมีกฎหมายเฉพาะท่ีจะควบคุมธุรกิจนี้ จึงตองใหมีกฎหมายเฉพาะเพ่ือใหเกิด
ความเปนธรรมตอคูสัญญา และมีขอแตกตางที่ชัดเจนจากสัญญาเชา โดยทั่วไปหากขอพิพาทเกิดขึ้นจะไดนํา
กฎหมายมาบังคับใชโดยทันที 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเชารถยนตแบบลิสซ่ิงทั้งของไทยและตางประเทศ  

แนวคําพิพากษาศาลฎีกา มาตรการทางกฎหมายและผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 
2. เ พ่ือศึกษาถึงสภาพปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการเชารถยนต  

แบบลิสซิ่งของไทยวามีปญหาอะไรและควรแกไขปญหานั้นอยางไร 
3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการใหสิทธิการเช ารถยนต

แบบลิสซิ่งของไทยและตางประเทศ วาเหมือนกันหรือตางกันอยางไร 
4. เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการแกไขปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการเชารถยนต  

แบบลิสซิ่งของตางประเทศที่มีความเหมาะสม เพื่อนํามาปรับใชในกฎหมายไทยใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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สมมติฐานการวิจัย 
เนื่องดวยในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยเชาทรัพย ซึ่งมีทั้งหมด 4 หมวด ต้ังแต มาตรา 

537 ไปจนถึงมาตรา 571 ไมปรากฏวามีการบัญญัติเกี่ยวกับหมวดท่ีวาดวย การเชาทรัพยสินแบบลิสซิ่ง รวมถึง
เร่ืองสิทธิและหนาที่ของผูเชาชวง จะมีก็แตเพียงในเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินซึ่งใหเชา และผูรับโอนยอม
รับไปท้ังสิทธิและหนาที่ของผูโอนซึ่งมีตอผูเชานั้นดวย ซึ่งการโอนสิทธิการเชา ดังกลาวนี้ยอมหมายถึงการโอนไป
ซึ่งสิทธิของผูใหเชาไมใชการโอนสิทธิการเชาหรือเชาชวงแตอยางใด ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงเห็นควรทําการศึกษาและ
วิเคราะหสภาพปญหา อุปสรรคของกฎหมายหลักที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันเก่ียวกับการเรียกใหสิทธิในการเชา
ชวงในการเชาทรัพยสินแบบลิสซ่ิงทั้งของตางประเทศและของประเทศไทย ท้ังนี้ เพื่อแกไขปญหาขอเท็จจริงและ
ปญหาขอกฎหมายที่เกิดข้ึนในปจจุบัน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ในงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเพื่อทําการศึกษาวิเคราะหขอมูล ใหสอดคลองกับ

สมมุติฐานของการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการใหสิทธิเชาชวง สัญญาเชาแบบลิสซิ่งแนวคําพิพากษาศาลฎีกา มาตรการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวของทั้งของไทยและตางประเทศ ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพ่ือใหบรรลุถึง
วัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว ดังนั้น ผูวิจัยขอนําเสนอรายละเอียดซึ่งเปนระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย กลาวคือ 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย การออกแบบการวิจัย เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ผล/สรุปผล 
จากการศึกษาพบวา การประกอบธุรกิจลีสซิ่ง ปจจุบันนี้ยังไมมีกฎหมายเฉพาะที่ควบคุมธุรกิจนี้ จึง

ตองบังคับตามหลักของสัญญา หลักกฎหมายทั่วไป และกฎหมายแพงและพาณิชย สัญญาลีสซิ่งจึงเปนการ
ผสมผสานของการใหสินเชื่อและสัญญาเชาทรัพย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมไดกําหนดขอบเขตของ
ความรับผิดระหวางผูใหเชากับผูเชาชวงไว อีกทั้งไมไดกําหนดแบบและวิธีการใหความยินยอมไวจึงตองนําหลัก
กฎหมายทั่วไปในเรื่องความยินยอม (Volentinon fit injuria) มาใชในเรื่องเชาชวงดวย ซึ่งไดกําหนดวาความ
ยินยอมสามารถกระทําไดโดยวาจาและลายลักษณอักษร และสามารถใหกอน ขณะ และหลังทําสัญญาเชาชวงก็
ได อันมีผลใหผูเชาชวงตองรับผิดโดยตรงตอผูใหเชาตามสัญญาเชาชวง ซ่ึงผูเชาชวงสามารถจํากัดความรับผิดของ
ตนตอผูใหเชาได นอกจากนี้ยังพบวาสิทธิการเชาชวงสามารถนําไปเปนหลักประกันการชําระหนี้ไดอีกดวย ผูวิจัย
เห็นวา ปญหากฎหมายตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับความยินยอมและความรับผิดของผูเชาชวงที่ตองรับผิดโดยตรง
ตอผูใหเชานี้ เปนเพราะบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมิไดบัญญัติความสัมพันธระหวางผูให
เชากับผูเชาชวง รวมทั้งขอบเขตของความยินยอมและความรับผิดของผูเชาชวงไวชัดเจนจึงทําใหเกิดปญหา
ในทางกฎหมายขึ้น อีกทั้งในปจจุบันแนวความคิด ในการทําสัญญาเชาไดเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม อันทําใหสัญญาเชาชวงตองเปล่ียนแปลงไปตามไปดวยโดยมุงเนนหาประโยชนในทางทรัพยสินและการคา 
ดังนั้นบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจึงมีลักษณะท่ีไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
ไมมีความสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน อันจะเปนหนทางหนึ่งที่ชวยแกไขปญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศได 
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หลักการของกฎหมายอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส เยอรมัน และไทย วาดวยเร่ืองของการเชาทรัพย
พบวา ในการกําหนดระยะเวลาการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น สาระสําคัญก็คือจะตองมีกําหนดใหชัดเจนในสัญญา
เชาวาคูกรณีตกลงกันใหใชประโยชนในทรัพยเปนชวงเวลาเทาใด เพื่อที่จะทําใหคูกรณีในการเชาไดทราบวา ผู
เชามีสิทธิในการครอบครองใชประโยชนในทรัพยที่เชาเปนระยะเวลานานเทาใด ในขณะที่ผูใหเชาจะสามารถ
คาดหวังผลประโยชนทีจ่ะไดรับ ตลอดจนไดทราบชัดเจนวาทรัพยจะกลับมาสูการครอบครองของตนเม่ือใดอันจะ
ไดวางแผนการใชประโยชนในทรัพยนั้น ๆ ตอไปได โดยจะเนนไปที่ความแนนอนชัดเจนเกี่ยวกับจุดเริ่มตนและ
สิ้นสุดของการเชา หรือชวงระยะเวลาท่ีใหเชา และจะไมมีการวางขอกําหนดของระยะเวลาขั้นต่ําหรือขั้นสูงสุ ด
ของการเชาไวแตอยางใด ทั้งนี้ เห็นกันวาการกําหนดระยะเวลาการเชายาวนานเทาใดเปนขอพิจารณาของคูกรณี
ในการเชาแตละราย ไมใชเรื่องที่กฎหมายจะเขาไปวางขอจํากัด คูกรณีควรจะมีเสรีภาพในการท่ีจะกําหนดชวง
ระยะเวลาใหเหมาะสมกับความตองการใชประโยชนในทรัพยนั้น ๆ 
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาพบวา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกําหนดขอบเขตของการเชาซื้อโดยทั่วไป

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 572 ถึงมาตรา 574 เนื่องจากประเทศไทยไมมีกฎหมายเกี่ยวกับ
การเชารถยนตแบบลิสซิ่งบัญญัติไวโดยเฉพาะ ดังนั้น เงื่อนไขและรายละเอียดตาง ๆ ในสัญญาการเชารถยนต
แบบลิสซิ่งจึงตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเชาซ้ือ อีกทั้งไมไดกําหนดแบบและวิธีการใหความยินยอมไวจึง
ตองนําหลักกฎหมายทั่วไปในเร่ืองความยินยอม (Volentinon fit injuria) มาใชในเรื่องเชาชวงกับการเชา
รถยนตแบบลิสซิ่งดวย ซึ่งไดกําหนดวาความยินยอมสามารถกระทําไดโดยวาจาและลายลักษณอักษร และ
สามารถใหกอน ขณะ และหลังทําสัญญาเชาชวงก็ได อันมีผลใหผูเชาชวงตองรับผิดโดยตรงตอผูใหเชาตามสัญญา
เชาชวง ซึ่งผูเชาชวงสามารถจํากัดความรับผิดของตนตอผูใหเชาได นอกจากนี้ยังพบวาสิทธิการเชาชวงสามารถ
นําไปเปนหลักประกันการชําระหนี้ไดอีกดวย ผูวิจัยจึงเห็นสมควรดังนี้ 

1. ควรบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจลีสซ่ิงไวเปนการเฉพาะ 
2. ควรบัญญัติหมวดที่วาดวยการโอนสิทธิการเชาหรือการใหสิทธิแกผูเชาเพื่อเชาชวงไวในประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย 
3. ควรบัญญัติหมวดท่ีวาดวยสิทธิและหนาที่ระหวางผูใหเชา ผูเชา และผูเชาชวง ไวในประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย 
 

ขอเสนอแนะ 
ผูวิจัยเห็นวา แนวทางการแกไขปญหาขอกฎหมายในความสมบูรณของสัญญาเชา ศึกษากรณี : การ

ทําสัญญาเชารถยนตแบบลิสซิ่ง” ที่ดีที่สุด คือ  
1. ตองยกรางกฎหมายวาดวยสัญญาเชาแบบลิสซิ่งใชเปนการเฉพาะ  
2. ตองบัญญัติหมวดท่ีวาดวย การโอนสิทธิการเชาหรือการใหสิทธิแกผู เชาเพื่อเชาชวงไว  

ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
3. ตองบัญญัติหมวดที่วาดวยสิทธิและหนาที่ของผูเชาชวง ไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอคูสัญญา และมีขอแตกตางที่ชัดเจนจากสัญญาเชาโดยทั่วไป หาก

ขอพิพาทเกิดขึ้นจะไดนํากฎหมายมาบังคับใชโดยทันที ทันตอสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในยุคไทยแลนด 4.0 
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บทคัดยอ 
ปญหาการทวงถามหนี้สวนใหญของเจาหนี้ในประเทศไทยยุคนี้ พบวามีลูกหนี้จํานวนไมนอยที่กําลังไดรับ

ความเดือดรอน จากพฤติกรรมหรือรูปแบบของการทวงถามหนี้ที่ไมเหมาะสมของเจาหนี้ และกําลังเปนปญหา
ขัดแยงระหวางเจาหนี้กับลูกหนี้ ที่นับวันจะย่ิงทวีความรุนแรงมากข้ึน สวนหนึ่งเกิดจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ ท่ีกําลังประสบภาวะถดถอย ประชาชนตองแบกรับภาระคาครองชีพที่สูงขึ้น ลูกหนี้จํานวนมากไมสามารถ
ชําระหนี้สินภายในกําหนดเวลาได ทําใหเกิดความเสียหายแกเจาหนี้ที่ไมไดรับชําระหนี้ จึงตองมีการติดตามทวงถาม
หนี้กันเกิดขึ้น อีกประการหนึ่งสืบเนื่องจากพฤติกรรมทวงหนี้ที่ผานมาหลายสิบป ฝายลูกหนี้จะเปนผูถูกกระทํา และ
เสียเปรียบในเรื่องของความเขาใจในเง่ือนไข ขอยกเวนทางสัญญาท่ีถูกนําไปใชจนเกิดความไมเปนธรรมมากขึ้น  

วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูศึกษาไดใชระเบียบวิธีวิจัยเพื่อทําการศึกษาวิเคราะหขอมูล ใหสอดคลองกับ
สมมุติฐานของการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการทวงหนี้ แนวคําพิพากษาศาลฎีกา มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของทั้งของ
ไทยและตางประเทศ ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว 
ดังนั้น ผูวิจัยขอนําเสนอรายละเอียดซึ่งเปนระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย กลาวคือ กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
การออกแบบการวิจัย เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูศึกษาไดใชระเบียบวิธีวิจัยเพื่อทําการศึกษาวิเคราะหขอมูล ใหสอดคลองกับ
สมมุติฐานของการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการทวงหนี้ แนวคําพิพากษาศาลฎีกา มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของทั้งของ
ไทยและตางประเทศ ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว 
ดังนั้น ผูวิจัยขอนําเสนอรายละเอียดซึ่งเปนระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย กลาวคือ กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
การออกแบบการวิจัย เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล 

จากการศึกษาปญหาดังกลาวพบวา มาตรการทางกฎหมายที่มีอยูกอนหนานั้น ยังไมสามารถใหความ
คุมครองลูกหนี้ จากพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของเจาหนี้ไดอยางเพียงพอ เดิมที่เดียวกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการ
กระทําท่ีของเจาหนี้ในเร่ืองการบังคับชําระหนี้ ในทางแพง ไดแกประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เร่ืองละเมิด 
สวนกฎหมายอาญาจะตองพิจารณาไปตามองคประกอบของความผิดฐานตาง ๆ เชน ฉอโกง หม่ินประมาท 
กรรโชกทรัพย เหลานี้เปนตน ซึ่งกฎหมายท่ีมีอยูในขณะนั้นก็ยังไมสามารถใหความคุมครองลูกหนี้ อันเกิดจาก
การทวงหนี้ที่ไมเหมาะสมของเจาหนี้ไดอยางเพียงพอ ปจจุบันรัฐจึงกําหนดหลักเกณฑในการทวงถามหนี้ของ
เจาหนี้ โดยออกพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ข้ึน โดยมุงจะควบคุมพฤติการณการทวงหนี้ของ
เจาหนี้ เพือ่ใหเจาหนี้ลดหรือหยุดพฤติกรรมในการทวงหน้ีอยางไมเหมาะสมตอลูกหนี้  

 
คําสําคัญ : กฎหมาย มาตรการ หน้ีสิน 
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ABSTRACT 

The issue of continuous majority of creditors in the country, Thailand. Found 
that there are quite a few receivables which are suffered. From the behaviour or patterns 
of improper payment of creditors. And the problem is conflict between the creditor 
against the debtor that will be even more intensified. Part caused by the country's overall 
economic condition. Who are experiencing a recession. People must bear the burden of 
the cost of living higher. Many debt receivables within the deadline. Cause damage to the 
creditor who did not receive repayment. There needs to be continuous. Another sequel of 
claim over the past dozens of years. The accounts receivable department, will be the 
victim. And disadvantage in terms of understanding the condition. The exception to the 
way the contract is applied until there is more justified. 

This thesis The study methodology was used to analyze the data. Information 
in accordance with the hypothesis of the research and concept research (Conceptual 
Framework). Based on information obtained from a review of the concept. Theories 
about debt. Vertical Supreme Court Legal measures related to both in Thailand and 
abroad. Vertical Supreme Court Legal measures related to both in Thailand and abroad.
The research presents detailed methodology, the study said. Conceptual framework for 
research. Research Design The instrument used for data collection and data collection.

From the study of these issues, found that the existing legal measures. Still 
unable to cover receivables. From improper behaviour of the creditor. Originally a single 
law that relate to the actions of creditors in matters of enforcement. In civil proceedings 
include civil and commercial Notices. Section of criminal law will need to consider the 
elements of a base, such as fraud, libel, extort estate. The legislation, which is currently 
still not able to cover receivables arising from the claim of the creditor. Current 
Government rules on the payment of accounts payable by issuing continuous Act b.e. 
2558 aim to control up the circumstances of the claim, the creditor to the creditor reduces 
or stops behaving in an improper claim per debtor.

Keyword (s) : Law, measures, liabilities 
 

บทนํา 
สังคมไทยในยุคนี้ปจจุบันนี้เปนสังคมที่เนนวัตถุนิยมและการบริโภคนิยม สังคมบริโภคนิยมของไทยนั้น

ขาดความเสมอภาคและความยุติธรรมเปนพ้ืนฐาน ผูบริโภคสวนใหญยังถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบการ 
ปจจุบันภายใตระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมของไทย ซ่ึงนํามาสูการขยายตัวและเจริญเติบโตทางภาคธุรกิจและ
การแขงขันทางการคา ประกอบกับนโยบายในการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐในรูปแบบตาง ๆ ท่ีตองการให
ประเทศเจริญเติมโตขึ้นโดยเร็ว โดยพยายามกระตุนใหประชาชนเพิ่มกําลังการซ้ือ เพ่ือใหเกิดการใชจายเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ดังนั้น จึงยอมไมสามารถท่ีจะหลีกเลี่ยงเพ่ือไมใหเกิดการกูยืมเงินจาก
นายทุนนอกระบบ หรือขอเครดิตจากธนาคารหรือสถาบันการเงินมากข้ึน เมื่อเปนเชนนี้ การที่หลายๆ คนตอง
ตกอยูในสถานะของลูกหนี้ จึงเปนเร่ืองปกติในการดํารงชีพในปจจุบัน ทั้งเปนสวนหนึ่งในกลไกที่จะชวย
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  

ปจจุบันคงไมมีใครที่จะปฏิเสธไดวาไมรูจักระบบสินเชื่อ การกูยืมเงินหรือการซื้อขายสินคาและบริการ
โดยใชบัตรเครดิต นับวันจะย่ิงถือไดวาเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันในสังคมไทยยุคนี้ ซึ่งหากมีการชําระหนี้
ตรงตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาท่ีตกลงกันไวตามสัญญา ก็คงจะไมเกิดปญหาใด ๆ ข้ึนในระบบสินเช่ือ แตสภาพ
ความเปนจริงในปจจุบัน การผิดนัดชําระหนี้กูยืมเงิน สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อสวนบุคคลเริ่มมีจํานวนมาก
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ขึ้น สวนหนึ่งมาจากปญหาภาวะคาครองชีพที่สูงขึ้น ภาวะเงินเฟอ ภาวะดอกเบี้ยจากเจาหนี้นอกระบบที่เพิ่มขึ้น
เกินกวาที่กฎหมายกําหนดไวหลายเทาตัว ประกอบกับเกิดการแขงขันของธนาคาร สถาบันการเงิน และผู
ประกอบธุรกิจที่ไมใชธนาคารตาง ๆ ซึ่งเรารูจักกันในนามของเจาหนี้นอกระบบ 

ในปจจุบันสถาบันการเงินตาง ๆ รวมท้ังเจาหนี้นอกระบบทั่วไป กําหนดเง่ือนไขใหผูบริโภคสามารถ
เขาถึงสินเชื่อไดงาย จนเปนเหตุใหเกิดการใชจายที่ไมเหมาะสม เกินความสามารถท่ีลูกหนี้จะชําระหนี้ไดในที่สุด 
เมื่อเกิดมีการผิดนัดชําระหนี้ขึ้น เจาหนี้เหลานั้นก็มีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายที่จะติดตามทวงถามเพื่อใหไดรับ
การชําระหนี้คืน ซึ่งสิทธิในการตามทางถามหนี้ดังกลาวนั้น กระบวนการและวิธีการติดตามทวงถามหนี้ก็ตองอยู
ภายใตกรอบของกฎหมาย มีความเหมาะสมเปนธรรมแกลูกหนี้ตามสมควรดวย แตกลับปรากฏวามีเจาหนี้เปน
จํานวนมากที่อาศัยชองวางของกฎหมายที่ยังไมมีบทบังคับที่รุนแรงเฉียบขาดเพียงพอ จึงเปนชองทางใหบรรดา
เจาหนี้ทั้งหลายสรรหารูปแบบตาง ๆ ในการทวงถามหนี้ตอลูกหนี้อยางไมเหมาะสม  
ปญหาขอเท็จจริง 

 1. เจาหนี้ ทวงหนี้ โดยโทรศัพทเขาที่ทํางานของลูกหนี้ มีสาเหตุมาจากติดตอลูกหนี้ทางโทรศัพทมือถือ
ไมไดเปนหลัก หรือทวงหนี้ทางโทรศัพทหลายครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือทําใหโทรศัพทดังอยางตอเนื่อง 
เพื่อทําใหลูกหนี้หรือบุคคลอื่นเกิดความเดือดรอนรําคาญ หรือทวงถามหนี้ ผานทางไปรษณียหรือโทรสาร โดยมี
ขอความแสดงการทวงหนี้ชัดเจน ระบุขอความ เคร่ืองหมาย หรือชื่อทางธุรกิจของผูทวงถามหนี้บนหนาซอง
จดหมาย  
  2. กรณีลูกหนี้ไมไดรับความเปนธรรม เกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ที่ไมเหมาะสม และในกรณีที่
เจาหนี้ทวงหนี้ ทั้งที่หนี้ขาดอายุความแลว เจาหนี้ยังมีสิทธิติดตามทวงถามหนี้ ลูกหนี้ยังไมทราบข้ันตอนและ
หนวยงานท่ีจะไปรองขอความเปนธรรม  

3. เจาหนี้ ทวงหนี้ ไมมีการเจรจาหนี้ ทั้งที่เปนวิธีที่ดีที่สุดในการยุติขอพิพาทเก่ียวกับหนี้สิน และ
สามารถเจรจาไดทั้งในศาลและนอกศาล 
ปญหาขอกฎหมาย 
จากการศึกษาขอกฎหมายเก่ียวกับการทวงหนี้ ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พุทธศักราช 2558 พบวา  

ประเด็นแรก กฎหมายฉบับนี้ใหความคุมครองท้ังหนี้ในระบบและนอกระบบ ดังนั้น จะทําใหลูกหนี้
ไดรับความคุมครอง ไมถูกขมเหง รังแก หรือทวงหนี้ดวยวิธีการรุนแรง  

ประเด็นที่สอง ผูที่รับจางทวงหนี้ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือเปนนิติบุคคล ตองขออนุญาตจากนาย
ทะเบียน หมายถึง ตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน หากเปนหางหรือบริษัทจํากัด กรรมการผูถือหุน หรือ
ผูจัดการจะตองมีประวัติดี หากมีประวัติฆาคนตาย ทํารายรางกาย ลักทรัพย ปลนทรัพย ยักยอกทรัพย ฉอโกง 
หรือมีปญหาเกี่ยวกับหนี้สินคางชําระ ก็จะไมสามารถจะไปขออนุญาตรับจางทวงหนี้ได เพราะกฎหมายฉบับนี้ จะ
มีการตั้งคณะกรรมการข้ึนมาพิจารณาเก่ียวกับการใหใบอนุญาตแกผูรับจางทวงหนี้  พูดงาย ๆ คือ จะตอง
คัดเลือกบุคคลหรือบริษัทที่ดี ไมเคยมีพฤติกรรมในทางขมขูลูกหนี้ บุคคลหรือบริษัทเหลานี้ ถาทําผิดก็อาจถูกพัก 
เพิกถอนใบอนุญาตได ใครที่มีความประสงคจะรับจางทวงหนี้  ถาไมมีใบอนุญาตก็อาจมีโทษปรับหรืออาจถูก
จําคุก ซึ่งก็เปนเรื่องที่ดี ที่จะไดควบคุมนักทวงหนี้ใหมีการทวงหนี้ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  และเปนธรรมกับ
ผูบริโภค 

ประเด็นที่สาม การทวงหนี้กับบุคคลอื่นที่ไมใชลูกหนี้ จะมีความผิดทางอาญา เชน อาจมีโทษจําคุกหรือ
ปรับ เพราะการกระทําดังกลาวเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคล ซึ่งเจาหนี้ไมมีบุคคลสิทธิกับบุคคลท่ีสาม จึงไม
อาจจะไปรบกวนเขาได และถาตองการติดตอกับบุคคลที่สาม นักทวงหนี้ทําไดเพียงสอบถามวาลูกหนี้อยูหรือไม 
อยางอื่นทําไมได 
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ประเด็นที่สี่ การประจานลูกหนี้ เชน การทวงหนี้ทางโทรสาร ไปรษณียบัตร จดหมายเปดผนึก แผน

ปลิวติดประกาศอันมีลักษณะท่ีทําใหบุคคลทั่วไปเขาใจไดโดยงาย วิธีการทวงหนี้ดังกลาวตองการประจานลูกหนี้ 
ใหอับอายขายหนาซึ่งจะทําไมไดอีกตอไปแลว บุคคลที่กระทําความผิด อาจมีโทษจําคุกหรือปรับ 

ประเด็นที่หา ความถ่ีในการทวงหนี้ มีนักทวงหนี้บางคนโทรทวงหนี้วันละหลายคร้ัง อันเปนการสราง
ความเดือดรอนเกินควร จะทําไมไดแลว ถือวาเปนการสรางความเดือดรอนเกินควร ถือวาการกระทําดังกลาว
เปนการฝาฝนกฎหมายฉบับนี้อยางมาก โทรทวงไดเพียงวันละ 1 คร้ัง ถาตองการโทรมากกวานั้น ตองไดรับ
อนุญาตหรือไดรับความยินยอมจากลูกหนี้ มิฉะนั้น จะเขาขายฝาฝนกฎหมายฉบับนี้ 

ประเด็นที่หก การขมขูคุกคาม กฎหมายฉบับนี้หามโดยเด็ดขาด มีโทษทั้งจําคุกและปรับ ในทางปฏิบัติ
จะมีการขมขูหลายอยาง เชน แสดงตนเปนตํารวจ ทหาร เจาหนาที่ศาล ทนายความ เปนบุคคลอื่น ตอไปจะทํา
ไมไดแลว เพราะจะมีบทลงโทษท่ีรุนแรง 

ผูวิจัยจึงมีความตองการที่จะศึกษาวา ภายหลังที่มีการใชพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พุทธศักราช 
๒๕๕๘ แลว จะมีผลดีหรือผลเสียอยางไรบาง และใครจะเปนผูที่ไดรับประโยชนจากกฎหมายฉบับนี้มากกวากัน 
เพื่อเปนแนวทางในการแกไขกฎหมายเก่ียวกับการทวงหนี้ใหเปนธรรมตอผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการทวงหนี้ ตลอดจนแนวคําพิพากษาศาลฎีกา เกี่ยวกับ

มาตรการทางกฎหมายและผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 
2. เพื่อศึกษาถึงสภาพปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการทวงหนี้ ของไทยวามี

ปญหาอะไรและควรแกไขปญหานั้นอยางไร 
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการทวงหนี้ ของไทยและ

ตางประเทศ  
4. เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการแกไขปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการการทวงหนี้ ของ

ตางประเทศท่ีเปนมาตรฐานท่ัวไป เพ่ือใหสามารถนํามาปรับใชในกฎหมายไทยใหมีความเหมาะสมกับ
สภาพการณในปจจุบัน 

 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ในงานวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยมุงเนนศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับ ความสมบูรณของกฎหมายทวงหนี้ 

แนวคําพิพากษาศาลฎีกา มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งของไทยและตางประเทศ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนการสัมภาษณประชากรกลุมตัวอยางในเชิงลึก อันประกอบดวย 5 กลุมหลัก ๆ ไดแก กลุมที่หนึ่ง คือ 
กลุมตัวอยางจากประชาชนหรือนิติบุคคลท่ัวไปผูเคยตกเปนลูกหนี้ กลุมที่สอง คือ กลุมตัวอยางจากประชาชน
หรือนิติบุคคลทั่วไปผูซึ่งเปนเจาหนี้ กลุมที่สาม คือ กลุมตัวอยางจากประชาชนหรือนิติบุคคลทั่วไปผูเคยรับมอบ
อํานาจในการทวงหนี้ กลุมที่สี่ คือ กลุมจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรมหาชนที่เก่ียวของกับการบังคับตามตาม
พระราชบัญญัติการทวงหนี้ พุทธศักราช 2558 กลุมที่หา คือ กลุมนักวิชาการกฎหมาย ผูพิพากษา อัยการ 
ทนายความ นิติกร  
สมมติฐานการวิจัย 

เกี่ยวกับกฎหมายทวงหนี้ คนที่ไดรับความสุข คือลูกหนี้ที่เบี้ยวหนี้โดยจงใจเบี้ยวหนี้ เพราะไมมีจริง ๆ 
เนื่องจากไมมีความสามารถในการชําระหนี้ ลูกหนี้เหลานี้จะไดรับประโยชนจากกฎหมายฉบับนี้เปนอยางมาก จะ
ไมตองปวดหัว หวาดผวาไปกับการถูกทวงหนี้ที่นบัวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สวนเจาหนี้ไดรับผลกระทบไป
เต็มๆ โดยเฉพาะเจาหนี้ในระบบ เพราะกฎหมายฉบับนี้มีทั้งโทษปรับ จําคุก พัก เพิกถอนใบอนุญาต  
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วิธีการวิจัย 

วิทยานิพนธฉบับนี้  ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเพื่อทําการศึกษาวิเคราะหขอมูล ใหสอดคลองกับ
สมมุติฐานของการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการทวงหนี้ แนวคําพิพากษาศาลฎีกา มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งของ
ไทยและตางประเทศ ตลอดจนผลงานวิจัยที่เก่ียวของ ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว  
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาหลักการของกฎหมายอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส เยอรมันนีและไทย วาดวยเร่ืองของ

การทวงหนี้ พบวา ตราบใดท่ีลูกหนี้ยังไมชําระหนี้ การดํารงอยูซึ่งหลักประกันการชําระหนี้ยอมมีความสําคัญเปน
อยางย่ิงตอเจาหนี้ ไมวาทรัพยสินนั้นจะอยูหรือไมอยูภายใตในการครอบครองทางกายภาพของเจาหนี้  ในกรณี
ของสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมิใชเปนเพียงสิ่งไมมีรูปรางที่มิอาจครอบครองทางกายภาพไดเทานั้น แตยัง
เปนสิทธิเรียกรองตามสัญญาเชาที่ดํารงอยูโดยเจาหนี้ผูรับหลักประกันไมมีสวนโดยตรงเขาไปเกี่ยวของอีกดวย  
และหากสิทธิการเชาสูญสิ้นเพราะเหตุอันเกิดจากผูเชาที่เปนลูกหนี้ของตน ยอมทําใหหลักประกันการชําระหนี้
ของตนระงับตามไปดวย ดังนั้น ในการทําสัญญารับสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกัน จึงมักจะมี
ขอความท่ีใหการคุมครองแกสิทธิของเจาหนี้ที่จะมีความเก่ียวพันไปถึงสัญญาเชาอันเปนฐานใหเกิดสิทธิการเชา
อันเปนหลักประกันดวย โดยจะมีหลักการที่สําคัญก็คือ หากจะมีการบอกเลิกสัญญาเชาโดยฝายผูใหเชา ควร
จะตองไดรับความยินยอมจากเจาหนี้ของผูเชากอน หรือจะตองใหโอกาสเจาหนี้เขามาเยียวยาความเสียหายจาก
การผิดสัญญาของผูเชา หรือหากมีกรณีที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะตองเลิกสัญญา  

การนําไปเปนหลักประกันการชําระหนี้ การกําหนดใหผูใหเชาทําหนังสือแจงแกเจาหนี้ใหทราบเมื่อมี
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการผิดสัญญาของผูเชาหรือลูกหนี้  การกําหนดระยะเวลาใหสิทธิแกเจาหนี้เขามาแกไขหรือ
เยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการผิดสัญญาของลูกหนี้หรือผูเชา ผูใหเชาจะตกลงไมยอมรับการเลิกสัญญา
จากฝายผูเชาโดยปราศจากความยินยอมของเจาหนี้ ถามีเหตุหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองเลิกสัญญา ผูใหเชาตกลงให
ความยินยอมเปนการลวงหนาที่จะใหเจาหนี้ หรือบุคคลอื่นที่เจาหนี้จัดหา เขาเปนคูสัญญาในสัญญาเชาฉบับใหม
บนเงื่อนไขเดียวกับสัญญาเชาเดิมที่เลิกไป การกําหนดใหผูเชาเอาประกันภัยทรัพยสินที่เชา โดยใหเจาหนี้เปน
ผูรับประโยชน เพ่ือที่เจาหนี้จะสามารถเลือกไดวาจะนําไปชําระหนี้ หรือนํามาซอมแซมทรัพยสินที่เสียหาย 
(ขึ้นอยูกับเวลากําหนดชําระหนี้ตามสัญญาประธานและยอดหนี้คางชําระ การใหเจาหนี้เขาใชสิทธิตออายุสัญญา
เชาแทนผูเชา 

การบังคับหลักประกันที่เปนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  ในหัวขอที่จะกลาวตอไปจะแยกพิจารณา
ระหวางกรณีของอังกฤษและอเมริกาดังนี้ หลักกฎหมายอังกฤษ เจาหนี้ผูรับสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไวเปน
หลักประกัน อาจเลือกดําเนินการเพื่อบังคับชําระหนี้จากทรัพยที่เปนประกันไดในวิธีการดังตอไปนี้  การบังคับ
เพื่อใหสิทธิการเชาตกเปนสิทธิของตน (Foreclosure) ซึ่งเริ่มตนจากการท่ีเจาหนี้แจงใหลูกหนี้ชําระหนี้และ
ลูกหนี้ละเลยไมชําระหนี้ จากนั้นเจาหนี้จะยื่นคํารองตอศาลใหมีคําสั่งที่เรียกวา foreclosure nisi ส่ังใหลูกหนี้
ชําระหนี้ภายในเวลาที่กําหนด (โดยทั่วไปจะกําหนดใหระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ศาลมีคําสั่ง) ซึ่งเปนโอกาส
สุดทายของลูกหนี้ที่จะปดปองการบังคับสิทธิ  และหากลูกหนี้ยังไมชําระหนี้  ศาลก็จะมีคําสั่งที่ เรียกวา 
foreclosure absolute อันมีผลใหเจาหนี้มีสิทธิสมบูรณในทรัพยสินที่เปนประกัน อยางไรก็ดี  มีขอยกเวนบาง
ประการที่อาจทําใหเจาหนี้ไมอาจใชวิธีการบังคับเชนนี้ได อาทิเชน มีคําคัดคานจากลูกหนี้วามูลคาทรัพยสูงกวา
ยอดหนี้คางชําระมากเกินไป หรือทรัพยที่เปนหลักประกันการชําระคางวดซื้อบานอยูอาศัยและมีความเปนไดที่
ลูกหนี้ยังอาจชําระหนี้ได เปนตน การขาย วิธีการดังกลาวนี้เปนวิธีการที่เจาหนี้สามารถบังคับหลักประกันไดดวย
ตนเองโดยไมตองผานระบบศาล และเปนสิทธิที่เจาหนี้ไดรับทําการรับหลักประกันดวยเอกสารประเภท deed 
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ซึ่งเมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระ เจาหนี้จะไดรับอํานาจท่ีจะขาย (power of sale) แตจะยังไมสามารถใชอํานาจนั้นได
จนกวาเขาเงื่อนไขประการใดประการหนึ่งในสามประการตอไปนี้  แจงใหลูกหนี้ชําระหนี้ และลูกหนี้ไมชําระ 
หรือไมชําระภายใน 3 เดือนนับจากวันที่แจง ลูกหนี้คางชําระดอกเบี้ยเปนเวลาสองเดือนนับจากวันที่หนี้ถึง
กําหนดชําระ มีการผิดขอสัญญาที่กําหนดไวในสัญญาใหหลักประกัน หรือผิดเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด ใน
การขายหลักประกันเพื่อนําเงินที่ไดจากการขายมาชําระหนี้ที่คางชําระแกเจาหนี้ผู รับหลักประกันนั้น ผูรับ
หลักประกันอาจขายเปนลักษณะของการประมูลขายโดยเปดเผย (public auction) หรือขายเปนการ
เฉพาะเจาะจง (private contract) กับบุคคลใดก็ได และผูรับหลักประกันยังมีดุลพินิจอยางกวางขวางในการ
กําหนดราคาและเงื่อนไขตางๆ ไดตามที่ตนตองการ อยางไรก็ดี แมผูรับหลักประกันจะมีอํานาจดําเนินการขายได
ดวยตนเอง แตหากตนยังไมไดเขาครอบครองทรัพยสินที่จะขาย ก็ควรที่จะไปขอคําสั่งศาลท่ีเรียกวา an order 
of possession กอนที่จะดําเนินการขาย มิเชนนั้น ผูซื้อไปไมอาจเขาครอบครองทรัพยสินที่ซื้อได การแตงตั้ง
ตัวแทนรับชําระหนี้ (receiver)  

มาตรการในการจัดใหมีระบบตัวแทนรับชําระหนี้ มีความมุงหมายเพื่อใหผูรับหลักประกันหรือเจาหนี้
สามารถไดรับชําระหนี้จากทรัพยที่เปนหลักประกัน โดยที่ตนเองไมจําตองเขาครอบครองทรัพยสินที่เปน
หลักประกัน เพราะการเขาครอบครองทรัพยประกันอาจกอใหเกิดความรับผิดตางๆ แกตัวผูรับหลักประกันเองได 
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษากฎหมายเก่ียวกับการทวงหนี้ ตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้ พุทธศักราช 2558 พบวา 

ประเด็นแรก กฎหมายฉบับนี้ใหความคุมครองหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ ดังนั้น ถากฎหมายฉบับนี้ออกมาใช
บังคับ จะทําใหลูกหนี้ไดรับความคุมครอง ไมถูกขมเหงรังแก หรือถูกทวงหนี้ดวยวิธีการรุนแรง ประเด็นที่สอง ผูที่
รับจางทวงหนี้ตองเปนนิติบุคคล หมายถึง จดทะเบียนเปนหางหรือบริษัทจํากัด กรรมการผูถือหุน ผูจัดการ
จะตองมีประวัติดี เพราะกฎหมายฉบับนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการข้ึนมาพิจารณาเก่ียวกับการใหใบอนุญาต
บริษัทรับจางทวงหนี้ ผูที่มีความประสงคจะรับจางทวงหนี้ ถาไมมีใบอนุญาตก็อาจมีโทษจําคุกหรือปรับ ประเด็น
ที่สาม การทวงหนี้กับบุคคลอื่นที่ไมใชลูกหนี้ จะมีความผิดทางอาญา เชน อาจมีโทษจําคุกหรือปรับ เพราะการ
กระทําดังกลาวเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคล ประเด็นที่สี่ การทวงหนี้ดวยวิธีการประจานลูกหนี้ใหอับอายขาย
หนาจะทําไมไดอีกตอไปแลว บุคคลที่กระทําความผิด อาจมีโทษจําคุกหรือปรับ ประเด็นที่หา ความถ่ีในการทวง
หนี้วันละหลายครั้ง อันเปนการสรางความเดือดรอนเกินควร จะทําไมไดแลว ถือวาเปนการสรางความเดือดรอน
เกินควร ถือวาการกระทําดังกลาวเปนการฝาฝนกฎหมายฉบับนี้อยางมาก ประเด็นที่หก การขมขูคุกคาม 
กฎหมายฉบับนี้หามโดยเด็ดขาด มีโทษท้ังจําคุกและปรับ  
 

ขอเสนอแนะ 
จากการทําวิจัยเรื่อง “ มาตราการทางกฎหมาย เกี่ยวกับการทวงหนี้ ตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้ 

พุทธศักราช 2558 ” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
เนื่องดวย พระราชบัญญัติการทวงหนี้ พุทธศักราช 2558 ไดกําหนดขอบเขตของความรับผิดความ

คุมครองหนี้ในระบบและนอกระบบ จะทําใหลูกหนี้ไดรับความคุมครอง ไมถูกขมเหง รังแก หรือทวงหนี้ดวย
วิธีการรุนแรง ผูที่รับจางทวงหนี้ตองเปนนิติบุคคล กรรมการผูถือหุน ผูจัดการจะตองมีประวัติดี มิฉะนั้นก็จะไม
สามารถจะไปขออนุญาตรับจางทวงหนี้ ผูทวงหนี้เหลานี้ ถาทําผิดก็อาจถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตได ผูที่มี
ความประสงคจะรับจางทวงหนี้ ถาไมมีใบอนุญาตก็อาจมีโทษหรือจําคุก ซึ่งเปนเรื่องที่ดี ที่จะไดควบคุมนักทวง
หนี้ใหมีการทวงหนี้ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และเปนธรรมกับผูบริโภค การทวงหนี้กับบุคคลอื่นที่ไมใชลูกหนี้จะมี
ความผิดทางอาญา การทวงหนี้ดวยวิธีประจานลูกหนี้จะทําไมไดอีกตอไปแลว ความถ่ีในการทวงหนี้วันละหลาย

���

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 
คร้ัง เปนการสรางความเดือดรอนเกินควร ถือวาการกระทําดังกลาวเปนการฝาฝนกฎหมายฉบับนี้อยางมาก การ
ทวงหนี้จะใชวิธีการขมขูคุกคามไมได เพราะจะมีบทลงโทษท่ีรุนแรง จึงตองกําหนดหลักการไวคือ  

1. กําหนดหลักการ การที่พนักงานทวงหนี้โทรศัพทเขาที่ทํางานของลูกหนี้  
2. กําหนดหลักการการโทรศัพทเขาที่ทํางาน ใหสามารถทําไดแตตองมีความถี่ที่เหมาะสมและสอบถาม

ไดเฉพาะวาลูกหนี้เปนพนักงานอยูหรือไม และตองไมเปดเผยขอมูลเก่ียวกับหน้ีสินของลูกหนี้ 
3. กําหนดหลักการ การติดตอทางโทรศัพทหลายครั้ง โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือทําใหโทรศัพทดัง

อยางตอเนื่อง เพื่อทําใหลูกหนี้หรือบุคคลอื่นเกิดความเดือดรอนรําคาญ มีความผิด 
4. กําหนดหลักการ ในกรณีไมไดรับความเปนธรรมเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ที่ไมเหมาะสม 

รองเรียนไดที่ บริษัทผูใหบริการบัตรเครดิตหรือบัตรเงิน...... 
5. กําหนดหลักการ ลูกหนี้เปนหนี้ตองชดใชใหกับเจาหนี้  แตการบังคับชําระหนี้หรือการทวงหนี้ตอง

เปนไปโดยสุจริต ตาม ป.พ.พ. มาตรา 5 และ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 12 
6. กําหนดหลักการ ขั้นตอนการเจรจาหนี้ ซึ่งเปนวิธีที่ดีที่สุดในการยุติขอพิพาทเก่ียวกับหนี้สิน และ

สามารถเจรจาไดทั้งในศาลและนอกศาล 
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ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดแพร 
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บทคัดยอ 
การศึกษา เร่ือง ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

แพร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
จังหวัดแพรและ เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดแพร 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ปรากฏวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆยังไมอาจจัดหารายไดใหเพียงพอกับ
รายจายของตนได จึงยังคงตองพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จัดสรรใหเปนหลักสําคัญในการใชจายเปน
งบประมาณบริหารงาน ทําใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคปกครองสวนทองถิ่นมีการพิจารณาใช
วิธีการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดที่จัดหาเองเพิ่มมากขึ้นและลดจํานวน
ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงใหรวมท้ังเงินอุดหนุนใหนอยลง เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
พึ่งตนเองได ซึ่งนาจะเปนวิธีการที่ดีสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาพรวมของประเทศเอง เนื่องจาก
การรอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนหลักถือเปนการกระทบตองบประมาณของประเทศท่ีไดมาจากเงินภาษีของ
ประชาชนในระดับประเทศที่อาจนําไปใชพัฒนาในดานอ่ืนๆ ที่สําคัญ และการท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ
เงินอุดหนุนมาโดยงายก็อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหมีการใชจายเงินงบประมาณอยางไมคุมคาและไมประหยัดได  

 

คําสําคัญ : การจัดเก็บภาษ,ี องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
ABSTRACT 

The study of legal problems about the imposition of local governments in the province. 
The objective is to study the legal problems concerning taxation of the local governments in the 
province, and to fix guidelines regarding the imposition of local governments in the province. 

This research study it appears that local governments also may not supply enough 
revenue to expenditures. So they will continue to rely on Government grants allocated in main 
spending is budget administration. Make the Board to provide local governments with elements 
to consider how to resolve the relevant laws to provide local governments with revenue procured 
themselves more and reduce the amount of tax that the Government used for storage and sharing, 
including subsidies to a minimum.So local governments can rely on themselves, which seems to 
be a good approach for local governments and an overview of the country itself. Because of the 
wait, receive Government grants as principal considered the budget impact of tax money derived 
from a country's citizens at the country level that could be used to develop other important and 
that local governments receive a bursary may be easy to come by, for example, has a budget of 
spending money, not good value for money and not save. 

Keywords : Tax collection, Local administration.
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บทนํา 
การจัดเก็บภาษีถือเปนเครื่องมือสําคัญของรัฐในการจัดหารายไดทั้งในสวนของรัฐบาลกลางและ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวย ภาษีสวนที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ีจัดเก็บเอง และภาษีสวนที่รัฐบาลกลางจัดเก็บแลวทาการจัดสรรให รวมถึงการจัดสรร
ใหในรูปแบบของเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แตโดยทั่วไปแลวองคกรปกครองสวนทองถิ่นหนึ่งๆ
จะสามารถบริหารทองถิ่นใหมีความเจริญกาวหนามากนอยเพียงไร ข้ึนอยูกับความสามารถของทองถิ่นในการ
ระดมทรัพยากรจากประชาชนในทองถิ่นนั้นดวย ทั้งนี้นอกเหนือจากงบประมาณท่ีไดจัดสรรจากรัฐบาลกลาง
อยางจากัด ดังนั้น การดําเนินการจัดเก็บภาษีทองถ่ินโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย นับเปน
มาตรการหนึ่งในการจัดหารายไดของทองถิ่นเพื่อเปนงบประมาณในการใหบริการสาธารณะ ที่จาเปนสาหรับ
ทองถิ่นของตน และนามาใชเปนรายจายตางๆที่จาเปน แตในทางตรงกันขามหาก ระบบการจัดเก็บภาษีบกพรอง
ยอมสงผลกระทบตอรายไดของทองถิ่นที่ไมเพียงพอในการพัฒนาตนเองและนาไปสูการขอรับเงินสนับสนุนจาก
รัฐบาลเปนจานวนมาก ทาใหขาดความเปนอิสระทางการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไม
สอดคลองกับแนวคิดการกระจายอํานาจการปกครองของระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้การขอเงินสนับสนุน
จากรัฐบาลกลางยังสงผลกระทบตอประชาชนท้ังประเทศ เพราะตองนําเงินภาษีของคนเหลานั้นมาจัดสรรใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ซึ่งจากขอมูลของคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคปกครองสวน
ทองถิ่น ปรากฏวาภาษีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บไดเองมียอดตํ่ามาก เมื่อเทียบกับรายไดทั้งหมดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว การจัดเก็บภาษีทองถิ่นทุกประเภทมีเพียงประมาณรอยละ 8.90 ของรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ทําใหคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองพิจารณาหาหลักเกณฑการจัดสรรรายไดสวนใหญใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆอยางเปนธรรม โดยอาจใชวิธีการแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของเพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดที่จัดหาเองเพิ่มมากขึ้นและลดจานวนภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงใหรวมท้ังเงิน
อุดหนุนใหนอยลง เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเพิ่งตนเองได ซึ่งรายไดสวนใหญขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นยังคงมาจากการไดรับเงินสนับสนุนมาจากรัฐบาล ดังนั้น การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยังอยูในสถานะท่ีตองรอรับการจัดสรรเงินงบประมาณสวนใหญจากรัฐบาล จึงสงผลใหการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นยังไมอาจสามารถมีความเปนอิสระ ไดอยางเต็มที่ เนื่องจากรัฐบาลกลางยังคงอยูในวิสัยที่จะ
ใชเงินอุดหนุนเปนเครื่องมือบีบบังคับและกําหนดทิศทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทากิจการทองถ่ินไป
ในทางที่รัฐบาลตองการ หรืออีกนัยหนึ่งอาจมองไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังคงอยูในสถานะท่ีเปนภาระ
ของรัฐบาลกลางในการจัดสรรรายไดเพื่อใชเปนงบประมาณดําเนินการเปนจํานวนมาก 

การบริหารจัดเก็บภาษีทองถ่ินของเจาพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักการ
กระจายอํานาจการปกครองใหกับทองถิ่น เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินนั้นมีความเปนอยูที่ดี ตลอดจนเพ่ือสราง
ระบบเศรษฐกิจที่ดี ในการดําเนินนโยบายเพื่อใหบรรลุเปาหมายเหลานี้ ทองถิ่นจึงตองมีวิธีการหารายไดซึ่งรายได
ที่สําคัญที่สุด คือการจัดเก็บภาษีอากร เชน ภาษีปาย ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เนื่องจากภาษี
เหลานี้เปนภาษีทองถิ่น เพื่อนํามาเปนรายไดของทองถิ่นโดยตรงในการจัดทําบริการสาธารณะแกประชาชนใน
ทองถิ่นนั้น ๆ ตลอดจนการดําเนินงานตาง ๆ มีประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีนับเปนหัวใจของการพัฒนาทองถิ่น 
ดังนั้น ทองถ่ินใดจะมีรายไดมากนอยก็ขึ้นอยูกับการบริการของเจาหนาที่ การบริหารการจัดเก็บภาษี รวมท้ัง
ทัศนคติและความพึงพอใจของผูมีหนาที่เสียภาษีตอเจาหนาที่และทองถิ่นนั้น ๆ แตทั้งนี้การใชอํานาจในการ
จัดเก็บภาษีก็ตองอยูบนพ้ืนฐานของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและหลักการทางกฎหมายภาษีอากรดวย 
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ในปจจุบันการจัดเก็บภาษีประเภทตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวโนมสูงขึ้น แตการ

จัดเก็บภาษีมักประสบปญหาหลายประการโดยเฉพาะปญหาท่ีเกี่ยวกับการใชกฎหมายของพนักงานเจาหนาที่ 
เนื่องจากกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันเปนกฎหมายที่ประกาศใชมานาน และมีความไมชัดเจนหลายประการ 
ดังนั้น เม่ือการจัดเก็บภาษีทองถิ่นมีแนวโนมสูงขึ้นปญหาขอพิพาทที่เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีทองถิ่นก็มากขึ้นตาม
ไปดวย ทั้งนี้ เปนผลสืบเนื่องมาจากการท่ีเจาพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ เริ่มทํางานในเชิงรุก
และมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานทางดานการจัดเก็บใหมีรายไดมากยิ่งข้ึน จึงเปนกรณีที่ไมอาจหลีกเลี่ยงจาก
ขอพิพาทที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ตามมาได ดังนั้น ปญหาจึงมักจะเกิดขึ้นกับเจาพนักงานที่ทําหนาที่
อยางตรงไปตรงมา กลาวคือ เมื่อเกิดมีปญหาขอพิพาทขึ้นมาแลวพนักงานเจาหนาที่ก็ไมทราบวาจะดําเนินการ
อยางไรใหถูกตอง ทําใหพนักงานเจาหนาที่ผูจัดเก็บเกิดความไมสบายใจและมีความรูสึกไมมั่นใจในการทํางาน 
ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บรายไดสวนใหญมิไดเปนผูสําเร็จการศึกษา
ทางดานนิติศาสตรจึงขาดทักษะและความรูความเขาใจในการอานและการตีความบทบัญญัติ ขอกฎหมายและ
ระเบียบคําส่ังที่เปนแนวทางปฏิบัติในการทํางาน 

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดแพร วามีปจจัยใดบางที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถจัดเก็บภาษี
ไดหากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการจัดเก็บภาษีที่ดีแลวก็จะชวยใหตรวจสอบและเก็บภาษีไดอยาง
ถูกตอง และเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บภาษีองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสอง จังหวัดแพร ตอไป  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดแพร 
2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในจังหวัดแพร 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสอง 

จังหวัดแพร ในครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไว ดังนี้ 
การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดแพร จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานระเบียบขอกฎหมาย ดานบุคลากรเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และดานการ
ดําเนินการงาน 

1.1 เพศ 
1.2 อายุ 
1.3 ระดับการศึกษา 
1.4 อาชีพ 
1.5 รายไดตอเดือน 

 
ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดเก็บ 
ภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในจังหวัดแพร 
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ประชากร ไดแก เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด

แพร ประกอบดวย องคกรปกครองสวน ทองถิ่นทั้ง 84 แหง จํานวน 336 คน 
กลุมเปาหมาย ไดแก เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดแพร ประกอบดวย องคกรปกครองสวน ทองถ่ินทั้ง 12 แหง แบงเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาด
ใหญ จํานวน 1 แหง ไดแก เทศบาลเมืองแพร และองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดกลาง จํานวน 8 แหง ไดแก 
เทศบาลตําบลปาแมต เทศบาลตําบลสูงเมน เทศบาลตําบลเดนชัย เทศบาลตําบลหวยออ เทศบาลตําบลวังชิ้น 
เทศบาลตําบลรองกวาง เทศบาลตําบลสอง เทศบาลตําบลหนองมวงไข องคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก 
จํานวน 3 แหง ไดแก องคการบริหารสวนตําบลทุงกวาว องคการบริหารสวนตําบลดอนมูล องคการบริหารสวน
ตําบลบานกลาง จํานวน 48 คน 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
จากการท่ีรัฐบาลไดกําหนดนโยบายกระจายอํานาจการปกครองไปสูทองถิ่นโดยมีเจตนารมณใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นสามารถพ่ึงตนเองไดและมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง อันมีลักษณะเปนการคลายอํานาจจากสวนกลางมิใหรวมอยูจุดเดียว และ
เปนการเปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินและหนวยงานระดับทองถิ่นสามารถพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญ
ของทองถิ่นไดเอง มีความเปนอิสระทางดานการบริหารจัดการ มีอิสระทางดานการเงินการคลัง โดยการ
สนับสนุนการใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดหารายไดเองภายในทองถิ่นเพื่อนําเงินมาใชเปน
งบประมาณบริหารจัดการและพัฒนาทองถิ่นของตน ดวยวิธีการจัดเก็บภาษีอากรประเภทตาง ๆ ซึ่งในปจจุบัน
รัฐบาลไดใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดเก็บภาษีในทองถิ่นของตนเองไดตามพระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 และพระราชบัญญั ติภาษีปาย 
พ.ศ. 2510 โดยอาจเรียกไดวาเปนการกระจายอํานาจหนาที่ของรัฐบาลมาสูทองถิ่น และอาจถือเปนการพิจารณา
ใหอํานาจโดยคํานึงถึงหลักของความสะดวก (Convenience) และหลักความประหยัด (Economy) ในการ
จัดเก็บภาษี เนื่องจากภาษีดังกลาวเปนการจัดเก็บจากทรัพยสินที่อยูในเขตพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เอง ดังนั้น ขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินดังกลาวที่ใชประกอบการพิจารณาประเมินภาษีจึงอยูภายใตอํานาจหนาที่การ
ดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆเอง ซึ่งนาจะเปนการดีกวาใหรัฐบาลกลางมีหนาที่จัดเก็บ จึงถือเปน
ความสะดวกและความประหยัดทั้งตอผูมีหนาที่ชาระภาษีและตอเจาหนาที่ผูดําเนินการ อีกทั้งการใหอํานาจแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีอํานาจจัดเก็บภาษีทองถิ่นยังถือเปนการระดมการจัดหาทรัพยากรภายในทองถิ่น
ของตนเพื่อนามาบริหารจัดการพัฒนาหรือเพื่อประโยชนแกประชาชน ในทองถ่ินเอง ซ่ึงทาใหประชาชนอาจเห็น
ภาพไดโดยงายวาการจัดเก็บภาษีที่ตนมีหนาที่ตองชาระเงินภาษีนั้นไดถูกนากลับมาใชบริหารจัดการและใช
พัฒนาภายในทองถ่ินของตนแลว และหากการจัดดําเนินการเก็บภาษีเปนไปตามหลักของความเสมอภาคหรือ
ยุติธรรม (Equity) และตามหลักความแนนอน (Certiainly) ซึ่งเปนที่แจงชัดและมีความแนนอนในการประเมิน
ภาษีตามฐานภาษี อัตราภาษี ระยะเวลา และมีการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพแลว ก็อาจทาใหประชาชน
เกิดการยอมรับในการชาระภาษีมากขึ้น เกิดความสานึกในการเสียภาษีเพิ่มขึ้น และอาจสงผลทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดจากภาษีเพิ่มมากยิ่งข้ึนดวย  

แตขอเท็จจริงจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ปรากฏวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆยังไมอาจจัดหารายได
ใหเพียงพอกับรายจายของตนได จึงยังคงตองพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท่ีจัดสรรใหเปนหลักสําคัญในการใช
จายเปนงบประมาณบริหารงาน ซ่ึงจากขอมูลของคณะกรรมการ การกระจายอํานาจใหแกองคปกครองสวน
ทองถิ่นปรากฏวาภาษีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บไดเองมียอดต่ํามาก เมื่อเทียบกับรายไดทั้งหมดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว การจัดเก็บภาษีทองถิ่นทุกประเภทมีเพียงประมาณรอยละ 8.90 ของรายไดของ
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นเทานั้น โดยเฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบลและตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ได
กําหนดข้ันตอนการถายโอนภารกิจจากรัฐบาลไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางตอเนื่ อง สงผลใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีภาระหนาที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องเปนลาดับ ดังนั้น หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
ภาระหนาที่เพิ่มข้ึนรอบดาน จึงอาจจาเปนตองใชงบประมาณในการดําเนินงานทองถ่ินเพิ่มมากขึ้นตามภารกิจ
ดวยเชนกัน ทําใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคปกครองสวนทองถิ่นมีการพิจารณาใชวิธีการแกไข
กฎหมายท่ีเกี่ยวของเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดที่จัดหาเองเพิ่มมากข้ึนและลดจานวนภาษีที่
รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงใหรวมทั้งเงินอุดหนุนใหนอยลง เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถพึ่งตนเองได 
ซึ่งนาจะเปนวิธีการท่ีดีสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาพรวมของประเทศเอง เนื่องจากการรอรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลเปนหลักถือเปนการกระทบตองบประมาณของประเทศท่ีไดมาจากเงินภาษีของประชาชนใน
ระดับประเทศที่อาจนาไปใชพัฒนาในดานอื่นๆ ที่สําคัญ และการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินอุดหนุน
มาโดยงายก็อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทาใหมีการใชจายเงินงบประมาณอยางไมคุมคาและไมประหยัดได หาก
พิจารณาถึงโครงสรางรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของตางประเทศที่มีการกระจายอํานาจทางปกครอง
สูทองถิ่นมากอนประเทศไทย เชน ประเทศฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุน เปนตน จะพบวา องคปกครองสวนทองถ่ิน
ของประเทศฝร่ังเศสมีรายไดหลักที่ทองถิ่นหามาไดเองโดยการจัดเก็บภาษี 4 ประเภท ไดแก ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีเพ่ือการอยูอาศัย และภาษีเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งเทศบาลมีราย ไดจากภาษีใน
อัตราสูงถึงรอยละ 50 ของรายไดทั้งหมดในสวนรายไดเพื่อการดําเนินงาน (Recettes de fonctionnement) 
และองคการบริหารสวนจังหวัดมีรายไดจากภาษีในอัตรารอยละ 3367 และพบวาองคปกครองสวนทองถิ่นของ
ประเทศญี่ปุน มีรายไดจากภาษีทองถิ่นเปนแหลงรายไดสําคัญที่มีสัดสวนสูงที่สุด โดยมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 38.2 
ในป ค.ศ.2004 (เคยสูงสุดถึงรอยละ 42 เม่ือป 1990) 68 ท้ังนี้ อาจเปนผลมาจากการที่รัฐบาลของประเทศ
ดังกลาวไดมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการจัดเก็บภาษีประเภทตางๆไดมากกวา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทยมีอํานาจหนาที่ในการจัดเก็บ
ภาษีไดเองเพียง 3 ประเภท ไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย ดังที่ปรากฏใน
โครงสรางทางภาษีที่ผูวิจัยไดนาเสนอแลวในบทที่ 1 ดังนั้น แนวโนมในอนาคตของประเทศไทยจึงอาจมีการปรับ
โครงสรางทางภาษี โดยอาจใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการจัดเก็บภาษีไดเอง
หลายประเภทมากข้ึน ดังเชน กรณีรัฐบาลไดมีการเสนอจัดทํารางพระราชบัญญัติภาษีทรัพยสิน โดยมอบหมายให
เปนอํานาจหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการจัดเก็บภาษี เพ่ือเปนการเพิ่มรายไดใหแกทองถิ่นเอง  

จากขอสังเกตเรื่องการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ินและการจัดหารายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่งมีผลโดยตรงตอรายไดที่ทองถิ่นจะสามารถนามาเปนงบประมาณในการบริหารและพัฒนาทองถิ่น
ไดเอง ผูวิจัยพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยทั่วไปยังคงประสบกับสภาพปญหาการบริหารการจัดเก็บภาษี
คางชําระที่ทําใหสูญเสียรายไดสวนหน่ึงไปกับการท่ีไมอาจบงัคับชาระภาษีคางได แมวาอาจเปนจานวนเงินไมมาก
เมื่อเทียบกับจานวนเงินที่เปนรายไดที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการจัดสรรหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
แตในการศึกษาถึงปญหาดังกลาวไดแสดงใหเห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารการจัดเก็บภาษีคางชําระอันเปนผลมาจากปจจัยปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของโดย
พบปจจัยปญหาสําคัญ ซึ่งไดแก  

1. ปญหาและอุปสรรคดานระเบียบ กฎหมาย ที่ไมมีรายละเอียดหลักเกณฑ ในแนวทางปฏิบัติ และไม
อาจเขาใจไดชัดเจนวาจะสามารถนาขอกฎหมายเก่ียวกับวิธีการยึด อายัด และการขายทอดตลาดทรัพยสินใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งบัญญัติไวเพื่อการบังคับคดีทางแพงตามคาพิพากษาของศาล มาปรับ
ใชในกระบวนการดําเนินการของเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนการดําเนินการบังคับทาง
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ปกครองไดโดยอนุโลมเพียงใด จึงเปนปญหาสําคัญที่มีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการบริหารการ
จัดเก็บภาษีคางชาระเปนอยางมาก  

2. ปญหาความพรอมดานบุคลากรเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน พบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมไดมี
หนาที่โดยตรงเฉพาะดานการจัดเก็บภาษีจึงมีจานวนเจาหนาที่ที่ไมพรอมสําหรับการดําเนินการใชมาตรการ
บังคับภาษีคางชําระและเจาหนาที่ไมมีความรูความชํานาญดานการจัดเก็บภาษีและการใชมาตรการบังคับทาง
ภาษี รวมถึงไมมีความรูเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 ที่นามาใชในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

3. ปญหาการดําเนินงานซึ่งอาจถูกแทรกแซงโดยเหตุผลทางการเมือง เนื่องจากการใหอํานาจผูบริหาร
ทองถ่ินในการใชอํานาจดําเนินการใชมาตรการบังคับภาษีคางชําระแตเนื่องจากหากมีการดําเนินการก็อาจ
กระทบตอสิทธิของประชาชนและเปนการกระทบตอฐานคะแนนเสียงทางการเมืองได  
 

อภิปรายผล 
การกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ินและการจัดหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงมีผล

โดยตรงตอรายไดที่ทองถิ่นจะสามารถนํามาเปนงบประมาณในการบริหารและพัฒนาทองถิ่นไดเอง ผูวิจัยพบวา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยทั่วไปยังคงประสบกับสภาพปญหาการบริหารการจัดเก็บภาษีคางชําระที่ทําให
สูญเสียรายไดสวนหนึ่งไปกับการที่ไมอาจบังคับชําระภาษีคางได แมวาอาจเปนจํานวนเงินไมมากเม่ือเทียบกับ
จํานวนเงินที่เปนรายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการจัดสรรหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  แตใน
การศึกษาถึงปญหาดังกลาวไดแสดงใหเห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการบริหารการจัดเก็บภาษีคางชําระ 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรใหมีหนวยงานกลางทาหนาที่บังคับใชมาตรการบังคับทางปกครอง กรณี ภาษีคางชาระของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจาจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรืออาจมีการมอบหมายใหหนวยงานใด
หนวยงานหน่ึงสามารถใชมาตรการบังคับทางปกครองแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นได  

2. เน่ืองจากปญหาระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีคางชําระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งพบวา
มีปญหาหลักที่สําคัญ ไดแก ปญหาและอุปสรรคดานระเบียบ กฎหมาย ปญหาความพรอมดานบุคลากร
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และปญหาการดําเนินงานซึ่งอาจถูกแทรกแซงโดยเหตุผลทางการเมือง  

3. ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ใหอํานาจหนวยงานกลางหรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใน  การ
ดําเนินการบังคับทางปกครอง กรณี ภาษีคางชาระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และออกระเบียบ หรือ
แนวทางปฏิบัติใหแกเจาหนาที่หนวยงานดังกลาวใหสามารถใชปฏิบัติไดอยางละเอียด ชัดเจน และเป นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหความคุมครองเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กรณี การอาจถูกรองเรียนหรือถูกฟองรองเปน คดี
ความ โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ออกคาส่ังทางปกครองมีหนาที่รวมกับหนวยงานกลางในการสืบหา
ทรัพยสินของลูกหนี้ ผูคางชาระภาษี ตลอดจนถึงกระบวนการขายทอดตลาดทรัพยสิน โดยศึกษาเทียบเคียงกับ
หนาท่ีของเจาหนี้ตามพิพากษาในการบังคับคดีทางแพงรวมกับเจาพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดีเปนสําคัญ 

4. กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการดําเนินการยึดทรัพย การอายัดทรัพย และขายทอดตลาดทรัพย 
รวมถึงคาธรรมเนียมการถอนการยึดทรัพย ถอนการอายัดทรัพย ใหเหมาะสม เพ่ือเปนคาธรรมเนียมการ
ดําเนินงานของหนวยงานกลาง และเปนรายไดของรัฐ 
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มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการโอนสิทธิ์การเชาชวง 
 
LEGAL MEASURES REGARDING THE SUBLEASE OF THE RIGHT TO SUBLEASE 
 

ผูวิจัย       ลือเกศ  ยิสารคุณ 
      สาขาวิชา นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา    ดร.ศิริพงษ  โสภา  
      ภาควิชา นิติศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมายเก่ียวกับการ

โอนสิทธิการเชาของไทยและตางประเทศ แนวคําพิพากษาศาลฎีกา มาตรการทางกฎหมายและผลงานวิจัยที่
เก่ียวของ 2) เพ่ือศึกษาถึงสภาพปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการโอนสิทธิการเชาของไทย
วามีปญหาอะไรและควรแกไขปญหานั้นอยางไร 3) เพื่อศึกษาและวิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายท่ี
เก่ียวกับปญหากฎหมายการโอนสิทธิการเชาของไทยและตางประเทศ 4) เพื่อศึกษาแนวทางในการแกไขปรับปรุง
มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับปญหากฎหมายการโอนสิทธิการเชาของตางประเทศที่เปนมาตรฐานท่ัวไป เพื่อให
สามารถนํามาปรับใชในกฎหมายไทยใหมีความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันและเปนสากล 

วิธีดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อ
ทําการศึกษาวิเคราะหขอมูล ใหสอดคลองกับสมมุติฐานของการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual 
Framework) โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการใหสิทธิเชาชวง แนวคําพิพากษา
ศาลฎีกา มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของทั้งของไทยและตางประเทศ ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ 
เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว  

จากการศึกษาพบวา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมไดกําหนดขอบเขตของความรับผิดระหวาง
ผูใหเชากับผูเชาชวงไว อีกทั้งไมไดกําหนดแบบและวิธีการใหความยินยอมไวจึงตองนําหลักกฎหมายท่ัวไปในเร่ือง
ความยินยอม (Volentinon fit injuria) มาใชในเร่ืองเชาชวงดวย ซึ่งไดกําหนดวาความยินยอมสามารถกระทําได
โดยวาจาและลายลกัษณอักษร และสามารถใหกอน ขณะ และหลังทําสัญญาเชาชวงก็ได อันมีผลใหผูเชาชวงตอง
รับผิดโดยตรงตอผูใหเชาตามสัญญาเชาชวง ซึ่งผูเชาชวงสามารถจํากัดความรับผิดของตนตอผูใหเชาได การเชา
ทรัพยสินนั้น คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหนึ่งเรียกวาผูใหเชา ตกลงใหบุคคลอีกคนหน่ึงเรียกวาผูเชาไดการโอนเปลี่ยน
มือของสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสินทรัพยใดที่สามารถโอนเปลี่ยนมือไดนับไดวาเปนสินทรัพยที่มีมูลคาทาง
ตลาดที่จะสามารถนําไปจําหนายจายโอน หรือนําไปเปนหลักประกันการชําระหน้ีได สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ก็เชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิการเชาในที่ดินบริเวณท่ีเปนแหลงทําเลทองสําหรับพาณิชยกรรมหรือ
อุตสาหกรรม หากสามารถนําสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไปจําหนายจายโอน หรือนําไปเปนหลักประกันการ
ชําระหนี้ไดอยางสะดวกยอมเปนประโยชนอยางมากตอธุรกิจหรือกิจการของผูทรงสิทธิการเชาเหลานี้ จะ
กําหนดใหสทิธิการเชาอสังหาริมทรัพยภายใตกฎหมายดังกลาว เปนสิทธิที่สามารถโอนเปลี่ยนมือหรือใหเชาชวง
ไดโดยไมตองขอความยินยอมจากผูใหเชาอันแตกตางไปจากบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็
ตาม แตก็ไดสงวนสิทธิบางประการไวแกผูใหเชาโดยกําหนดวาหากคูกรณีในการเชาตกลงกันเปนอยางอื่น ก็ให
เปนไปตามท่ีตกลงกันได อันกอใหเกิดความกังวลวาการเปดชองไวเชนนี้ยอมอาจสงผลใหสิทธิการเชาตาม
กฎหมายนี้โอนเปลี่ยนมือเพ่ือนําไปใชประโยชนทางเศรษฐกิจใดๆ ไมได  อันไมตางอะไรไปจากสิทธิการเชาตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่ผูกมัดศักยภาพในการโอนของสิทธิไวกับความยินยอมของผูใหเชา 
 

คําสําคัญ : มาตรการทางกฎหมาย การโอนสิทธิ์ การเชาชวง 
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ABSTRACT 
This research purpose 1) To study the concept Theory of legal issues related to 

the transfer of leasehold rights in Thailand and abroad Judgment of the Supreme Court 
Legal Measures and Related Research 2) To study the state of problems, facts and legal 
issues related to the transfer of leasehold rights in Thailand what problems and how to 
solve them. 3) To study and analyze comparative legal measures related to legal issues, 
transfer of leasehold rights in Thailand and abroad. 4) To study the ways to amend the 
legal measures related to the problem of law transfer of lease of foreign standard to be 
able to apply in thai law to suit current and international circumstances. 

This research was conducted. Qualitative research is used to analyze data. The 
concept of research is based on the conceptual framework of the research. The theory about 
the sublease. Judgment of the Supreme Court Legal Measures Involving Both Thailand and 
Abroad The results of the research are related to the objectives of the research. 

The study found that The Civil and Commercial Code does not define the scope 
of liability between the lessor and the lessee. In the absence of a form and method of 
consent, the general law of consent is required. It stipulates that consent can be made 
verbally and in writing. And can be before and after the sublease. As a result, the lessee 
is liable directly to the lessor under the sublease agreement. The lessee can limit his 
liability to the lessor. Renting the property a contract that one person calls the lessor. 
Transfer of leasehold rights Assets that are transferable can be counted as marketable 
assets that can be disposed of. Or secured as collateral for debt repayment real estate as 
well the right to lease land in a prime location for commerce or industry. If the property 
can be transferred to the transfer. This can be very beneficial to the business or the 
business of these tenants. These will determine the right to lease real estate under the law 
the right to transfer or sublease without the consent of the lessor different from the 
provisions of the Civil and Commercial Code. This raises concerns that the opening of 
such a channel may result in the transfer of the leasehold right under this law to be used 
for any economic advantage is the difference between the right the Civil and Commercial 
Code the potential for the transfer of the right is with the consent of the lessor. 

Keywords : Legal measures, transfer of rights, sublease
 

บทนํา 
เนื่องจากความเปนและความสําคัญมาของประเทศไทย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมีการ

บัญญัติการเชาชวงไวนอยมาก เพียงไมกี่มาตรา จึงทําใหเกิดปญหา ปจจุบันนี้มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว มีการเชา
ชวงในหางสรรพสินคา  

จากสาระสําคัญดังที่ไดกลาวมาทั้งหมดนั้น จะเห็นไดอยางชัดแจงวา แนวทางกฎหมาย เพื่อการให
สิทธิในการเชาชวง ซึ่งตามประเด็นปญหาคือ ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตาม มาตรา 544 ซ่ึงบัญญัติ
วา ทรัพยสินซึ่งเชานั้น ผูเชาจะใหเชาชวงหรือโอนสิทธิของตนอันมีใน ทรัพยสินนั้นไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน
ใหแกบุคคลภายนอก ทานวาหาอาจทําไดไม เวนแต จะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นในสัญญาเชา  และถาผูเชา
ประพฤติฝาฝนบทบัญญัติอันนี้ ผูใหเชาจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ไดและใน มาตรา 545 ก็ไดกลาวถึงผูใหเชา ผูเชา
และผูเชาชวงวา ถาผูเชาเอาทรัพยสินซึ่งตนเชาไปใหผูอื่นเชาชวงอีกทอดหนึ่งโดยชอบ ทานวาผูเชาชวงยอมตอง
รับผิดตอผูใหเชาเดิมโดยตรง ในกรณีเชนวานี้หากผูเชาชวงจะไดใชคาเชา ใหแกผูเชาไปกอน ทานวาผูเชาชวงหา
อาจจะยกข้ึนเปนขอตอสูผูใหเชาไดไม อนึ่งบทบัญญัติอันนี้ไมหามการที่ผูใหเชาจะใชสิทธิของตนตอผูเชา ซึ่งเปน
บทบัญญัติหลักที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน ยังไมปรากฏรูปแบบและหลักเกณฑ ตลอดจนวิธีการทําสัญญาเชาชวง ที่
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มีความชัดเจนและเปนรูปธรรม ทั้งยังไมมีมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ เพราะยังคงข้ึนอยูกับความตกลงกัน
ระหวางคูสัญญาเปนหลัก ในสวนนี้ยังผลใหเกิดขอโตแยงหรือขอพิพาทขึ้น ระหวางคูสัญญา จนนํามาซ่ึงประเด็น
ปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมายหลายประการโดยท่ีคูสัญญามิไดยกประเด็นดังกลาวขึ้นเจรจาตกลงกัน
ไวกอนขณะทําสัญญาเชา นั้นคือคูสัญญามิไดหยิบยกเรื่องเชาชวงเจรจาตกลงกันระหวางทํา สัญญาจึงตองการที่
จะใหหยิบยกเรื่องเชาชวง เจรจาตกลงกันระหวางทําสัญญาเปนประเด็นสําคัญเชนเดียวกับเรื่องคาเชา กําหนด
ระยะเวลาการเชา ดังนั้นในทางแกไขตองเปนหนาที่ของผูใหเชาเปนผูหยิบยกประเด็นเรื่องเชาชวงเจรจาขณะทํา
สัญญาเชา โดยแกกฎหมายแพงและพาณิชย ใหเชาชวงไดเวนแตตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน ดังจะกลาวตอไปนี้ 
ปญหาขอเท็จจริง 

1) เมื่อมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นระหวางผูเชาและผูใหเชา ในเรื่องของการเรียกรองใหปฏิบัติตามสัญญา
เชา ตลอดจนการบังคับใชกฎหมายจึงเกิดปญหาอยางตอเนื่อง เนื่องจากไมมีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะที่ วา
ดวยการใหเชาชวง ที่จะนํามาพิจารณาวินิจฉัยโดยตรง การบังคับใชกฎหมายในปจจุบันจึงยังคงตองพิจารณาตาม
หลักกฎหมายนิตกิรรมสัญญาท่ัวไป โดยอาศัยแนวทางหรือบรรทัดฐานท่ีชัดเจนแนนอนจากคําพิพากษาของศาล 
จึงกอใหเกิดปญหาตามมาหลายประการ  

2) เม่ือไมมีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะที่ วาดวยการใหเชาชวง ที่จะนํามาพิจารณาวินิจฉัยโดยตรง 
ยอมสงผลใหการดําเนินการในทางการประกอบธุรกิจเกิดความลาชา และนํามาซ่ึงความเสียหาย ในสวนนี้จึงเปน
ที่ตนเหตุใหเกิดปญหา จนในที่สุดประชาชนท่ีดําเนินการเกี่ยวกับการเชาหรือใหเชา ไดรับความเดือดรอนซึง ถือ
เปนปญหาใหญมากในปจจุบัน 

3) ในปจจุบันการใหสิทธิเชาชวง ยังไมมีกฎหมายท่ี เปนรูปธรรม จนเปนเหตุใหประชาชนไดรับความ
ลาชาในการพิจาณาทางคดีความ กลาวคือ จะตองดําเนินคดีใหจนถึงชั้นศาลฎีกา ในประเด็นที่วา เปนการเชา
ชวงหรือไม 
ปญหาขอกฎหมาย 

1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเชาทรัพยซึ่งมีทั้งหมด 4 หมวด ตั้งแต มาตรา 537 ไป
จนถึง มาตรา 571 ซึ่งจะมีก็แตเพียงบทบัญญัติ วาดวย หนาท่ีและความรับผิดของผูใหเชา หนาที่และความรับผิด
ของผูเชา และความระงับแหงสัญญาเชา เทานั้น ไมมีบทบัญญัติที่วาดวยการโอนสิทธิการเชา หรือการใหสิทธิแก
ผูเชาเพ่ือเชาชวงแตอยางใดซึ่งโดยหลักทั่วไปแลวยังคงใชบังคับตาม บทบัญญัติในมาตรา 544 และมาตรา 545 
ที่วา ทรัพยสินซึ่งเชานั้น ผูเชาจะใหเชาชวงหรือโอนสิทธิของตนอันมีใน ทรัพยสินนั้นไมวาท้ังหมดหรือแตบางสวน
ใหแกบุคคลภายนอก ทานวาหาอาจทําไดไม เวนแต จะไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืนในสัญญาเชา นั้นก็หมายความ
วา การใหเชาชวงนั้นไมสามารถทําไดตาม กฎหมายของไทย  

2) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเชาทรัพยซึ่งมีทั้งหมด 4 หมวด ตั้งแต มาตรา 537 ไป
จนถึง มาตรา 571 ไมปรากฏวามีการบัญญัติเกี่ยวกับหมวดท่ีวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูเชาชวง จะมีก็แตเพียง
ใน มาตรา 569 ที่บัญญัติวา อันสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยนั้นยอมไมระงับไปเพราะเหตุ โอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน
ซึ่งใหเชา และผูรับโอนยอมรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ของผูโอนซึ่งมีตอผูเชานั้นดวย ซึ่งการโอนสิทธิการเชา ตาม
มาตรานี้ยอมหมายถึงการโอนไปซ่ึงสิทธิของผูใหเชาไมใชการโอนสิทธิการเชาหรือเชาชวงแตอยางใด  

3) ประมวลกฎหมายหมวด 4 วาดวย ความระงับแหงสัญญาเชาในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
วาดวยเชาทรัพย ตั้งแต มาตรา 564 จนถึงมาตรา 571 ก็บัญญัติไวเพียงวา สัญญาเชานั้น ยอมระงับไปเมื่อสิ้น
กาํหนดเวลาที่ไดตกลง กันไว การเชาถือสวนนั้น ใหสันนิษฐานไวกอนวาเชากันปหนึ่ง การเชานาก็ใหสันนิษฐานไว
กอนวาเชากันตลอดฤดูทํานาปหนึ่ง ถากําหนดเวลาเชาไมปรากฏในความท่ีตกลงกันหรือไมพึงสันนิษฐาน ได 
คูสัญญาฝายใดจะบอกเลิกสัญญาเชาในขณะเมื่อสุดระยะเวลาอันเปนกําหนดชําระ คาเชาก็ไดทุกระยะ แตตอง
บอกกลาวแกอีกฝายหนึ่งใหรูตัวกอนชั่วกําหนดเวลาชําระคาเชาระยะ หนึ่งเปนอยางนอยแตไมจําตองบอกกลาว
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ลวงหนากวาสองเดือน ถาทรัพยสินซึ่งใหเชาสูญหายไป สัญญาเชาก็ยอม ระงับไปดวย ถาทรัพยสินซึ่งใหเชาสูญ
หายไปแตเพียงบางสวนและมิไดเปน เพราะความผิดของผูเชา ผูเชาจะเรียกใหลดคาเชาลงตามสวนที่สูญหายก็ได 
ในเมื่อสิ้นกําหนดเวลาเชาซึ่งไดตกลงกันไวนั้นถาผูเชายังคงครอง ทรัพยสินอยู และผูใหเชารูความนั้นแลวไม
ทักทวง ใหถือวาคูสัญญาเปนอันไดทําสัญญา ใหมตอไปไมมีกําหนดเวลา ถาสัญญาเชาที่นาไดเลิกหรือระงับลง เม่ือ
ผูเชาไดเพาะปลูกขาวลงแลว วาผูเชายอมมีสิทธิที่จะครองนานั้นตอไปจนกวาจะเสร็จการเกี่ยวเก็บ แตตองเสียคา
เชา จะเห็นไดชัดเจนวาการใหเชาชวงนั้นไมไดบัญญัติไว วาเปนเหตุแหงความระงับแหงสัญญาเชาหรือไม 

จากการศึกษา พบวา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมไดกําหนดขอบเขตของความรับผิด
ระหวางผูใหเชากับผูเชาชวงไว อีกทั้งไมไดกําหนดแบบและวิธีการใหความยินยอมไวจึงตองนําหลักกฎหมาย
ทั่วไปในเร่ืองความยินยอม (Volentinon fit injuria)มาใชในเรื่องเชาชวงดวย ซึ่งไดกําหนดวาความยินยอม
สามารถกระทําไดโดยวาจาและลายลักษณอักษร และสามารถใหกอน ขณะ และหลังทําสัญญาเชาชวงก็ได อันมี
ผลใหผูเชาชวงตองรับผิดโดยตรงตอผูใหเชาตามสัญญาเชาชวง ซึ่งผูเชาชวงสามารถจํากัดความรับผิดของตนตอ
ผูใหเชาได นอกจากนี้ยังพบวาสิทธิการเชาชวงสามารถนําไปเปนหลักประกันการชําระหนี้ไดอีกดวย ผูวิจัยเห็นวา 
ปญหากฎหมายตางๆ ที่เกิดขึ้นเก่ียวกับความยินยอมและความรับผิดของผูเชาชวงที่ตองรับผิดโดยตรงตอผูใหเชา
นี้ เปนเพราะบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมิไดบัญญัติความสัมพันธระหวางผูใหเชากับผูเชา
ชวง รวมทั้งขอบเขตของความยินยอมและความรับผิดของผูเชาชวงไวชัดเจนจึงทําใหเกิดปญหาในทางกฎหมายขึ้น 
อีกทั้งในปจจุบันแนวความคิดในการทําสัญญาเชาไดเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม อันทําใหสัญญา
เชาชวงตองเปลี่ยนแปลงไปตามไปดวยโดยมุงเนนหาประโยชนในทางทรัพยสินและการคา ดังนั้นบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจึงมีลักษณะท่ีไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และไมมี ความสอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน อันจะเปนหนทางหนึ่งที่ชวยแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศได 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมายเก่ียวกับการโอนสิทธิการเชาของไทยและ

ตางประเทศ แนวคําพิพากษาศาลฎีกา มาตรการทางกฎหมายและผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 
2. เพ่ือศึกษาถึงสภาพปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการโอนสิทธิการเชาของไทย

วามีปญหาอะไรและควรแกไขปญหานั้นอยางไร 
3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายการโอนสิทธิการเชา 

ของไทยและตางประเทศ วาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
4. เพื่อศึกษาแนวทางในการแกไขปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายการโอนสิทธิการ

เชาของตางประเทศที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน เพ่ือใหสามารถนํามาปรับใชในกฎหมายไทยใหมีสภาพการณใน
ปจจุบันและเปนสากลยิ่งขึ้น 
สมมติฐานการวิจัย 

เนื่องดวยในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเชาทรัพยซึ่งมีทั้งหมด 4 หมวด ตั้งแต มาตรา 
537 ไปจนถึง มาตรา 571 ไมปรากฏวามีการบัญญัติเกี่ยวกับหมวดท่ีวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูเชาชวง จะมีก็
แตเพียงใน เร่ืองการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินซึ่งใหเชา และผูรับโอนยอมรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ของผูโอนซึ่งมีตอ
ผูเชานั้นดวย ซึ่งการโอนสิทธิการเชา ดังกลาวนี้ยอมหมายถึงการโอนไปซ่ึงสิทธิของผูใหเชาไมใชการโอนสิทธิการ
เชาหรือเชาชวงแตอยางใด ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงเห็นควรทําการศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหา อุปสรรคของ
กฎหมายหลักที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันเกี่ยวกับการเรียกใหสิทธิในการเชาชวง ทั้งของตางประเทศและของ
ประเทศไทย ท้ังนี้ เพ่ือแกไขปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมายที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ในขณะเดียวกันเพื่อ
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ยกระดับและสรางมาตรฐานในการใหสิทธิการเชาชวงตามกฎหมายไทยใหมีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่ มีการ
แขงขันสูงและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
ในงานวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยมุงเนนศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ ความสมบูรณของสัญญา การให

สิทธิเชาชวง แนวคําพิพากษาศาลฎีกา มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งของไทยและตางประเทศ ตลอดจน
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนการสัมภาษณประชากรกลุมตัวอยางในเชิงลึก อัน ประกอบดวย 4 กลุมหลักๆ 
ไดแก กลุมที่หนึ่ง คือ กลุมตัวอยางจากประชาชนหรือนิติบุคคลทั่วไปผูเคยเชาหรือเคยเชาชวง กลุมที่สอง คือ 
กลุมตัวอยางจากประชาชนหรือนิติบุคคลทั่วไปผูซึ่งเปนเจาของทรัพยสินที่ใหเชาหรือเคยใหเชาชวง  กลุมที่สาม 
คือ กลุมจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรมหาชนที่เกี่ยวของกับการบังคับตามสัญญาเชา กลุมที่สี่ คือ  กลุม 
นักวิชาการกฎหมาย ผูพิพากษา อัยการ ทนายความ นิติกร เปนตน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใชวิธีการดําเนินการอยางเปนข้ันตอนดังนี้ 

เพื่อทําการศึกษาวิเคราะหขอมูล ใหสอดคลองกับสมมุติฐานของการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัย 
(Conceptual Framework) โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการใหสิทธิเชาชวง 
แนวคําพิพากษาศาลฎีกา มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งของไทยและตางประเทศ ตลอดจนผลงานวิจัยที่
เก่ียวของ ทั้งนี้ เพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว ดังนั้น  

การสัมภาษณประชาชนกลุมตัวอยางที่คัดเลือกไว ดวยการสัมภาษณผูเกี่ยวของที่มีความรูทางดาน
กฎหมาย หรือผูที่มีประสบการณโดยตรง ฯ ผูวิจัยขอนําเสนอรายละเอียดซึ่งเปนระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย กลาวคือ 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย การออกแบบการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ผล/สรุปผล 
จากการศึกษาหลักการของกฎหมายอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส เยอรมันนี และไทย วาดวยเร่ือง

ของการเชาทรัพย พบวา ในการกําหนดระยะเวลาการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น สาระสําคัญก็คือจะตองมี
กําหนดใหชัดเจนในสัญญาเชาวาคูกรณีตกลงกันใหใชประโยชนในทรัพยเปนชวงเวลาเทาใด เพื่อท่ีจะทําใหคูกรณี
ในการเชาไดทราบวา ผูเชามีสิทธิในการครอบครองใชประโยชนในทรัพยที่เชาเปนระยะเวลานานเทาใด ในขณะ
ที่ผูใหเชาจะสามารถคาดหวังผลประโยชนที่จะไดรับ ตลอดจนไดทราบชัดเจนวาทรัพยจะกลับมาสูการ
ครอบครองของตนเม่ือใดอันจะไดวางแผนการใชประโยชนในทรัพยนั้นๆ ตอไปได โดยจะเนนไปที่ความแนนอน
ชัดเจนเกี่ยวกับจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของการเชา หรือชวงระยะเวลาที่ใหเชา และจะไมมีการวางขอกําหนดของ
ระยะเวลาขั้นต่ําหรือขั้นสูงสุดของการเชาไวแตอยางใด ทั้งนี้ เห็นกันวาการกําหนดระยะเวลาการเชายาวนาน
เทาใดเปนขอพิจารณาของคูกรณีในการเชาแตละราย ไมใชเรื่องที่กฎหมายจะเขาไปวางขอจํากัด คูกรณีควรจะมี
เสรีภาพในการที่จะกําหนดชวงระยะเวลาใหเหมาะสมกับความตองการใชประโยชนในทรัพยนั้นๆ  

สัญญาเชาที่จดทะเบียนตามความในพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 ไดวางขอกําหนดใหการโอนสิทธิการเชาก็ดี การเชาชวงก็ดี จะตองไดรับความยินยอม
จากผูใหเชากอนทุกคร้ังแลว จึงตองกําหนดเง่ือนไขไวในตัวพระราชบัญญัติดวยวา การที่ผูใหเชาจะปฏิเสธไมให
ความยินยอมแกการโอนสิทธิการเชาหรือการเชาชวง (รวมตลอดถึงการนําไปประกันการชําระหนี้)  ผูใหเชา
จะตองแสดงเหตุผลในการปฏิเสธไมใหความยินยอมของตนดวย เพ่ือปองกันมิใหเจตนาของเอกชนท่ีตกลงเปน
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อยางอื่นอันตางไปจากกฎหมายที่มีความมุงหมายเปนพิเศษโดยตรงตอศักยภาพของสิทธิการเชาจะตองถูกลบลาง
ไปงายดายเกินไปอยางปราศจากเหตุผลอันสมควร 
 

ขอเสนอแนะ 
จากการทําวิจัยเรื่อง“มาตรการกฎหมาย เก่ียวกับการรอนสิทธิการเชาชวง ” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ

ดังนี้ ตองปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมายเก่ียวกับพระราชบัญญัติเชาชวง ฉบับที่ ....พ.ศ. โดยบัญญัติเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ตองมีกฎหมายโดยตราเปน “พรบ. วาดวย การรอนสิทธิการเชาชวง”ไวเปนกฎหมายเฉพาะ  
2. ตองมีการบัญญัติถึงสิทธิและ หนาที่เชาชวงและการโอนสิทธิการเช า ไว โดยชัดเจน ไวเปนการ

เฉพาะ 
3. ตองจัดทําเปน “พรบ. วาดวย การรอนสิทธิการเชาชวง” จะตองบัญญัติเรื่องการเชาชวงและการ

โอนสิทธิการเชา ไวโดยชัดแจงในประมวลกฎหมายแพงและพานิชย  โดยใหมีการบัญญัติถึงสิทธิและ หนาที่เชา
ชวงและการโอนสิทธิการเชา ดังตอไปนี้ 

3.1 ตองกําหนดเกี่ยวกับการ เชาชวงและการโอนสิทธิการเชา วาภายในระยะเวลาของการ
เชาตามสัญญาเชานั้นผูเชาสามารถนําทรัพยสินที่เชา ออกใหเชาชวงหรือโอนสิทธิการเชาได โดยไมตองไดรับ
ความยินยอมจากผูใหเชา  

 3.2 ตองใหผูเชาชวงหรือผูรับโอนโอนสิทธิการเชา มีสิทธิและหนาที่ เชนเดียวกันกับบุคคลที่
เปนผูเชาโดยทั่วไป  

3.3 ในสัญญา เชาชวงและการโอนสิทธิการเชา นั้น ผูเชาที่ทําสัญญากับผูใหเชานั้น ใหถือ
เสมือนวาเปนบุคคลผูค้ําประกัน ซ่ึงตองรับผิดรวมตอผูใหเชา กับผู เชาชวงหรือผูรับโอนโอนสิทธิการเชา  

3.4 ผูเชาชวงหรือผูรับโอนโอนสิทธิการเชา มีสิทธิและหนาที่ ตอผูใหเชาชวง ตามสัญญาเชา
ชวงหรอืสัญญาโอนสิทธิการเชา 

3.5 สัญญาเชาชวงหรือสัญญาโอนสิทธิการเชาใด ที่กําหนดระยะเวลาเกินไปกวาระยะเวลาเชา
อยูเดิม ที่ยังเหลืออยูนั้น หรือขอความท่ีขัดกับสัญญาเชาฉบับเดิม ใหตกเปนโมฆะ  

ซึ่งขอเสนอแนะดังกลาวมานี้หากไดนําไปบัญญัติไวเฉพาะใน “พรบ. การรอนสิทธิการเชา
ชวง”ไวเปนกฎหมายเฉพาะ หรือ หากไมจัดทําเปน “มาตรการกฎหมาย เก่ียวกับการรอนสิทธิการเชาชวง” ก็
จะตองบัญญัติเรื่องการรอนสิทธิการเชาชวง ไวโดยชัดแจงในประมวลกฎหมายแพงและพานิชย แลวปญหา  ขอ
กฎหมายในความสมบุรณของสัญญา และการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการเชาชวง ของไทยก็คงไดรับการแกใข
และนําไปสูการเปนประเทศที่นาลงทุน มากย่ิงๆขึ้นไป 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรศึกษาถึงกระบวนการรูปแบบและข้ันตอนของ การทําสัญญา เชาชวงและทําสัญญา โอนสิทธิการ
เชา เพื่อนํามาซ่ึงรูปแบบของสัญญา และการกําหนดการทําสัญญาวาจะสามรถ ใหเชาชวงหรือโอนสิทธิการเชา 
นั้นไดมากนอยเพียงใด 
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มาตรการในการดําเนินการทางวินัยของขาราชการทองถิ่น 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง

หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 ลงวันที่ 24 
ธันวาคม 2558 วามีปญหาในการบังคับใชอยางไรหรือไม หากมีปญหาก็จะไดปรับปรุงแกไขประกาศใหเกิดความ
โปรงใสและเปนธรรม 

วิธีดําเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่ง ใชวิธีการ
ศึกษาเอกสาร (Ducumentary Research) วิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมได โดยใชวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) โดยศึกษาจาก เอกสาร รายงาน บทความ บทวิเคราะห ทั้งจากส่ือมวลชน รายงานวิชาการ 
งานวิจัย วิทยานิพนธ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง สื่ออิเล็กทรอกนิกสและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ การวิเคราะห
ขอมูลในการตีความในลักษณะวิเคราะหตามหลักเหตุผล และ การสัมภาษณประชาชนกลุมตัวอยางที่คัดเลือกไว 
ดวยการสัมภาษณประชาชน ขาราชการทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นและผูที่มีความรูดานกฎหมาย รวมถึงการ
รวบรวมขอเสนอแนะตางๆที่เก่ียวกับปญหา อุปสรรคและขอขัดของดานกฎหมาย  

ผลการวิจัยพบวา หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัย 
พ.ศ.2558 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย กรณีผูบังคับบัญชาถูก
กลาวหาวากระทําความผิด จําเปนตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย แตปรากฏวา ในคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผูบังคับบัญชาผูถูกกลาวหากระทําความผิด แตงตั้งจากผูใตบังคับบัญชาจึงทําให
เกรงวาอาจจะมีความเอนเอียง ไมเปนธรรม เนื่องจากเปนผูใตบังคับบัญชาอาจเกิดคํากลาวครหาจาก
บุคคลภายนอก  

 
คําสําคัญ : อบต.,ผูใตบังคับบัญชา,ผูบังคับบัญชา  
 
ABSTRACT 

This research The purpose is to educate Announcement of the Central 
Committee, subject District Staff Discipline & Disciplinary Disciplinary Guidelines and 
Disciplinary Procedures BE 2558 Dated December 24, 2015 Is there a problem in 
enforcing it? If there is a problem, it will be fixed. Declaration to be transparent and fair.

This researcher is Qualitative Research use method Ducumentary Research data 
analysis at collect by analytical methods Content Analysis Study from document report 
review from mass media academic report research thesis laws ordre command election 
media relevant research papers data analysis an interpretation feture logical analysis and 
interview public sample select public interview Local officials Local executives and 
Those who have legal knowledge obstacles and Legal troubles include collection of 
suggestion about. 
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Discipline & Disciplinary Disciplinary Guidelines and Disciplinary Procedures 

BE 2558 Dated December 24, 2015 Appointment of Discipline Examination Board If the 
boss is accused of crime. Need to appoint a disciplinary investigation committee. But it 
appears In order to appoint a disciplinary investigation committee. The commander of 
the accused committed the offense. The subordinate, therefore, is afraid that it may be 
biased. not fair As a subordinate, there may be a word from outsiders.

Keywords : SAO Sub-district Administration Organization, Subordinate, commander
 

บทนํา 
ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปเม่ือไดรับบรรจุแตงตั้งใหเขารับราชการ ทุกประเภท ตองอยู ภายใตกฎหมาย 

ระเบียบท่ีกําหนด ตั้งแตกฎหมายรัฐธรรมนูญจนถึงกฎหมายท่ีใชในหนวยงานท่ีเราปฏิบัติงานอยู เชนองคการบริหาร
สวนตําบล ก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หลังจากที่
เราไดศึกษาระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบลแลว ตอไปก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวของที่ทําให
ขาราชการไปมีสวนเกี่ยวของกับวินัยก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 10) 
พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติบริหารระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2558 ซึ่งกฎหมายดังกลาวลวนแตเปนสะพานที่ทําใหขาราชการทองถิ่นถูกดําเนินการทางวินัยหากมีการปฏิบัติ
ผิดพลาด หรือ ไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและยังมีประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 ประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ.2558 ประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับสิทธิ์อุทธรณ การพิจารณาอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.
2558 กฎหมาย ระเบียบที่กลาวมานี้ลวนแตเปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัยดวยกันทั้งสิ้น อยูที่ผู
ปฏิบัติวาผูที่ปฏิบัติ ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบที่มีหรือไม หากไมปฏิบัติก็อาจจะถูกดําเนินการทางวินัยได 

ปจจุบันการดําเนินการทางวินัยมีทุกหนวยงาน เนื่องจากผูที่กระทําผิดวินัย อาจจะรูเทาไมถึงการณ
เกี่ยวกับการกระทําความผิด อาจจะเปนการกระทําดวยจงใจหรือประมาทเลินเลอ กระทําความผิดทําใหถูก
สอบสวนทางวินัยขึ้นได และในการสอบสวนทางวินัยหากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบกระทําความผิด ผูบังคับบัญชาใน
ฐานะผูกํากับดูแลอาจจะตองมีความผิดไปดวย ทําใหเมื่อเกิดการสอบสวนทางวินัยผูใตบังคับบัญชาในหนวยงาน
นั้นอาจจะตองเปนกรรมการสอบสวนผูบังคับบัญชาเสียเอง และเม่ือผู ใตบังคับบัญชาเปนผูสอบสวน
ผูบังคับบัญชาอาจจะทําใหการทําหนาที่ในฐานะกรรมการสอบสวน กระทําไดไมดีพอ ผลการสอบสวนเอนเอียง
ได หลังจากสอบสวนเสร็จเรียบรอยแลว อาจถูกกลั่นแกลงและมีผลกระทบถึงการพิจารณาข้ันเงินเดือน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเล่ือนระดับ จึงทําใหเกิดปญหาดังตอไปนี้ 
ปญหาขอเท็จจริง  

ปญหาการสอบสวนเอนเอียงเพราะผูใตบังคับบัญชาเปนกรรมการสอบสวนทางวินัยผูบังคับบัญชา 
คณะกรรมการสอบสวนที่แตงตั้งจากพนักงานสวนตําบลในสังกัด ซึ่งเปนหนึ่งในคณะกรรมการสอบสวนเปน
ผูใตบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาคือปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปน ผูบังคับบัญชาของคณะกรรมการสอบสวน 
อาจทําใหผลการสอบสวนออกมาเอนเอียงหรือมีการชวยเหลือผูบังคับบัญชา เพราะผูบังคับบัญชาเปนผูประเมินผล
การปฏิบัติงาน ประเมินผลการเลื่อนระดับและฯลฯ 
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ปญหาขอกฎหมาย  

ตามประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร พนักงานสวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ขอ 
49 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่แตงตั้งจากพนักงานสวนตําบลในสังกัดมาเปนคณะกรรมการสอบสวน 
หากมีการสอบสวนผูบังคับบัญชาอาจจะทําใหเกิดปญหา 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับมาตรการในการดําเนินการทางวินัยของขาราชการทองถิ่นของ

ไทยและตางประเทศ แนวคําพิพากษา มาตรการทางกฎหมายและผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 
2. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย เกี่ยวกับมาตรการในการดําเนินการทาง

วินัยของขาราชการทองถิ่น วามีปญหาอยางไร ควรแกไขอยางไร 
3. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมายเก่ียวกับมาตรการในการดําเนินการทาง

วินัยของขาราชการทองถิ่นของตางประเทศวาเหมือนหรือแตกตางกับไทยอยางไร 
4. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายมาตรการในการดําเนินการทางวินัยของขาราชการทองถิ่นของ

ตางประเทศที่มีความเหมาะสม เพื่อนํามาปรับใชกับกฎหมายไทยใหมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใชวิธีการ 

1. ศึกษาเอกสาร (Ducumentary Research) วิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมได โดยใชวิธีวิเคราะหเชิง
เนื้อหา (Content Analysis) โดยศึกษาจาก เอกสาร รายงาน บทความ บทวิเคราะห ทั้งจากส่ือมวลชน รายงาน
วิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง ส่ืออิเล็กทรอกนิกสและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ การ
วิเคราะหขอมูลในการตีความในลักษณะวิเคราะหตามหลักเหตุผล 

2. การสัมภาษณประชาชนกลุมตัวอยางที่คัดเลือกไว ดวยการสัมภาษณประชาชน ขาราชการทองถิ่น 
ผูบริหารทองถิ่นและผูที่มีความรูดานกฎหมาย รวมถึงการรวบรวมขอเสนอแนะตางๆที่เกี่ยวกับปญหา อุปสรรค
และขอขัดของดานกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อใหขอมูลที่ครบถวนถูกตองนําไปสังเคราะหตอไป 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
กฎหมายสาธารณรัฐฝรั่งเศส  

กําหนดใหคณะกรรมการท่ีจะรวมทําการสอบสวนตองมีตําแหนงสูงกวาหรือในระดับเดียวกันกับผูถูก
สอบสวน 
ประเทศไทย 

คณะกรรมการสอบสวน แตงตั้งจากพนักงานสวนทองถิ่นในสังกัดเดียวกัน พนักงานสวนทองถิ่นอื่นหรือ
ขาราชการพลเรือน ซึ่งกําหนดไววาตําแหนงของประธานคณะกรรมการสอบสวนตองดํารงตําแหนงในระเบียบที่
สูงกวาหรือเดียวกันกับผูถูกกลาวหาแตคณะกรรมการไมไดหามไววาจะเปนระดับใด 
สรุปการวิเคราะหการสัมภาษณประชากรแตละกลุมตัวอยาง 

กลุมที่ 1 ประชาชน ประชาชนบางคนมีความรู บางคนไมมีความรูในเร่ืองกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับมาตรการในการดําเนินทางวินัยขาราชการทองถิ่น ดวยเหตุอาจจะเปนเพราะอาชีพของ
แตละคนแตกตางกันไป สวนใหญประชาชนก็จะไมไดรับการฝกอบรมหรือใหความรูในเรื่องนี้อยูแลว เพราะไมมี
อะไรตองไปเก่ียวของกับหลักทางวินัย แตประชาชนสวนใหญเห็นวาไมควรใหผูใตบังคับบัญชามาเปน
คณะกรรมการสอบสวนผูบังคับบัญชาเพราะอาจจะทําใหสายการบังคับบัญชาท่ีผูบังคับบัญชากํากับดูแลอยูนั้นมี
ปญหา อาจทําใหผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชามีปญหากันในทางปกครอง หากมีปญหาเกี่ยวกับการ
ดาํเนินการทางวินัยระหวางสองหนวยงานข้ึนไป ก็ควรจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ไดวางไว 

กลุมที่ 2 ขาราชการทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่นสวนใหญมีความรูดานนี้แตอาจจะไมลึกซ้ึงถึงคําวาวินัย 
เพราะผูที่หมั่นศึกษาในเรื่องวินัยก็จะเขาใจคําวาวินัยมากยิ่งข้ึน โดยเห็นวาการที่ผูใตบังคับบัญชาในสังกัดเปน
คณะกรรมการสอบสวนผูบังคับบัญชาสวนใหญใหความเห็นวาไมควรใหผูใตบังคับบัญชามาเปนคณะกรรมการ
สอบสวนอยางเด็ดขาดเพราะโดยสภาพท่ัวไป ผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
อยูแลว แมจะมีกฎหมายและระเบียบรองรับก็อาจทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติได ฉะนั้นควรใหผูที่อยูนอกเหนือ
การกํากับดูแลมาเปนกรรมการสอบจะดีกวา เพื่อลดปญหาความขัดแยงในองคกรดวย คนสวนนอยที่ไมเห็นดวย 
เห็นวาเม่ือผูบังคับบัญชามอบหมายงานมาใหแลวก็ควรทําตามคําส่ังโดยไมขัดต อกฎหมายและระเบียบอยาง
เครงครัด หากมีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยระหวางสองหนวยงานข้ึนไปก็จะประสานงานกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของพรอมปรึกษาหารือในเรื่องดังกลาว อาจแตงตั้งคณะกรรมการรวมกันเพื่อรวมกันคนหาขอมูล ขอเท็จจริง ที่
เก่ียวของกับเร่ืองดังกลาว มีขอเสนอแนะวาผูบังคับบัญชาตองควบคุมความประพฤติและควบคุมกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิดและตอเนื่อง รวมท้ังตองกําชับใหผูใตบังคับบัญชาถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของและมาตรฐานของทางราชการใหถูกตอง
ครบถวน โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ เปนสําคัญอยาใหเกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหายแกทางราชการ 
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กลุมที่ 3 ผูบริหารทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นมีความรูในเรื่องกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ

กับมาตรการในการดําเนินทางวินัยขาราชการทองถิ่น อยูแลวเพราะไดรับการฝกอบรมในดานนี้อีกทั้งตนตองมี
สวนเกี่ยวของในการพิจารณาและออกคําสั่งตางๆ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัย แตในสวนที่
เกี่ยวของกับผูใตบังคับบัญชาในสังกัดเปนคณะกรรมการสอบสวนผูบังคับบัญชา ผูบริหารมีความเห็นตางกันไป 
บางทานก็เห็นวาเปนการกระทําที่ถูกกฎหมายและระเบียบ หากมิตองการใหผู ใตบังคับบัญชามาเปน
คณะกรรมการสอบสวนผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาควรเปนตัวอยางที่ดีใหกับผูบังคับบัญชา บางทานเห็นวาไม
เหมาะสม ควรใหบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่คุณวุฒิและวัยวุฒิเดียวกับผูบังคับบัญชามาเปนคณะกรรมการ
สอบสวนจะเหมาะสมมากกวา ปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยระหวางสองหนวยงานข้ึนไป เห็นวาควรจะ
มีการสอบถามหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือปรึกษาหารือ และแตงต้ังคณะกรรมการรวมกันเพื่อถวงดุลอํานาจกัน 

 กลุมที่ 4 ผูมีความรูดานกฎหมาย นักกฎหมายมีความรูในเรื่องกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่
เก่ียวของกับมาตรการในการดําเนินทางวินัยขาราชการทองถิ่น อยูแลวเพราะสวนใหญไดรับการศึกษาอบรมและ
เปนคณะกรรมการสอบสวนบางทานเปนวิทยากรที่ใหความรูกับผูอบรม แตในสวนที่เกี่ยวของกับผูใตบังคับบัญชา
ในสังกัดเปนคณะกรรมการสอบสวนผูบังคับบัญชา เสียงสวนใหญ สามารถทําไดโดยไมมีขอกังขาใดๆ เพราะ
ไดรับคําส่ังจากผูบังคับบัญชาอีกทั้งมีระเบียบรองรับอยูแลว แตบางทานเห็นวามิควรเพราะบริบทของสังคมไทยที่
อํานาจสายการบังคับบัญชา ท่ีสามารถพิจารณาเปนคุณและเปนโทษ เชนการพิจารณาการเลื่อนระดับ การ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน การพิจารณาเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ เปนตน จึงควรหลีกเลี่ยงการ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนท่ีมีฐานะเปนผู ใตบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหากระทําผิดทางวินัยหรือ
ผูบังคับบัญชา เพราะอาจเปนประเด็นท่ีตองสงสัยไดวาดุลพินิจของคณะกรรมการ รายดังกลาวอาจไมมีความเปน
กลางและไมสามารถทําใหผลทางการสอบสวนทางวินัย ที่มีความเปนธรรมกระทบถึงความนาเชื่อถือของ
คณะกรรมการสอบสวนวินัยทั้งคณะและในกรณีการเสนอสํานวนทางวินัย หนวยตรวจสอบ เชน สตง. ปปช          
ก็อาจจะไดรับขอทวงติง วาผลการสอบวินัยดังกลาวไมนาเชื่อถือ ปญหาเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยระหวาง
สองหนวยงานขึ้นไป เห็นวาควรแตงตั้งคณะกรรมการรวมกัน เพื่อหาขอเท็จจริงสอบถามหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อปรึกษาหารือ และแตงตั้งคณะกรรมการรวมกันเพื่อถวงถุลอํานาจกัน 

 

อภิปรายผล 
ผูวิจัยเห็นวาแนวทางในการแกไขปญหาเกี่ยวกับ มาตรการในการดําเนินการทางวินัยของขาราชการ

สวนทองถิ่น ของไทย คือ 
ควรดําเนินการแกไขประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข

เก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 ขอ 49 วรรคส่ี คือ กรณีผูถูกกลาวหาเปน
ผูบังคับบัญชาควรแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจากบุคคลภายนอก ไมควรแตงตั้งผูใตบังคับบัญชาเปน
คณะกรรมการสอบสวนเวนแตแตงตั้งเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ 

 

ขอเสนอแนะ 
แนวทางในการแกไขปญหามาตรการในการดําเนินการทางวินัยของขาราชการสวนทองถ่ินตองแกไข 

เพิ่มเติม ปรับปรุง ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวินัย
และการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 โดยตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจาก
บุคคลภายนอก หามแตงตั้งผูใตบังคับบัญชาเปนคณะกรรมการสอบสวนเวนแตแตงตั้งเปนเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการ 
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ILLEGAL DEBT : A CASE STUDY OF LEGAL PREVENTIVE MEASURES 
AGAINST THE ILLEGAL LENDING.
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บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการปองกันการกระทําความผิดอัน

เกิดจากการปลอยเงินกู นอกระบบเปรียบเทียบกับกฎหมายของตางประเทศ ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการ
แกไขปญหาการบังคับใชกฎหมายอันเกี่ยวกับ การปองกันการปลอยเงินกูนอกระบบ เพื่อใหการแกไขปญหาการ
ปลอยเงินกูนอกระบบสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณ ไดอยางแทจริง โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมุงเนนการวิจัยทางเอกสาร โดยจะศึกษาคนควาขอมูลและ เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ไดแก ตัวบทกฎหมาย คําอธิบาย ตําราทางวิชาการ บทความของ            
นักกฎหมาย วิทยานิพนธ สารนิพนธ และคําพิพากษาศาลฎีกา 

จากการศึกษาวิจัยพบวา ประเด็นแรก แมวาในประเทศไทยจะมีกฎหมายอยูหลายฉบับ ซ่ึงนํามาใช
บังคับกับการกระทําความผิด อันเกิดจากการปลอยเงินกูนอกระบบก็ตาม แตก็มิใชกฎหมายที่ใชกํากับดูแลธุรกิจ
การปลอยเงินกูนอกระบบโดยเฉพาะ ท้ังกฎหมายที่ ใชบังคับอยูในปจจุบันก็บัญญัติไมครอบคลุมถึงลักษณะ
พฤติการณ และความรายแรงของการกระทําความผิดอันเกิดจากการปลอยเงิน กูนอกระบบท่ีเปนปญหาอยูใน
ปจจุบันแตอยางใด กอปรกับอัตราโทษนอย ไมไดสัดสวนกับการกระทําความผิด ทั้งยังไมมีหนวยงานใดท่ีมี
อํานาจหนาที่ตรวจสอบ ปองกัน และกํากับดูแลการประกอบธุรกิจการเงินนอกระบบ ตลอดจนใหความ
ชวยเหลือลูกหนี้ที่ไดรับความเสียหายจากการปลอยเงินกูนอกระบบโดยเฉพาะ นอกจากนี้ประเด็นที่สอง
มาตรการทางกฎหมายในการปองกันการปลอยเงินกูนอกระบบในตางประเทศนั้น มีทั้งการกําหนดความรับผิด
ในทางแพงและความรับผิดในทางอาญาแตกตางกัน แตก็ไมไดมีการกําหนดความผิดและบทลงโทษอันเกี่ยวกับ
การปลอยเงินกูนอกระบบเอาไวเปนการเฉพาะ เพียงแตมีการบัญญัติความผิดเอาไวเปนรายกรณี  ๆ ไปใน
กฎหมายแตละฉบับ เหมือนกับกรณีของประเทศไทย แตอยางไรก็ตาม ในตางประเทศนั้น ก็มีหนวยงานท่ีมี
อํานาจหนาท่ีตรวจสอบ ปองกัน และกํากับดูแลการประกอบธุรกิจการเงินนอกระบบโดยเฉพาะ ดังเชน      ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเด็นสุดทาย เพื่อใหมาตรการทางกฎหมายในการปองกันการปลอยเงินกูนอก
ระบบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และไดสัดสวนที่ เหมาะสมกับความรายแรงของการกระทํา
ความผิด จึงควรกําหนดความผิดอาญาอันเก่ียวกับการใหกูยืมเงินนอกระบบ โดยบัญญัติใหครอบคลุมถึงลักษณะ 
พฤติการณ และความรายแรงของการกระทําความผิด รวมทั้งกําหนดใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การปลอยเงินกูนอกระบบไวเปนการเฉพาะ 

จากการศึกษาวิจัยสรุปไดวา มาตรการทางกฎหมายในการปองกันการปลอยเงินกูนอกระบบใน
ตางประเทศ เปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศไทยไมไดมีการกําหนดความผิดและบทลงโทษอันเกี่ยวกับการ
ใหกูยืมเงินนอกระบบเอาไวเปนการเฉพาะ เพียงแตมีการบัญญัติความผิดเอาไวเปนรายกรณี ๆ ไป ในกฎหมาย
แตละฉบับ ซึ่งไมครอบคลุม และไมไดสัดสวนกับความรายแรงของการกระทําความผิด ผูวิจัยจึงเสนอ  ใหมีการ
กําหนดความผิดอาญาอันเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินนอกระบบโดยการตราเปนพระราชบัญญัติและบัญญัติให
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ครอบคลุมถึงลักษณะ พฤติการณ และความรายแรงของการกระทําความผิด ตลอดจนกําหนดใหมีคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการปลอยเงินกูนอกระบบ 
 
คําสําคัญ : หนี้นอกระบบ, การปองกัน, เงินกูนอกระบบ 
 
Abstract 

This research aims to study legal measures to prevent offence from illegal lending 
in comparison with foreign laws and to find a guideline of solving problems of legal 
enforcement related to prevention of illegal lending so that the solution for illegal lending 
can be achieved according to true intention. This study is a qualitative research 
emphasizing documentary research by examining and researching data and documents in 
both Thai and foreign language including legal provisions, explanations, academic 
textbook, article of lawyers, thesis, independent studies and supreme court judgment.

The study result reveals that although Thailand has a number of laws that are 
enforced with offence owing to illegal lending, they are not laws particularly employed 
for supervising illegal lending business. In addition, currently enacted laws do not cover 
manners, circumstance and severity of offence from illegal lending and the penalty is 
weak and disproportionate to the crime. Furthermore, there are no authorities that have 
duties and responsibilities to audit, prevent and monitor illegal lending business
operation and to assist debtors who are injured from illegal lending. The second issue is 
that legal measures to prevent illegal lending in foreign countries are regulated of both 
civil and criminal responsibility differently but they do not stipulate offence and penalty 
specifically related to illegal lending as they regulate only offence in case by case in each 
legal provision. This is similar to Thai law; however, foreign countries have authorities 
that have duties to audit, prevent and monitor illegal lending, in particular, such as the 
United States. The final issue is to make legal provisions for preventing illegal lending 
effective, comprehensive and proportionate to offence severity. It is necessary to 
determine criminal offence in relation with illegal lending with regulation covering 
manners, circumstance and severities of offence and to appoint illegal lending prevention 
and suppression commission. 

According to the study, it can be concluded that legal provisions for preventing 
illegal lending in foreign countries compared with laws in Thailand were not stipulated 
of offence and punishment pertaining to illegal lending, in particular. They are just 
regulated in case by case in each law, which are not inclusive and proportionate to 
offence severity. Therefore, the researcher proposes that criminal penalty be imposed on 
illegal lending by regulating it to include manners, circumstance and severities of 
offence. Moreover, illegal lending prevention and suppression commission should be 
particularly appointed.

Key Word (s) : ILLEGAL DEBT, PREVENTIVE, ILLEGAL LENDING
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บทนํา 
“หนี้นอกระบบ” (Illegal Debt) อันเกิดจากการปลอยเงินกูนอกระบบ ซึ่งอาจรวมไปถึงมูลหนี้ที่ไม

ชอบดวยกฎหมาย ไดแก หนี้จากการพนัน และหนี้จากการซ้ือขายยาเสพติด เหลานี้ลวนเปนปญหาสําคัญที่
กอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนเปนอยางมาก อีกทั้งปญหาดังกลาวยังสงผลกระทบทางลบโดยตรงตอ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติอยางรายแรง ซึ่งในปจจุบัน ปญหาหนี้นอกระบบโดยมากมักเกิดข้ึนกับ
ประชาชนที่มีรายไดครัวเรือนระดับต่ํา-ปานกลาง อันไดแก กลุมเกษตรกร กลุมพอคาแมคารายยอย และกลุม
ผูใชแรงงาน เปนตน เนื่องจากบุคคลเหลานี้มีฐานะทางเศรษฐกิจไมดี มีวุฒิการศึกษานอย มีรายไดไมเพียงพอตอ
การดํารงชีพ ไมวาจะเปน คาอาหาร คายารักษาโรค คาศึกษาเลี้ยงดูบุตร และตนทุนในการประกอบอาชีพ ฯลฯ 
ทาํใหตองแสวงหาเงินจากการแหลงเงินทุนอ่ืน ๆ หรือดวยวิธีการอ่ืน ๆ เนื่องจากไมมีคุณสมบัติในการขอกูยืมเงิน
ตามหลักเกณฑ/เงื่อนไขที่สถาบันการเงินกําหนดไว เชน ไมมีรายไดเปนประจํา หรือไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน
วงเงินที่กูยืม เปนตน โดยจะเห็นไดวาแหลงเงินทุนนอกระบบสถาบันการเงินเหลานี้ จะมีรูปแบบข้ันตอนในการ
ปลอยเงินกูทีไ่มสลับซับซอน ไมเครงครัด ไมมีพิธีรีตอง สามารถกูเงินไดงายและรวดเร็ว เนื่องจากการปลอยเงินกู
นอกระบบจะอาศัยความพึงพอใจของผูใหกูเปนประการสําคัญ ซึ่งในทางปฏิบัติเพียงแคมีห ลักฐานทางเอกสาร
ไมกี่รายการก็สามารถกูเงินดังกลาวไดแลว อยางไรก็ดี ในการทําสัญญากูเงินจากแหลงเงินทุนนอกระบบสถาบัน
การเงิน โดยสวนใหญจะเปดชองใหมีการเอารัดเอาเปรียบฉอโกงผูกูเงิน ตัวอยางเชน ในการกูเงินจากแหลง
เงินทุนนอกระบบนั้นจะมีรูปแบบและวิธีการดําเนินการที่แตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับความพึงพอใจและเง่ือนไข
ที่ผูใหกูเงินจะกําหนดข้ึนในแตละคร้ัง ในบางกรณีผูกูเงินอาจจะตองนําที่ดินไปจดทะเบียนจํานอง หรือขายฝาก
ในราคาที่ต่ํากวาความเปนจริง เพื่อใชเปนหลักประกันในการชําระหนี้เงินกูดังกลาว หรือในบางกรณีใหผูกูเงินลง
ลายมือชื่อไวในเอกสารสัญญากูเงินที่ไมไดระบุจํานวนเงิน อีกทั้งในการกูเงินดังกลาวจะมีการทําสัญญากูเพียง
ฉบับเดียวไมมีสัญญาคูฉบับที่ใหไวเปนหลักฐานแก ผูกูเงิน และตลอดจนในการกูเงินดังกลาวจะมีการเรียก
ดอกเบี้ยท่ีสูงเกินกวาอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกําหนดไว อาจมีการคิดดอกเบี้ยเปนรายวัน รายเดือน รวมท้ังมี
การคิดดอกเบี้ยทบตน หรือคิดดอกเบี้ยลอย ในบางกรณีผูกูเงินจะตองใหบัตรเอทีเอ็มพรอมรหัสกดเงินไวเปน
ประกันการชําระหนี้ดังกลาว นอกจากนั้นในการชําระหนี้แตละคร้ังจะไมมีการออกใบเสร็จรับเงินใหไวหลักฐาน
ในการชําระหนี้เงินกู สงผลทําใหผูกูเงินไมมีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันความถูกตองของสัญญากูเงินและการ
ชําระหนี้กูเงินในการตอสูคดี เปนตน จึงเห็นไดวา ผูกูเงินจากแหลงเงินทุนนอกระบบจะถูกเอารัดเอาเปรียบ และ
ไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเปนธรรม นอกจากน้ียังพบวา มีวิธีการทวงถามหนี้โดยการขมขูบังคับ
หรือใชความรุนแรง รวมกันกระทําในลักษณะท่ีเปนองคกรอาชญากรรม มีการใชกําลังประทุษรายลูกหนี้ หรือผูที่
เก่ียวของที่ไมยอมชําระหนี้ (สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา , 2559) เชน ฆา ทํารายรางกาย ขมขู 
กรรโชก ใชอาวุธ ยิงปนข้ึนฟา หรือปาระเบิดหนาบานเพื่อขมขูใหเกิดความกลัว หรือการทวงหนี้ในที่สาธารณะ
หรือตอหนาผูอื่นในลักษณะประจาน หรือทวงหนี้กับบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับลูกหนี้ เชน เพื่อนบาน เพื่อน
รวมงาน ญาติ หรือผูบังคับบัญชา เปนตน  

จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ (สํานักกฎหมาย สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวง  
การคลัง , 2554) พบวา ครัวเรือนท่ีมีหนี้สินในระบบเพียงอยางเดียว คิดเปนรอยละ 82.4 ครัวเรือนที่มีหนี้สินทั้ง
หนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ คิดเปนรอยละ 9.7 และครัวเรือนที่มีหนี้สินนอกระบบเพียงอยางเดียว คิดเปน
รอยละ 7.9 สําหรับวัตถุประสงคในการกูยืมหนี้นอกระบบสวนใหญจะเปนการอุปโภคบริโภค คิดเปนรอยละ 
33.8 การทําธุรกิจ คิดเปนรอยละ 27.7 การซื้ออสังหาริมทรัพย คิดเปนรอยละ 17 ตนทุนในการประกอบ
การเกษตร คิดเปนรอยละ 11.7 และเพ่ือการศึกษา คิดเปนรอยละ 2.7 และสําหรับขอมูลยอดหนี้สินเฉลี่ยตอ
ครัวเรือนในป 2543 คิดเปนจํานวน 68,400 บาท ตอครัวเรือน และในป 2552 เพิ่มขึ้นคิดเปนจํานวน 134,000 
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บาท ตอครัวเรือน ทั้งนี้จากสถิตขอมูลของหนี้นอกระบบในชวงป 2543-2552 ท่ีมีอัตราเพิ่มสูงข้ึนเกือบเทาตัว 
นั้นแสดงใหเห็นถึงความรุนแรงของสภาพปญหาหนี้นอกระบบในสังคมที่เพิ่มสูงขึ้นดวยเชนกัน 

อยางไรก็ดี แมวาในประเทศไทยจะมีกฎหมายอยูหลายฉบับท่ีนํามาใชบังคับกับการกระทําความผิดอัน
เกิดจากการปลอย เงินกูนอกระบบ อาทิเชน พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2560, พระราช 
บัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 , ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 หรือพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไม
เปนธรรม พ.ศ.2540 เปนตน ก็ลวนแตมิใชกฎหมายที่ใชกํากับดูแลธุรกิจการปลอยเงินกูนอกระบบโดยเฉพาะ 
เพียงแตมีการบัญญัติความผิดเอาไวเปนรายกรณี ๆ ไป ในกฎหมายแตละฉบับ  ซ่ึงไมครอบคลุม ถึงลักษณะ
พฤติการณ และความรายแรงของการกระทําความผิดอันเกิดจากการปลอยเงินกูนอกระบบที่เปนปญหาอยูใน
ปจจุบัน แตอยางใด กอปรกับอัตราโทษนอย ไมไดสัดสวนกับการกระทําความผิด ทั้งยังไมมีหนวยงานใดที่มี
อํานาจหนาที่ตรวจสอบ ปองกัน และกํากับดูแลการประกอบธุรกิจการเงินนอกระบบ ตลอดจนการใหความ
ชวยเหลือแกลูกหนี้ที่ไดรับความเสียหายจากการปลอยเงินกู นอกระบบโดยเฉพาะ  

จากที่ไดกลาวมาแลวขางตน การปลอยเงินกูนอกระบบจะมีรูปแบบการดําเนินการในลักษณะเรียก
อัตราดอกเบี้ยแพงเกินอัตรา ฉอโกง เอารัดเอาเปรียบ รวมทั้งมีการทวงถามหนี้ที่ไมชอบดวยกฎหมายโดยขมขู 
คุกคาม ตลอดจนมีการใชกําลังทํารายรางกาย และทรัพยสินของลูกหนี้นอกระบบและครอบครัว เพ่ือใหไดมาซึ่ง
ผลประโยชนตอบแทนท่ีสูงมากเกินปกติ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวถือเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สงผล
กระทบสรางความเสียตอระบบเศรษฐกิจของชาติ จึงเปนที่มาของการศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ ในหัวขอเรื่อง “หนี้
นอกระบบ: ศึกษากรณีมาตรการทางกฎหมายในการปองกันการปลอยเงินกูนอกระบบ” 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมา สภาพปญหาของหนี้นอกระบบ รวมท้ังการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับ

หนี้นอกระบบในประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการกําหนดความผิดอาญา การกําหนดโทษ หลักความไดสัดสวน และ

หลักการลงโทษที่ไดสัดสวนเก่ียวกับหนี้นอกระบบ 
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการปองกันการปลอยเงินกูนอกระบบ และการ

ติดตามทวงหนี้อันมิชอบดวยกฎหมายในประเทศไทย และในตางประเทศ 
4. เพื่อศึกษาแนวทางในการแกไขปญหาการบังคับใชกฎหมายและปองกันการกระทําความผิดที่

เก่ียวของกับหนี้นอกระบบท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อนํามาปรับใชในประเทศไทย 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ผูวิจัยมุงเนนที่จะศึกษาถึงประวัติความเปนมา สภาพปญหาของหนี้นอกระบบ รวมทั้งการบังคับใช

กฎหมายเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรการทางกฎหมายในการปองกันการปลอยเงินกูนอก
ระบบ และการติดตามทวงหนี้อันมิชอบดวยกฎหมาย รวมท้ังการกําหนดความผิดอาญา การกําหนดโทษ หลัก
ความไดสัดสวนของการลงโทษอันเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ โดยศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการ
ปองกันการปลอยเงินกูนอกระบบในประเทศไทย และตางประเทศ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ
และประเทศญี่ปุน เพื่อนํามาวิเคราะหใหไดขอสรุปและขอเสนอแนะ แนวทางในการกําหนดความผิดอันเกี่ยวกับ 
หนี้นอกระบบไวเปนการเฉพาะ เพื่อใหสามารถปองกัน ขมขู ยับยั้งการกระทําความผิดในกรณี “การปลอยเงินกู
นอกระบบ” หรือ “หนี้นอกระบบ” ไดอยางมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคการลงโทษทางอาญา 
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วิธีการวิจัย 
งานวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมุงเนนการวิจัยทางเอกสาร 

(Documentary Research) โดยจะศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ ไดแก ตัวบทกฎหมาย คําอธิบาย ตําราทางวิชาการ เอกสารราชการ บทความของนัก
กฎหมาย วิทยานิพนธ สารนิพนธ และคําพิพากษาศาลฎีกา จากหองสมุดของมหาวิทยาลัย หรือหนวยงาน
ราชการตาง ๆ และการสัมภาษณ (Interviews) โดยการเก็บขอมูลดวยวิธีการใชการสัมภาษณกลุมยอย รวมท้ัง
ขอมูลท่ีไดจากการคนควาทางส่ืออิเล็กทรอนิกสที่ปรากฏอยูบนเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อนํามาวิเคราะหใหได
ขอสรุป และแนวทางในการแกไขปญหาทางกฎหมายตอไป 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
ประเทศไทยไมไดมีบทบัญญัติกฎหมายที่กําหนดความผิดและบทลงโทษ เพื่อปองกันปญหาการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับหนี้นอกระบบเอาไวเปนการเฉพาะ ท่ีผานมาในทางปฏิบัติจะตองนําเอากฎหมายหลาย ๆ ฉบับ 
อันไดแก พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2560 , พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 , 
พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 , ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 , คําสั่งหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ที่ 13/2559 เรื่อง การปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดบางประการที่เปน
ภยันตรายตอความสงบเรียบรอยหรือบอนทําลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และประมวลกฎหมาย
อาญามาบังคับใชเปนรายกรณี ๆ ไป อยางไรก็ดี มาตรการทางกฎหมายท่ีใชอยูในปจจุบันนั้นยังไมครอบคลุม
สภาพปญหาและลักษณะของการกระทําความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ รวมทั้งมีบทลงโทษที่ต่ําเกินไปไมได
สัดสวนท่ีเหมาะสมกับความรายแรงของการกระทําความผิด ทําใหการบังคับใชกฎหมายดังกลาวไมมี
ประสิทธิภาพ ไมสามารถปองกัน ขมขู ยับย้ังการกระทําผิดได ดังนั้น หากมีการกําหนดใหการกระทําเกี่ยวกับหนี้
นอกระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเร่ืองการปลอยเงินกูนอกระบบและการทวงถามหนี้โดยการขมขูคุกคามหรือใช
ความรุนแรงของกลุมผูมีอิทธิพล เปนความผิดกฎหมายข้ึนโดยเฉพาะแลว ก็จะทําใหการบังคับใชกฎหมายนั้นมี
ประสิทธิภาพ สามารถปองกันและแกไขปญหาการกระทําความผิดเก่ียวกับหนี้นอกระบบได 

 

อภิปรายผล 
 ประเด็นแรก ถึงแมวาจะมีกฎหมายอยูหลายฉบับ ซึ่งนํามาบังคับใชกับการปลอยเงินกูนอกระบบ หรือ

การใหกูยืมเงินซึ่งมิใชสถาบันการเงินอยูหลายฉบับ แตก็ลวนเปนมาตรการทางแพงเสียสวนใหญ คงมีเพียงแต
พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2560 , พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 , ประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 และประมวลกฎหมายอาญาเทานั้น ที่เปนมาตรการทางอาญา ซึ่งยังไมมีความเหมาะสม 
ไมคลอบคลุม และไมสอดคลองกับสภาพปญหาของการกระทําความผิดจากการปลอยเงินกูนอกระบบ หาก
เปรียบเทียบถึงสถานการณความรุนแรง พฤติการณที่ขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ตลอดจนผลกระทบจากการปลอยเงินกูนอกระบบทีเปนปญหาอยูในปจจุบัน สําหรับคําส่ังหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที่ 13/2559 เรื่อง การปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดบางประการท่ีเปน
ภยันตรายตอความสงบเรียบรอยหรือบอนทําลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น ก็เปนเพียงมาตรการ
เสริมกระบวนการบังคับใชกฎหมายที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน ซ่ึงเปนเพียงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน
และปราบปรามของเจาหนาที่เทานั้น กอปรกับกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไมไดมีการกําหนดความผิดอัน
เกี่ยวกับการปลอยเงินกูนอกระบบเอาไวเปนการเฉพาะแตอยางใด หากแตมีการบัญญัติความผิดเอาไวเปนราย
กรณีๆ ไป ในกฎหมายแตละฉบับซึ่งไมไดครอบคลุมถึงลักษณะของการกระทําความผิดจากการปลอยเงินกูนอก
ระบบท่ีแนชัด 
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อยางไรก็ดี จากการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการปองกันการปลอยเงินกูนอกระบบของ
ตางประเทศ ผูวิจัยพบวา ในตางประเทศ ไมวาจะเปนประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ หรือประเทศญี่ปุน 
ก็มีเพียงการกําหนดความรับผิดในทางแพงและความรับผิดทางในอาญาท่ีแตกตางกัน แตก็ไมไดมีการกําหนด
ความผิดและบทลงโทษ อันเกี่ยวกับการปลอยเงินกูนอกระบบเอาไวเปน  การเฉพาะ เพียงแตมีการบัญญัติ
ความผิดเอาไวเปนรายกรณี ๆ ไป ในกฎหมายแตละฉบับ เหมือนกับกรณีของประเทศไทย เชนกัน 

นอกจากนี้ยังพบปญหาในเรื่องความครอบคลุม และความไมชัดเจนของกฎหมาย เนื่องจากการ
ประกอบธุรกิจการเงินนอกระบบมักจะมีการประกอบธุรกิจในรูปแบบใหม ๆ ที่แฝงมาในธุรกิจที่ถูกกฎหมาย ซ่ึงมี
การเรียกดอกเบี้ยเกินกวาอัตราท่ีกฎหมายกําหนด แตอาศัยใชถอยคําอ่ืนแทน เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงความผิด
ตาม พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ท้ังนี้ ก็เพื่อมิใหดอกเบี้ยนั้นตกเปนโมฆะ และไมมี
ความผิดนั่นเอง ซึ่งเมื่อพิจารณา พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 จะพบวา  มิไดมีการ
บัญญัติถึงคํานิยามของคําวา “ดอกเบี้ย” และ “การใหกูยืมเงินนอกระบบ” ไวใหชัดเจนแตอยางใด ท้ังใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ก็มิไดใหคํานิยามหรือคําจํากัดความของคําวา “ดอกเบี้ย” ไวเปนการเฉพาะ 
ดวยเหตุนี้ ผูใหกูจึงสามารถเรียกดอกเบี้ยเกินกวาอัตราท่ีกฎหมายกําหนดได โดยเรียกผลประโยชนอยางอื่นเปน
คาธรรมเนียมแทนซึ่งผูใหกูมักจะอางวามิใช “ดอกเบ้ีย” แตเปนคาธรรมเนียมอื่น ๆ ซ่ึงกฎหมายมิไดหามอันเปน
การใชชองวางทางกฎหมายมากระทําความผิด และเนื่องจากในปจจุบันพบวา การปลอยเงินกูนอกระบบ มี
เจาหนาที่ของรัฐ หรือผูมีอิทธิพลในทองถิ่นเขามาเก่ียวของ ไมวาจะเปนนักการเมือง ตํารวจ พนักงานฝาย
ปกครอง ฯลฯ อีกมากมาย ซึ่งเขามาแทรกแซงในการกระทําความผิดดวย บางกรณีเปนเจาหนาที่ระดับสูงซ่ึงมี
อํานาจในการสั่งการ หรือมีรูปแบบในการดําเนินการเปนขบวนการมีการวางแผนกันกระทําความผิดอยางรัดกุม 
จึงทําใหการดําเนินการทางกระบวนยุติธรรมของเจาหนาที่นั้นเปนไปโดยยากลําบาก และสิ้นเปลืองงบประมาณ
ของแผนดินในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงหากพิจารณาถึงกฎหมายที่ใชบังคับอยูในประเทศไทย ก็ไม
ปรากฏวา มีการบัญญัติถึงความผิดในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเปนผูกระทําความผิดไวแตอยางใด 

ประเด็นที่สอง แมวาในปจจุบันจะปรากฏวามีหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการปองกันและปราบปราม
การปลอยเงินกูนอกระบบก็ตาม แตก็ไมปรากฏวามีกฎหมายรับรองและใหอํานาจหนาที่หนวยงานดังกลาวมี
อํานาจตามกฎหมายในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการปลอยเงินกูนอกระบบเอาไวเปนการเฉพาะแต
อยางใด จึงเปนผลใหแตละหนวยงานไมทราบขอบเขตอํานาจหนาที่ของตน กอใหเกิดความลังเลในการใชอํานาจ
ตามกฎหมาย จึงทําใหการแกไขปญหาการปลอยเงินกูนอกระบบไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณได
อยางแทจริง ซึ่งหากเปรียบเทียบพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ซ่ึงไดมีการกําหนดใหมี
คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ไวเปนการเฉพาะ โดยกําหนดใหมีหนาที่ดูแลกํากับ กําหนดหลักเกณฑการ
ทวงถามหนี้ หรือรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข จากผูที่ไดรับความเสียหายจากการทวงถามหนี้โดยมิชอบดวย
กฎหมาย ออกคําส่ังทางปกครองลงโทษแกบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ดําเนินการทวงหนี้โดยมิชอบดวย
กฎหมาย สืบสวนจับกุมบุคคลที่ถูกลูกหนี้กลาวหาวาดําเนินการทวงหนี้โดยมิชอบดวยกฎหมาย 

ซึ่งหากพิจารณาถึงมาตรการทางกฎหมายในการปองกันการปลอยเงินกูนอกระบบของตางประเทศแลว
ดังเชนประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจะมีหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบ ปองกัน และกํากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจการเงินนอกระบบโดยเฉพาะ 

ประเด็นสุดทาย เพื่อใหมาตรการทางกฎหมายในการปองกันการปลอยเงินกูนอกระบบ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ คลอบคลุม และไดสัดสวนที่เหมาะสมกับความรายแรงของการกระทําความผิด ผูวิจัยจึงเสนอใหมี
การกําหนดความผิดอาญาอันเกี่ยวกับการใหกูยืมเงิน นอกระบบโดยเฉพาะ โดยการตราเปนพระราชบัญญัติ 
และบัญญัติใหครอบคลุมถึงลักษณะ พฤติการณ และความรายแรงของการกระทําความผิด ตลอดจนกําหนดใหมี
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการปลอยเงินกูนอกระบบ 
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ขอเสนอแนะ 
ผูวิจัยเสนอใหมีการกําหนดความผิดอาญาอันเก่ียวกับการใหกูยืมเงินนอกระบบโดยเฉพาะ โดยการตรา

เปนพระราชบัญญัติ และบัญญัติ ใหครอบคลุมถึงลักษณะ พฤติการณ และความรายแรงของการกระทําความผิด 
ตลอดจนกําหนดใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปราม การปลอยเงินกูนอกระบบ เพื่อใหการแกไขปญหา
การปลอยเงินกูนอกระบบสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณไดอยางแทจริง 
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