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คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยและการสรางองคความรูจากการวิจัย รวมทั้ง
การสรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนผูสนใจอยาง
ตอเนื่อง จึงไดทําความรวมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอรทเทิรนและมหาวิทยาลัยเนชั่น จัดใหมีการประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 15 ในหัวขอ “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวย
นวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิชาการ อันจะนําไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร 
วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอด องคความรู
ที่ไดจากงานวิจัยและเพื่อสรางแนวคิดการสงเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตรแกสถาบันตางๆ ที่เก่ียวของ  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจยัระดับชาติ (Proceedings) คร้ังที่ 15 จัดพิมพข้ึน
เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ใหกวางขวาง            
โดยมีเปาหมายใหบุคคลหรือองคกรที่เก่ียวของไดนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ตอไป คณะผูจัดทํารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ (Proceedings)  คร้ังที่ 15 

ขอขอบคุณผูเขารวมสัมมนาและผูนําเสนอผลงานวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญที่สละเวลาในการใหขอแนะนํา
และพัฒนาบทความจนเปนผลงานที่มีความสมบูรณยิ่งข้ึน หวังวาเอกสารฉบับนี้จะอํานวยประโยชนตอผูอานและ             

ผูนําไปประยุกตใชตอไป 

 

 

 

     ประธานคณะทาํงานจัดทําเอกสารเผยแพรผลงานวิจัย 

 





 

 

 

 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งท่ี 15 

เรื่อง “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรม” 

วันเสารท่ี 7 และวันอาทิตยท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 
 

หลักการและเหตผุล 

โลกของการแขงขันจากการเปนโลกาภิวัตนที่มุงเนนการสรางความมั่งค่ังใหกับประเทศนั้น จําเปนจะตอง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม เนนการใชองคความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค แทนการ
เนนทรัพยากรพื้นฐาน ที่นับวันจะหมดลงเร่ือย ๆ เปนการเติมเต็ม”ความไดเปรียบในเชิงเปรียบเทียบ” ที่มีอยูดวย 
“ความไดเปรียบในการแขงขัน” เพื่อ “สรางมูลคา” แทนที่จะเปนแค “เพิ่มมูลคา”เพื่อนํามาซึ่ง“ระบบเศรษฐกิจที่เนน
การสรางมูลคา” (Value - Based Economy) ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรนไดดําเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณอยาง
กวางขวาง พรอมดวยการสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ สํานักงานการวิจัยแหงชาต ิ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเนชั่น และ
วิทยาลัยนอรทเทิรน โดยจัดใหมีการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 15 ในหัวขอ “บูรณา
การงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยอัน จะนําไปสู
การประยุกตใชผลงานวิจัยดานสงัคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมทั้ง
เปนเวทีทางวิชาการในการถายทอดองคความรูที่ไดจากงานวิจัยใหผูสนใจไดนําไปประยุกตใชและเปดโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณวิจัยใหกับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผูสนใจตอไป 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพใหคณาจารย นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปใหความสําคัญของงานวิจัย 

และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นในการพัฒนานวัตกรรมงานวิจัย อันจะทําใหเกิด
งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สูการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได ตอชุมชน สังคมและประเทศตอไป 

2. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนานวัตกรรม
งานวิจัยใหเกิดข้ึนระหวางนักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน  

3. เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการวิจัยและเปนเวทีวิชาการในการเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนผลงาน และ
ขอมูลการวิจัยในกลุมสาขาตางๆ ทั้งดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในระดับประเทศ 

 



หัวขอในการนําเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

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

 1.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  2.3 ดานนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร 
 

รูปแบบการประชุมและนําเสนอบทความวิจัย 

 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote Speaker) 

 2. การนําเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

 3. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร (Poster Presentation) 

 

ระยะเวลาการประชุม 

วันเสารที่ 7 และวันอาทติยที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร 
 

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนําเสนอบทความวิจัย 

 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน (วิทยาเขตวัชรพล) อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 

ผูเขารวมโครงการ 
 กลุมเปาหมายจํานวน 250 คน ประกอบดวย 

 1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ 

 3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจทั่วไป 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1. อาจารย นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ไดเผยแพรงานวิจัย ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนา ความรูเก่ียวกับ 

“บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรม”  

2. คณาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 

 3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 

 4. เปนการสรางการจัดการเรียนรู ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อใหเกิดองคความรูที่จะนําไปใชปรับ
ระบบการศึกษาตอไป 

 5. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาต ิ

 

 

 



กําหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 
1. กําหนดการลงทะเบียน ชาํระเงินและสงบทความ 

2. กําหนดการสงบทความฉบบัแกไข 

3. ประกาศรายชื่อ (สําหรับผูลงทะเบียนชําระเงินและสง
บทความ) 
4. นําเสนอบทความ 

วันที่ 22 กรกฎาคม – วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

วันที่ 1 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

 

วันที่ 7 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 

ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย 

 1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 

 2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใชเวลาในการ
นําเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะได
ตีพิมพfull paper เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 

 

อัตราคาลงทะเบียน  
 

ประเภทการเขารวม อัตราคาลงทะเบียน 

1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยาย
พิเศษโดยไมนาํเสนอบทความ 

 

บุคคลภายนอก 1,000 บาท (รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ) 
โดยลงทะเบยีนชาํระเงิน 

ตั้งแต วันที่ 20 กรกฎาคม – วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

2. เขารวมประชุมและนาํเสนอ 

บทความวจิยั 

บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา 3,200 บาท / เร่ือง 
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ) ทั้งนี้ตองชําระเงนิ/สงบทความ 
ตั้งแต วันที่ 20 กรกฎาคม – วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
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  การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร 
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 2) ศึกษาความผูกพันตอองคกรของตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม 3) ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของตํารวจ สังกัดกลุมงาน
จราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 4) ศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของ
ตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม และ 5) ศึกษาความสัมพนัธระหวางความผูกพันตอองคกร
กับคุณภาพชีวิตในการทํางานของตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ประชากรกลุมตัวอยาง
ไดแก ขาราชการตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม จํานวน 167 คน โดยใชแบบสอบถาม
เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาที คาเอฟชนิดการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพนัธของเพียรสัน กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

1. คุณภาพชีวิตในการทํางานของตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวม
อยูในระดับมากทุกดาน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานความเปนประโยชนตอสังคม 
รองลงมาคือ ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานการไดรับ
คาตอบแทนที่เพียงพอและยุตธิรรม 

2. ความผูกพันตอองคกรของตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมากทุกดาน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานความผูกพันดานความรูสึก รองลงมา
คือ ดานความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานความผูกพันตอเนื่อง 
  3. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม พบวา ตํารวจที่มเีพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา รายได และสายการปฏิบัติงาน ตางกัน มีระดับ
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การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยภาพรวม ไมแตกตางกัน สวนตํารวจที่มีระดับชั้นยศตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตใน
การทํางานโดยภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  4. การเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
พบวา ตํารวจที่มีอายุ อายุราชการ ระดับชั้นยศ ระดับการศึกษาและสายการปฏิบัติงานแตกตางกัน มีระดับความ
ผูกพันตอองคกรโดยภาพรวม ไมแตกตางกัน สวนตํารวจที่มีเพศ และรายไดตางกัน มีระดับความผูกพันตอองคกร
โดยภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  5. ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคกรกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของตํารวจสังกัดกลุมงาน
จราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวม พบวา มีความ สัมพันธกันในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ
ทางบวก (r = 0.45) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
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ABSTRACT 

The purpose of this study were : 1) to investigate a degree of quality of work life of 
polices at Traffic Group Chiang Mai Provincial Police, 2) to examine a degree of 
organizational commitment of polices at Traffic Group Chiang Mai Provincial Police, 3) to 
compare quality of work life as classified by personal background, 4) to compare quality of 
organizational commitment as classified by personal background, and 5) the relationship 
between Organizational Commitment and Quality of Work Life of Polices at Traffic Group 
Chiang Mai Provincial Police.

The sample population consisted of 167 personnel at the polices at Traffic Group 
Chiang Mai Provincial Police. The research instruments used was a questionnaire created 
by this author. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, one-way ANOVA and Pearson’s product moment correlation coefficient.
The statistical significance was determined at the .05 level.  
The findings were as follows.

1. Quality of work life of polices at Traffic Group Chiang Mai Provincial Policewas 
high level in all aspects. When considering each aspect, it was found that the highest 
average value was For social benefits, followed by progress and stability in work. The least 
average aspect is In obtaining adequate and fair compensation.  
  2. Organizational commitment of polices at Traffic Group Chiang Mai Provincial 
Policewas high level in all aspects. When considering each aspect, it was found that the 
highest average value was The sense of attachment, followed by the commitment of social 
standards The least average aspect is Continuing commitment.

3. The Comparison of quality of work life of police at the traffic Group Chiang Mai 
Provincial Police found that The Police with sex, age, background of official work 
experience, education level, income, and work line have different levels of quality of work 
life overall. Not different The police with different rank levels Having a level of quality of 
work life in the overall picture with statistical significance at the level of 0.05.

4. The Comparison of Organizational commitment of polices at Traffic Group 
Chiang Mai Provincial Police found that The Police with age, background of official work 
experience, rank level, education level, and work line have different levels There is an 
overall engagement level for the organization. Not different The police with sex And 
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different income, there are different levels of engagement with the organization as a whole 
with statistical significance at the level of 0.05

5. The relationship between organizational commitment and quality of work life of 
police under the traffic work group Chiang Mai Provincial Police, overall, found that there 
was a moderate relationship. And had a positive relationship (r = 0.45) with statistical 
significance at 0.01. 

Keyword (s) : Organizational commitment Quality of work life
 

 

 ในองคกรบุคลากรถือเปนปจจัยพื้นฐานที่มคีวามสําคัญและเปนทรัพยากรที่ตองดูแลเพราะมีคุณคาตอการ
บริหารองคการ บุคลากรที่ดจีะอํานวยประโยชนและสรางความสําเร็จใหแกองคการ ผูบริหารจําเปนจะตองดูแลเอา
ใจใสกระบวนการในการทํางานและสิ่งอํานวยความสะดวกตลอดจนสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการสรางชีวิตในการ
ทํางานของผูปฏิบัติงาน ไมใชมองแตเพียงเรื่องคาจางและเงินเดือน แตตองมองใหครอบคลุมถึงความเปนมนุษย 
หากผูปฏิบัติงานไมมีความสุขในการทํางานถือเปนสาเหตุใหญของการทํางานที่ไรประสิทธิภาพ ทําใหคนงานขาด
งาน ลาออกจากงานสูง ดังนั้นเพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความสุขในการทํางานผูบริหารตองสนใจสิ่งแวดลอม ทัศนคติ 
สุขภาพอนามัย อารมณ จิตใจ และปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอการทํางาน เพ่ือลดปญหาและการสงเสริมใหบุคลากร
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพการปรับตัวใหเขากับสถานการณที่มีการแขงขันนั้นจะตองปรับตัวโดยมีการวางแผนมี
การปรับเปลี่ยนนโยบายใหชัดเจน มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรใหมโดยใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษยซึ่ง
เปนผูใชทรัพยากรดานอ่ืน ๆ ทั้งดานเงินทุน อุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ ตลอดจนขอมูลขาวสารและ
สารสนเทศซ่ึงมีผลตอการดําเนินงานขององคกร ดังนั้น การที่คนจะใชทรัพยากรดังกลาวใหเหมาะสม คุมคา และ
เกิดประโยชนสูงสุด จะตองข้ึนอยูกับความสามารถของบุคคลเปนสําคัญ ซ่ึงตองไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสมทั้ง
ความรู ความสามารถ และการเพ่ิมทักษะความชํานาญในการทํางานซ่ึงจะสงผลใหองคกรบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวได 
ในหนวยงานภาครัฐจึงไดนําแผนปฏิรูประบบราชการมาใชเปนรากฐานในการสรางกลไกประชารัฐที่ดีโดยมีเปาหมาย
ใหขาราชการที่เขามาเปนคนดีมีคุณภาพสูง มีการพัฒนาตนเอง มีจิตสํานึกสูง ทํางานเพื่อสวนรวม ซื่อสัตย มีจิตใจ
บริการเพื่อสรางระบบการบริหารจัดการของรัฐใหมคีวามรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
  ทรัพยากรมนุษยถือไดวาเปนทรัพยากรที่สําคัญและที่มีคุณคาอยางยิ่งที่จะชวยใหองคการเจริญกาวหนา   
ในการบริหารงานขององคการนั้นมีปจจัยพื้นฐานคือ คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ หรือที่เรียกกันวา 4 M   
แตเม่ือพิจารณาใหดแีลวจะพบวาคนเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค และนอกจากนี้คน
ยังเปนองคประกอบสําคัญในกระบวนการบริหาร ซ่ึงประกอบไปดวยข้ันตอน 5 ข้ันตอน ไดแก การวางแผนงาน การ
จัดการองคการ การจัดการเกี่ยวกับบุคคล การประสานงานและการควบคุมงาน ดังนั้น ในการบริหารงานองคการให
มีประสิทธิผล ผูบริหารควรใหความสนใจในคุณภาพชีวิตของคนในองคการ ตองมีการดูแลเอาใจใส บํารุงรักษา 
บุคลากรของหนวยงานใหอยูในสภาพที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ คุณภาพชีวิตการทํางาน 
เปนลักษณะการทํางานที่ทําใหบุคคลนั้นเกิดความรูสึกมีความสุขจากสภาพที่ตนเองไดรับขณะปฏิบัติงาน การ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานจึงถือเปนวิธีการหนึ่งในการพัฒนาองคการเพราะมีผลกระทบโดยตรงตอตัว
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บุคคลที่ปฏิบัติงานอยูภายในองคการ การมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีข้ึนจะทําใหพนักงานมีความสมบูรณทั้งทาง
รางกายและจิตใจ งานที่ออกมาจะมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่ดีใหกับองคกร (สิทธิชัย ฝร่ังทอง, 2555, หนา 38) 
 คุณภาพชีวิตในการทํางาน เปนแนวคิดหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย ในศตวรรษที่ 21 องคการ
ตางๆ มีการแขงขันความไดเปรียบและการเพิ่มผลผลิต จึงเปนแรงผลักดันใหองคการตองการใหคนทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพชีวิตการทํางานจึงเปนอีกเกณฑหนึ่งที่คนทํางานใหความสําคัญและจัดอยูในระดับตน ๆ 
บุคคลที่มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดียอมมีความผูกพัน เสียสละและทุมเท ทั้งแรงกายและแรงใจใหแกการทํางาน 
อีกทั้งการไดแสดงความคิดเห็นตลอดจนการมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานจะทําใหบุคคลเกิด
ความภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งขององคการบุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี สามารถทํางานไดอยางมี
ความสุข มีความกระตือรือรน กอใหเกิดความคิดสรางสรรคสิ่งใหม ๆ มาพัฒนางานในองคการ ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ Walton (1973, อางถึงใน มัลลิกา เมฆรา, 2544, หนา 11–14) ซึ่งคุณภาพชีวิตในการทํางานจะ
สงผลตอองคการ 3 ประการ ประการแรก ชวยเพิ่มผลผลิตขององคการ ประการที่สองชวยเพิ่มพูนขวัญและกําลังใจ
ของผูปฏิบัตงิานตลอดจนเปนแรงจูงใจแกพนักงานในการทํางาน และประการสุดทาย คุณภาพชีวิตในการทํางานจะ
ชวยปรับปรุงศักยภาพของผูปฏิบัตงิาน นอกจากนี้คุณภาพชีวิตในการทํางานสามารถทําใหเกิดความพึงพอใจในการ
ทาํงานและความผูกพันตอองคกรได (ทิพวรรณ ศิริคูณ, 2542: 145-148) 
 ความผูกพันตอองคกรจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะองคกรใดถาสมาชิกมีความผูกพันตอองคกรสูง องคกร
นั้นก็จะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคไดงายข้ึน ทั้งนี้เพราะสมาชิกจะมีความเชื่อมั่นตอนโยบาย เปาหมาย และ
วัตถุประสงคของหนวยงาน และเกิดคานิยมจงรักภักดีตอหนวยงาน พรอมทั้งเต็มใจทํางานเต็มความรูความสามารถ 
นอกจากนี้ ยังเกิดแรงปรารถนาท่ีจะพยายามรักษาไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกรหรือหนวยงาน ไมคิดที่จะลาออก 
โอน หรือยายไปที่อ่ืน ดังนั้น ความผูกพันตอองคกรจึงเปน ตัวชี้ใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพขององคกร  
  ในสวนขององคการระบบราชการ (Bureaucracy) ก็เชนเดียวกับองคการโดยทั่วไปที่ตองการใหขาราชการ
ปฏิบัตงิานในทางที่ทุมเทความรูความสามารถใหกับหนวยงาน ตองการรักษาและพัฒนาบุคลากร ใหสามารถรวมกัน
สรางสรรคองคการใหมปีระสิทธิภาพ และเจริญกาวหนาตอไป แตในขณะเดียวกันองคการระบบราชการก็มีขอจํากัด
ในเร่ืองของการเสริมสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีใหกับขาราชการ ดังจะเห็นไดจากแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546-2550 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546: 11) ที่ไดกลาว
เนนถึงยุทธศาสตรการสรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม โดยมีแนวทางในการทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนระบบการจําแนกตําแหนง และคาตอบแทน ใหมีความเหมาะสมกับสภาพการณ การแขงขัน ความขาด
แคลน และการบริหารราชการแนวใหม โดยปรับระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐใหมีความยืดหยุน หลากหลายและ
แตกตางกันมากข้ึน โดยเฉพาะในสวนที่เก่ียวของกับการเขาสูตําแหนงและความกาวหนาในสายอาชีพ เงื่อนไขการ
จางงาน การออกจากราชการ เงินเดือนคาตอบแทนและสวัสดิการ การวัดและประเมินผลบุคคล โดยอาจแยก
ออกเปนระบบบริหารงานบุคคลสําหรับกลุมอาชีพตาง ๆ เชน ครู-อาจารย แพทย พยาบาล ทหาร ตํารวจ อัยการ 
เปนตน นอกจากนี้ยงัเนนการเพิ่มผลิตภาพของขาราชการ โดยใหมกีารจัดทําเปาหมายการทํางาน ขีดความสามารถ 
และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของแตละบุคคลอยางเปนระบบมากข้ึนรวมถึงการเชื่อมโยงใหเขากับการสรางแรงจูงใจ
อีกดวย แสดงใหเห็นวาในสภาวะปจจุบันคุณภาพชีวิตของขาราชการอยูในระดับที่ควรปรับปรุง และเมื่อพิจารณา
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จากสภาพความเปนจริงของประเทศในชวงที่เกิดวิกฤติการณภาวะเศรษฐกิจที่ผานมา หนวยงานราชการยอมไดรับ
ผลกระทบในเรื่องของงบประมาณที่จํากัด ซึ่งอาจทําใหงบประมาณทางดานการจัดสวัสดิการและการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตใหกับขาราชการลดลงไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการตํารวจซ่ึงเปนผูที่มีหนาที่ตอสังคมสวนรวม 
คือ การบําบัดทุกขบํารุงสุข ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน อํานวยความยุติธรรมใหเกิดกับประชาชน รักษา
ความสงบเรียบรอยในสังคม ตลอดจนนําแนวนโยบายที่รัฐกําหนดไปประยุกตใชใหเกิดเปนรูปธรรม เพื่อการอยู
รวมกันของสมาชิกในสังคมอยางปกติสุข ซึ่งหนาที่เหลานี้ตองการการเสียสละและความผูกพันตอองคการอยางสูง 
  กลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม เปนหนวยงานที่มฐีานะเทียบเทาสถานีตํารวจ อยูในการบังคับ
บัญชาของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูที่ 28 ถนนไปรษณีย ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม             
มหีนาที่ในการอํานวยความสะดวกทางจราจร รวมถึงการกวดขันวินัยจราจรเพือ่ใหความสะดวกและปลอดภัยแกผูใช
เสนทาง และยังมีหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานดานการปองกันปราบปรามอาชญากรรมตามคําสั่งของตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม ซึ่งมีอีก 4 สถานีตํารวจเปนหนวยรับผิดชอบหลัก ไดแก สถานี
ตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม, สถานีตํารวจภูพิงคราชนิเวศน, สถานีตํารวจภูธรแมปง และสถานีตํารวจภูธรชางเผือก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งยังเปนกําลังหลักในการถวายความปลอดภัยทางถนนแกขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย พระ
บรมวงศานุวงศ และรักษาความปลอดภัยแกขบวนรถบุคคลสําคัญในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม จึงทําใหผูวิจัยใน
ฐานะขาราชการตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม สนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความผูกพันตอองคกรกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
วาอยูในระดับใด ซ่ึงผลการศึกษาจะสามารถนําไปเปนขอมูลในการปรับปรุงการบริหารงาน โดยใหความสําคัญกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานที่อาจจะเก่ียวของกับความผูกพันตอองคกร เพื่อใหขาราชการตํารวจสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคขององคกรและพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
ในการใหบริการประชาชนตอไป 
 

 
 การวิจยั เร่ือง ความสัมพนัธระหวางความผูกพันตอองคกรกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของตํารวจ สังกัด
กลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 
  1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  
 2. เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคกรของตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  
 3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของตํารวจสังกัดกลุมงาน
จราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
 4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของตํารวจสังกัดกลุมงาน
จราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคกรกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของตํารวจสังกัด
กลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  
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 การวิจยั เร่ือง ความสัมพนัธระหวางความผูกพันตอองคกรกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของตํารวจ สังกัด
กลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ โดย
นํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) และตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) ดงัภาพตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. อายุราชการ 
4. ระดับชั้นยศ 
5. ระดับการศึกษา 
6. รายได 
7. สายการปฏิบัตงิาน 

 

 

 

1. การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
2. สภาพการทํางานที่มคีวามปลอดภัยและ 
   สงเสริมสขุภาพ 
3. ความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน 
4. โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล  
5. การทํางานรวมกันและความสัมพนัธกับบุคคลอ่ืน  
6. สิทธิสวนบุคคลในสถานท่ีทํางาน  
7. จังหวะชีวิต  

  

 

 

1. ความผูกพันดานความรูสึก 
2. ความผูกพันตอเนื่อง 
3. ความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐาน 
    ทางสงัคม 

 

(Independent Variables) 
 

(Dependent Variables) 
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 การวิจยั เร่ือง ความสัมพนัธระหวางความผูกพันตอองคกรกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของตํารวจ สังกัด
กลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 2) เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคกรของตํารวจ สังกัด
กลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามปจจัย
สวนบุคคลของตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 4) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันตอ
องคกรจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม และ 5) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคกรกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร 
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) แบบสํารวจความคิดเห็น (Survey 
Research) แบงเปน 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ขาราชการตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม จํานวน 167 คน สถิติที่
ใชในการวิจัยประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t และคา F-test และการวิเคราะหคา
สมัประสิทธิ์สหสัมพนัธเพียรสัน 

 
 

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 97.60 มีอายุระหวาง 41-50 ป 
จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 36.53 สวนใหญมีอายุราชการมากกวา 6 ปข้ึนไป จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 
84.43 มีระดับชั้นยศชั้นประทวน จาํนวน 102 คน คิดเปนรอยละ 61.08 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 
143 คน คิดเปนรอยละ 85.63 มีรายไดตอเดือนสูงกวา 20,000 บาทข้ึนไป และสวนใหญเปนตํารวจในสาย
ปฏิบัติการ จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 67.07 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (  = 3.70) เม่ือพิจารณาเปน รายดาน พบวา อยูในระดับมากทั้ง 
8 ดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานความเปนประโยชนตอสังคม ( = 3.98) รองลงมาคือ ดาน
ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน (  = 3.81) ดานสิทธิสวนบุคคลในสถานท่ีทํางาน (  = 3.74) 
และดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน (  = 3.71) สวนดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (  = 3.54) โดยสรุปผลในแตละดาน ดังนี้ 
  2.1 ดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.54) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 3 ขอ ระดับปานกลาง 1 ขอ โดยประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับ
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขอที่ 4 ทานมีความพึงพอใจสวัสดิการตาง ๆ ของ
หนวยงานที่ทานไดรับ เชน สวัสดิการบานพัก การเบิกจายคารักษาพยาบาล ( = 3.73) อยูในระดับมาก รองลงมา
คือ ขอที่ 3 ทานคิดวาทานไดรับความยุติธรรมจากการประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือน ( = 3.63) อยูในระดับมาก และ
ขอที่ 1 ทานคิดวาทานไดรับเงินเดือนที่เพียงพอตอการครองชีพในปจจุบัน (  = 3.43) สวนประเด็นความคิดเห็นที่

X

X

X X

X

X

X

X

X

X
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มีคาเฉลี่ยนอยที่สดุคือ ขอที่ 2 ทานคิดวาทานไดรับเงินเดือนที่เปนธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับ ผูที่ปฏิบัติงานคลายกัน
ในองคกรอ่ืน ๆ ( = 3.38) อยูในระดับปานกลาง 
  2.2 ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก          
( = 3.57) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขอที่ 4 การไดรับการตรวจสุขภาพอยางนอยปละคร้ัง ( = 3.71) รองลงมา
คือ ขอที่ 1 มีอุปกรณเคร่ืองใชในการปฏิบัต ิงานที่เพียงพอ มีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอสุขภาพ (  = 3.56) 
และขอที่ 3 องคกรจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสุขภาพที่ดี เชน การเลนกีฬา การสันทนาการอยางสมํ่าเสมอ สวน
ประเด็นความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ขอที่ 2 สถานท่ีทํางานมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย สะอาด และเปน
ระเบียบสะดวกตอการทํางาน ( = 3.50)  
 2.3 ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.81) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขอที่ 4 ทานคิดวางานที่ทําเปนอาชีพที่มีความมั่นคง ( = 4.08) รองลงมาคือ ขอที่ 2 ความรู 
ความสามารถที่เพิ่มพูนข้ึนของทานมีสวนทําใหองคกรเจริญกาวหนา ( = 3.86) และขอที่ 3 องคกรสงเสริมและสนับ 
สนุนใหทานเสนอผลงานเพื่อความกาวหนา ( = 3.81) สวนประเด็นความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ขอที่ 1 
ทานไดรับมอบหมายใหทาํงานในระดับที่สูงข้ึน ( = 3.49) 
 2.4 ดานโอกาสในการพัฒนาชีพความสามารถของบุคคล โดยภาพ รวมอยูในระดับมาก ( = 3.63) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขอที่ 4 ทานมีการวางแผนในการทํางานและสามารถแกไขปญหาในการทํางานไดดวย
ตนเอง ( = 3.91) รองลงมาคือ ขอที่ 3ทานมีอิสระที่จะใชความรูความสามารถ มาใชในการปฏิบัติงานไดอยาง
เต็มที่ ( = 3.76) และขอที่ 5 ทานมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานรวมกับเพื่อนรวมงาน ( = 3.57) 
สวนประเด็นความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ขอที่ 2 ทานไดรับการสนับสนุนใหศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน ( = 3.45) 
 2.5 ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก              
( = 3.71) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขอที่ 3 ทานมีความ สมัพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน (  = 3.89) 
รองลงมาคือ ขอที่ 5 ทานไดรับการชวยเหลือจากผูรวมงานในการทํางานเปนอยางดี   ( = 3.81) และขอที่ 2 องคกร  
มกีารจัดสงเสริมใหบคุลากรไดมโีอกาสพบปะสังสรรคเพื่อสรางมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน ( = 3.66) สวนประเด็นความคิดเห็น 
ที่มี คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ขอที่ 4 บุคลากรทุกระดับขององคกร มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นในการทํางานรวมกัน           
( = 3.53)  
  2.6 ดานสิทธิสวนบุคคลในสถานที่ทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.74) เมื่อพิจารณา 
เปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ขอที่ 2 บุคลากรทุกคนใหความเคารพตอหนาที่ และเคารพสิทธิสวนตัวของผูรวมงาน (  = 3.83) รองลงมาคือ 
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ขอที่ 3 ผูบงัคับบัญชาไมกาวกายในเร่ืองสวนตัวที่ไมเก่ียวของกับการทํางานของผูใตบังคับบัญชา (  = 3.81) และ
ขอที่ 4 ผูบังคับ บัญชารับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของทาน กับขอที่ 5 ทานไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาค
เชนเดียวกับผูรวมงานทุกคน มีคาเฉลี่ยเทากัน ( = 3.80) สวนประเด็นความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ขอที่ 
1 ทานมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นดานการปฏิบัตงิานหรือนโยบายในการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชา ( = 3.49) 
 2.7 ดานจังหวะชีวิต โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.64) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน 
ระดับมากทุกขอ โดยประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขอที่ 4 ทานมี
เวลาที่จะเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรได (  = 3.84) รองลงมาคือ ขอที่ 3 ทานมีเวลาพักผอนและทํา
กิจกรรมกับครอบครัว (  = 3.66) และขอที่ 2 การทํางานของทานไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินชีวิต (  = 3.44) 
สวนประเด็นความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ขอที่ 1 ทานมีชวงเวลาสําหรับการพักผอนหยอนใจหรือทํา
กิจกรรมที่ตองการ ( = 3.53) 
 2.8 ดานความเปนประโยชนตอสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.98) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ขอที่ 3 ทานมีความรูสึกวาองคกรของตนเองมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ (  = 4.05) รองลงมา 
คือ ขอที่ 1 องคกรของทานใหความรวมมือและสนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม เชน โครงการประเพณี 
โครงการเผยแพรความรูสิทธิหนาที่ (  = 3.98) สวนประ เด็นความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ขอที่ 2 ทาน 
ไดปฏิบัตติามนโยบายขององคกรในดานการประหยัดพลังงานและอ่ืน ๆ ( = 3.93) 
  3. ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความผูกพันตอองคกรของตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (  = 3.83) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน 
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานความผูกพันดานความ รูสึก ( = 3.95) รองลงมาคือ ดานความผูกพันที่เกิดจาก 
มาตรฐานทางสังคม (  = 3.85) สวนดานความผูกพันตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( = 3.70) โดยสรุปผลในแต
ละดาน ดังนี้ 
 3.1 ดานความผูกพันดานความรูสึก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.95) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความผูกพันตอองคกร ที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ขอที่ 5 ขาพเจามีความรูสึกผูกพันตอองคกรนี้ (  = 4.15) รองลงมาคือ ขอที่ 4 องคกรนี้มีความหมายตอ
ขาพเจาอยางมาก (  = 3.99) และขอที่ 3 ขาพเจารูสึกวาองคกรนี้เปนเสมือนครอบครัว (  = 3.93) สวนประเด็น 
ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ขอที่ 2 ขาพเจารูสึกวาปญหาท่ีองคการประสบอยูเปนเสมือนปญหาของตนเอง 
( = 3.75) 
  3.2 ดานความผูกพันตอเนื่อง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.70) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา อยูในระดับมาก 4 ขอ อยูในระดับปานกลาง 1 ขอ โดยประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความผูกพันตอ
องคกร ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขอที่ 4 หากขาพเจาลาออกจากองคกรแหงนี้ ขาพเจาคิดวาไมคุมคาที่จะตองไป
เร่ิมตนใหม (  = 3.93) อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ขอที่ 3 ขาพเจามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานอยูในองคกร
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แหงนี้เพราะความจําเปนในการดํารงชีวิต (  = 3.87) อยูในระดับมาก และขอที่ 2 ขาพเจาเชื่อวาโอกาสที่จะได
งานใหมมีนอยมากหากลาออกจากองคกรนี้ ( = 3.72) สวนประเด็นความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ขอที่ 5 
เหตุผลหลักที่ทําใหตัดสินใจทํางานกับองคกรนี้ เนื่องจากองคกรอ่ืนไมสามารถใหผลตอบแทน เทียบเทากับที่ไดรับ
จากองคกรนี้ ( = 3.35) อยูในระดับปานกลาง 
 3.3 ดานความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.85) เมื่อ
พิจารณา เปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยประเด็นความคิด เห็นเก่ียวกับระดับความผูกพันตอองคกร 
ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขอที่ 4 ขาพเจาไมคิดจะลาออกจากองคกรในเวลานี้เพราะมีความรูสึกถึงการผูกพันตอ
บุคลากรในองคกรนี้ (  = 3.94) รองลงมาคือขอที่ 5 องคกรนี้ไดใหสิ่งที่ดี ๆ แกขาพเจาตลอดมา (  = 3.92) และ
ขอที่ 3 ขาพเจามีความรูสึกจงรักภักดีตอองคกรนี้ (  = 3.90) สวนประเด็นความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ            
ขอที่ 1 ขาพเจาคิดวาการลาออกจากองคกรในขณะนี้เปนสิ่งที่ไมถูกตองแมจะเปนไปเพื่อประโยชนของขาพเจา              
( = 3.72) 
  4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ที่มีปจจัยสวน
บคุคลแตกตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกัน สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
  4.1 จําแนกตามเพศ พบวา ตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ที่มีเพศ
ตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 
 4.2 จําแนกตามอายุ พบวา ตํารวจสังกัดกลุมงานจราจรตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ที่มีอายุ
ตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวาดานการทํางาน
รวมกันและความสัมพนัธกับบุคคลอ่ืน ตํารวจที่มอีายุตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  
 4.3 จําแนกตามอายุราชการ พบวา ตํารวจสังกัดกลุมงานจราจรตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ที่มี
อายุราชการตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน  
  4.4 จําแนกตามระดับชั้นยศ พบวา ตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ที่มี
ระดับชั้นยศตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ตํารวจที่มีระดับชั้นยศตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการ
ทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน และดานจังหวะชีวิต แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สวนดานอ่ืน ๆ มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ไมแตกตางกัน 
  4.5 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
ที่มรีะดับการศึกษาตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 
  4.6 จําแนกตามรายได พบวา ตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ที่มีรายได
ตอเดือนตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ตํารวจที่มรีายไดตอเดือนตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอ ดานสภาพ
การทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน ดานโอกาสใน
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การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล ดานการทํางานรวมกันและความสัมพนัธกับบุคคลอ่ืน ดานสิทธิสวนบุคคลใน
สถานที่ทาํงาน และดานจังหวะชีวิต ไมแตกตางกัน สวนดานความเปนประโยชนตอสังคม ตํารวจที่มีรายไดตอเดือน
ตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  4.7 จําแนกตามสายการปฏิบัติงาน พบวา ตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม ที่มีสายการปฏิบัตงิานตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ที่มี
ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีระดับความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 
  4.8 จําแนกตามเพศ พบวา ตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ที่มีเพศ
ตางกัน มีระดับความผูกพันตอองคกร โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  
  4.9 จําแนกตามอายุ พบวา ตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ที่มีอายุ
ตางกัน มีระดับความผูกพันตอองคกร โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 
  4.10 จําแนกตามอายุราชการ พบวา ตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม         
ที่มอีายุราชการตางกัน มีระดับความผูกพันตอองคกร โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน  
  4.11 จําแนกตามระดับชั้นยศ พบวา ตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม        
ที่มรีะดับชั้นยศตางกัน มีระดับความผูกพันตอองคกร โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 
 4.12 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
ที่มรีะดับการศึกษาตางกัน มีระดับความผูกพันตอองคกร โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 
  4.13 จําแนกตามรายได พบวา ตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ที่มี
รายไดตอเดือนตางกัน มีระดับความผูกพันตอองคกร โดยภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ตํารวจที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีระดับความผูกพันตอองคกร ดานความ
ผูกพันตอเนื่อง ไมแตกตางกัน สวนดานความผูกพันดานความรูสึก และดานความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทาง
สังคม ตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีระดับความผูกพันตอ
องคกร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
    4.14 จําแนกตามสายการปฏิบัติงาน พบวา ตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม ที่มีสายการปฏิบัตงิานตางกัน มีระดับความผูกพันตอองคกรโดยภาพรวม ไมแตกตางกัน 
  ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคกรกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม มีความสัมพนัธกันในทางบวก สรุปไดดังนี้  
 4.15 ความผูกพันตอองคกรกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยภาพรวม พบวา มีความสัมพนัธกัน
ในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธทางบวก (r = 0.45) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
รายละเอียดสรุปไดดงันี้ 
 1. คุณภาพชีวิตในการทํางานดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (X2) มี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา และมีความสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขาม (r = -0.15) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
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  2. คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน (X3) มีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํา และมีความสัมพนัธกันในทางบวก (r = 0.17) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3. คุณภาพชีวิตในการทํางานดานโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล (X4) มีความสัมพันธกัน
ในระดับปานกลาง และมีความสัมพนัธกันในทางบวก (r = 0.31) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 4. คุณภาพชีวิตในการทํางานดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน (X5) มีความสัมพันธ
กันในระดับปานกลาง และมีความสัมพนัธกันในทางบวก (r = 0.32) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 5. คุณภาพชีวิตในการทํางานดานสิทธิสวนบุคคลในสถานท่ีทํางาน (X6) มีความสัมพันธกันในระดับปาน
กลาง และมีความสัมพนัธกันในทางบวก (r = 0.46) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 6. คุณภาพชีวิตในการทํางานดานจังหวะชีวิต (X7) มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และมีความสัมพันธกัน
ในทางบวก (r = 0.27) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 7. คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความเปนประโยชนตอสังคม (X8) มีความสัมพันธกันในระดับสูง และมี
ความสัมพนัธกันในทางบวก (r = 0.81) อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยภาพรวม (X) กับความผูกพันตอองคกร 
(Y) ของตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม พบวา มีความ สัมพันธกับความผูกพันตอองคกร
โดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 
 1. ความผูกพันตอองคกรดานความผูกพันดานความรูสึก (Y1) มคีวามสัมพันธกันในระดับปานกลาง และมี
ความสัมพนัธกันในทางบวก (r = 0.50)  
  2. ความผูกพันตอองคกรดานความผูกพันตอเนื่อง (Y2) มคีวามสัมพนัธกันในระดับต่ํา และมีความสัมพันธ
กันในทางบวก (r = 0.30)  
 3. ความผูกพันตอองคกรดานความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม (Y3) มีความ สัมพันธกันในระดับต่ํา 
และมีความสัมพนัธกันในทางบวก (r = 0.29)  
 

 

  การวิจยั เร่ือง ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคกรกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของตํารวจสังกัด
กลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม พบวา โดยภาพรวมระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม อยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิวดล ยาคลาย (2560) ไดวิจัย ความสัมพันธระหวาง
คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของกําลังพลกรมทหารราบท่ี 3 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางาน
ของกําลังพลกรมทหารราบที่ 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรเดช จันทามี 
(2555) ไดทําการศึกษาผลกระทบของคุณภาพชีวิตในการทํางานตอความผูกพันในองคการของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก แตขัดแยงกับงานวิจัยของ ศิริไชย ศักดิ์ดา (2559) ไดวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิต
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ในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานเทศบาลในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พบวา 
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาล ในเขตพื้นที่อําเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ผูวิจัยอภิปรายเปนรายดานไดดังนี้ 
  1.1 ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม ดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม อยูในระดับมาก ขัดแยงกับงานวิจัยของ ศิริไชย ศักดิ์ดา 
(2559) ไดวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานเทศบาลในเขตอําเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม พบวา พนักงานเทศบาล ในเขตพื้นที่อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มีระดับคุณภาพ
ชีวติในการทํางานดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งจากการศึกษา
ผูวิจัยพบวา การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมอยูในระดับมากเนื่องจาก ตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร 
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม มีความพึงพอใจสวัสดิการตาง ๆ ของหนวยงานที่ไดรับ เชน สวัสดิการบานพัก การ
เบิกจายคารักษาพยาบาล การไดรับความยุติธรรมจากการประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือน และไดรับเงินเดือนที่เพียงพอ
ตอการครองชีพในปจจุบัน 
  1.2 ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ อยูในระดับมาก ขัดแยงกับงานวิจัยของ ศิริ
ไชย ศักดิ์ดา (2559) ไดวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานเทศบาลในเขต
อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พบวา พนักงานเทศบาล ในเขตพื้นที่อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม           
มรีะดับคุณภาพชีวิตในการทํางานดานสภาพการทํางานที่มคีวามปลอดภัยและสงเสริมสขุภาพอยูในระดับปานกลาง 
ซึ่งจากการศึกษาผูวิจัยพบวา สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพอยูในระดับมากเนื่องจาก 
ตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ไดรับการตรวจสุขภาพอยางนอยปละคร้ัง มีอุปกรณ
เคร่ืองใชในการปฏิบัติงานที่เพียงพอมีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอสุขภาพ และองคกรจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
สขุภาพที่ดี เชน การเลนกีฬา การสันทนาการ อยางสมํ่าเสมอ 
  1.3 ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจยัของ  
อนุวัตร ธินา (2555) ไดทาํการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกร 
ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา พนักงานการไฟฟาสวน
ภูมภิาค อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มรีะดับคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความกาวหนาและความมั่นคงในการ
ทาํงานอยูในระดับมาก ซึ่งจากการศึกษาผูวิจัยพบวา ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน อยูในระดับมาก 
เนื่องจากตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม มีความคิดวางานที่ทําเปนอาชีพที่มีความมั่นคง 
และองคกรสงเสริมและสนับสนุนใหมกีารนําเสนอผลงานเพื่อความกาวหนา  
  1.4 ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม ดานโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบคุคล อยูในระดับมาก ขัดแยงกับงานวิจัยของ ศิริไชย ศักดิ์
ดา (2559) ไดวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานเทศบาลในเขตอําเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม พบวา พนักงานเทศบาลในเขตพ้ืนที่อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มีระดับคุณภาพ
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ชีวติในการทํางานดานโอกาสในการพัฒนาชีพความสามารถของบุคคล อยูในระดับปานกลาง ซึ่งจากการศึกษาผูวิจัย
พบวา โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล อยูในระดับมาก เนื่องจากตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร 
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม มีการวางแผนในการทํางานและสามารถแกไขปญหาในการทํางานไดดวยตนเอง มีอิสระ
ที่จะใชความรูความสามารถมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ และมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ปฏิบัตงิานรวมกับเพื่อนรวมงาน 
  1.5 ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรเดช 
จันทามี (2555) ไดทาํการวิจัยเร่ือง ผลกระทบของคุณภาพชีวิตในการทํางานตอความผูกพันในองคการของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
การทํางานรวมกันอยูในระดับมาก ซ่ึงจากการศึกษาผูวิจัยพบวา การทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน
อยูในระดับมากเนื่องจาก ตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธที่ดีกับ
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ไดรับการชวยเหลือจากผูรวมงานในการทํางานเปนอยางดี และองคกรมีการจัด
สงเสริมใหบคุลากรไดมโีอกาสพบปะสังสรรคเพื่อสรางมนุษยสัมพนัธที่ดีตอกัน 
  1.6 ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม ดานสิทธิสวนบุคคลในสถานท่ีทํางานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิวดล ยาคลาย (2560) 
ไดวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของกําลังพลกรมทหารราบที่ 3 
พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของกําลงัพลกรมทหารราบที่ 3 ดานสิทธิสวนบุคคลอยูในระดับมาก ซึ่งจากการศึกษา
ผูวิจัยพบวา สิทธิสวนบุคคลในสถานท่ีทํางานอยูในระดับมาก เนื่องจากตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม ใหความเคารพตอหนาที่และเคารพสิทธิสวนตัวของผูรวมงาน ผูบังคับบัญชาไมกาวกายในเร่ือง
สวนตัวที่ไมเก่ียวของกับการทํางาน และรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชา  
  1.7 ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม ดานจังหวะชีวิต อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริไชย ศักดิ์ดา (2559) ไดวิจัยเร่ือง คุณภาพ
ชีวติในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานเทศบาลในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พบวา 
พนักงานเทศบาลในเขตพื้นที่อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานดานจังหวะชีวิต
อยูในระดับมาก ซึ่งจากการศึกษาผูวิจัยพบวา ระดับคุณภาพชีวิตดานจังหวะชีวิตอยูในระดับมากเนื่องจาก ตํารวจ
สงักัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม มีเวลาที่จะเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ขององคกร มีเวลาพักผอนและ
ทาํกิจกรรมกับครอบครัว และมีชวงเวลาสําหรับการพักผอนหยอนใจหรือทํากิจกรรมที่ตองการได 
  1.8 ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม ดานความเปนประโยชนตอสังคมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริไชย ศักดิ์ดา (2559) ได
วิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานเทศบาลในเขตอําเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม พบวา พนักงานเทศบาลในเขตพื้นที่อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มีระดับคุณภาพชีวิตใน
การทํางานดานความเปนประโยชนตอสังคมอยูในระดับมาก ซึ่งจากการศึกษาผูวิจัยพบวา ระดับคุณภาพชีวิตดาน
ความเปนประโยชนตอสังคมอยูในระดับมากเนื่องจาก ตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม มี
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ความรูสกึวาองคกรมีสวนรวมรับผิดชอบ ตอสังคมและประเทศชาติ องคกรใหความเสมอภาคแกผูมารับบริการทุก
คน ภาพลักษณขององคกรเปนที่ยอมรับสําหรับบุคคลภายนอก และองคกรใหความรวมมือและสนับสนุนกิจกรรมที่
เปนประโยชนตอสังคม เชน โครงการประเพณี โครงการเผยแพรความรูสิทธิหนาที่ เปนตน 
  2. ผลการศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
พบวา โดยภาพรวมระดับความผูกพันตอองคกรของตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานความ
ผูกพันดานความรูสึก รองลงมาคือ ดานความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม สวนดานความผูกพันตอเนื่อง           
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิวดล ยาคลาย (2560) ไดวิจยั ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิต
การทํางานกับความผูกพันตอองคการของกําลังพลกรมทหารราบที่ 3 ผลการวิจัยพบวา ความผูกพันตอองคการของ
กําลังพลกรมทหารราบที่ 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ความผูกพันดานความรูสึก และความผูกพันที่เกิดจากบรรทัดฐานทางสังคม รองลงมา คือ ความผูกพัน
ตอเนื่อง มีความผูกพันตอองคการในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สุทธิพงศ ออนจันทรอบ (2558) ไดทํา
การวิจัยเร่ือง ความสัมพนัธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากร กรมทรัพยากรน้ํา 
(สวนกลาง) กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาบุคลากร กรมทรัพยากรน้ํา (สวนกลาง) กรุงเทพมหานคร มีความ
ผกูพันตอองคกร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ อนุวัตร ธินา (2555) ไดทําการศึกษา
เร่ือง ความสัมพนัธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกร ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
มคีวามผูกพันตอองคกรอยูในระดับมากทุกดาน ผูวิจัยอภิปรายเปนรายดานไดดังนี้ 
  2.1 ระดับความผูกพันตอองคกรของตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
ดานความผูกพันดานความรูสึกอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิวดล ยาคลาย (2560) ไดวิจัยเร่ือง
ความสัมพนัธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของกําลังพลกรมทหารราบที่ 3 ผลการวิจัย
พบวา ความผูกพันตอองคการของกําลังพลกรมทหารราบที่ 3 ดานความผูกพันดานความรูสึกอยูในระดับมาก ซึ่ง
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ความผูกพันดานความรูสึกอยูในระดับมาก เนื่องจาก ตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร 
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม มีความรูสึกวาองคกรนี้เปนเสมือนครอบครัวซ่ึงมีความหมายตอตัวเองมาก และยินดีที่
จะอยูกับองคกรนี้ไปตลอดชีวิตการทํางาน 
  2.2 ระดับความผูกพันตอองคกรของตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
ดานความผูกพันตอเนื่องอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิวดล ยาคลาย (2560) ไดวิจัยเร่ือง
ความสัมพนัธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของกําลังพลกรมทหารราบที่ 3 ผลการวิจัย
พบวา ความผูกพันตอองคการของกําลังพลกรมทหารราบที่ 3 ดานความผูกพันตอเนื่องอยูในระดับมาก ซึ่งจาก
การศึกษาผูวิจัยพบวา ดานความผูกพันตอเนื่องอยูในระดับมาก เนื่องจากตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม มีความเชื่อวาโอกาสที่จะไดงานใหมมีนอยมากหากลาออกจากองคกรนี้ และคิดวาไมคุมคาที่จะตอง
ไปเร่ิมตนการทํางานใหม และเพราะความจําเปนในการดํารงชีวิตจึงมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานอยูในองคกรแหงนี้
ตลอดไป  
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  2.3 ระดับความผูกพันตอองคกรของตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
ดานความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิวดล ยาคลาย (2560) 
ไดวิจยัเร่ืองความสัมพนัธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของกําลังพลกรมทหารราบที่ 3 
ผลการวิจัยพบวา ความผูกพันตอองคการของกําลังพลกรมทหารราบที่ 3 ดานความผูกพันที่เกิดจากบรรทัดฐานทาง
สังคมอยูในระดับมาก ซ่ึงจากการศึกษาผูวิจัยพบวา ความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคมอยูในระดับมาก 
เนื่องจากตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม มีความรูสึกจงรักภักดีตอองคกรนี้ และไมคิดจะ
ลาออกจากองคกรในเวลานี้เพราะมีความรูสึกถึงการผูกพันตอบุคลากรในองคกร และที่สําคัญมีความรูสึกวาองคกร
นี้ไดใหสิง่ที่ดี ๆ แกตัวเองตลอดมา 
 3. การเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของตํารวจ สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  
   3.1 เปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม ที่มีเพศตางกัน พบวา ตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม มีระดับความผูกพันตอ
องคกร แตกตางกัน ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ ศิริไชย ศักดิ์ดา (2559) ไดวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทํางานกับ
ความผูกพันตอองคการของพนักงานเทศบาลในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พบวา ความผูกพันตอ
องคกรไมพบความแตกตางระหวางเพศอยางมีนัย 
   3.2 เปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม ที่มีรายไดตางกัน พบวา ตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม มีระดับความผูกพันตอ
องคกร แตกตางกัน ขัดแยงกับงานวิจัยของ ศิวดล ยาคลาย (2560) ไดวิจัย ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานกับความผูกพันตอองคการของกําลังพลกรมทหารราบที่ 3 ทําการศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการ
ของกําลังพลกรมทหารราบที่ 3 ตามคุณลักษณะดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ความผูกพันตอองคการในภาพรวม
ไมแตกตางกัน 
   3.3 เปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม ที่มีอายุและระดับชั้นยศ ตางกัน มีระดับความผูกพันตอองคกร ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ศิวดล ยาคลาย (2560) ไดวิจัย ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของกําลัง
พลกรมทหารราบที่ 3 ทําการศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของกําลังพลกรมทหารราบที่ 3 ตาม
คุณลักษณะดานอายุ และระดับชั้นยศ พบวา ความผูกพันตอองคการในภาพรวมไมแตกตางกัน  
   3.4 เปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม ที่มีอายุราชการ ระดับการศึกษา และสายการปฏิบัติงาน ตางกัน มีระดับความผูกพันตอองคกร ไม
แตกตางกัน ขัดแยงกับงานวิจัยของ ศิวดล ยาคลาย (2560) ไดวิจัย ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางาน
กับความผูกพันตอองคการของกําลังพลกรมทหารราบที่ 3 ทําการศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของ
กําลังพลกรมทหารราบที่ 3 ตามคุณลักษณะดานอายุราชการ ระดับการศึกษา และหนวยงานที่สังกัด พบวา ความ
ผกูพันตอองคการในภาพรวมและรายดานแตกตางกัน 
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  4. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  
  4.1 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม ที่มีเพศ อายุราชการ ระดับการศึกษา และสายการปฏิบัติงาน ตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ พิสมัย ไกรดงพลอง (2553) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาโดยสรุปพบวา 
บคุลากรที่มเีพศและอายุตางกัน เห็นวามีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมและเปนรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน  
  4.2 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม ที่มีอายุ ระดับชั้นยศ รายได ตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ พิสมัย ไกรดงพลอง (2553) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในเขต
พื้นที่อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาโดยสรุปพบวา บุคลากรที่มีระดับการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
การทํางาน และรายไดตางกัน เห็นวา มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวมและเปนรายดานมีคุณภาพชีวิตในการ
ทาํงาน แตกตางกัน  
  5. ผลจากการวิจัย พบวา ความผูกพันตอองคกรมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธทางบวก (r = 
0.45) เม่ือพิจารณาความผูกพันตอองคกรของตํารวจสังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม เปนรายดาน 
พบวา มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกดาน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศิวดล ยาคลาย (2560) ไดวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอ
องคการของกําลังพลกรมทหารราบที่ 3 ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตการทํางาน มีความสัมพันธกับความผูกพัน
ตอองคการของกําลังพลกรมทหารราบที่ 3 ในภาพรวมทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ จิราภรณ นอยนคร 
(2551) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ในเขต
อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิต
การทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษทัขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในเขตอุตสาหกรรม
โรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสมัพนัธกับความผูกพันตอองคการทุกดาน  
 

 

 

 จากการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคกรกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของตํารวจ 
สงักัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ดังนี้ 
  1. คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ควรมีการปรับปรุงอัตรา
เงินเดือนที่เพียงพอตอการครองชีพในปจจุบนั การไดรับเงินเดือนที่เปนธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนรวมงานและมี
ความยุติธรรมในการประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือน การจัดสวัสดิการดานตาง ๆ ใหเพียงพอและเหมาะสมกับภาวะ
เศรษฐกิจ เพื่อเปนการสรางขวัญและกําใจ แกบคุคลากรในการทํางาน 
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 2. คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ควรมีการ
สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพที่ดี เชน การเลนกีฬา การสันทนาการอยางสมํ่าเสมอ และจัดใหมีการ
ตรวจสุขภาพอยางนอยปละคร้ัง เพื่อใหบคุลากรมีสุขภาพกายและใจที่ดี สงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
สงผลดีตอการใหบริการตอประชาชนและองคกร 
  3. คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบคุคล ควรไดรับการสนับสนุน
ใหศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน และควรไดรับการสนับสนุนใหเขารวมการอบรมหลักสูตรตาง ๆ เพ่ือนําความรูมา
พัฒนางานใหมปีระสิทธิภาพ 
  4. ความผูกพันตอองคกรดานความผูกพันตอเนื่อง องคกรควรใหความสนใจในเร่ืองผลตอบแทนที่จะไดรับ 
ซึง่เปนเหตุผลหนึ่งที่กอใหเกิดความผูกพันตอองคกร 

 

 จากการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคกรกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของตํารวจ 
สังกัดกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะแนวทางใหผูที่สนใจไดนําไปศึกษาวิจัยคร้ัง
ตอไป ดังนี้ 
  1. ควรศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกรกับปจจัยอ่ืน ๆ เชน ภาวะผูนํา 
ประสิทธิผลขององคกร เปนตน ซ่ึงจะกอใหเกิดองคความรูใหม ๆ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาองคกรและ
บคุลากรตอไป 
  2. ควรมีการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลและความคิดเห็นเชิงลึกที่สามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชนสงูสุด 
  3. ควรทําการวิจัยปจจัยหรือตัวแปรที่สงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของตํารวจสังกัด
กลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
  4. ควรมีการวิจัยหาขอเสนอแนะตาง ๆ ท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกร เพื่อ
นํามาเปรียบเทียบและหาแนวทางปรับปรุงแกไขเพื่อใหการดําเนินงานภายในองคกรมีประสิทธิภาพตอไป 
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 การวิจัยเร่ือง การใหบริการดานเบี้ยยังชีพขององคการบริหารสวนตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาการใหบริการดานเบี้ยยังชีพขององคการบริหารสวนตําบลยานยาว อําเภอ
สามชุก จงัหวัดสุพรรณบุรีที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสงูอายุ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการจายเบี้ย
ยังชีพของผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 3)เพื่อศึกษา
ขอเสนอแนะเก่ียวกับผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลยานยาว อําเภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี  
 จากผลการวิจัย พบวา ผูสูงอายุที่มีเพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอาชีพที่ตางกัน มีคุณภาพชีวิตของ
ผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ หลังจากไดรับการบริการดานเบี้ยยังชีพจากองคการบริหารสวนตําบลยานยาว อําเภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรีไมตางกัน 
 ความคิดเห็นของผูสูงอายุตอคุณภาพชีวิตหลังจากไดรับเบี้ยยังชีพ ดานเศรษฐกิจ และดานสุขภาพและจิตใจ 
โดยรวมอยูในระดับมาก  
 ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการดานเบี้ยยังชีพขององคการบริหารสวนตําบลยานยาว อําเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ดานเวลา ดานข้ันตอนการใหบริการ ดานบุคลากรที่ใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก สวนใหญอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศักดา หาญยุทธ (2555 : 22) ไดศึกษาเร่ืองความพึง
พอใจของประชาชนตอการใหบริการเบี้ยยังชีพขององคการบริหารสวนตําบลวัดยม อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการเบี้ยยังชีพขององคการบริหารสวน
ตําบลวัดยม อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
 

 :  
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Abstract
“Research on old age allowance service of Yan Yao Sub-district Administrative 

Organization, Sam Chuk District, Suphan Buri Province”. The objectives of this research were
as follows: 1) to ascertain the quality of old age allowance service provided by Yan Yao Sub-
district Administrative Organization, Sam Chuk District, Suphan Buri Province having an 
effect on the life quality of the elderly, 2) to ascertain the elderly’s satisfaction towards the 
quality of old age allowance service provided by Yan Yao Sub-district Administrative 
Organization, Sam Chuk District, Suphan Buri Province and 3) to identify the elderly’s 
opinions in regard to old age allowance service provided by Yan Yao Sub-district 
Administrative Organization, Sam Chuk District, Suphan Buri Province.

The research findings suggested that there was no statistically significant difference in 
the life quality of the elderly with different gender, age, average level of income and career 
after receiving old age allowance service from Yan Yao Sub-district Administrative 
Organization, Sam Chuk District, Suphan Buri Province.  

With respect to the elderly’s opinions about the quality of life including economy, 
physical and mental health after receiving old age allowance, the overall result revealed that 
the level of their quality of life was at the high level.

In section of the elderly’s satisfaction towards the quality of service provided by Yan 
Yao Sub-district Administrative Organization, Sam Chuk District, Suphan Buri Province, the 
result showed that the elderly’s satisfaction were at the high level consistent with studies of 
Sakda Hanyut (2012 : 22) “People’s Satisfaction towards the Quality of Old Age Allowance
Service Provided by Wat Yom Sub-district Administrative Organization, Bang Pa-in District, 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province showing that their satisfaction towards the service was at 
the high level. However, when considering each aspect, the result indicated that they were 
mostly satisfied with personnel providing service followed by process / servicing time period 
and materials / equipment/ technology, respectively.

Keyword : Elderly / Service / Quality of Life.
 

 

 ปจจุบันประเทศไทยมีการเพิ่มของประชากรสูงอายุรวดเร็ว เนื่องจากประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น และ
อายุขัยเฉลี่ยของประชากรเพิ่มสูงข้ึน ทั้งนี้เปนผลจากอัตราการตายลดลง จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีดาน
การแพทย และสาธารณสุข โดยพบวาจํานวนประชากรสูงอายุในป พ.ศ.2550 มีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง โดยในป 
2503 มีจํานวนประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปข้ึนไป) 1.5 ลานคนหรือคิดเปนรอยละ5.4 ของประชากรทั้งหมด ซ่ึงเพิ่มข้ึน
เปน 6.7 ลานคนในป 2548 และจะเพิ่มข้ึนเปน 2 เทาในป 2568 คือ14 ลานคน หรือคิดเปน10.3 และ 20 ของ
ประชากรทั้งหมดตามลําดับ สถานการณนี้ทําใหประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซ่ึงหมายความวาประเทศไทยมี
ผูสูงอายุมากกวารอยละ10 ของประชากรทั้งหมดหรือประชากรมีอายุมัธยฐาน มากกวา 30 ผลจากการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนในผูสูงอายุทั้งดานรางกาย จิตใจและสังคมจะสงผลกระทบถึงกันและกันเปนวงจรไมรูจบ มีผลใหคุณภาพชีวติของ
ผูสูงอายุลดลงดังนั้นแนวทางในการดูแลผูสูงอายุก็คือ การชวยเหลือใหผูสงูอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มคีวามสุขและพึงพอใจ
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สามารถดาํรงชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสม ชวยเหลือตนเองไดตามอัตภาพ ไมเปนภาระใหแกผูอ่ืนและดํารงไวซึ่งการมี
คุณคาในตนเองซ่ึงหมายถึงการสงเสริมใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเอง 
 การสงเคราะหเบี้ยยังชีพ เปนสวัสดิการที่รัฐเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชบริการในสถานสงเคราะหหรือ
ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ มาสูบริการที่ใชชุมชนเปนฐานซ่ึงผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 3 มีนาคม 
พ.ศ.2535 ถือเปนสวัสดิการดานการเงินและรายไดใหกับผูสูงอายุที่ประสบปญหาความเดือดรอน ทุกขยาก ถูกทอดทิ้ง 
ฐานะยากจน ขาดผูอุปการะเลี้ยงดู รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุเปนเงิน 300 
บาท / เดือน / คน จนตลอดชีพ ตอมากระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 เพื่อใชเปนแนวทางปฎิบัติ และคณะรัฐมนตรีไดประชุมและมีมติ
เม่ือวันที่ 12 ธนัวาคม พ.ศ.2549 ปรับเพิ่มเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากเดิม คนละ 300 บาท/ เดือน / คน เพิ่มเปน 
500 บาท / เดือน / คน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2549 ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กรมประชาสังเคราะหเดิม) 
(กรมสงเริมการปกครองทองถ่ิน.2553:1) 
 ภารกิจประการหนึ่งที่องคการบริหารสวนตําบลตองดําเนินการคือการใหบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2552 ซึ่ง
กําหนดหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหสอดคลองกับที่ประชุม
คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติคร้ังที่ 4/2552 วันที่ 21 พฤษภาคม 2552 ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 โดย
มีสาระสําคัญ คือ ผูสูงอายุทีไ่ดรับเบี้ยยังชีพตองมีอายุ 60 ปข้ึนไป สัญชาติไทย มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามทะเบียนบาน ซ่ึงไดลงทะเบียนและคําขอรับเบี้ยยงชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมเปนผูรับ
สวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานของรัฐ ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดส ที่ไดรับเบี้ยความพิการหรือเบี้ย
ยังชีพผูปวยเอดสแลว สามารถรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไดอีกดวย โดยใหผูที่จะมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ ข้ึนไป                   
ในปงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพตององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตนมีภูมิลําเนา ณ 
สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือสถานที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป 
(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน.2552:20-21) 
 ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในอัตรแบบข้ันบันไดโดยเร่ิมตั้งแต         
เดือนตุลาคม 2554 โดยมติคณะรัฐมนตรี มีมตเิห็นชอบเม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2557 แมวาองคการบริหารสวนตําบลจะมี
ความพรอมระดับหนึ่งในการดําเนินงานดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ แตในสภาพความเปนจริงที่เกิดข้ึน พบวา องคการบริหาร
สวนตําบลยังพบปญหาในการบริการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ข้ึนอยูกับการใหความสําคัญดานการบริการดานความรูความ
เขาใจของบุคลากร มักประสบปญหาการจัดบริการที่ไมตรงกับความตองการของผูสูงอายุไดรับการรองเรียนบอยคร้ัง            
(อาภรรัตน เลิศไผรอด.2553:2) 
 องคการบริหารสวนตําบลยานยาว เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดปฎิบัติราชการตามกฎหมาย คือ         
การดําเนินงามตามที่กระทรวงมหาดไทยไดประกาศใชระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ การจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุขององคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2552 ดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรบริหารสวน
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ตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุ รี ดําเนินงานไปตามแนวทางหลักเกณฑและวิธีการตามที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด งบประมาณไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากสวนกลาง เพ่ือจายใหแกผูสูงอายุตามบัญชี
รายชื่อ จายแบบข้ันบันได/เดือน และปจจุบันยังประสบปญหาเก่ียวกับการสื่อสาร ความเขาใจคลาดเคลื่อนในการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และการใหบริการการจายเบี้ยยังชีพผูสงูอายุไมตรงตามกําหนด การเบิกจายงบประมาณจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินลาชาและการปฎิบัติงานยังเกิดปญหาเร่ืองการไมเขาใจแนวทางการจายเบี้ยยังชีพ ใน
เร่ืองกระบวนการดําเนินงานของโครงการ ซึ่งเปนปญหาตอคุณภาพชีวิตของผูสงูอายุและการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลในดารการบริหารจัดการที่ดี ตามวิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลยานยาว 
 จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะไดทราบขอมูลที่เปนประโยชนเพื่อนําไปปรับใช ตลอดจน
ขอเสนอแนะของผูสูงอายุในการใหบริการจายเบี้ยยังชีพขององคการบริหารสวนตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี ทัง้นี้ขอมูลและขอเท็จจริงที่ไดจากการวิจัยจะไดนําไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาใหเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
รวมทั้งนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุ
ตอไปในภายภาคหนา 
 

 
 

 1. เพื่อศึกษาการใหบริการดานเบี้ยยังชีพขององคการบริหารสวนตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรีที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการจายเบี้ยยังชีพของผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคการ
บริหารสวนตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
 3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล
ยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
การวิจัยเร่ือง การใหบริการดานเบี้ยยังชีพขององคการบริหารสวนตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัด

สุพรรณบุรีที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ มกีรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้  
 

 

 

 

 

 

23

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



 

              
- เพศ       
- อายุ      - ความอยูดีมีสุข 
- ระดับการศึกษา     - คุณภาพชีวิตดานสวัสดิการ 
- รายได       
- อาชีพ  

 
 

 

- ความเสมอภาค 
- การทันตอเวลา 

 

 

 
การวิจัยเร่ือง การใหบริการดานเบี้ยยังชีพขององคการบริหารสวนตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัด

สุพรรณบุรีที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ มีวตัถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาการใหบริการดานเบี้ยยังชีพขององคการ
บริหารสวนตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 2) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจในคุณภาพการบริการจายเบี้ยยังชีพของผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลยานยาว อําเภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ 
ไดแก กลุมผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไปที่รับเบี้ยยังชีพขององคการบริหารสวนตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
จํานวน 208 คน สถิติที่ใชในการวิจยัประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และคา F-test 
 

 

 1. ผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สวนใหญ เปนเพศชาย 
จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 61.5 อายุระหวาง 60 - 69 ปจํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 59.1 การศึกษาสูงสุด
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย/เทียบเทา จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 42.8 รายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 
5,000 บาท จาํนวน 104 คน คิดเปนรอยละ 50.0 และอาชีพเกษตรกร จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 48.6  
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 2. ระดับความคิดเห็นของผูสูงอายุตอคุณภาพชีวิตหลังจากไดรับเบี้ยยังชีพ สามารถสรุปไดดังนี้ 
   2.1 ดานเศรษฐกิจ อยูในระดับมาก  = 3.91 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ระดับคุณภาพชีวิต   
การทํางาน อยูในระดับมากทุกขอ คือ การเพิ่มเงินออม  = 4.02 การมีรายไดหรือเงินหมุนเวียนในครัวเรือนเพิ่ม  = 4.00 
และสภาพคลองทางการเงิน  = 3.72 
   2.2 ดานสุขภาพและจิตใจ อยูในระดับมากที่สุด  = 4.23 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ระดับ
คุณภาพชีวิตการทํางาน อยูในระดับมากที่สุดคือ ความรูสึกมีคุณคาในตัวเอง  = 4.40 ความรูสึกม่ันคงไมเปนภาระ
ลูกหลาน  = 4.35 และการมีรายไดเพิ่มใชจายในการเขาถึงการบริการสาธารณสุขพื้นฐาน  = 3.96 
 3. ระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการดานเบี้ยยังชีพขององคการบริหารสวนตําบลยานยาว 
อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสรุปไดดังนี้ 
   3.1 ดานเวลา อยูในระดับมาก  = 4.02 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ คือ 
การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  = 4.04 และความรวดเร็วในการใหบริการ  = 4.01 
   3.2 ดานข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับมาก  = 3.89 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูใน
ระดับมากทุกขอ คือ การติดปายประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ  = 3.99       
การใหบริการตามลําดับกอนหลัง เชนมากอนตองไดรับบริการกอน  = 3.88 และการจัดลําดับข้ันตอนการใหบริการ
ตามที่ประกาศไว  = 3.83 
   3.3 ดานบุคลากรที่ใหบริการ อยูในระดับมาก  = 3.70 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับ
มากทุกขอ คือ ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ  = 3.91 ความเหมาะสมในการแตงกายของผู
ใหบริการ  = 3.86 ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาผลประโยชน
ในทางมิชอบ  = 3.68 ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได 
เปนตน  = 3.63 และการใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ  = 3.41 
   3.4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก  = 3.76 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูใน
ระดับมากทุกขอ คือ ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่นั่งรอรับบริการ น้ําดื่ม หนังสือพิมพ ฯลฯ  = 3.86 
ความชัดเจนของปาย สัญลักษณ ประชาสัมพันธบอกจุดบริการ  = 3.82 ความสะอาดของสถานที่ใหบริการ  = 3.77 
และจุด /ชอง การใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก  = 3.62 
 4. เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ หลังจากไดรับการบริการดานเบี้ยยังชีพจาก
องคการบริหารสวนตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จาํแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน และอาชีพ เปนดังนี้ 
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  4.1 เพศที่แตกตางกันของผูสูงอายุ มผีลทําใหระดับคุณภาพชีวิตของผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ หลังจาก
ไดรับการบริการดานเบี้ยยังชีพจากองคการบริหารสวนตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีไมตางกัน อยางมี
นยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  4.2 อายุทีแ่ตกตางกันของผูสูงอายุ มผีลทําใหระดับคุณภาพชีวิตของผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ หลังจาก
ไดรับการบริการดานเบี้ยยังชีพจากองคการบริหารสวนตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีไมตางกัน อยางมี
นยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  4.3 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันของผูสูงอายุ มีผลทําใหระดับคุณภาพชีวิตของผูรับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ หลังจากไดรับการบริการดานเบี้ยยังชีพจากองคการบริหารสวนตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรีตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  4.4 รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันของผูสูงอายุ มีผลทําใหระดับคุณภาพชีวิตของผูรับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ หลังจากไดรับการบริการดานเบี้ยยังชีพจากองคการบริหารสวนตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรีไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  4.5 อาชีพที่แตกตางกันของผูสูงอายุ มีผลทําใหระดับคุณภาพชีวิตของผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
หลังจากไดรับการบริการดานเบี้ยยังชีพจากองคการบริหารสวนตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีไมตางกัน 
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 

 การวิจัยเร่ือง การใหบริการดานเบี้ยยังชีพขององคการบริหารสวนตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี ที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผูวิจยัมีขอคนพบและประเด็นที่นาสนใจดังนี้ 
 1.  จากผลการวิจยั พบวา ผูสูงอายุที่มีเพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอาชีพที่ตางกัน มีคุณภาพชีวิตของ
ผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ หลังจากไดรับการบริการดานเบี้ยยังชีพจากองคการบริหารสวนตําบลยานยาว อําเภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรีไมตางกัน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ พัชร กลิน่ดี (2559 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพชีวติผูสงูอาย
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสามพี่นอง อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบวา ผูสงูอายุที่มีเพศ อายุ 
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตไมแตกตางกัน 

 2. ความคิดเห็นของผูสูงอายุตอคุณภาพชีวิตหลังจากไดรับเบี้ยยังชีพ ดานเศรษฐกิจ และดานสุขภาพและจิตใจ 
โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ หนึ่งนุช แสนบาน (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุภายใตนโยบายเบี้ยยังชีพของรัฐบาล กรณีศึกษา ผูสูงอายุพื้นที่ตําบลจําปาหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
จากการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตในภาพรวมของผูสูงอายุภายใตนโยบายเบี้ยยังชีพของรัฐบาล พื้นที่ตําบลจําปาหวาย 
อยูในระดับดี เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานจิตใจ มีอันดับสูงสุด 
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 3. ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการดานเบี้ยยังชีพขององคการบริหารสวนตําบลยานยาว อําเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ดานเวลา ดานข้ันตอนการใหบริการ ดานบุคลากรที่ใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก สวนใหญอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศักดา หาญยุทธ (2555 : 22) ไดศึกษาเร่ืองความพึง
พอใจของประชาชนตอการใหบริการเบี้ยยังชีพขององคการบริหารสวนตําบลวัดยม อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการเบี้ยยังชีพขององคการบริหารสวน
ตําบลวัดยม อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวา 
ดานที่มีความพึงพอใจอันดับหนึ่ง คือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ อันดับที่สองคือดานข้ันตอนและระยะเวลาในการ
ใหบริการ และอันดับสุดทายคือดานวัสดุ อุปกรณละเทคโนโลยี ตามลําดับ 
 

 

 

 1. องคการบริหารสวนตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ควรมีนโยบายสงเสริมดานเศรษฐกิจ
โดยใหผูสูงอายุสามารถประกอบอาชีและมีรายไดในการดํารงชีพ 
 2. ควรสงเสริมสนับสนุนเงินทุนแกลุมอาชีพตาง ๆ ในครอบครัวผูสูงอายุ เพื่อสรางรายไดใหกับครอบครัว
ผูสูงอายุ 

 

 1. องคการบริหารสวนตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ควรมีนโยบายสงเสริมและประชาสัมพันธ 
ใหผูสูงอายุเขาถึงบริการสาธารณสุขไดอยางสะดวก  
 2. องคการบริหารสวนตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ควรจัดโครงการตรวจสุขภาพ
ผูสูงอายุประจําป เพื่อใหผูสูงอายุไดรับบริการสาธารณสุขไดอยางรวดเร็วและไดมาตรฐาน 

 

 1. ควรมีการมีบริการแจงรายชื่อสําหรับผูทีจ่ะไดรับเบี้ยยังชีพในปตอไป 
 2. ควรรวบรวมรายชื่อผูทีไ่ดรับเบี้ยยังชีพใหมีความถูกตอง และควรมีแบบฟอรมการเสนอรายชื่อผูสูงอายุให
มีความเหมาะสม เขาใจงาย เพื่อใหสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อไดอยางถูกตองและสามารถนําขอมูลออกมาใชไดสะดวก 
ลดการเกิดความลาชา 

 

 ควรมีการแนะนําใหความชวยเหลือผูสูงอายุ โดยเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถแนะนําข้ันตอนการจาย
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุหรือชวยกรอกเอกสาร โดยเฉพาะผูสูงอายุที่ไมมีญาติหรือผูติดตามมาดวย ซ่ึงอาจพัฒนาโดยการสง
เจาหนาที่ไปอบรมและพัฒนาเก่ียวกับกระบวนการเบี้ยยังชีพจากหนวยงานอ่ืนที่มีความเชี่ยวชาญในเร่ืองนี้  
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 องคการบริหารสวนตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ควรจัดบริการนอกสถานที่เพื่อให
ผูสูงอายุที่มีปญหาดานการเดินทางไดรับบริการที่สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 

 
 1.  ควรทําการศึกษาความคิดเห็นในการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเชิงคุณภาพ เพื่อจะไดขอมูลเชิงลึก 
และไดขอเท็จจริงที่เปนแนวทางในการนํามาปรับปรุงพัฒนาในการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป 
 2. ควรมีการศึกษาถึงสวัสดิการอ่ืน ๆ ที่จะมีใหแกผูสงูอายุตามความเหมาะสม และตรงกับความตองการของ
ผูสูงอายุตอไป 
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ROLES OF VILLAGE COMMITTEES FOR COMMUNITY DEVELOPMENT AMONG 
SUB DISTRICT PLANNING IN SANPHANET SUB DISTRICT MUNICIPALITY
AMPHER SANSAI CHIANG MAI PROVINCE

    กัลยา  อุศีรษะ 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 
    ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

บทบาทของคณะกรรมการหมูบานในการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาตําบลในเขตพื้นที่เทศบาลตําบล
สนัพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานตามบทบาทของ
คณะกรรมการหมูบานในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 2) เพื่อศึกษาระดับ
การพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาตําบล ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 3) 
เพื่อศึกษาความสัมพนัธระหวางบทบาทของคณะกรรมการหมูบานในการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาตําบล ในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 4) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับ
การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการหมูบานในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 5) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาตําบล ในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คณะกรรมการหมูบาน 
ในพื้นที่ของเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 68 คน เครื่องมือที่ใชรวบรวม
ขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติทีใ่ชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพนัธเพียรสนั t-test และ F-Test  

1. บทบาทของคณะกรรมการหมูบาน ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15  

2. การพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาตําบล ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26  

3. ความสัมพันธระหวางบทบาทของคณะกรรมการหมูบานกับการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาตําบล  
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 มีคาอยูระหวาง 0.219 ถึง 0.675 ซึ่งสวนใหญแลวอยูในความสัมพนัธเชิงบวกระดับปานกลาง 
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4. ปจจัยสวนบุคคลดานเพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอบทบาทของคณะกรรมการหมูบาน           
ในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.17) อายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอบทบาทของคณะกรรมการหมูบาน         
ไมแตกตางกัน (P = 0.16) สถานภาพการสมรสที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอบทบาทของคณะกรรมการหมูบาน 
ไมแตกตางกัน (P = 0.48) ระดับการศึกษาที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอบทบาทของคณะกรรมการหมูบาน           
ไมแตกตางกัน (P = 0.16) รายไดตอเดือนที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอบทบาทของคณะกรรมการหมูบาน        
ไมแตกตางกัน (P = 0.67) ระยะเวลาในการเปนกรรมการหมูบานที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอบทบาทของ
คณะกรรมการหมูบาน ไมแตกตางกัน (P = 0.36) ตําแหนงในการเปนกรรมการหมูบานที่แตกตางกันใหความคิด
เห็นตอบทบาทของคณะกรรมการหมูบาน ไมแตกตางกัน (P = 0.18) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

5. ปจจัยสวนบุคคลดานเพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาไมแตกตางกัน 
(P = 0.05) อายุทีแ่ตกตางกันใหความคิดเห็นตอการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาตําบล ไมแตกตางกัน (P = 0.05) 
สถานภาพการสมรสที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาตําบล ไมแตกตางกัน (P = 0.80) 
ระดับการศึกษาที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาตําบล ไมแตกตางกัน (P = 0.36) 
รายไดตอเดือนที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาตําบล ไมแตกตางกัน (P = 0.30) 
ระยะเวลาในการเปนกรรมการหมูบานที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาตําบล             
ไมแตกตางกัน (P = 0.12) ตําแหนงในการเปนกรรมการหมูบานที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอการพัฒนาชุมชน
ตามแผนพัฒนาตําบล ไมแตกตางกัน (P = 0.17) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

:

 
Abstract

The study was conducted with five objectives; 1) to examine the level of the role 
of village committees in Sanphanet sub district municipality ampher Sansai Chiang Mai 
province, 2) to study community development in Sanphanet sub district municipality 
ampher Sansai Chiang Mai province, 3) to explore the relationships between role of village 
committees and community development in Sanphanet sub district municipality ampher 
Sansai Chiang Mai province, 4) compare the village committees opinions towards the role
village committees classified by gender, age, marriage status, education level, income, time 
period was village committees and position, and 5) compare the village committees 
opinions towards community development classified by gender, age, marriage status, 
education level, income, time period was village committees and position, the population of 
68 the village committees in Sanphanet sub district municipality ampher Sansai Chiang Mai 
province. The data were collected by questionnaire as the instrument. The statistics 
employed for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and 
Pearson correlation coefficient. t-test and F- test. 
The result of this study showed that;

1. The level of the role of village committees in Sanphanet sub district 
municipality ampher Sansai Chiang Mai province showed that the operation was rated as 
the high level with the mean of 4.15.  

2. The community development in Sanphanet sub district municipality ampher Sansai 
Chiang Mai province showed that the operation was rated as the high level with the mean of 4.26.
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3. The correlation coefficient role of village committees and community 
development in Sanphanet sub district municipality ampher Sansai Chiang Mai province was 
between 0.219 to 0.675 with the statistically significant level of 0.01. That mean positive.

4. The comparison of individual factors and the role of village committees in 
Sanphanet sub district municipality ampher Sansai Chiang Mai province between the 
gender indicated that not difference in opinion (P = 0.17) is statistically significant at 0.05. 
The age different (P = 0.16) had not the different opinions with the statistically significance 
at 0.05. Moreover, the different marriage status (P = 0.48) had not different opinions with 
the statistically significant level at 0.05. As the different education level (P = 0.16) had not 
different opinions with the statistical significance at 0.05. The income (P = 0.67) which was 
not different had the statistically significant level of 0.05. Furthermore, the time period was 
village committees (P = 0.36) had not the different opinions with the statistical significance 
at 0.05. Finally, the different of position (P = 0.18) had not the different opinions with the 
statistically significant level of 0.05.

5. The comparison of individual factors and the community development in 
Sanphanet sub district municipality ampher Sansai Chiang Mai province between the 
gender indicated that not difference in opinion (P = 0.05) is statistically significant at 0.05. 
The age different (P = 0.05) had not the different opinions with the statistically significance 
at 0.05. Moreover, the different marriage status (P = 0.82) had not different opinions with 
the statistically significant level at 0.05. As the different education level (P = 0.36) had not 
different opinions with the statistical significance at 0.05. The income (P = 0.30) which was 
not different had the statistically significant level of 0.05. Furthermore, the time period was 
village committees (P = 0.12) had not the different opinions with the statistical significance 
at 0.05. Finally, the different of position (P = 0.17) had not the different opinions with the 
statistically significant level of 0.05.

Keywords : Role of Village Committees, Community Development, Sub District Planning

บทบาทหนาที่เดิมที่คณะกรรมการหมูบาน ไดถูกจัดตั้งอยางเปนรูปธรรม มีกฎหมายรองรับภารกิจ
นับตั้งแต พ.ศ. 2547 ใหมีบทบาทใหขอเสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูใหญบาน โดยระบุที่มาของสมาชิกให
กรรมการมาจากการเปนสมาชิกของชุมชน สูการเปลี่ยนแปลงดานบทบาทและหนาที่ใหสอดคลองกับนโยบายและ
แนวทางการพัฒนา มีการปรับปรุงภารกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมูบาน            
ใหสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนได จากเดิมคณะกรรมการหมูบานมักประสบปญหาการใหขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะการพัฒนาหรือการจัดกิจกรรมตางๆ ที่ผูใหญบานยังคงมีอํานาจในการตัดสินใจเพียงคนเดียว ทําใหมี
การจัดตั้งหนวยงานอ่ืนๆในระดับหมูบานข้ึนมาซํ้าซอนภารกิจงาน จนกระท่ังในป พ.ศ. 2524 คณะกรรมการปฏิรูป
ระบบราชการไดปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมูบาน โดยสงเสริมการดําเนินงานของหมูบาน
ภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการหมูบาน ยุบเลิกคณะกรรมการระดับหมูบานอ่ืนๆ ที่มีความซ้ําซอน 
(ยกเวนคณะกรรมการกลางหมูบาน อพป.) และไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการเปน
กรรมการหมูบาน การปฏิบัติหนาที่และการประชุมของคณะกรรมการหมูบาน พ.ศ. 2551 ใหสอดคลองกับ
องคประกอบของคณะกรรมการหมูบานตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.2547 แกไขปรับปรุง (ฉบับที่ 11) 
พ.ศ. 2551 (คูมอืกรรมการหมูบานสานักบริหารการปกครองทองที่, 2551 อางในสทุธิรดา ไยยธรรม, 2558) ซึ่งตาม
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พระราชบัญญัติลกัษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 นอกจากจะกําหนดอํานาจหนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน 
ในการบริหารงาน “บําบัดทุกข บํารุงสุข” ใหกับราษฎรในหมูบาน ยังไดกําหนดใหคณะกรรมการหมูบานทําหนาที่
ชวยเหลือ เสนอแนวคิดและคําปรึกษาแกผูใหญบานเก่ียวกับกิจการอันเปนอํานาจหนาที่ของผูใหญบานและปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือที่นายอําเภอมอบหมายหรือที่ผูใหญบานรองขอ 
และใหคณะกรรมการหมูบานเปนองคกรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานและบริหาร
กิจกรรมที่ดําเนินงานในหมูบานรวมกับองคกรอ่ืนทุกภาคสวน คณะกรรมการหมูบานจึงถือเปนตัวแทนภาค
ประชาชนในการรวมพัฒนาชุมชนกับหนวยงานราชการในพ้ืนที่ บทบาทดานการพัฒนาชุมชนของสมาชิกกรรมการ
หมูบานมีการกําหนดหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานหรือชุมชนของตนเองในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยหลักเกณฑการเปนกรรมการหมูบาน การปฏิบัติหนาที่และการประชุมของคณะกรรมการหมูบาน พ.ศ. 2551 
ใหมีคณะทํางานดานแผนพัฒนาหมูบานเพื่อทําหนาที่จัดทําแผนพัฒนาหมูบาน และประสานงานกับสมาชิกดาน
อ่ืนๆเพื่อจัดทําโครงการและของบประมาณจากภายนอก ซ่ึงการใหชาวบานในหมูบานหรือชุมชนรวมจัดทําแผน
หมูบานหรือแผนชุมชนสะทอนใหเห็นแนวคิดการพัฒนาที่ตองเร่ิมตนมาจากประชาชน พัฒนาชุมชนใหเขมแข็งดวย
พลังชุมชนในการพัฒนาและการเชื่อม่ันในศักยภาพของประชาชนที่สามารถรวมกําหนดทิศทางการพัฒนาและการ
แกปญหาชุมชนที่ตนเองอาศัยอยูเองได (กรมการพัฒนาชุมชน, 2553 อางใน สุทธิรดา ไยยธรรม. 2558.) ดังนั้นรัฐ
หรือตัวแทนหนวยงานของรัฐจึงถูกคาดหวังใหมีการสงเสริมการพัฒนาในลักษณะเริ่มจากลางข้ึนบน (Bottom-up) แทน 
บนลงลาง (Top Down) คณะกรรมการหมูบาน (กม.) ยังเปนองคกรหนึ่งที่มบีทบาททางการเมือง ซ่ึงมีสวนสําคัญใน
การปกครองแบบประชาธิปไตย เนื่องจากเปนกลุมบุคคลที่เร่ิมตนจากหนวยการปกครองที่เล็กที่สุดแตจุดเดนของ
คณะกรรมการหมูบานคือไดรับความไววางใจ ความเชื่อมั่น ศรัทธา และความเชื่อถือจากคนในชุมชน ในหมูบาน 
สงผลใหไดรับความไววางใจจากประชาชนเลือกข้ึนมาเพื่อทําหนาที่เปนปากเปนเสียงแทน และเปนกลุมบุคคลท่ี
กรมการปกครองไดคัดเลือกใหเปนผูนําตามโครงการเผยแพรประชาธิปไตยในระดับหมูบาน (ภัชรีภรณ กาวดี 2549 : 5) 
ในปจจุบัน คณะกรรมการหมูบานไดเขามีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึน อาทิ เผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใหกับประชาชนในหมูบาน สนับสนุนใหมกีารติดตามขาวสารเหตุการณ
บานเมืองทั้งของทางราชการตลอดจนการทํางานของรัฐบาล และนักการเมืองตางๆ อยูเสมอ เผยแพรความรูเก่ียวกับ
สิทธิ เสรีภาพ หนาที่ของพลเมืองไทยใหกับประชาชนในหมูบาน สนับสนุนการไปใชสิทธิเลือกตั้งและรณรงคการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม ตอตานการซ้ือสิทธิขายเสียง เปนตน ในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการหมูบาน นับวามีความสําคัญตอการเมืองการปกครองของประเทศ ซ่ึงถือไดวาเปนบุคคลที่มีความ
ใกลชิดกับคนในชุมชนในทองที่มากที่สุด ดังนั้นความสําคัญของคณะกรรมการหมูบานจึงอยูที่วาสามารถเขาใจบทบาท
ของตนเอง และปญหาของประชาชนในทองที่ไดมากนอยแคไหน เพราะสงผลตอการแกไขปญหาความเดือดรอน และ
ความตองการโดยตรงของประชาชนในทองที่ไดอยางแทจริง โดยที่คณะกรรมการหมูบานเปนองคกรบริหารในระดับ
รากหญา มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุดรูสภาพปญหาและความตองการของหมูบานของตนไดเปนอยางดี จึง
เปนองคกรข้ันพื้นฐานที่มีความสําคัญตอการปกครองการพัฒนาหมูบาน และเปนรากฐานของความม่ันคงทางการ
เมือง เศรษฐกิจ และสังคม รัฐบาลจึงมีความมุงหวังที่จะใหคณะกรรมการหมูบานชวยเหลือประชาชนในหมูบาน และ
ชวยเหลืองานทุกกระทรวง ทบวง กรม ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมุงหวังที่จะใหเปนองคกรพื้นฐานในการ
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สรางความรู ความเขาใจ สงเสริมใหราษฎรมีสวนรวมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข การสงเสริมอุดมการณและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยใหแกราษฎรในหมูบานดวย จึงนับไดวา
คณะกรรมการหมูบานเปนองคกรที่มคีวามสําคัญตอประเทศชาติและประชาชนเปนอยางยิ่ง 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาทองถ่ินทั้งในดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
โดยกําหนดใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย โดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการ
บริหารราชการของเทศบาลตําบลใหเปนไปตามกฎหมายนโยบาย ดังนั้นแผนพัฒนาจึงเปนกลไกสําคัญที่เทศบาล
ตําบลทุกแหงใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารงาน จะชวยใหบริหารจัดการดานกําหนดนโยบาย การปกครองการ
บริหาร การเงินและการคลัง และการบริหารจัดการสาธารณะ ไดอยางทั่วถึงและตรงกับความตองการของประชาชน
ในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลที่ใหความสําคัญกับการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบลสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน เปนการใหประชาชนในทองถ่ินไดรวมคิด จัดทําแผนรวมกัน 
รวมปฏิบัติ รวมติดตามประเมินผลและรวมรับประโยชนความสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบล 
เพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไวชวยทําใหการบริหารแผนมีทิศทางมุงตรงไปยังจุดมุงหมายที่กําหนดไวได
อยางสะดวกและเกิดผลดี กอใหเกิดการประหยัดและลดตนทุนไดเปนอยางดี ลดความไมแนนอนและปองกัน
เหตุการณที่จะเกิดข้ึนไวแลว การบริหารจะชวยใหผูบริหารไดกําหนดหนาที่การควบคุมข้ึนเปนพื้นฐานดานการ
ตัดสินใจ และเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดความคิดใหม ๆ การแวงแผนจะกอใหเกิดการประสานงานที่ดี ทําใหกิจกรรมตาง ๆ 
มกีารจัดประสานงานไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพหลีกเลี่ยงความซํ้าซอนในงานแตละฝายขององคการบริหารสวน
ตําบลอยางไรก็ตามกระบวนการวางแผนพัฒนาตําบลในชวงที่ผานมา จะกระทําโดยการแนะนําและการสั่งการของ
ขาราชการสวนกลางเปนหลัก ขณะเดียวกันกลไกหรือองคกรในการจัดทําแผนตําบลลวนแตอยูภายใตการนําของ
ระบบราชการ สงผลใหการกําหนดปญหาของชุมชนไมสามารถทําไดอยางครอบคลุม เพราะกระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลมีเพียงกลุมผูบริหารหรือผูนําของชุมชนไมมากนักที่เปนผูกําหนดปญหาและความตองการของ
ชุมชน ปญหาและขอจํากัดของแผนพัฒนาตําบล อาจประกอบไปดวยผูบริหารขาดวิสัยทัศนในการพัฒนาตําบล ไม
สามารถบอกไดวาเปาหมายของการพัฒนาหรือสภาพที่พึงปรารถนาของเทศบาลตําบลในอนาคตคืออะไร โดยสวน
ใหญทําไดเพียงเอาโครงการมารวมกันเพื่อใชเปนแนวทางในการใชจายงบประมาณในแตละป โดยมิไดคํานึงถึงวา
ความสําเร็จของการพัฒนาคืออะไร รวมถึงมิไดกําหนดทิศทางและเปาหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน ขณะเดียวกัน
บุคลากรของเทศบาลตําบลยังขาดความรูความเขาใจและประสบการณในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ทําให
แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลโดยสวนใหญยังเนนการพัฒนาเฉพาะโครงสรางพื้นฐาน ละเลยการพัฒนาดานอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะดานสังคมอีกทั้งการแกไขปญหายังสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถ่ิน เนื่องจากการ
จัดทําแผนพัฒนายังเปนการระดมความคิดกันในวงแคบ ๆ เฉพาะฝายบริหารและสภาบางสวน ซึ่งมิไดคนหาปญหา
จากความตองการของประชาชนอยางแทจริง (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2543 อางใน มณีรัตน สังสาลี. 2558) 
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว สะทอนใหเห็นถึงแนวความคิดของคณะกรรมการหมูบานที่ใช
ในการบริหารจัดการใหชุมชนผานพนวิกฤตการณ ปญหา อุปสรรคตางๆ จนกลายเปนชุมชนที่มคีวามเขมแข็ง ดังนั้น
ผูวิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทาํความเขาใจในแตละบริบทของคณะกรรมการหมูบาน โดยมุงประเด็นไปที่แนวคิด
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การพัฒนาชุมชน ประกอบดวย การแบงงานกันตามหนาที่และความชํานาญ การเขารวมกิจกรรมทางการเมือง และ
การตอบสนองความตองการของชุมชน ซึ่งมีผลตอความเปนชุมชนเขมแข็งทางการเมืองในดาน การเปนชุมชนแหง
ภูมิปญญาและการเรียนรู มีความตื่นตัวทางการเมือง และเปนชุมชนสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน ถือไดวาเปน
การพัฒนา ปรับปรุง แกไข เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน ตลอดจนเพื่อใหเกิดประโยชนมากที่สดุ ตรงตามความ
ตองการของคนในชุมชนมากที่สุด และเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งทางการเมืองซึ่งเปน
รากฐานของระบอบประชาธิปไตยแบบประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชนตอไป 

จากความสําคัญที่กลาวมาทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาเร่ืองบทบาทของคณะกรรมการหมูบานในการพัฒนา
ชุมชนตามแผนพัฒนาตําบล ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากใน
ฐานะที่ผูวิจยัเปนคณะกรรมการหมูบาน(กม.) และไดมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง โดยไดมีการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการหมูบาน (กม.) ใหมคีวามรูความเขาใจในบาทบาทหนาที่ของตนเองอยางตอเนื่อง แตอยางไร
ก็ตามถึงแมนวาคณะกรรมการหมูบาน(กม.) จะมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองในระดับหนึ่งแลวก็ตาม แต
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการหมูบาน (กม.) ก็ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ทําการศึกษาถึงในการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาตําบล ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม เพื่อที่จะไดขอสรุปบทบาทของคณะกรรมการหมูบานที่มีผลตอการมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชน อันจะเปนประโยชนตอพัฒนาหมูบานใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน ซึ่งจะชวยลดปญหาความ
ขัดแยงในพ้ืนที่ได อันจะสงผลรวมอันดีตอประเทศชาติ 

 

1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการหมูบานในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลสัน
พระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

2. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาตําบล ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอ
สนัทราย จังหวัดเชียงใหม 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธระหวางบทบาทของคณะกรรมการหมูบานในการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนา
ตําบล ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการหมูบานในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

5. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาตําบล ในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
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 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดเร่ือง บทบาทของคณะกรรมการหมูบาน(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยหลักเกณฑการเปนกรรมการหมูบาน การปฏิบัติหนาที่และการประชุมของคณะกรรมการหมูบาน พ.ศ. 2551) 
และการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาตําบล (แผนพัฒนาตําบลสี่ป เทศบาลตําบลสันพระเนตร) มาเปนกรอบ
ความคิดที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 

 
 

 

 การวิจัยเร่ือง บทบาทของคณะกรรมการหมูบานในการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาตําบล ในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ัง
นี้ ไดแก คณะกรรมการหมูบาน ในพื้นที่ของเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม คิดเปน
จํานวน 68 คน เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธเพียรสัน t-test และ F-Test 
 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน  
2. ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน  
3. ดานการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศนอยางยั่งยืน 
4. ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปญญาทองถ่ิน 
5. ดานการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัย และ
การจัดระเบียบชุมชน สังคม  

1. เพศ  
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. รายไดตอเดือน 
6. ระยะเวลาในการเปนกรรมการหมูบาน 
7. ทานเปนคณะกรรมการหมูบาน 

1. ดานอํานวยการ  
2. ดานการปกครองและรักษาความสงบ
เรียบรอย  
3. ดานแผนพฒันาหมูบาน  
4. ดานสงเสริมเศรษฐกิจ  
5. ดานสังคม สิง่แวดลอมและสาธารณสุข  
6. ดานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
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 1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 94.1 และเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 5.9 
สวนใหญมีอายุระหวาง 50-59 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.9 สถานภาพการสมรสเปนสมรส (คู) มากที่สุด           
คิดเปนรอยละ 92.6 การศึกษาอยูในระดับต่ํากวามัธยมตน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.2 รายไดตอเดือนระหวาง 
10,0001-15,000 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 36.8 กรรมการหมูบานระหวาง 5-9 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 58.8 
ตําแหนงเปนกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ มากที่สดุ คิดเปนรอยละ 61.7  

2. บทบาทของคณะกรรมการหมูบาน ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม ในภาพรวม พบวา มีบทบาทอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 เมื่อพิจารณารายดานปรากฏผลดังนี้ 
ดานสังคม สิ่งแวดลอม และสาธารณสุข มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ คือ 4.38 รองลงมา คือ บทบาทของคณะกรรมการ
หมูบาน ดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอย กับดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้ง 2 ดาน              
มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 4.23 บทบาทของคณะกรรมการหมูบาน ดานสงเสริมเศรษฐกิจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 
บทบาทของคณะกรรมการหมูบาน ดานอํานวยการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ บทบาท
ของคณะกรรมการหมูบาน ดานแผนพัฒนาหมูบาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 ตามลําดับ 
 3. การพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาตําบล ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม ในภาพรวม พบวา มีบทบาทอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 เมื่อพิจารณารายดานปรากฏผล
ดังนี้ ดานพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.46 คือ รองลงมา คือ การพัฒนาชุมชน
ตามแผนพัฒนาตําบล ดานการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศนอยางยั่งยืน              
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 การพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาตําบล ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน    
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 การพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาตําบล ดานการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.24 การพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาตําบล ดานโครงสรางพื้นฐาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 และดานที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาตําบล ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน กับดานการปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม ทั้ง 2 ดาน มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 4.09 ตามลําดับ 
 4. ความสัมพันธระหวางบทบาทของคณะกรรมการหมูบานกับการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาตําบล          
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 มีคาอยูระหวาง 0.219 ถึง 0.675 ซึ่งสวนใหญแลวอยูในความสัมพนัธเชิงบวกระดับปานกลาง 

5. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการ
หมูบานในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็น 
ในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.17) อายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.16) 
สถานภาพการสมรสที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.48) ระดับการศึกษาที่แตกตาง
กันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.16) รายไดตอเดือนที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่
ไมแตกตางกัน (P = 0.67) ระยะเวลาในการเปนกรรมการหมูบานที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่ไม
แตกตางกัน (P = 0.36) ตําแหนงในการเปนกรรมการหมูบานที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน 
(P = 0.18) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  
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6. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาตําบล ในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็น           
ในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.05) อายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.05) 
สถานภาพการสมรสที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.80) ระดับการศึกษาที่แตกตาง
กันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.36) รายไดตอเดือนที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่
ไมแตกตางกัน (P = 0.30) ระยะเวลาในการเปนกรรมการหมูบานที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่ไม
แตกตางกัน (P = 0.12) ตําแหนงในการเปนกรรมการหมูบานที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอในภาพรวมที่ไม
แตกตางกัน (P = 0.17) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

 บทบาทของคณะกรรมการหมูบาน ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
ในภาพรวม พบวา มีบทบาทอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 สอดคลองกับการศึกษาของอุไรวรรณ ศุภลักษณ. 
(2557) ไดทําการศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ขององคการบริหารสวน
ตําบลเซเปด อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบลเซเปด อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมมี
สวนรวมของประชาชนอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา 
ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการรับรูขาวสาร รองลงมา คือ ดานการเรียกรองปองกันสิทธิของตนเองดานการ
ปรึกษาหารือ ดานการประชุมรับฟงความคิดเห็น ดานการประชาพิจารณ ตามลําดับ และ คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 
ดานการรวมตัดสินใจ ตามที่ประเทศไทยไดมีการจัดตั้งองคกรประชาชนที่เปนทางการตั้งแต พ.ศ.2457 เปนตนมา
โดยไดจัดตั้ง ข้ึนตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  พุทธศักราช 2457 มาตรา 28 ตรี เรียกวา 
“คณะกรรมการหมูบาน” มหีนาที่เสนอขอแนะนําและใหคําปรึกษาแกผูใหญบานเก่ียวกับกิจการที่จะตองปฏิบัติตาม
อํานาจหนาที่ของผูใหญบาน แตเปนที่ปรากฏวาผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหมูบาน ซ่ึงเปนหนวยปกครอง
ทองถ่ินที่เล็กที่สดุ ยังมีประสิทธิภาพแตกตางกันอยูมาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงไดศึกษาวิเคราะห
ปญหาอุปสรรคที่ทําใหคณะกรรมการหมูบาน (กม.) หลายแหงขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และไดสรุป
สาระสําคัญไว 3 ประการ คือ 1) ปญหาเก่ียวกับตัวบุคคลที่เปนคณะกรรมการหมูบาน เชน ขาดความตั้งใจจริง      
ขาดความกระตือรือรนในการทํางาน ไมมีเวลาประชุมรวมกัน และไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง เปนตน            
2) ปญหาเก่ียวกับเจาหนาที่ที่เก่ียวของ ซึ่งเจาหนาที่จะมีสวนสําคัญการเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการหมูบาน เจาหนาที่ยังไมเขาใจวัตถุประสงคในการจัดตั้งคณะกรรมการหมูบาน และขาดการ
ประสานงานระหวางกัน เปนตน 3) ปญหาเก่ียวกับปจจัยการบริหารงาน ไดแก การขาดนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน ขาดงบประมาณและวัสดุอุปกรณสนับสนุนตอการดําเนินการงานของคณะกรรมการหมูบาน และ
ขาดการประชาสัมพันธ เทคนิคและกลวิธีในการทางาน เปนตน ตอมาป พ.ศ. 2524 คณะกรรมการปฏิรูประบบ
ราชการและระเบียบบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล ไดพิจารณาเห็นวา การดําเนินงานของคณะกรรมการ
หมูบาน ยังไมคอยมีประสิทธิภาพ และไมสามารถบริหารงานตอบสนองความตองการของประชาชนไดเทาที่ควร
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เนื่องจาก 1) การดําเนินการของหมูบานอยูในดุลพินิจของผูใหญบานเพียงคนเดียว 2) กระทรวง ทบวง กรม ตางๆ 
จัดตั้งคณะกรรมการระดับหมูบานข้ึนซ้ําซอนกันหลายรูปแบบ 3) รัฐบาลขาดนโยบายที่แนนอนและตอเนื่องในการ
สนับสนุนหมูบาน จากสาเหตุดังกลาวคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการฯ จึงไดเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีให
ปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานของหมูบาน และคณะรัฐมนตรีไดประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2524 ลงมติใน
หลักการที่คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการฯ เสนอและมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการ ดังนี้               
1) สงเสริมใหการดําเนินงานของหมูบานอยูภายใตความรับผิดชอบในรูปคณะกรรมการหมูบานเพื่อใหการวินิจฉัย
เร่ืองตางๆ เปนไปอยางรอบคอบ รัดกุม 2) ปรับปรุงโครงสรางของคณะกรรมการหมูบาน ใหเปนคณะกรรมการที่มี
ประสิทธิภาพ คือ 2.1) ยึดรูปแบบคณะกรรมการหมูบานตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่พระ
พุทธศักราช 2457 เปนหลัก 2.2) ปรับปรุงโครงสรางใหสอดคลองกับรูปแบบหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง 
หรือ อพป. 2.3) ยกเลิกคณะกรรมการระดับหมูบานรูปแบบอ่ืนๆ (ยกเวนคณะกรรมการกลางอพป.) ใหใช
คณะกรรมการหมูบานเพียงคณะเดียว กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ไดดําเนินการปรับปรุง
คณะกรรมการ หมูบานที่มีมาแตเดิมใหมีประสิทธิภาพข้ึน โดยรวมกับหนวยราชการที่เก่ียวของตราขอบังคับ 
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการดําเนินการงานของคณะกรรมหมูบาน พ.ศ.2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534 ข้ึน ซ่ึง
ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยดังกลาว ไดกําหนดใหคณะกรรมการหมูบานมีหนาที่เสนอแนะและใหคําปรึกษาตอ
ผูใหญบานเก่ียวกับกิจการทางการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยของราษฎร กิจการเก่ียวกับดวยความอาญา
และความแพง การพัฒนาหมูบานและสงเสริมอาชีพรวมทัง้การพัฒนาที่ดิน การคลัง การสาธารณสุข การศึกษาและ
วัฒนธรรม การสวัสดิการและสังคม และกิจการอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการหมูบานพิจารณาปฏิบัติภารกิจของ
คณะกรรมการหมูบานในแตละสาขางาน ตามที่คณะกรรมการหมูบานจะพิจารณาเห็นสมควร โดยปกติควร
ประกอบดวยฝายกิจการตาง ๆ ไดแก ฝายกิจการพัฒนาหมูบานและสงเสริมอาชีพ ฝายกิจการปกครอง ฝายกิจการ
ปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย ฝายกิจการคลัง ฝายกิจการสาธารณสุข ฝายกิจการศึกษาและวัฒนธรรม ฝาย
กิจการสวัสดิการและสังคม และฝายกิจการสตรี กระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑการเปนกรรมการหมูบาน การปฏิบัติหนาที่และการประชุมของคณะกรรมการหมูบาน พ.ศ. 2551 
เพื่อใหสอดคลองกับโครงสราง บทบาท อํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการหมูบาน ตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ซ่ึงกําหนดใหคณะกรรมการหมูบานจัดใหมีคณะทํางานดานตาง ๆ เพื่อ
ชวยเหลือการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการหมูบานและผูใหญบาน ไดแก คณะทํางานดานอํานวยการ 
คณะทํางานดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอย คณะทํางานดานแผนพัฒนาหมูบาน คณะทํางานดาน
สงเสริมเศรษฐกิจ คณะทํางานดานสังคม สิ่งแวดลอมและสาธารณสุข คณะทํางานดานการศึกษาและวัฒนธรรม 
และคณะทํางานดานอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการหมูบานเสนอและนายอําเภอเห็นชอบ นอกจากนี้ยังใหปลัดอําเภอ
ประจําตําบล กํานัน นายกเทศมนตรีตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการ
หมูบานในตําบล มีหนาที่ในการใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการหมูบานในตําบลนั้น 
รวมทั้งใหนายอําเภอมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการหมูบานหรือมติที่ประชุม
ประชาคมหมูบานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ และใหปลัดอําเภอประจําตําบลเปนผู
ชวยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอในตําบลที่รับผิดชอบ โดยที่ปจจุบันการพัฒนา
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หมูบานและชุมชน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในทุกข้ันตอน ซึ่งการพัฒนาโดยใชศักยภาพของ
ผูนําและชาวบานนั้นเพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน วัฒนธรรมความเปนอยู ซึ่งทําใหหมูบานและชุมชน
สามารถพึ่งตนเองได และเกิดผลอยางยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการหมูบานจะมีการประชุม เพื่อปรึกษาหารือกันอยาง
สมํ่าเสมอ เพื่อกําหนดรูปแบบ แนวทางการปองกันแกไขปญหาและพัฒนาหมูบาน ภายใตขอมูลขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน
ในหมูบานเม่ือไดขอสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการหมูบานแลว ก็นําไปแจงใหชาวบานทราบในที่ประชุมหมูบาน
เพื่อรับฟงความเห็น หากชาวบานเห็นดวยก็ลงมือทํา โดยการมอบหมายงานตามหนาที่และความถนัดของแตละคน 
ที่สําคัญตองใหชาวบานเขามามีสวนรวมดวยมีขอเสนอใดของคณะกรรมการหมูบาน ที่ชาวบานไมเห็นดวยก็จะมีการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนกันดวยเหตุดวยผล เพื่อไดขอสรุปแลวจึงลงมือทํา ซ่ึงในบางคร้ังอาจมีการตัดทอนหรือมีการ
เพิ่มเติมในขอเสนอของคณะกรรมการหมูบาน การทํางานของคณะกรรมการหมูบาน แบบนี้เราเรียกวา รวมกันคิด
แลวแยกกันทํา ใหความสําคัญกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ในหมูบาน โดยปจจุบันมีตัวอยางความสําเร็จของ
คณะกรรมการหมูบาน ที่สามารถแกปญหาของหมูบานไดเห็นผลชัดเจนเชน ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมีการอนุรักษปาชุมชนของแตละหมูบานและการรักษาพื้นที่ปาตนน้ําดานความม่ันคงและความสงบ
เรียบรอยมีการแกไขปญหาเก่ียวกับยาเสพติดและการพนันในหมูบาน การไกลเกลี่ยขอพิพาทในหมูบาน การกําหนด
กฎระเบียบของหมูบาน และดานสังคมและเศรษฐกิจ มีการรวมกลุมจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน การจัดตั้งธนาคารชุมชน 
การจัดตั้งกองทุนหมูบาน และกลุมออมทรัพย เปนตน จะเห็นไดวาคณะกรรมการหมูบานมีบทบาทและความสําคัญ
ในการพัฒนาหมูบานเปนอยางมาก รวมถึงเปนกลไกการบริหารงานหมูบานที่รวมกลุม องคกร เครือขายที่มีความ
หลากหลาย เปนฐานรากในการสงเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย การพัฒนาหมูบานที่เกิดจากการบูรณาการการ
ดําเนินงานในทุกๆดาน ไมไดเนนเฉพาะดานใดดานหนึ่ง รวมถึงกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน ทําให
หมูบานมีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกันและสามารถพ่ึงตนเองไดในระยะยาว แตจากภาพรวมในอดีตที่ผานมา            
การทํางานของคณะกรรมการหมูบานยังไมเปนที่พอใจ กลาวคือคณะกรรมการหมูบานบางหมูบานสามารถ
ดําเนินงานไดเปนอยางดี บางหมูบานสามารถดําเนินงานไดระดับปานกลาง และบางหมูบานสามารถดําเนินงานได
ไมดีเทาที่ควร ทั้งนี้อาจมีปจจัยบางอยางที่ทําใหคณะกรรมการหมูบานมีระดับการดําเนินงานที่แตกตางกัน          
(เดชา ภรภัทรสกุล, 2557) 

การพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาตําบล ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม ในภาพรวม พบวา มีบทบาทอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
มณีรัตน สังสาลี. (2558) ไดทําการศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝาย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ผลการวิจัยพบวาประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝายภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีสวนรวม
ดานการตัดสินใจสูงที่สุด รองลงมา ไดแก ดานการรับผลประโยชน ดานการดําเนินการ และดานการติดตาม
ประเมินผล เนื่องจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 มาตรา 30(4) และแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ 5.2 (สํานักงานปลัด
สาํนักนายกรัฐมนตรี, 2543) กําหนดใหรัฐบาลตองจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในสัดสวนไม
นอยกวารอยละ 20 ของรายไดของรัฐบาลทั้งหมดภายในป พ.ศ. 2544 และไมนอยกวารอยละ 35 ของรายไดของ
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รัฐบาลทั้งหมดภายในป พ.ศ. 2549 ดวยเหตุนี้จงึมีความจําเปนในการใชทรัพยากรและรายไดทั้งที่ทองถ่ินจัดเก็บเอง
และรายไดที่รัฐบาลจัดสรรที่มอียูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความโปรงใสมากที่สุด ดังนั้นการวางแผนพัฒนา
ทองถ่ินจึงถือเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุจุดมุงหมายดังกลาวโดยใช
ยุทธศาสตรที่เหมาะสม องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองวางแผนการใชทรัพยากรเหลานั้นให
คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน และมีการนําแผนงานและโครงการที่กําหนดไปปฏิบัติตามใหเกิดสัมฤทธ์ิ
ผลในชวงเวลาที่กําหนด โดยมีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล มีความโปรงใส และพรอมที่จะใหมีการ
ตรวจสอบทั้งโดยหนวยงานของรัฐและประชาชน การที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาไปในทิศทางใด 
จํา เปนตองมีการกําหนดวิสัยทัศน  หรือแผนงานในอนาคตและแปลงมาสูการปฏิบัติ  ดังนั้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2548 จึงไดกําหนดประเภทของแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไว 2 ประเภท คือ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาระยะยาว และแผนพัฒนา
สามป ซึ่งเปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ตองมีการทบทวนและจัดทําทุกป และจะนําไปสู
กระบวนการการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน(กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน, มปป.) ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ไดกําหนดใหผูใหญบาน
เปนประธาน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการเปนกรรมการหมูบาน การปฏิบัติหนาที่และการ
ประชุมของคณะกรรมการหมูบาน พ.ศ. 2551 กําหนดใหกรรมการหมูบานเลือกรองประธานกรรมการหมูบานจาก
คณะกรรมการหมูบานโดยตําแหนงคนหนึ่ง และจากกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิอีกคนหนึ่ง โดยใหคณะกรรมการ
หมูบานเลือกรองประธานคนใดคนหนึ่ง เปนรองประธานคนที่หนึ่ง และประธานคณะกรรมการหมูบานเลือก
กรรมการหมูบานคนหนึ่งเปนเลขานุการ และใหคณะกรรมการหมูบานเลือกกรรมการหมูบานคนหนึ่งเปนเหรัญญิก 
สวนกรรมการหมูบานคนอ่ืนๆ ก็จะแบงหนาที่รับผิดชอบงานของคณะทํางานดานตางๆ ตามความชํานาญดวยความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และคณะกรรมการหมูบาน (กม.) ยังเปนองคกรหนึ่งที่มีบทบาททางการเมือง ซึ่งมีสวน
สําคัญในการปกครองแบบประชาธิปไตย เนื่องจากเปนกลุมบุคคลที่เร่ิมตนจากหนวยการปกครองที่เล็กที่สุดแต
จุดเดนของคณะกรรมการหมูบานคือไดรับความไววางใจ ความเชื่อมั่น ศรัทธา และความเชื่อถือจากคนในชุมชน           
ในหมูบาน สงผลใหไดรับความไววางใจจากประชาชนเลือกข้ึนมาเพื่อทําหนาที่เปนปากเปนเสียงแทน และเปนกลุม
บคุคลที่กรมการปกครองไดคัดเลือกใหเปนผูนาํตามโครงการเผยแพรประชาธิปไตยในระดับหมูบาน (ภัชรีภรณ กาวดี, 
2549 อางใน กวีลักษณ จินตภูมิ, 2558) ในปจจุบัน คณะกรรมการหมูบานไดเขามีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึน 
อาทิ เผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใหกับประชาชนในหมูบาน 
สนับสนุนใหมีการติดตามขาวสารเหตุการณบานเมืองทั้งของทางราชการตลอดจนการทํางานของรัฐบาล และ
นักการเมืองตางๆ อยูเสมอ เผยแพรความรูเก่ียวกับสิทธิ เสรีภาพ หนาที่ของพลเมืองไทยใหกับประชาชนในหมูบาน 
สนับสนุนการไปใชสิทธิเลือกตั้งและรณรงคการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม ตอตานการซ้ือสิทธิขาย
เสียง เปนตน ในการดําเนินงานของคณะกรรมการหมูบาน นับวามีความสําคัญตอการเมืองการปกครองของประเทศ 
ซึง่ถือไดวาเปนบุคคลที่มคีวามใกลชิดกับคนในชุมชนในทองที่มากที่สดุ ดังนั้นความสําคัญของคณะกรรมการหมูบาน
จึงอยูที่วาสามารถเขาใจบทบาทของตนเอง และปญหาของประชาชนในทองที่ไดมากนอยแคไหน เพราะสงผลตอ
การแกไขปญหาความเดือดรอน และความตองการโดยตรงของประชาชนในทองที่ไดอยางแทจริง นอกจากนี้การมี
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สวนรวมของประชาชนเปนเร่ืองสําคัญที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดไวชัดเจนเพื่อเปนการเปดโอกาสใหประชาชนผูมีสวน
ไดเสียในการดําเนินการตางๆ ของภาครัฐไดเขามารับรูขอมูลขาวสาร มีโอกาสมาแสดงความคิดเห็น แสดงความหวง
กังวลตอแนวทางการดําเนินการของเจาหนาที่รัฐตอการตัดสินใจของผูบริหารสวนทองถ่ิน รวมไปถึงการมารวม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอมูล รวมตัดสินใจ รับผลจากการตัดสินใจ ใหการปรึกษาหารือ และรวมกันประเมินผล
การดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงถือเปนพื้นฐานในวิถีทางประชาธิปไตย (สถาบันพระปกเกลา, 2556) 
ทั้งนี้การมีสวนรวมยังรวมไปถึงการมารวมกันคิดถึงแนวทางการแกไขปญหาของชุมชน รวมออกแบบอนาคตของ
ชุมชนโดยคนในชุมชนเอง โดยผูทีค่วรเขามาเก่ียวของหรือเขามามีสวนรวมคือประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนทองถ่ินนั้นๆ 
รวมถึงกลุมคนท่ีรวมตัวกันเปนองคกรทางสังคมของพลเมืองที่เรียกวาภาคประชาสังคม (Civil Society) เชน กลุม 
ชมรม องคกรสาธารณะประโยชนตางๆ การดําเนินการเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาและงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถดําเนินการไดทั้ง 2 ฝาย คือ ฝายองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและประชาชน โดยผูบริหารทองถ่ินควรสนับสนุนใหมกีารทําแผนชุมชนใหเกิดข้ึนในทุกหมูบาน 
โดยการใหคําแนะนําในการจัดทํา ใหความชวยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนขอมูลเพื่อการจัดทําแผนชุมชน 
สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมอยางสรางสรรค และพิจารณานําโครงการหรือกิจกรรมที่ตองดําเนินการรวมกับ
ชุมชน หรือโครงการหรือกิจกรรมที่เกินขีดความสามารถของชุมชนมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป ในขณะที่ภาค
ประชาชนควรเขารวมการประชุมประชาคมอยางสรางสรรคทุกคร้ังที่มีการจัดประชุมประชาคม เพื่อทําแผนพัฒนา
สามปหรือแผนอ่ืนๆ ซ่ึงการประชุมประชาคมมักอยูในชวงระหวางเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคมของทุกป โดยที่
ประชาชนหรือชุมชนควรรวมตัวกันจัดทําแผนของชุมชนหรือแผนของหมูบานของตนไว โดยใชขอมูลจากที่เก็บเอง
หรือขอมูลจากหนวยงานอ่ืนๆ มาสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนดวย นอกจากนี้ ยังตองติดตามกระบวนการและ
ข้ันตอนการยกรางแผนพัฒนาสามป การพิจารณารางแผนพัฒนาสามป ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะดําเนินการ
ในชวงระหวางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกป ดังนั้นจึงกลาวโดยสรุปไดวา แผนพัฒนาทองถ่ินเปนเคร่ืองมือที่
สาํคัญที่จะกําหนดทิศทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนาทองถ่ิน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่ไดกําหนดและนาํเสนอประชาชนกอนการเลือกตั้ง ตลอดทั้งทีไ่ดนําเสนอตอสภาทองถ่ินกอนที่
ผูบริหารจะเร่ิมปฏิบัตงิานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2548 (ไพบูลย 
โพธิ์สวุรรณ, 2550) 
 

 1. เทศบาลตําบลสันพระเนตรควรมีการจัดความพรอมจัดการประชมุแผนพฒันาตําบลจัดเตรียมเอกสารให
ความครบถวน ถูกตอง สมบูรณ เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดรับทราบขอมูลอยางครบถวน 

2. เทศบาลตําบลสันพระเนตรควรมีการสรางหรือสนับสนุนความเปนธรรมและการไกลเกลี่ย ประนีประนอม 
หรือระงับขอพิพาทของราษฎรในหมูบาน เพื่อความสามัคคี ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียว ตลอดจนลดปญหาความ
ขัดแยงในชุมชน 
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3. เทศบาลตําบลสันพระเนตรควรมีการติดตามผลการดําเนินงานตางๆ ตามแผนพัฒนาหมูบาน         
เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรค ความกาวหนาของการดําเนินงาน 

4. เทศบาลตําบลสันพระเนตรควรมีการสงเสริมการตลาดใหกับสินคาที่ประชาชนผลิตข้ึนมาเพื่อเสริมสราง
รายไดใหกับราษฎร เพื่อทําใหผลิตภัณฑชุมชนออกสูตลาดไดมากยิ่งข้ึน อีกทั้งกิจกรรมสงเสริมการผลิตสินคาที่ครบ
วงจร และตอเนื่อง 

5. เทศบาลตําบลสันพระเนตรควรมีการเสนอแผนพัฒนาตําบลในการพัฒนาดานสาธารณสุขของหมูบาน
เพิ่มมากขึน้ตามอํานาจหนาที่ที่มอียู เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีการเฝาระวังและปองกันโรค การสงเสริม
สขุภาพ ตลอดจนการฟนฟูสภาพหลังจากเจ็บปวยหรือพิการ 

6. เทศบาลตําบลสันพระเนตรควรมีการเขารวมสงเสริม สนับสนุนจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
ของการศึกษาใหมากยิง่ข้ึน เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาประชาชนในพื้นที่  

7. เทศบาลตําบลสันพระเนตรควรมีจัดทําแผนพัฒนาตําบลในการกอสราง ปรับปรุงภูมิทัศน ในหมูบาน
อยางตอเนื่องและชัดเจนมากข้ึนกวาเดิม ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาทางดานสิ่งแวดลอมในชุมชน ที่อาจกอใหเกิดปญหา
ดานอ่ืนๆ ตามมา 

8. เทศบาลตําบลสันพระเนตรควรมีการจัดทําแผนพัฒนาตําบลในการสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงาน
ของรานคาชุมชน หรือตลาดชุมชน อยางตอเนื่องและชัดเจนมากขึ้นกวาเดิม เพื่อใหการขยายตัวของเศรษฐกิจชุมชน
ใหมากขึ้น 

9. เทศบาลตําบลสันพระเนตรควรมีการสงเสริม สนับสนุนการจัดแผนพัฒนาตําบลดานการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษของหมูบาน ทั้งนี้เพื่ออาจกอใหเกิดรายไดของประชาชนเพิ่มมากขึน้ในชุมชน 

10. เทศบาลตําบลสันพระเนตรควรมีการจัดทําแผนพัฒนาตําบลในการสงเสริม สนับสนุนความรู และภูมิ
ปญญาทองถ่ินและเขารวมดําเนินการกิจกรรมดังกลาวในหมูบานที่ตอเนื่องและชัดเจนมากขึ้นกวาเดิม ทั้งนี้เพื่อเปน
การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถ่ินใหยงัคงมีและสืบทอดกันในรุนตอๆไป 

11. เทศบาลตําบลสันพระเนตรควรมีการจัดทําแผนพัฒนาตําบลในการสงเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงาน
การควบคุมการควบคุมโรงฆาสัตว รานอาหาร ตลาด แผงลอย อยางครอบคลุม เพื่อเปนการเฝาระวังและควบคุม
โรค เฝาระวังดานสิ่งแวดลอม ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพตอประชาชนในพื้นที่ 

12. เทศบาลตําบลสันพระเนตรควรมีจัดทําแผนแผนพัฒนาตําบลในการสงเสริม สนับสนุนศูนยอาสาสมัคร
ปองกันภัยพลเรือน อยางตอเนื่องและขยายกิจกรรมการดําเนินงานดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการปองกันภัยพลเรือน ทั้งนี้
เพื่อเปนการเฝาระวังคุณภาพชีวิตและทรัพยของประชาชนในพื้นที่ 

13. เทศบาลตําบลสันพระเนตรควรมีการจัดทําแผนพัฒนาตําบลในการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุมการทํางาน ทั้งนี้เพื่อสรางความโปรงใส ตรวจสอบไดตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันพระเนตร 
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1. ควรมีการศึกษาวิจัยบทบาทของคณะกรรมการหมูบานในการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาตําบล ในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมในเชิงคุณภาพ เพื่อนํามาเปรียบกับการวิจยัในคร้ังนี้ 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการหมูบานในการพัฒนา
ชุมชนตามแผนพัฒนาตําบล ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย 

3. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบบทบาทของคณะกรรมการหมูบาน ในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
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THE PERSONNEL DEVELOPMENT OF THE OFFICE OF THE COURTS OF 
JUSTICE REGION 2 TO BE A LEARNING ORGANIZATION
 

  กาญจนา  สมเด็จ 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สขุสม 
ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาบุคลากรของสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 2 สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู           
มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาแนวการพัฒนาบุคลากรของสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 2 สูการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับการพัฒนาบุคลากรของสํานักศาลยุติธรรมประจํา 2 สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
และ 3) เพ่ือรวบรวมขอเสนอแนะการพัฒนาบุคลากรของสํานักศาลยุติธรรมประจํา 2 สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานักศาล
ยุติธรรมประจําภาค 2 จํานวน 186 คน สถิติที่ใชในการวิจัยประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที 
และคาเอฟ ผลการวิจยัพบวา 

1. ผลการวิเคราะหรายละเอียดของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย 
คิดเปนรอยละ 60.75 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 40.32 เปนขาราชการประจําศาล คิดเปนรอยละ 
40.32 และมีประสบการณการทํางาน 10 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 40.32 ตามลําดับ  

2. ผลการวิเคราะหระดับการพัฒนาบุคลากรของสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 2 สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
โดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวาระดับการพัฒนาบุคลากรของสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 2 สูการเปน
องคกรแหงการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.42) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการปรับเปลี่ยน
องคกร โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  =3.61) ดานการสรางอํานาจและสรางความสามารถแกบุคลากรในองคกร โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ( X  =3.52) ดานการบริหารความรูโดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.52) ดานการใชเทคโนโลยีโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ( X  =3.41) และดานพลวัติแหงการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.27) ตามลําดับ 

3. ผลการเปรียบเทียบเก่ียวกับระดับการพัฒนาบุคลากรของสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 2 สูการเปน
องคกรแหงการเรียนรู ดวยการทดสอบคาที และคาเอฟ พบวา ดานเพศ ดานระดับการศึกษา ดานตําแหนงหนาที่การงาน 
และดานประสบการณในการทํางาน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

:
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Abstract
Research on Personnel development of the Office of the Court of Justice in Region 2 

to be a learning organization Its objectives are 1) to study the personnel development direction 
of the Office of the Court of Justice in Region 2 to be a learning organization 2) to compare the 
level of personnel development of the Office of the Court of Justice 2 to be a learning 
organization and 3) to Compile suggestions for human resource development of the Bureau of 
the Court of Justice 2 to be a learning organization. Is a quantitative research The population 
and sample group used in this research were 186 personnel in the Office of the Court of Justice 
Region 2, the statistics used in the research consisted of percentage, average, standard 
deviation, t-test and F-test. This research is

1. The results of the detailed analysis of the respondents found that most of the 
respondents are male (60.75 %), graduating with a master's degree (40.32 %) were government 
officials (40.32 %) and having work experience of 10 years or more, representing (40.32 %) 

2. The result of the analysis of the level of personnel development of the Office of the 
Court of Justice in Region 2 to be a learning organization By finding the mean and standard 
deviation Found that the level of personnel development of the Office of the Court of Justice in 
Region 2 to be a learning organization as a whole is at a moderate level (X = 3.42) and when 
considered in each aspect, it is found that Organizational change Overall, it is at a high level 
( X = 3.61) in power generation and capacity building of personnel in the organization. Overall, 
it was in the high level (X = 3.52). In knowledge management, it was in the high level (X = 3.52).
The overall technology utilization was at a moderate level (X = 3.41) and the learning 
dynamics. Overall was at a medium level (X = 3.27)

3. The comparison result of the level of personnel development of the Office of the Court 
of Justice in Region 2 to be a learning organization By testing the T and F values found that sex, 
education In the position of work And work experience Overall and each side not different

Keywords : Development / Personal / Learning Organizations

 
ศาลยุติธรรมเปนสถาบันที่ใชอํานาจอธิปไตยคืออํานาจตุลาการเพ่ือสรางและอํานวยความยุติธรรมภายใตหลัก

นิติธรรม ใหแกสังคมไทยมาอยางยาวนานเปนเวลากวา 136 ป ที่ผานมาดวยความเขมแข็งควบคูไปกับการพัฒนาของ
ประเทศจากสถานการณปจจุบันที่ประเทศมีความเปลี่ยนแปลง เกิดข้ึนทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคมและการเมือง         
ศาลยุติธรรมจึงจําเปนตองจัดทําแผนยุทธศาสตรศาลยุติธรรม พ.ศ.2561 - 2564 (JUSTICE) ดาน Excellence Organization 
เปาประสงคคือ เพิ่มศักยภาพองคกรสูความเปนเลิศศาลยุติธรรมมีระบบงานตุลาการระบบงานธุรการของศาลยุติธรรม
ระบบงานสงเสริมงานตุลาการและระบบงานวิชาการที่มีขีดสมรรถนะสูงในการสนับสนุนการอํานวยความยุติธรรมให
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาองคกร ศาลยุติธรรมตอบสนองบริบทของการเปลี่ยนแปลง
อันจะทําใหศาลยุติธรรมสามารถอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรมเพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง           
ซึ่งในการบริหารจัดการของหนวยงานตาง ๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนลวนประกอบไปดวยปจจัยทางการบริหาร          
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4 ประการ อันไดแก คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณหรือเคร่ืองมือ (Material/Machine) และการจัดการหรือ
วิธกีาร (Management/Method) ซ่ึงเปนที่ยอมรับวาปจจัยที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลตอความสําเร็จขององคกรมาก
ที่สุด ไดแก คน หรือทรัพยากรบุคคล เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเปนผูผลักดันใหภารกิจตาง ๆ ขององคกรสําเร็จลุลวง
ตามวัตถุประสงค เปนปจจัยที่ทําใหองคกรเคลื่อนไหว กลาวคือ หากไมมีคนในองคกรแลวองคกรยอมไมอาจเกิดข้ึนได 
และแมวาจะมีปจจัยทางการบริหารอ่ืน ๆไมวาจะเปนปจจัยทางดานขอมูลขาวสาร (Information Resources) ปจจัย
ทางการเงิน (Financial Resources) ปจจัยทางกายภาพ (Physical Resources) ดีและเพียบพรอมเพียงใด แตถาขาด
คน (Human Resources) ปจจัยทางการบริหารเหลานี้ก็จะไมสามารถกอใหเกิดประโยชนไดเลย เนื่องจากปจจัย
เหลานั้นไมสามารถทําอะไรไดเองตองอาศัยปจจัยดานมนุษยเปนผูใชปจจัยการบริหารอ่ืน ๆทรัพยากรบุคคลจึงมีผลตอ
ความสําเร็จขององคกรเปนอยางมาก จนมีการกลาวกันวาองคกรที่จะประสบผลสําเร็จไดจะตองประกอบดวยปจจัย          
3 ประการ คือ ทุน (Capital) เทคโนโลยี (Technology) หรือระบบผลิต ระบบการทํางานขององคกร และทรัพยากร
มนุษย (Human Factors) ในองคกรซึ่งเปนปจจัยที่ทาํใหองคกรประสบผลสําเร็จและมีผลผลิตหรือผลงานที่ดี ซึ่งปจจัย
ขางตนทั้ง 3 ประการ บุคคลลวนเปนผูแสวงหา ใชจายทุน และเปนผูที่คิดคน ควบคุมและวางระบบผลิตตลอดจนใช
เทคโนโลยีตาง ๆ ในองคกร ดังนั้นบุคคลจึงเปนเสมือนแกนขององคกรและถือเปนทรัพยสนิที่มีคาขององคกร  

 การบริหารงานขององคการ ตางเปนที่ยอมรับกันดีวาองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งของการบริหารงาน
นอกเหนือจากองคประกอบในดานเงิน วัสดุ และการจัดการ ก็คือ“คน”ความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการจะ
เปนไปในทางใดนั้น คนเปนปจจัยสําคัญที่สดุที่จะผลักดันใหผลงานเปนไปในทางใดทางหนึ่งไดเสมอ คนจะทํางานไดผลดี
และมีประสิทธิภาพเพียงใด ก็ตองอาศัยเทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการนั้น ๆ โดยเร่ิมตนตั้งแตการ
วางแผนกําลังคนเพื่อกําหนดกําลังคนอยางเหมาะสมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลซึ่งตองมีการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลที่มีความรูความสามารถ และเม่ือเลือกไดแลวก็ควรมีปจจัยตาง ๆ ท่ีสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานใหองคการซึ่ง
ปจจัยดังกลาวไดแกการฝกอบรมและการพัฒนาบุคคล การกําหนดอัตราเงนิเดือนที่เปนธรรมการใหสวัสดิการที่ดี การให
โอกาสความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน ตลอดจนความมั่นคงระยะเวลาที่ทํางานอยูในหนวยงานนั้น ซ่ึงถาได
ผูปฏิบัติงานดีหนวยงานนั้นก็จะสามารถบริหารงานใหบรรลุผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากเหตุผลดังกลาว ผูศึกษาในฐานะขาราชการสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 2 จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ถึงการบริหารทรัพยากรบคุคลสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู วามีพลวัตแหงการเรียนรู การปรับเปลี่ยนองคการ การให
อํานาจและสรางความสามารถแกบคุคลในองคการ การบริหารความรู และการใชเทคโนโลยีเปนอยางไร เพื่อนําผลของ
การศึกษาใชเปนแนวทางในการบริหารงานสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 2 ตอไป 

 

1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรของสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 2 สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการพัฒนาบุคลากรของสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 2 สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
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 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาบุคลากรของสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 2 สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ผูวิจัย
ไดนําแนวคิด ทฤษฎีเร่ืององคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปนแนวคิดในการพัฒนาองคการโดยเนน
การพัฒนาการเรียนรูสภาวะของการเปนผูนําในองคการ (Leadership) และการเรียนรูรวมกัน ของคนในองคการ 
(Team Learning) เพ่ือใหเกิดการถายทอดแลกเปลี่ยนองคความรู ประสบการณ และทักษะรวมกันที่ประกอบไปดวย              
1) พลวัตแหงการเรียนรู 2) ดานการปรับเปลี่ยนองคการ 3) ดานการใหอํานาจและสรางความสามารถแกบุคคลใน
องคการ 4) ดานการบริหารความรู และ 5) ดานการใชเทคโนโลยี (Marquardt ; อางอิงมาจาก ชนกพรรณ ดิลกโกมล 
2546 : 41) มาเปนกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย ดังภาพ
 

   

1. เพศ 
2. ระดับการศึกษา 
3. ตําแหนงหนาที่ 
4. ประสบการณการํางาน 
 

 
 
 
 
 
 

1. ดานพลวัตแหงการเรียนรู  
2. ดานการปรับเปลี่ยนองคการ  
3. ดานการใหอํานาจและสรางความสามารถแก

บุคคลในองคการ  
4. ดานการบริหารความรู  
5. ดานการใชเทคโนโลยี 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาบุคลากรของสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 2 สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 1) ขาราชการสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 2 จํานวน 30 คน 2) ขาราชการสํานัก
อํานวยการประจําศาลจังหวัดชลบุรี จํานวน 30 คน 3) ขาราชการสํานักอํานวนการประจําศาลจังหวัดพัทยาจํานวน 30 คน 
4) ขาราชการสํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี จาํนวน 20 คน 5) ทนายความ จํานวน 100 คน 
6) อัยการจํานวน 53 คน 7) ตํารวจจํานวน 50 คน และ 8) ประชาชนที่ติดตอราชการศาลจํานวน 70 คน รวมทั้งสิ้น 
363 คน โดยใชกลุมตัวอยางตามตารางเครจซ่ีมอรแกน ไดกลุมตัวอยาง 186 คน เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ 
เปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 

ตอนท่ี 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณเก่ียวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ ประสบการณ
การทํางาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
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ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นเร่ืองการพัฒนาบุคลากรของสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 
2 สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยแบงเปน 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานพลวัตแหงการเรียนรู 2) ดานการ
ปรับเปลี่ยนองคการ 3) ดานการใหอํานาจและสรางความสามารถแกบุคคลในองคการ 4) ดานการบริหารความรู และ     
5) ดานการใชเทคโนโลยี สถิติที่ใชในการวิจัยประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที และคาเอฟ 

 

1. ผลการวิเคราะหรายละเอียดของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคารอยละ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 60.75 รองลงมาเปนเพศหญิง จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 
39.25 ดานระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 89 คน           
คิดเปนรอยละ 40.32 รองลงมาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 39.78 และ สําเร็จ
การศึกษาสูงกวาปริญญาโท จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 12.36 ดานตําแหนงหนาที่การงาน พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ เปนขาราชการประจําศาล จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 40.32 รองลงมาเปนทนายความ 
จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 25.27 อัยการ จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ราชการตํารวจ จํานวน 18 คน         
คิดเปนรอยละ 9.68 และประชาชน จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 8.06 และดานประสบการณการทํางาน พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณการทํางาน 10 ปข้ึนไป จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 40.32 รองลงมา            
มีประสบการณการทํางาน 7-9 ป จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 25.80 มีประสบการณการทํางาน 4-6 ป จํานวน 35 คน 
คิดเปนรอยละ 18.82 และมีประสบการณการทํางาน 1-3 ป จาํนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 15.05 ตามลําดับ  

2. ผลการวิเคราะหระดับการพัฒนาบุคลากรของสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 2 สูการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู โดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวาระดับการพัฒนาบุคลากรของสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 2 
สูการเปนองคกรแหงการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.42) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  

2.1 ดานพลวัติแหงการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.27) และเม่ือพิจารณาเปนราย
ขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ องคกรเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความเห็นในเร่ืองตาง ๆ อยางเทาเทียมกัน           
( X =3.40) รองลงมา คือ องคกรมีการจัดประชุมพนักงานประจําทุก ๆ เดือน ( X = 3.36) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ 
องคกรสนับสนุนใหบุคลากรที่สนใจศึกษาตอในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ( X =3.31) และบุคลากรสามารถ
แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรูซึง่กันเพื่อหาแนวทางที่จะพัฒนาองคกรรวมกัน ( X =3.31) 

2.2 ดานการปรับเปลี่ยนองคกร โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  =3.61) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ องคกรมีการกําหนดข้ันตอนในการทํางาน ( X =3.81) รองลงมา คือ องคกรกําหนด          
กลยุทธและเปาหมายในการทํางานอยางชัดเจน ( X  = 3.80) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ องคกรมีการแสดงความ
คิดเห็นรวมกันในองคกร ( X =3.68) 
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2.3 ดานการสรางอํานาจและสรางความสามารถแกบุคลากรในองคกร โดยรวมอยูในระดับมาก              
( X  =3.52) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มุงเนนการใชขอมูลสารสนเทศ ( X =3.73) 
รองลงมา คือ องคกรจะเนนในการทํางานแบบเชิงรุก ( X  = 3.63) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ บุคลากรสามารถ
ทาํงานแทนกันไดทั้งสายงานเดียวกันและขามสายงาน ( X =3.30) 

2.4 ดานการบริหารความรูโดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.52) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ องคกรมีการจัดฝกอบรมสัมมนาทั้งจากภายและภายในองคกร ( X =3.40) และองคกรมีการ
สนับสนุนใหบุคลากรไดรับความรูใหมเพื่อประโยชนที่จะไดมาใชในการปฏิบัติงานในองคกร ( X =3.40) รองลงมา 
องคกรมีการสนับสนุนใหบุคลากรใชความรูในการคิดสรางสรรคในงานตาง ๆ ( X = 3.35) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 
คือ องคกรมีการระสานงานกับหนวยงานภายนอกที่มาดําเนินการ ( X =3.03) 

2.5 ดานการใชเทคโนโลยีโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  =3.41) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ องคกรมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในหนวยงาน ( X =3.46) รองลงมา คือ องคกร
มีการเสนอแนะการใชเทคโนโลยีใหมในหนวยงาน ( X  = 3.45) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ องคกรสนับสนุนการใช
เทคโนโลยีใหบคุลากร ( X =3.26) 

3. ผลการเปรียบเทียบเกี่ยวกับระดับการพัฒนาบุคลากรของสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 2 สูการเปน
องคกรแหงการเรียนรู โดยการทดสอบคาที และคาเอฟพบวา ดานเพศ ดานระดับการศึกษา ดานตําแหนงหนาที่การงาน 
และดานประสบการณในการทํางาน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 

จากผลการวิเคราะหระดับการพัฒนาบุคลากรของสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 2 สูการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู โดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวาระดับการพัฒนาบุคลากรของสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 2 
สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  

1. ดานพลวัติแหงการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ องคกรเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความเห็นในเร่ืองตาง ๆ อยางเทาเทียมกัน รองลงมา คือ องคกรมี
การจัดประชุมพนักงานประจําทุก ๆ เดือน และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ องคกรสนับสนุนใหบุคลากรที่สนใจศึกษาตอใน
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก และบุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันเพื่อหาแนวทางที่จะ
พฒันาองคกรรวมกันนั้น ซ่ึงจะสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิธร ธนะภพ (2561) ศึกษาเร่ืองการรับรูการเปนองคกรแหง
การเรียนรูของ บุคลากรโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดชุมพร เปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวางนี้เพื่อ
วิเคราะหความสัมพันธและปจจัยทํานายการรับรูการเปนองคกรแหงการเรียนรูจากการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ
เครือขายบริการปฐมภูมิของบุคลากรโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ทําการศึกษาทุก
หนวยประชากรไดแก เจาหนาที่สาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 359 คน ในจังหวัดชุมพร 
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วเิคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอางอิง ผลการศึกษาพบวา ประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ไดรับการอบรมพัฒนาคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ และประเมินเสริมพลัง มีความรู เจตคติ การ
ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิและรับรูการเปนองคกรแหงการเรียนรูในระดับมาก การไดรับการ
ประเมินแบบเสริมพลัง เจตคติและการปฏิบัติงานในการดําเนินงานคุณภาพบริการปฐมภูมิมีความสัมพันธกับการรับรู
องคกรแหงการเรียนรูของหนวยงานทั้งในเชิงบวกและผกผัน ปจจัยทํานายรวมการรับรูองคกรแหงการเรียนรูไดแก เพศ 
เจตคติและการไดปฏิบัติงานคุณภาพบริการปฐมภูมิ โดยมีความสามารถในการอธิบายรวมในระดับปานกลาง นอกนั้นยัง
มีสมชาย เลิศภิรมยสุข พยอม วงศสารศรี และอังคณา นุตยกุล (2556 : 55) ไดศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาองคกรแหง
การเรียนรูของวิชาชีพบัญชี ในประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการเรียนรูของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ใน
ปจจุบัน และบทบาทในการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูขององคกรที่เก่ียวของกับวิชาชีพบัญชี และพัฒนาแนวทางใน
การเปนองคกรแหงการเรียนรูของวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการวิเคราะหเอกสาร การ
สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ และการสนทนากลุมกับผูมีสวนไดสวนเสียกับวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย ผูวิจัยสังเคราะห
ขอมูลกําหนดเปนแนวทางการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูของวิชาชีพบญัชีในประเทศไทย และทํา การตรวจสอบยืนยัน
แนวทางดังกลาวดวยการวิจัยเชิงปริมาณกับกลุมตัวอยางที่เปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี ทั่วประเทศ จํานวน 400 ราย 
เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีความเชื่อม่ันเทากับ 0.9355 

ผลการวิจยั พบวา สภาพการเรียนรูของวิชาชีพบัญชี พบปญหาตาง ๆ ที่สาํคัญ ไดแก การเรียนรูเปนแบบถูก
บังคับใหตองเรียนรูตามที่กฎหมายกําหนด สวนใหญเปนการอบรมสัมมนา หลักสูตรมีลักษณะพื้นฐานทั่วไปมากกวา
หลักสูตรเฉพาะ เนนทฤษฎีมากกวาการปฏิบัติ วิทยากรหลายทานไมมีประสบการณตรงในเร่ืองที่อบรม การอบรมมี
คาใชจายสูง และขาดการประเมินผลหลังการเรียนรู, ผูประกอบวิชาชีพบัญชียังไมตระหนักถึงประโยชนของการเรียนรู 
และไมมีสวนรวมในการเรียนรู บัณฑิตทางบัญชียังไมพรอมที่จะทํางานและพรอมที่จะเรียนรู, ความรูที่นํามาจัดอบรม
สัมมนาไมทันสมัย ไมตรงกับความตองการหรือการนําไปใชประโยชนของผูเรียน , ระบบการจัดการทางเทคโนโลยีไมดี
พอ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีสวนหนึ่งยังไมคุนเคยกับการเรียนรูดวยเทคโนโลยี นอกจากนี้ พบวา องคกรที่ผูประกอบ
วิชาชีพปฏิบัติงานบางแหงยังไมสนับสนุนการเรียนรู และหนวยงานกํากับดูแลยังสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูไม
เพียงพอ ผูวิจยัไดสังเคราะห “ALERT” เปนแนวทางในการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูของวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย 
แนวทางนี้ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก การตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู (Awareness) การเรียนรู 
(Learning) การประเมินผลการเรียนรู (Evaluation) การใหรางวัล (Reward) และเทคโนโลยี (Technology) ผูวิจัยได
ทําการตรวจสอบแนวทางในการพัฒนาฯ นี้ ดวยการสนทนากลุมกับผูเชี่ยวชาญ กอนนําไปตรวจสอบยืนยันดวยการวิจัย
เชิงปริมาณกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วประเทศ พบวา ผูประกอบวิชาชีพบัญชีเห็นดวยมากที่สุดกับแนวทางดาน
เทคโนโลยี (Technology) ดานการตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู (Awareness) และดานการเรียนรู (Learning) 
และเห็นดวยมากกับแนวทาง ดานการใหรางวัล (Reward) และดานการประเมินผลการเรียนรู (Evaluation) 
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2. ดานการปรับเปลี่ยนองคกร โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ องคกรมีการกําหนดข้ันตอนในการทํางาน รองลงมา คือ องคกรกําหนดกลยุทธและเปาหมายในการทํางานอยาง
ชัดเจน และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ องคกรมีการแสดงความคิดเห็นรวมกันในองคกรนั้น สอดคลองกับงานวิจัยของ รวม
พร ทองรัศมี จารุวรรณ สกุลคู อรรณพ โพธิสุข และจตุพล ยงศร (2557) ไดศึกษาเร่ืองรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการ
เปนองคการแหงการเรียนรูของวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหาร
จัดการเพื่อการเปนองคการแหงการเรียนรูของวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก 2) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพ่ือการเปน
องคการแหงการเรียนรูของวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก และ 3) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อ
การเปนองคการแหงการเรียนรูของวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการบริหารจัดการเพื่อการเปน
องคการแหงการเรียนรูของวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอกโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.62, S.D.=0.56) เมื่อพิจารณา
ดานองคการ พบวา อยูในระดับปานกลาง ( X =3.43, S.D.=0.64) และพิจารณาดานบุคลากร พบวา อยูในระดับมาก         
( X =3.81, S.D.=0.61) 2) รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการเปนองคการแหงการเรียนรูของวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก
พบวาประกอบดวย 7 ปจจัยหลักที่สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการเปนองคการแหงการเรียนรู คือ 1) ปจจัยการมี
วิสยัทัศน 2) ปจจัยกลยุทธและนโยบายในการทํางาน 3) ปจจัยโครงสรางและภาระงาน 4) ปจจัยระบบแบบแผนการคิด
แกปญหาเพื่อการบริหารและการปฏิบัติการ 5) ปจจัยระบบการบริหารงาน 6) ปจจัยประวัติความเปนมา ความรูพืน้ฐาน 
ความเชี่ยวชาญและความชํานาญ และ 7) ปจจัยการเปนที่ยอมรับและความสามารถทํา งานรวมกัน 3) การประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการเปนองคการแหงการเรียนรูของวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก ( X =4.33, S.D.=0.56) 

3. ดานการสรางอํานาจและสรางความสามารถแกบุคลากรในองคกร โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มุงเนนการใชขอมูลสารสนเทศ รองลงมา คือ องคกรจะเนนในการ
ทํางานแบบเชิงรุก และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ บุคลากรสามารถทํางานแทนกันไดทั้งสายงานเดียวกันและขามสาย
งานนั้น สอดคลองกับงานวิจัยของ ชญานี สิ่งที่สุข (2546: 52) ไดทําการศึกษาความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ
โรงแรมในเขตเมืองพัทยาและศึกษาขนาดโรงแรมในเขตเมืองพัทยากับความสามารถในการแขงขันของธุรกิจโรงแรม             
ผลการศึกษาพบวา โรงแรมในเขตเมืองพัทยามีความสามารถในการแขงขันในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา โรงแรมในเขตเมืองพัทยามีความสามารถในการแขงขันทุกดานอยูในระดับมาก ดานการบริหาร          
ดานโครงสราง ดานกลยุทธ ดานบุคลากรดานระบบ ดานทักษะ และดานคานิยมรวม ความสามารถในการแขงขันของ
ธรุกิจโรงแรมที่มีขนาดตางกันในเขตเมืองพัทยา ในภาพรวมพบวา กลุมโรงแรมขนาดใหญมีความสามารถในการแขงขัน
ตางจากกลุมโรงแรมขนาดเล็ก กลุมโรงแรมขนาดใหญมีความสามารถในการแขงขันดานกลยุทธดานโครงสราง ดานระบบ 
ดานบุคลากร ดานทักษะ และดานคานิยมรวมตางจากกลุมโรงแรมขนาดเล็ก และกลุมโรงแรมขนาดกลางมี
ความสามารถในการแขงขันดานทักษะตางจากกลุมโรงแรมขนาดเล็ก 
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4. ดานการบริหารความรูโดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือองคกรมีการจัดฝกอบรมสัมมนาทั้งจากภายและภายในองคกร และองคกรมีการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับความรูใหม
เพื่อประโยชนที่จะไดมาใชในการปฏิบัติงานในองคกร รองลงมา องคกรมีการสนับสนุนใหบุคลากรใชความรูในการคิด
สรางสรรคในงานตาง ๆ และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ องคกรมีการประสานงานกับหนวยงานภายนอกที่มาดําเนินการนั้น 
สอดคลองกับงานวิจัยของ พิณสวัน ปญญามาก (2542 : 87) ไดทําการศึกษาการรับรูศักยภาพในการพัฒนาไปสูการเปน
องคการแหงการเรียนรู หนวยธุรกิจและหนวยปฏิบัติการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา หนวย
ธรุกิจและหนวยปฏิบัตกิาร มีลักษณะสวนบุคคลแตกตางกันและมีผลทําใหการรับรูในบางองคประกอบในการพัฒนาไปสู
องคการแหงการเรียนรูแตกตางกัน การทดสอบความสัมพันธระหวางแตละองคประกอบในการพัฒนาไปสูการเปนองคการ
แหงการเรียนรูมีความสัมพันธเชิงบวกอยูที่ระดับปานกลางถึงสูงมาก ซึ่งแสดงวาแตละองคประกอบทั้ง 5 ประการมี
ความสัมพันธเชื่อมโยง และสนับสนุนซ่ึงกันและกัน จากการศึกษาทําใหพบวา การสรางกิจกรรมตาง ๆ ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูจะเปนกลยุทธที่สําคัญขององคการซึ่งอยูบน
พื้นฐานขององคประกอบ 5 ประการและมิติยอยตาง ๆ โดยมีองคประกอบพลวัตของการเรียนรูเปนแกนหลัก และ
องคประกอบอ่ืน ๆ เปนสวนประกอบที่สําคัญตอการเรียนรู แตละระบบยอยอ่ืน ไดแก องคการ คน องคความรู และ
เทคโนโลยีเปนสิ่งสําคัญที่เพิ่มพูนคุณภาพและผลกระทบตอองคการ ซึ่งระบบยอยดังกลาวเปนสวนที่มีความจําเปนสําหรับ
การสราง การธํารงรักษาการเรียนรูใหยั่งยืน รวมทั้งผลิตภาพในองคการแหงการเรียนรู องคประกอบทั้ง 5 ประการมี
ความสัมพันธตอกัน หากขาดอะไรไปก็มีผลตอประสิทธิผลของระบบยอยอ่ืนอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น เพื่อใหองคการมี
ทางเลือกในการปรับตัวใหเทาทัน สามารถอยูรอดและเจริญเติบโตตอไป องคการแหงการเรียนรู จึงเปนทางเลือกที่
สามารถทําใหองคการมีความพรอมและนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับองคการในยุคแหงกระแสโลกาภิวตัน 

5. ดานการใชเทคโนโลยีโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ องคกรมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในหนวยงาน รองลงมา คือ องคกรมีการเสนอแนะการใชเทคโนโลยีใหมใน
หนวยงาน และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ องคกรสนับสนุนการใชเทคโนโลยีใหบุคลากรนั้น สอดคลองกับงานวิจัยของ         
พวงเพ็ญ ชูรินทร (2560) ศึกษาเร่ืองการรับรูความเปนองคกรแหงการเรียนรูของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 30 - 40 ปการศึกษา
ระดับปริญญาตรีประสบการณการทํางานที่ต่ํากวา 5 ป และ 11- 15 ป ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน อัตราเงินเดือนอยูระหวาง 
20,001 - 30,000 บาท และมีตําแหนงเปนพนักงานทั่วไป องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการรับรูความเปนองคกรแหง การ
เรียนรูในภาพรวมพนักงานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ไดแก โครงสรางการบริหารงานการนําเทคโนโลยีไปใชการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน ภาวะผูนํา การจูง
ใจ วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ และการจัดการความรูตามลําดับ การรับรูความ
เปนองคการแหงการเรียนรูของพนักงาน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ไดแก การเปนบุคคลที่รอบรู การคิดเชิงระบบ 
การมีวิสยัทัศนรวมกัน การมีแบบแผนความคิด และการเรียนรูรวมกันเปนทีมตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบระดับการรับรู
ความเปนองคการแหงการเรียนรูจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ทั้งโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน เพศ ระดับการศึกษา
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สูงสุด ประสบการณการทํางาน อัตราเงินเดือน และระดับตําแหนงแตกตางกัน มีระดับการรับรูความเปนองคการแหงกา
รเรียนรูของพนักงานไมตางกัน สวนอายุแตกตางกัน มีระดับการรับรูความเปนองคการแหงการเรียนรูดานการเปนบุคคลที่
รอบรูตางกัน องคประกอบที่มีทธิพลตอการรับรูมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลาง กับระดับการรับรูความเปนองค
การแหงการเรียนรูของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

ผลการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาบุคลากรของสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 2 สูการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู โดยการทดสอบคาที และคาเอฟ ทางดานเพศ ดานระดับการศึกษา ดานตําแหนงหนาที่การงาน และดาน
ประสบการณในการทํางาน โดยรวมไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของชุลีพร เอ่ียมอํานวย (2548 : 57)              
ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานตอศักยภาพการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูของบริษัท ทาอากาศยานไทย 
จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นของพนักงานตอศักยภาพการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาจากรายดาน พบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอศักยภาพการพัฒนาไปสู
การเปนองคการแหงการเรียนรู ดานพลวัตการเรียนรู และดานประยุกตใชเทคโนโลยีอยูในระดับมาก ยกเวนดานการ
ปรับเปลี่ยนองคการ ดานการจัดการความรู และดานการเพิ่มสมาชิกองคการ อยูในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของพนักงานตอศักยภาพการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยจําแนกตามสถานภาพสวน
บุคคลของพนักงาน ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ข้ันที่ดํารงตําแหนง และระยะเวลาปฏิบัติงานแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอศักยภาพการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูไมแตกตางกัน 

 

1. ควรเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อนําพาองคกรไปสูองคการแหงการเรียนรู
ไดเต็มประสิทธิภาพ 

2. ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดทําระบบสารสนเทศทั่วทั้งองคการใหทันสมัยและสรรหาบุคลากรที่มี
ความรูเฉาะดานเพื่อพัฒนาที่ดียิง่ข้ึน 

3. ควรสงเสริมใหมีการคิดนวัตกรรมใหมๆ และนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชกับองคกรเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัวที่มากขึน้ รวดเร็วข้ึน 

4. ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนองคประกอบหลักๆ ที่มีผลตอการพัฒนาองคการไปสูการเรียนรู เชน โครงสราง
องคการ ระบบการทํางาน คานิยม ภาวะผูนําและศักยภาพของบุคลากร 

1. ศึกษากลยุทธในการจัดการสมัยใหม เพื่อพัฒนาไปสูการเปนองคกรสมัยใหมที่เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอการบริหารงานในหนวยงานภาครัฐตอไป 

2. ศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใน
องคกรใหเกิดทักษะในการทํางาน อันจะนามาซ่ึงผลการดําเนินงานที่ดี และความมุงม่ันสูความสําเสร็จตอไป 
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การวิจัยเร่ือง การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย อําเภอองครักษ จังหวัด
นครนายก มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากร และหาแนวทางการพัฒนาบุคลากร ขององคการ
บริหารสวนตําบลพระอาจารย อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชใน
การศึกษาเปนแบบสัมภาษณเชิงลกึ กลุมผูใหขอมูลหลักที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 30 คน และวิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเนื้อหา 

ผลการศึกษาพบวา กระบวนการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย การวางแผนพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนาบุคลากร มีการดําเนินการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรที่วางไว โดยการพัฒนาบุคลากรตาม
หลักสูตรและวิธีการพัฒนาที่กําหนดไวในแผน มีการจัดสรรงบประมาณในการศึกษาดูงาน และมีการประเมิน/
ตรวจสอบแผนพัฒนา บุคลากร สงเสริมใหมรีะบบการประเมินและตรวจสอบอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดทราบถึงปญหา
และขอบกพรองที่เกิดข้ึน มีการปรับปรุงแกไข และ มีระยะเวลาในการปรับปรุงแกไข คือหนึ่งคร้ังตอสามป และนํา
ผลการประเมิน/ตรวจสอบมาวิเคราะหเพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุงแกไข  

ในการพัฒนาบุคลากร ที่ประกอบดวยการวางแผน ควรสงเสริมใหบุคลากรไดเขามามีสวนรวม ในการ
วางแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีการเตรียมการจัดทํารางแผนพัฒนาบุคลากรและการใหความ เห็นชอบและการ
ประกาศใช ควรสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรใหเปนไปใน มาตรฐานเดียวกัน จะกอใหเกิดการ
ปฏิบัตงิานที่เปนรูปแบบเดียวกัน บุคลากรสามารถทํางานทดแทน กันได ในกรณีที่คนใดคนหนึ่งไมอยู การประเมิน/
ตรวจสอบแผนพัฒนาบุคลากร ควรจัดใหมีการ แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานในการประเมิน/ตรวจสอบ
แผนพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้เพื่อสงเสริมให มีระบบการประเมิน/ตรวจสอบแผนพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ และ
การปรับปรุงแกไขแผนพัฒนา บุคลากร สงเสริมใหมีการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาบุคลากร อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
หรือใหมกีาร ปรับปรุงแกไขทันทีทีพ่บขอบกพรอง 
 

:    
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Abstract
The Research subject Personnel Development of Phra Acharn Subdistrict 

Administration Organization Ongkharak District Nakhon Nayok Province Aims to Study 
the personnel development process and personnel development guidelines. Of the Phra 
Acharn Subdistrict Administration Organization Ongkharak District Nakhon Nayok 
Province The instruments used in the study were interview forms. The main informants 
used in the study are local administrators. Local councilor District staff Employee hired by 
the mission And 30 general employers and analyzed the data by analyzing the content.

The study indicated that Personnel development process consists ofHuman 
resource planning The implementation of the personnel development plan The 
implementation of the personnel development plan has been carried out. By personnel 
development in accordance with the curriculum and development methods specified in the 
plan There is a budget allocation for study trips. And with the assessment / examination of 
the human resource development plan to promote continuous evaluation and inspection 
systems in order to be aware of problems and defects that occur There are amendments and 
there is a period for improvement. Meaning once every there years and the evaluation/ 
examination results are analyzed in order to use the information to improve. 

Personnel development consists of planning, should encourage personnel to get 
involved in human resource planning By preparing drafts of personnel development plans 
and Approval and promulgation Should promote the implementation of the personnel 
development plan to be in The same standard will lead to a uniform operation Personnel 
can work with each other in the event that any one is not present. Assessment / examination 
of human resource development plans Should provide Appoint a committee / working 
group to assess / inspect the personnel development plan. This is to encourage There is a 
system for systematic assessment / examination of the personnel development plan. And 
improvement of personnel development plans Promoting the revision of the personnel 
development plan At least once a year or to have improvements as soon as found defects.

Key word (s) : Development Process, Personal job, Sub-district Administration Organization
 

 

องคการบริหารสวนตําบลเปนรูปแบบหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเปนหนวยงานบริหาร
ราชการสวนตําบล และจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และไดมีการ
แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 โครงสรางการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลที่สําคัญประกอบดวย 
2 สวนคือ 1) สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาพิจารณาและใหความ
เห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล และควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลให
เปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของราชการ และ 2) ฝายบริหาร 
ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน ประชาชนเปนผูเลือกจากการเลือกตั้ง รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล 2 คน และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน มีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอ
กฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย 
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ สั่ง อนุญาต และอนุมัติ
เก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล วางระเบียบเพื่อใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความ
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เรียบรอย รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราช 
บญัญัตินี้และกฎหมายอ่ืน และมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีหนาที่
ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ไดแก 1) จัดใหมีการบํารุงรักษาทั้งทางน้ําและทางบก 2) รักษาความสะอาด
ของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ          
4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 5) สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผูสงูอายุ และผูพิการ 7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 8) บํารุง รักษา 
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 9) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการ
มอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร และมีหนาที่อาจจัดทํากิจการในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 1) ใหมีน้าํเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร 2) ใหมหีรือบํารุงการไฟฟาหรือ
แสงสวางโดยวิธีอ่ืน 3) ใหมแีละบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 4) ใหมแีละบํารุงสถานที่ประชุมการกีฬาและพักผอนหยอน
ใจและสวนสาธารณะ 5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 8) การคุมครองและดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณะสมบัติ
ของแผนดิน 9) หาประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 10) ใหมตีลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 11) 
กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 12) การทองเที่ยว 13) การผังเมือง (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน. 2548)  

นอกจากนี้ การกระจายอํานาจการบริหารของรัฐไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามพระราช บัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 กอใหเกิดการถายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตรากําลัง
ของราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดรับการจัดสรรงบประมาณในสัดสวนที่สูงข้ึน มีอัตรากําลังมากข้ึน รวมทั้งมีภารกิจ อํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบเพิ่มข้ึนตามกันไปดวย การที่องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการตามอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบล
ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หนาที่ตองทําและหนาที่อาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล สิ่งสําคัญที่องคการบริหารสวนตําบลจะตองใชในการขับเคลื่อนภารกิจทั้งหมด คือ “บุคลากร” ที่มีความรู
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน และภายใตกระแสโลกาภิวัฒนที่สภาพแวดลอม ทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเชนนี้ จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเปนกลไกที่
ชวยใหองคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล โดยดําเนินการสงเสริมพัฒนาบุคคลหรือเปลี่ยนแปลง
บุคคล ใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการทํางานใหดีข้ึน และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด ไดแก การปฐมนิเทศพนักงานสวนสวนตําบล ผูรับการบรรจุเขารับราชการใหม การฝกอบรม            
การสัมมนา การยาย การโอน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (กรมเสริมการปกครองทองถ่ิน. 2548)  

การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย ที่ผานมายังไมสามารถทําใหองคการ
บริหารสวนตําบลมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะตามที่กลาวมาขางตนได สังเกตไดจากบุคลากรบาง
ตําแหนงยังขาดความรูและทักษะในการปฏิบัตงิาน ขาดระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ทําใหการ
ปฏิบัติงานแฝงไปดวยผลประโยชนสวนบุคคล แสดงใหเห็นถึงการขาดประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบล ที่ไมสามารถตอบสนองตอภารกิจ และเปาหมายขององคการบริหารสวนตําบลได           
ซึง่ปญหาในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลศรีสุข อาจมีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุ เชน ขาดการ
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เตรียมการกอนการวางแผนที่ดี ในการวิเคราะหขอมูลความการตองในการพัฒนาของหนวยงาน ของงาน และของ
บุคคล ขาดการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรไปปฏิบัติ หรือไมมีการติดตามประเมินผลหลังการพัฒนา
บคุลากร ทําใหไมมีขอมูลเพื่อที่จะใชในการวิเคราะหเพื่อจัดทํา ปรับปรุง ทบทวน ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรใน
คร้ังตอ ๆ ไป (จากการสัมภาษณผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย)  

การพัฒนาบุคลากรเปนสิ่งสําคัญและจําเปนยิ่งตอองคการบริหารสวนตําบล เพราะการพัฒนาบุคลากรเปน
การเพิ่มพูนความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหทันตอเหตุการณตาง ๆ ในบริบทของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ไมมคีวามรูใดที่จะทันตอเหตุการณอยูทุกเม่ือตลอดไป ดังนั้น บุคลากรจึงควรไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่อง องคการบริหารสวนตําบลจึงจะตองมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเปนการเตรียมการลวงหนาในการ
กําหนดนโยบายและวิธีการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรในอนาคต ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษากลยุทธการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อใหรูถึงสภาพการพัฒนาบุคลากร วามีความจําเปนตอการบริหารจัดการ ปญหา อุปสรรคใน
กระบวนการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนกลยุทธในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย อําเภอ
องครักษ จังหวัดนครนายก เพื่อนําผลการศึกษาไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรใหมปีระสิทธิภาพตอไป 
 

 

 1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
พระอาจารย อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 
 2. เพื่อศึกษากระบวนการ การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย อําเภอองครักษ 
จังหวัดนครนายก 
 

 

 การศึกษาอิสระเร่ือง การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย อําเภอองครักษ 
จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากร และศึกษาการพัฒนาบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลพระอาจารย โดยใชทฤษฎีวงจรควบคุมคุณภาพ (PDCA) โดยใชการศึกษาดวยการสัมภาษณกลุมมี
ผูเก่ียวของจํานวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใช คือ แบบสัมภาษณ 
             
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. นโยบายการวางแผนพฒันาบคุลากร 
2. การนํานโยบายไปปฏิบตัิตามแผนพัฒนา  
   บุคลากร 
3. การประเมินนโยบายและการปฏิบัตติาม 
 แผนพัฒนาบุคลากร 
4. การปรับปรุงและการแกไขนโยบายและ 
 การปฏิบัตติามแผนพฒันาบุคลากร 

 

การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหาร 
สวนตาํบลพระอาจารย อําเภอองครักษ 

จังหวัดนครนายก 
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การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บการรวบรวมขอมูล จากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิง่พิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ รายงานการประชุม คูมือปฏิบัติการ ระเบียบ 
ประกาศ คําสั่ง เอกสารทางราชการ ที่เก่ียวของกับหลักการและแนวทางเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร 

การวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยผูวิจัยลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณกลุมตัวอยางดวยการสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง หรือการสัมภาษณแบบเปนทางการ (Structured Interview of Formal Interview) 

ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ โดยผูศึกษารางแบบสัมภาษณนําเสนอกรรมการท่ีปรึกษ จากนั้นนํา
ขอเสนอแนะของกรรมการที่ปรึกษาวิจยัมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหมคีวามสมบูรณและนําไปเก็บขอมูลตอไป 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดนําขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณนํามาวิเคราะห โดยขอมูลเก่ียวกับ
ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ ขอมูลกระบวนการ การพัฒนาบุคลากร และขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรและ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก ใน 4 
กระบวนการ ประกอบดวย 1) นโยบายการวางแผนพัฒนาบุคลากร 2) การนํานโยบายไปปฏิบัติตามแผนพัฒนา
บุคลากร 3) การประเมินนโยบายและการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 4) การปรับปรุงและการแกไขนโยบาย
และการปฏิบัตติามแผนพัฒนาบุคลากร โดยวิธีวิเคราะหเนื้อหา ใชการบรรยายเชิงพรรณนา  
 

/  

1. กระบวนการพัฒนาบุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย อําเภอองครักษ จังหวัด
นครนายก สรุปไดดงันี้ 

  1.1 ดานการวางแผนการเตรียมการจัดทําแผน มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
บคุลากร มีการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร รายงานและสถิติตาง ๆ และวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
ขององคการบริหารสวนตําบล โดยใชเทคนิค Swot analysis  

  1.2 ดานการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร ไดมีการดําเนินการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรที่
วางไว โดยการใหบคุลากรไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรและวิธกีารพัฒนาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาบุคลากร การ
ประชุมเชิงปฏิบัตกิารหรือการประชุมสัมมนา ในหลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนา
เก่ียวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรูความสามารถเฉพาะของงานในแตละตําแหนง หลักสูตรดานการ
บริหาร อยางนอยคนละหนึ่งหลักสูตรตอปหรือหลายหลักสูตร  

  1.3 ดานการประเมิน/ตรวจสอบแผนพัฒนาบุคลากร มีการประเมิน/ตรวจสอบแผนพัฒนา
บุคลากร โดยใหบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา จัดทํารายงานสรุปผลการพัฒนาเสนอผูบังคับบัญชา และผูบริหาร
ทองถ่ิน ประเมินผลทดสอบความรูกอน - หลังการฝกอบรมของบุคลากร และการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
บคุลากรที่ไดรับการพัฒนาโดยผูบงัคับบัญชา  

  1.4 ดานการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาบุคลากร มีระยะเวลาในการปรับปรุงแกไข คือหนึ่งคร้ังตอ
สามป มีการนําผลการประเมิน/ตรวจสอบมาวิเคราะหเพื่อเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงแกไข ซึ่งมีคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเปนผูรับผิดชอบ 
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2.  การพัฒนาบุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 
2.1 ดานการวางแผน สงเสริมใหบุคลากรไดเขามามีสวนรวมในการวางแผน/จัดทําแผนพัฒนา

บุคลากร จัดใหมีการสํารวจความตองการ จัดลําดับความสําคัญของปญหา ความตองการกอน - หลัง และความ
จําเปนเรงดวน ในการพัฒนาพัฒนาบุคลากร เพื่อกําหนดหลักสูตร และวิธีการพัฒนาบุคลากร  

2.2 ดานการปฏิบัติตามแผน ควรสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรใหเปนไปใน
มาตรฐานเดียวกัน ใหบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางเปนธรรม เทาเทียม เสมอภาคและท่ัวถึงทุกคน จัดใหมี
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปสูการปฏิบัติอยางชัดเจน สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
บคุลากร เผยแพรและประชาสัมพันธแผนพัฒนาบุคลากรใหบุคลากรไดทราบโดยทั่วกัน  

2.3 ดานการประเมินและการตรวจสอบ ควรจัดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานในการ
ประเมิน/ตรวจสอบแผนพัฒนาบุคลากร สงเสริมใหมีระบบการประเมิน/ตรวจสอบแผนพัฒนาบุคลากรอยางระบบและ
ตอเนื่อง กําหนดเกณฑการประเมิน/ตรวจสอบที่ชัดเจน เชื่อถือได และกําหนดระยะเวลาในการประเมิน/ตรวจสอบที่
แนนอน ชัดเจน ตลอดจนสงเสริมใหมกีารประเมิน/ตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติและทัศคติในการปฏิบัติงาน  

2.4 ดานการปรับปรุงแกไข สงเสริมใหมีการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาบุคลากร อยางนอย 
ปละ 1 คร้ัง หรือใหมกีารปรับปรุงแกไขทันทีที่พบขอบกพรอง 
 

 
จากผลการศึกษา “การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย อําเภอองครักษ 

จังหวัดนครนายก ทําการอภิปรายผล ไดดังนี้  
กระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ประกอบไปดวย การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การประเมิน ตรวจสอบ

ตามแผน และการปรับปรุงกระบวนการวางแผนนั้น จะตองประกอบไปดวย 
1. ดานการวางแผน ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครนายก เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร รายงานและสถิติตาง ๆ โดยคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรจัดประชุมรวมกันเพื่อกําหนดประเด็นการพัฒนา วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ศักยภาพและโอกาสในการจัดทําแผนพัฒนา
บคุลากร โดยใชเทคนิค Swot Analysis ในกระบวนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย 
โดยการวิเคราะหองคกร (Organization Analysis) มีการวิเคราะหงาน (Job Analysis) และมีการวิเคราะหบุคคล 
(Personnel Analysis) ตลอดจนมีการวางแผนจะชวยใหเกิดประโยชนในการดําเนินงานอยางมีทิศทางและมีความ
เหมาะสม สวนการจัดทํารางแผนพัฒนาบุคลากร องคประกอบของรางแผนพัฒนาบุคลากร ขององคการบริหารสวน
ตําบลพระอาจารย ประกอบดวย หลักการและเหตุผล เปนการศึกษาวิเคราะหถึงความจําเปนที่จะตองพัฒนา
บคุลากร เปาหมายการพัฒนา โดยกําหนดใหบคุลากร ไดรับการพัฒนาอยางนอยคนละหนึ่งหลักสูตรตอป หลักสูตร
การพัฒนา บุคลากรแตละตําแหนงตองไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร เชน หลักสูตร
ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู
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ความสามารถเฉพาะของงานในแตละตําแหนง หลักสูตรดานการบริหาร หลักสูตรดานคุณธรรมจริยธรรม วิธีการ
พัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง หรืออาจมอบหมายใหสวนราชการ 
หนวยงานอ่ืนดําเนินการ โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง เชน การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การศึกษา หรือดูงาน การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา จัดใหมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากร ตามแผนการ
พัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน แนนอน การติดตามและประเมินผล จัดใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาบคุลากร การนําเสนอใหมกีารพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมในดานตาง ๆ ก็เพื่อเปนการพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของภูริทัต บริบูรณ (2553)            
ไดทําการศึกษา เร่ือง การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลอางศิลา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อยางเปน
ระบบ ตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน ก.พ.หรือที่เรียกวา HR scorecard ที่เนนการ
พัฒนาบุคลากรโดยใชแนวทาง กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติ 4 ข้ันตอน ซึ่งแตละข้ันตอนไดสรางความรูความ
เขาใจในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร และสรางการมีสวนรวมของผูบริหารเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง จํานวน 24 คน รวมระดมความคิดเห็น นํามาวิเคราะหโยใชเคร่ืองมือ 
SWOT เพื่อศึกษาสถานะของเทศบาลแลวนํามาสรุปเพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร แผนที่ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงงาน ในการบริหางานทรัพยากรมนุษย ผลการศึกษาพบวา แผนการ
พัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลอางศิลาไดสรางวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร อยางเปน
รูปธรรมโดยการกําหนดแนวทางเปนแผนที่ยุทธศาสตร และแผนงาน/โครงการ ทําใหเทศบาลตําบลอางศิลามีกล
ยุทธ มีวัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายและมีการพัฒนาบุคลากรในดานกระบวนงาน ดานบุคลากร ดานทรัพยากร 
และดานการบริการประชาชน ของเทศบาลไดอยางมีทิศทางและเปาประสงคที่แนชัด สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตามทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ และสามารถนําไปปฏิบัติอยางมืออาชีพ 

2. ดานการปฏิบัตติามแผน ที่มกีารใหบคุลากรไดรับการพัฒนาตามหลักสูตรและวิธีการพัฒนาที่กําหนด
ไวในแผนพัฒนาบุคลากร ไดรับการพัฒนาดวยวิธีการฝกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุมสัมมนา  
ในหลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ หลักสูตร
ความรูความสามารถเฉพาะของงานในแตละตําแหนง หลักสูตรดานการบริหาร อยางนอยคนละหนึ่งหลักสูตรตอป 
และมีการจัดสรรงบประมาณในการศึกษาดูงาน ทุนการศึกษา ใหแกบุคลากรไดศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน ที่มีการ
ดําเนินการเชนนี้ เนื่องจากจะทําใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ ทัศนคติ และประสบการณ ที่เพิ่มข้ึน เพื่อให
บคุลากรสามารถปฏิบัตงิานในตําแหนงปจจุบนัไดอยางมีประสิทธิภาพ และพรอมที่จะรับผิดชอบในตําแหนงที่สูงข้ึน 
การประชุมสัมมนาอาจทําไดโดยเชิญวิทยากรมาบรรยายหรือบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดีเดนมารวมบรรยายและ
อภิปราย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกัญญา แกวเล็ก (2552) ไดศึกษา เร่ือง การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลบานควน อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ผลการศึกษาพบวา การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
จําเปนตองคํานึงถึงความตองการของบุคลากรในองคกรเปนสําคัญ โดยกําหนดกลยุทธการพัฒนาบุคลากร คือ การ
พัฒนาคณะผูบริหาร การพัฒนาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล การพัฒนานาความชํานาญการ (บุคลากร
สายปฏิบัต)ิ และการพัฒนาขาราชการบรรจุใหม/การเปลี่ยนสายงาน ซ่ึงมีหลักสูตรและวิธีการพัฒนาบุคลากรตาม
ความจําเปนและเหมาะสม ไดแก การพัฒนาโดยการฝกอบรม การพัฒนาโดยใหการศึกษา และการพัฒนาในงาน 
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ทัง้นี้ มุงเนนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมสีมรรถนะ (Competency) เพื่อใหเกิดความรอบรูเก่ียวกับภารกิจงาน
ในดานตาง ๆ ซ่ึงบุคลากรควรมีความรู (Knowledge) ไดแก ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและ
ทกัษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว ดานศีลธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมี
ทักษะความชํานาญ (Skill) ในงานดานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับทองถ่ินโดยตรง และทัศนคติ (Attitude) ที่ดีในการ
ปฏิบัตงิาน เพื่อใหบรรลุพันธกิจและเปาหมายที่องคกรไดวางไว 

3. การประเมิน/ตรวจสอบแผนพัฒนาบุคลากร มกีารประเมิน/ตรวจสอบแผนพัฒนาบุคลากร แตไมไดมี
การแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานในการประเมิน/ตรวจสอบแผนพัฒนาบุคลากร การประเมิน/ตรวจสอบ
แผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย กระทําในรูปแบบของการใหบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนา จัดทํารายงานสรุปผลการพัฒนาเสนอผูบังคับบัญชา และผูบริหารทองถ่ิน การประเมินผลทดสอบความรู
กอน - หลังการฝกอบรมของบุคลากร การติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได รับการพัฒนาโดย
ผูบังคับบัญชา ที่มีการดําเนินการเชนนี้ เนื่องจาก การประเมิน/ตรวจสอบแผนพัฒนาบุคลากร ที่ไดดําเนินการไป
แลววาไดผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการอยางไร ติดตาม
ผลที่ไดรับจากการพัฒนา วาเปนประโยชนในการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานเพียงใด บุคลากรมีพฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตองการ มีความพึงพอใจในการทํางานมากข้ึน หรือบรรยากาศในองคกรดีข้ึนหรือไม 
เพียงใด โดยขอมูลที่ไดสามารถนํามาใชในการปรับปรุงการดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหดีข้ึนในโอกาสตอไป และ
เพื่อเปนการวัดคุณคาของบุคคลในการปฏิบัติงานภายในชวงระยะเวลากอนและหลังของการฝกอบรมเหมาะสมกับ
มาตรฐานที่กําหนด และรายไดที่บุคลากรไดรับจากองคการหรือไม ตลอดจนใชประกอบการพิจารณาศักยภาพของ
บคุลากรในการปฏิบัตงิานในตําแหนงที่สูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภูริทัต บริบูรณ (2553) ไดทําการศึกษา 
เร่ือง การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลอางศิลา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อยางเปนระบบ ตามแนวทาง
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน ก.พ.หรือที่เรียกวา HR scorecard ที่เนนการพัฒนาบุคลากรโดยใช
แนวทาง กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัต ิ4 ข้ันตอน ซึ่งแตละข้ันตอนไดสรางความรูความเขาใจในกระบวนการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร และสรางการมีสวนรวมของผูบริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา พนักงานจาง จํานวน 24 คน รวมระดมความคิดเห็น นํามาวิเคราะหโยใชเคร่ืองมือ SWOT เพื่อ
ศึกษาสถานะของเทศบาลแลวนํามาสรุปเพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร แผนท่ี
ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงงาน ในการบริหางานทรัพยากรมนุษย ผลการศึกษาพบวา แผนการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตําบลอางศิลาไดสรางวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร อยางเปนรูปธรรมโดยการ
กําหนดแนวทางเปนแผนที่ยทุธศาสตร และแผนงาน/โครงการ ทําใหเทศบาลตําบลอางศิลามีกลยุทธ มีวตัถุประสงค 
ตัวชี้วัด เปาหมายและมีการพัฒนาบุคลากรในดานกระบวนงาน ดานบุคลากร ดานทรัพยากร และดานการบริการ
ประชาชน ของเทศบาลไดอยางมีทศิทางและเปาประสงคที่แนชัด สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ตาม
ทนัเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ และสามารถนําไปปฏิบัติอยางมืออาชีพ 
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4. การปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาบคุลากร ขององคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย มรีะยะเวลาในการ
ปรับปรุงแกไข คือหนึ่งคร้ังตอสามป เพื่อใหตรงและสอดคลองกับแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล            
มีการนําผลการประเมิน/ตรวจสอบแผนพัฒนาบุคลากรมาวิเคราะหเพื่อเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงแกไข
แผนพัฒนาบุคลากร ซ่ึงมีคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเปนผูรับผิดชอบ ที่มีการดําเนินการเชนนี้
เนื่องจากการแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนจะทําใหมีผูรับผิดชอบในการดําเนินงานที่ชัดเจน และเพื่อเปน
คณะกรรมการพิจารณาผลท่ีไดจากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู 2 ประเภท คือ ผลที่เกิดข้ึนเปนไปตามแผนท่ีวางไว 
หรือไม หากเปนไปตามแผน ก็ใหนําแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทําเปนมาตรฐาน พรอมทั้งหาวิธีการที่
จะปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนไปอีก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภูริทัต บริบูรณ (2553) ไดทําการศึกษา เร่ือง การจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลอางศิลา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อยางเปนระบบ ตามแนวทางยุทธศาสตรการ
พัฒนาบุคลากรของสํานักงาน ก.พ.หรือที่เรียกวา HR scorecard ที่เนนการพัฒนาบุคลากรโดยใชแนวทาง 
กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติ 4 ข้ันตอน ซ่ึงแตละข้ันตอนไดสรางความรูความเขาใจในกระบวนการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร และสรางการมีสวนรวมของผูบริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง จํานวน 24 คน รวมระดมความคิดเห็น นํามาวิเคราะหโยใชเคร่ืองมือ SWOT เพื่อศึกษาสถานะของ
เทศบาลแลวนํามาสรุปเพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร แผนที่ยุทธศาสตร 
แผนงาน/โครงงาน ในการบริหางานทรัพยากรมนุษย ผลการศึกษาพบวา แผนการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาํบลอาง
ศิลาไดสรางวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร อยางเปนรูปธรรมโดยการกําหนดแนวทางเปน
แผนที่ยุทธศาสตร และแผนงาน/โครงการ ทําใหเทศบาลตําบลอางศิลามีกลยุทธ มีวัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย
และมีการพัฒนาบุคลากรในดานกระบวนงาน ดานบุคลากร ดานทรัพยากร และดานการบริการประชาชน ของ
เทศบาลไดอยางมีทิศทางและเปาประสงคที่แนชัด สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามทันเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม ๆ และสามารถนําไปปฏิบัตอิยางมืออาชีพ  

    

ข้ันตอนที่ 1 การสํารวจและกําหนดความตองการในการพัฒนาบุคลากรความตองการในการพัฒนา
บคุลากร  

ข้ันตอนที่ 2 วางแผนการพัฒนาบุคลากร คือ การวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะตองมีการกําหนด
จุดประสงค วิธีการ และระยะเวลาของโครงการพัฒนาบุคลากรแตละโครงการอยางชัดเจน จะตองมีการจัดลําดับ
ความสําคัญและความเรงดวนของแตละโครงการเพ่ือใหสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรขององคกรใหมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด  

ข้ันตอนที่ 3 การคัดเลือกออกแบบและดําเนินกิจกรรม คือ การพิจารณาวาโครงการพัฒนาบุคลากรควร
จะมีลักษณะอยางไร เชน ในแงของหลักสูตร วิธีการ กิจกรรม และรายละเอียดอ่ืน ๆ หลักสําคัญเพื่อใหสามารถ
ตอบสนองตอความตองการขององคกรไดอยางดีที่สุด   

ข้ันตอนที่ 4 การประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหสิ่งที่ไดบรรลุปญหา อุปสรรคและสิ่งที่ควร
จะแกไขในการดําเนินงานตอไป  
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ข้ันตอนที่ 1 กําหนดเปาหมายและบทบาทในการพัฒนาบคุลากร เปาหมายในการพัฒนาบุคลากรจะตอง
ใหสอดคลองกับเปาหมายของระบบในองคกรนั้น ๆ  

ข้ันตอนที่ 2 วางโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากร คือการวางโครงการที่จะเร่ิมจากการวิเคราะหความ
ตองการที่จะพัฒนา อันไดมาจากขอมูลที่เก่ียวกับตัวบุคคลที่เรามีอยู  

ข้ันตอนที่ 3 การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดข้ึนจะตองมุงผลที่จะ
กอใหเกิดการประสานงานและการรวมมือกัน เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายขององคกร 

ข้ันตอนที่ 4 การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเปนความพยายามที่จะตอบคําถามสองคําถาม คือ 
คําถามแรก เปนการตองการทราบวา แผนการพัฒนาบุคคลไดกระทําดวยความละเอียดรอบคอบเพียงไร ประการที่
สองนั้น เปนการประเมินผลความไดผลของการจัดการพัฒนาบุคคลที่จะใหประโยชนตอการทํางานในหนาที่ ที่เสนอ
แนวทางดังกลาวเนื่องจาก เปนการปรับปรุงเพื่อแกไขใหแผนพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บคุลากร ซ่ึงการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรเราจะมีการประเมิน/ตรวจสอบแผนพัฒนาวาผลที่เกิดข้ึนเปนไปตาม
แผนที่วางไว หรือไม และนําขอมูลที่รวบรวมไวมาวิเคราะห และพิจารณาวาควรจะดําเนินการอยางไรตอไป 
 

 
 

1.  ควรสงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนพัฒนาบุคลากรทุก
ข้ันตอนอยางทั่วถึงทุกระดับ  

2.  ควรสงเสริมใหมกีารประเมิน/ตรวจสอบ การวางแผนพัฒนาบุคลากรและการนําแผนพัฒนาบุคลากร
ไปปฏิบัตอิยางชัดเจนและมีมาตรฐาน 

3.  ควรสงเสริมใหมีการสรางแรงจูงใจ ขวัญกําลังใจแกบุคลากร เพ่ือกระตุนบุคลากรใหหันมาใหความ
สนใจในการพัฒนาตนเองใหมากขึ้น 

4.  ควรสงเสริมการสรางความรวมมือของบุคลากรในการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปปฏิบัติ  
5.  ควรกําหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอยางจริงจัง ตอเนื่อง และครอบคลุมทุกระดับอยางทั่วถึง

และเปนธรรม 
 

1.  ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปปฏิบัติ 
2.  ควรมีการศึกษาการมีสวนรวมของบคุลากรในการกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  
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ORGANIZATIONAL CULTURE AND ORGANIZATIONANAL COMMITMENT 
OF EMPLOYEES WORKING IN TAZALA SUB-DISTRICT MINICIPALITY 
AMPHER MUANG CHIANG MAI PROVINCE

    จํารัส  คําราพิศ 
    สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 
    ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

การวิจยัเร่ืองวัฒนธรรมองคกรกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบล
ทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 2) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานกับความผูกพัน
ตอองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 4) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวน
บุคคลกับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม           
5) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ จํานวน 107 คน เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่
ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน คา t-test และ คา F-Test  

1. วัฒนธรรมองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม 
พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82  

2. ความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม 
พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 

3. ความสัมพนัธระหวางวัฒนธรรมองคกรกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพนัธในเชิงบวก มีคาอยูระหวาง 0.444 ถึง 0.851 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ 0.01  

4. เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.25) อายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคกรของ
พนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0.04) ระดับ
การศึกษาที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.40) ตําแหนงทีแ่ตกตางกันใหความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคกร
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ของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.79) 
ประสบการณการทํางานที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.86) รายไดตอเดือนที่แตกตางกันใหความคิดเห็น
ตอวัฒนธรรมองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่แตกตางกัน          
(P = 0.03) สังกัดหนวยงานที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

5. เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.78) อายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.16) ระดับ
การศึกษาที่แตกตางกันใหความคิดเห็นความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมท่ีไมแตกตางกัน (P = 0.25) ตําแหนงที่แตกตางกันใหความคิดเห็นความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0.04) 
ประสบการณการทํางานที่แตกตางกันใหความคิดเห็นความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.92) รายไดตอเดือนที่แตกตางกันใหความคิดเห็น
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่แตกตางกัน 
(P = 0.04) สังกัดหนวยงานที่แตกตางกันใหความคิดเห็นความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

: ,

 
Abstract

The study was conducted with five objectives; 1) to examine the level of the 
organizational culture of employees working in Tazala sub-district municipality ampher Muang 
Chiang Mai province 2) to study organizational commitment of employees working in Tazala 
sub-district municipality ampher Muang Chiang Mai province 3) to explore the relationships 
between organizational culture and organizational commitment of employees working in 
Tazala sub-district municipality ampher Muang Chiang Mai province 4) compare the people’s 
opinions towards the organizational culture of employees working classified by gender, age, 
education level, position, worked experience, income and department, and 5) compare the 
people’s opinions towards organizational commitment classified by gender, age, education 
level, position, worked experience, income and department, the population of 107 the 
employees working in Tazala sub-district municipality ampher Muang Chiang Mai province. 
The data were collected by questionnaire as the instrument. The statistics employed for data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and pearson correlation 
coefficient. t-test and F- test. The summary of the study showed that;

1. The organizational culture of employees working in Tazala sub-district 
municipality ampher Muang Chiang Mai province showed that the operation was rated as 
the high level with the mean of 3.82.  
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2. The organizational commitment of employees working in Tazala sub-district 
municipality ampher Muang Chiang Mai province showed that the operation was rated as 
the high level with the mean of 3.87. 

3. The correlation coefficient organizational culture and organizational commitment 
of employees working in Tazala sub-district municipality ampher Muang Chiang Mai 
province was between 0.444 to 0.851 with the statistically significant level of 0.01.

4. The comparison of individual factors and the organizational culture of 
employees working in Tazala sub-district municipality ampher Muang Chiang Mai 
province between the gender indicated that not difference in opinion (P = 0.25) is 
statistically significant at 0.05. The age different (P = 0.04) had the different opinions with 
the statistically significance at 0.05. Moreover, the different education level (P = 0.40) had 
not different opinions with the statistically significant level at 0.05. As the different position 
(P = 0.02) had not different opinions with the statistical significance at 0.05. The worked 
experience (P = 0.86) which was not different had the statistically significant level of 0.05. 
Furthermore, the income (P = 0.03) had the different opinions with the statistical 
significance at 0.05. Finally, the different of department (P = 0) had the different opinions
with the statistically significant level of 0.05.

5. The comparison of individual factors and the organizational commitment of 
employees working in Tazala sub-district municipality ampher Muang Chiang Mai 
province between the gender indicated that not difference in opinion (P = 0.78) is 
statistically significant at 0.05. The different age (P = 0.16) had no statistically significance 
at 0.05. Moreover, the different education level (P = 0.25) had not different opinions with 
the statistically significant level at 0.05. As the different position (P = 0.04) had the 
different opinions with the statistical significance at 0.05. The worked experience 
(P = 0.92) which was not different had the statistically significant level of 0.05. 
Furthermore, the difference of income (P = 0.04) was different had the statistically 
significant difference at 0.05. Finally, the different of department (P = 0) had the different 
opinions with the statistically significant level of 0.05. 

Keywords : Organizational Culture, Organizational Commitment, Tazala                       
Sub-District Municipality

วัฒนธรรมองคกรเปรียบเสมือนสิ่งที่หลอมรวมองคกรใหเปนหนึ่งเดียว ทั้งเปนสิ่งที่มีคุณคา เนื่องดวย
วัฒนธรรมองคกรเปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหองคกรเกิดการพัฒนา มีอิทธิพลทําใหสมาชิกเกิดความเชื่อ ตระหนักใน
บทบาทหนาที่ของตนเองมากกวากฎระเบียบขอบังคับในองคกรทําใหสมาชิกรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งในองคกรอัน
ทําใหเกิดพฤติกรรมตามความคาดหวังทุกสิ่งทุกอยางที่เปนแนวทางในการทํางานภายในองคกร เปนความเขาใจ
รวมกันของสมาชิกในองคกร ซ่ึงเปนทั้งสวนที่มองเห็นโดยการรับรู โดยผานสัญลักษณและพิธีกรรม และสวนที่อยู
ภายในซ่ึงเปนคานิยม ความเชื่อพื้นฐานขององคกร (สุพานี สฤษฎวานิช, 2547: 64 อางใน วาที่รอยตรีคณิสร พรไกรเนตร 
: 2557) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในเชิงลึก พบวาวัฒนธรรมองคกรไดเชื่อมตอหนาที่และผลลัพธขององคกรหลายอยาง เชน
การปฏิบัตงิานของบุคคล ของกลุมและผลผลิตการวางแผนและใชแผนกลยุทธ การจัดหาและการคัดเลือกบุคลากร 
การกลอมเกลาทางสังคมและการพัฒนานวัตกรรม และเมื่อพิจารณาจากมุมมองนอกองคกร วัฒนธรรมองคกร
สัมพันธกับความสามารถในการแขงขัน การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอม รวมทั้งการบริหาร
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วัฒนธรรมองคกรใหมที่เกิดจากการรวบรวมองคกรหลายแหงเขาดวยกันบุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี
สามารถทํางานไดอยางมีความสุข มีความกระตือรือรนกอใหเกิดความคิดริเร่ิมและสรางสรรคสิ่งใหม ๆ มาพัฒนา
งานในองคกร ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กิจกรรมขององคการซ่ึงเปนเครื่องตัดสินการปฏิบัติ
ขององคการวามีประสิทธิผล ไดแก การไดมาซ่ึงทรัพยากรทีป่ระกอบดวยทรัพยากรหลักคือ คน เงิน และเคร่ืองจักร
การใชตัวปอนอยางมีประสิทธิภาพ การผลิตผลผลิตในรูปบริการหรือสินคา โดยกําหนดเปาหมายการทางานของ
องคการเก่ียวกับประเภท ปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาการไหลของผลผลิตที่เหมาะสม การปฏิบัติงานดานเทคนิค
และดานบริหารอยางมีเหตุผลโดยการเลือกใชหนทางที่ดีที่สุดเพื่อใหบรรลุเปาหมายการลงทุนในการสรางสมรรถนะใน
อนาคต (ภรณี กีรติบุตร, 2549 : 62 อางใน วาที่รอยตรีคณิสร พรไกรเนตร : 2557) ซึ่งมีการกําหนดเปาหมายอยาง
ชัดเจน โดยจะตองกระทําอยางตอเนื่อง ซ่ึงการจัดกิจกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดข้ึนจะเปนจริงไดก็ตอเม่ือมี
การกระทํากิจกรรมในแนวทางเดียวกันกับเปาหมายที่ตั้งไวตามลําดับความสําคัญ ในสภาพการณปจจุบันโลกมี
ลักษณะไรพรมแดน ซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทําใหเกิดระเบียบทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เปนสากลมากข้ึนประกอบกับประชาชนมีความรู มีการศึกษามากข้ึน ทําใหตองการมีสวนรวม 
และมีความคาดหวังจากรัฐบาลมากข้ึน องคกรภาคเอกชนมีบทบาทและมีการพัฒนามากข้ึนเร่ืองราวของการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาการดํารงชีวิต ความเปนอยูของประชาชาติตาง ๆ เปนที่รับรูอยางกวางขวางผานการสื่อสาร
โทรคมนาคมที่ทนัสมัย มีการพัฒนาเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยี สารสนเทศทําใหการทํางานตาง ๆ เปนไป
อยางสะดวกรวดเร็ว และถูกตอง ความสามารถขององคการที่จะสามารถบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไวแตสิ่งที่สําคัญที่
ควบคูกับประสิทธิผลคือความมีประสิทธิภาพ (ธงชัย สันติวงษ, 2550 : 67 อางใน วาที่รอยตรีคณิสร พรไกรเนตร : 
2557) จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ทําใหระบบราชการไมสามารถรองรับความตองการของประชาชนและ
สงัคมไทยไดอยางมีประสิทธิภาพไดอีกตอไป ประกอบกับโครงสรางของระบบราชการที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีสาย
การบังคับบัญชาที่เขมงวด มีการแบงงานตามลักษณะเฉพาะ มีกฎเกณฑและการควบคุมอยางละเอียดถ่ีถวนซ่ึงเอ้ือ
อํานาจใหเกิดความขัดแยงไดงายที่สุดทั้งในลักษณะขัดแยงภายในตนเอง ระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 
ระหวางเพื่อนรวมงาน ระหวางกลุมระหวางหนวยงาน ระหวางพนักงานและประชาชน สภาพเชนนี้ทําใหราชการถูก
เพงเล็งวาเปนระบบที่ลาชา ไมมปีระสิทธิภาพ ไมตอบสนอง และขัดขวางตอความเจริญของประเทศโดยรวม ดังนั้น 
ความสําเร็จของการพัฒนาประเทศจะข้ึนอยูกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ดวยเหตุนี้รัฐควรจะไดสงเสริมคุณภาพ
ชีวติการทํางานของพนักงาน ในสวนราชการตาง ๆ เพราะหากพนักงานมีคุณภาพการทํางานที่ดี นอกจากจะสงผล
ใหประเทศเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาประเทศแลว ยังเปนผลดีตอการดําเนินชีวิตของประชาชนโดยรวม ซ่ึงจะเปน
การเก้ือหนุนใหการพัฒนาประเทศบรรลุเปาหมายตามเจตจาํนงของรัฐบาลอีกดวย  

ความผูกพันตอองคกรเปนความรูสึกโดยรวมถึงความสัมพันธอยางเหนียวแนนของความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันของสมาชิกในการเขารวมกิจกรรมขององคกร และมีการแสดงออกถึงความเชื่อม่ันอยางแรงกลาในการ
ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกรมีความเลื่อมใสศรัทธาตอเปาหมายโดยรวมที่องคกรกําหนด (Porter, 
Strees, Mowday and Boulian, 1974; Strees, 1977 อางอิงใน รุจี อุศศิลปศักดิ์, 2546) เนื่องจากความผูกพัน
ตอองคกรเปนแรงผลักดันใหพนักงานปฏิบัติงานดีข้ึน เพราะเมื่อพนักงานเกิดความรูสึกวามีสวนรวมในการเปน
เจาขององคกรและความผูกพันตอองคกรเปนตัวเชื่อมระหวางความตองการของบุคคลใหเกิดความสอดคลองกับ
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เปาหมายขององคกรแลว พนักงานจะมีความผูกพันตองานเห็นวางานเปนหนทางที่ตนเองจะสามารถกอประโยชน
ใหแกองคกรและบรรลุถึงเปาหมายไดจึงตั้งใจทํางานอยางเต็มที่ (Buchanan, 1974 อางอิงใน รุจี อุศศิลปศักดิ์, 2546) 
ความผูกพันตอองคกรยังเปนตัวแปรสําคัญที่จะสามารถชวยใหองคกรประสบความสําเร็จในภาวะที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและชวยแกไขปญหาการตอตานการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้โดยเฉพาะองคกรที่มีเปาหมายหนาที่
เก่ียวกับการใหบริการ การขาดความผูกพันตอองคกรของพนักงานยอมนํามาซ่ึงการบริการที่ไมดี จะเห็นไดวา ความ
ผกูพันตอองคกรของพนักงาน สามารถทาํใหพนักงานยอมรับนโยบายเปาหมายและการบริหารที่เปลี่ยนแปลงไปยัง
สามารถลดการตอตานการเปลี่ยนแปลงที่มกัเกิดข้ึนและสงผลไปสูพฤติกรรมที่องคกรพึงประสงค การที่พนักงานจะ
เกิดความผูกพันตอองคกรไดนั้นจะตองอาศัยนโยบายและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสามารถสนองความ
ตองการและสรางความพึงพอใจของพนักงานได ผูบริหารจึงควรตระหนักถึงความสําคัญของความผูกพันตอองคกร 
และมักพบวาองคกรสามารถเพ่ิมพูนความผูกพันตอองคกรได คือการสงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงาน (เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล, 2530) 

ผูวิจัยสนใจศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมองคกรกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อจะนําผลการศึกษาไปวางแผนและปรับปรุง วัฒนธรรมองคกร ซ่ึงเปนการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย ที่ทรงประสิทธิภาพ ที่จะตองใหบุคลากรรับรู และทําความเขาใจถึงเปาหมาย วัตถุประสงค
และกระบวนการ ดังนั้น เพื่อใหบคุลากรของเทศบาลยึดถือและมุงม่ันในการปรับเปลี่ยน การปฏิบัติราชการในความ
รับผิดชอบของตน ใหสอดคลองกับวัฒนธรรมเทศบาลตําบลทาศาลา รวมท้ังใหผูบังคับบัญชาทุกคน ใหความสําคัญ
กับการดําเนินงานในเร่ืองนี้ ทําใหเกิดผลสัมฤทธ์ิมากยิ่งข้ึนตอไป อันอาจสงผลใหเกิดความผูกพันตอองคการ โดยมี
ความรูสึกของพนักงานเทศบาลที่มีตอองคการ ทัศนคติ คานิยม ตลอดจนพฤติกรรมอันแสดงถึงความ พยายาม
มุงม่ันของบุคคลที่จะปฏิบัติงานเพื่อองคการดวยความทุมเทและเต็มใจ มีความจงรักภักดีตอองคการและมีความ
มุงมั่นที่จะธํารงสถานะ ของการเปนสมาชิกขององคการไวอยางยั่งยืน 

 

1. เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม  

2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานกับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

5. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
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 การศึกษาวิจยัในคร้ังนี้ผูวิจัยไดนาํแนวคิดเร่ือง วัฒนธรรมองคกรของ Robbins. 2003 : 525 (อางในลัดดา 
ดวงรัตน : 2552) และแนวคิดความผูกพันตอองคของ บุชคานัน (Buchanan II, B. 1974 : 533, พอรตเตอร 
(Porter. 1974 : 604) สเตียร อาร เอ็ม (Steers, R.M. 1977 : 46) (อางในตรัยภัทร คําชนะ , 2554) มาเปนกรอบ
ความคิดที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 

 
 

 การวิจยัเร่ือง วัฒนธรรมองคกรกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ จํานวน 107 คน เคร่ืองมือที่ใชรวบรวม
ขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติทีใ่ชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เพียรสนั คา t-test และ คา F-Test 
 
 
 

 
 1. ดานการแสดงตน  
 2. ดานความตองการการมีสวนรวม  
 3. ดานความภักดีตอองคกร  
 4. ดานความเชื่อมั่น และยอมรับเปาหมาย
และคานยิมขององคกร  
 5. ดานความเต็มใจทีจ่ะทุมเทความ
พยายามเพื่อประโยชนขององคกร  
 6. ดานความภูมใิจในการเปนสวนหนึ่งของ
องคกร 

 1. ดานนวัตกรรม และความกลาเสี่ยง  
 2. ดานการมุงเนนรายละเอียด ในการปฏิบัตงิาน  
 3. ดานการมุงเนนผลสําเร็จในการดําเนินงาน  
 4. ดานการมุงเนนบุคลากร  
 5. ดานการมุงเนนการทํางานเปนทีม  
 6. ดานการเนนเชงิรุก  
 7. ดานการสรางความมั่นคง  

 1. เพศ 
 2. อายุ 
 3. ระดับการศึกษา 
 4. ตําแหนง 
 5. ประสบการณในการทํางาน 
 6. รายไดตอเดือน 
 7. สังกัดหนวยงาน 
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 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 61.7 และเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 38.3 สวน
ใหญมีอายุระหวาง 35-39 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 23.4 รองลงมามีอายุระหวาง 30-34 ป คิดเปนรอยละ 17.8          
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.5 รองลงมามีการศึกษาในระดับต่ํากวา ปวส. หรือ 
อนุปริญญา คิดเปนรอยละ 20.6 มีตําแหนงเปนพนักงานจางและอ่ืนๆ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 61.7 รองลงมามี
ตําแหนงเปนผูปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 16.8 ประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 
44.9 รองลงมามีประสบการณในการทํางานระหวาง 6-10 ป คิดเปนรอยละ 27.1 รายไดตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท 
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.3 รองลงมามีรายไดตอเดือนระหวาง 10,001-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 26.2 สังกัด
หนวยงานสํานักปลัด มากที่สุด คิดเปนรอยละ 29.9 รองลงมาสังกัดหนวยงานกองชาง คิดเปนรอยละ 24.3  
 วัฒนธรรมองคกรกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ขอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
 1. วัฒนธรรมองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม พบวา 
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 เม่ือพิจารณารายดานปรากฏผลดังนี้ ดานการมุงเนน
รายละเอียดในการปฏิบัตงิาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 3.92 รองลงมาคือ วัฒนธรรมองคกรดานการมุงเนนผลสําเร็จ
ในการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 วัฒนธรรมองคกรดานการมุงเนนบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 
วัฒนธรรมองคกรดานการเนนเชิงรุก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 วัฒนธรรมองคกรดานการสรางความม่ันคง มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.79 วัฒนธรรมองคกรดานนวัตกรรม และความกลาเสี่ยง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 และวัฒนธรรมองคกรดาน
การมุงเนนการทํางานเปนทีม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ 3.76 ตามลําดับ 
 2. ความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม 
พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 เม่ือพิจารณารายดานปรากฏผลดังนี้ ความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ดานความตองการการมีสวนรวม          
มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 3.97 รองลงมา คือ ความผูกพันตอองคกรดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามเพื่อ
ประโยชนขององคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 ความผูกพันตอองคกรดานความเชื่อมั่น และยอมรับเปาหมายและ
คานิยมขององคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 ความผูกพันตอองคกรดานความภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งขององคกร             
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 ความผูกพันตอองคกรดานความภักดีตอองคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 และความผูกพันตอ
องคกรดานการแสดงตน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ 3.78 ตามลําดับ 
 3. ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคาอยูระหวาง 0.444 ถึง 
0.851 ซึ่งหมายถึงมีความสัมพนัธกันในระดับปานกลางถึงระดับสูง 

4. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีดังนี้ เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคกรในภาพรวมที่ไมแตกตาง
กัน (P = 0.25) อายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคกรในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0.04) ระดับ
การศึกษาที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคกรในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.40) ตําแหนงที่
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แตกตางกันใหความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคกรในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.79) ประสบการณการทํางานที่
แตกตางกันใหความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคกรในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.86) รายไดตอเดือนที่แตกตาง
กันใหความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคกรในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0.03) สังกัดหนวยงานท่ีแตกตางกันให
ความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคกรในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

5. ปจจัยสวนบุคคลมีความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นความผูกพันตอองคกรในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน 
(P = 0.78) อายุทีแ่ตกตางกันใหความคิดเห็นความผูกพันตอองคกร ในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.16) ระดับ
การศึกษาที่แตกตางกันใหความคิดเห็นความผูกพันตอองคกรในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.25) ตําแหนงที่
แตกตางกันใหความคิดเห็นความผูกพันตอองคกรในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0.04) ประสบการณการทํางานที่
แตกตางกันใหความคิดเห็นความผูกพันตอองคกรในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.92) รายไดตอเดือนที่แตกตาง
กันใหความคิดเห็นความผูกพันตอองคกรในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0.04) สังกัดหนวยงานที่แตกตางกันให
ความคิดเห็นความผูกพันตอองคกรในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 การวิจยัเร่ืองวัฒนธรรมองคกรกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมของวัฒนธรรมองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของชิดชนก 
แตงออน (2557) ไดทําการศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางการรับรูวัฒนธรรมองคกรและความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานโรงพยาบาลวิภาวดกัีบการแสดงพฤติกรรมดานสมรรถนะหลัก ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมพนักงาน
โรงพยาบาลวิภาวดีมกีารรับรูวัฒนธรรมองคกรอยูในระดับมากทุกแบบ โดยรับรูวัฒนธรรมองคกรแบบราชการมาก
ที่สุด สําหรับความผูกพันตอองคกร พนักงานมีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมากทุกดาน โดยมีความผูกพันตอ
องคกรดานจิตใจมากที่สุด สวนพฤติกรรมดานสมรรถนะหลักอยูในระดับมากทุกดาน โดยมีสมรรถนะหลักดานจุด
ประกายความรูสกึเปนเจาของและจิตบริการมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบวา พนักงานที่มรีะดับการศึกษา รายได และ
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิานที่แตกตางกันมีการรับรูวัฒนธรรมองคกรแตกตางกัน พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา 
และระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน พนักงานที่มีเพศแตกตางกันและ
ระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกตางกัน มีการแสดงพฤติกรรมดานสมรรถนะหลักแตกตางกัน และการรับรูวัฒนธรรม
องคกรและความผูกพันตอองคกรกับการแสดงพฤติกรรมดานสมรรถนะหลักที่มีความสัมพันธกันในทางบวกที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยที่วัฒนธรรมองคกรทองถ่ินในบริบทของทองถ่ินวามีปจจัยที่เปนองคประกอบสําคัญ
ใดบาง ซึ่งปจจัยเหลานี้มีผลทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(อปท.) แตละทองที่มีวัฒนธรรมองคกรทองถ่ิน          
ที่แตกตางกัน ทําใหมีผลตอการกําหนดนโยบาย และทิศทางการบริหารพัฒนาองคกร โดยเฉพาะ อปท. เขตพื้นที่ 
ก่ึงเมืองก่ึงชนบทและ อปท. เขตพื้นที่ชนบท โดยมีสมมติฐานวา เปนสังคมบานนอกที่หางไกลความเปนเมืองสัก
หนอย ซ่ึงมีสภาพการบริหารจัดการที่แตกตางกันไป มีนักวิชาการตางประเทศ เชน Fred W Riggs เห็นวาสังคมไทย
เปนสังคมของระบบราชการ (Bureaucrat) John Embree เห็นวาสังคมไทยมีโครงสรางความสัมพันธระหวาง
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บคุคลแบบหลวม ๆ นอกจากนี้ยงัมีนักสังคมวิทยาการเมืองอีกหลายทานที่วิพากษสังคมการเมืองไทยไววาสังคมไทย
เปน สังคมแบบอุปถัมภคํ้าจุน หรือสังคมแบบผูนํา-ผูตาม (สรณะ เทพเนาว: ออนไลน) 

1. สภาพทางกายภาพของทองถ่ินแนนอนวา อปท.ที่มีสภาพแวดลอมที่ตางกัน ยอมมีผลตอการบริหารงานของ 
อปท. โดยตรง เชน อปท. เขตพื้นที่ภูเขา ยอมมีการบริหารงานที่แตกตางจาก อปท. พื้นที่ชายทะเล ฉะนั้น         
การวางแผนเพื่อการพัฒนา และ การใชจายงบประมาณเพ่ือการพัฒนายอมแตกตางกัน  

2. วัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินในแตละภูมิภาคของประเทศไทย จําแนกสวนตามลักษณะทางภูมิศาสตรและ
กลุมคนไดเปนสี่ภาค พอสรุปไดวา (1) คนในภาคอีสานจะมีวัฒนธรรมที่ร่ืนรมย สนุกสนาน (2) คนภาคใตจะมี
วัฒนธรรมที่แขงขันกันในความรูการศึกษา ฉะนั้น นักการเมืองภาคใตจึงมีลักษณะเฉพาะตัวที่เปนคนเด็ดเดี่ยว 
พูดจาชัดเจน มีอุดมการณ เพราะมีการศึกษาที่ดี (3) คนภาคเหนือจะมีวัฒนธรรมที่เอ้ือเฟอเผื่อแผโอบออมอารีมี
จิตใจดี (4) คนภาคกลางจะมีวัฒนธรรมที่รักในอํานาจนิยม ชอบการมีอํานาจ ชอบการเลนพรรคเลนพวกในระบบ
อุปถัมภ เชน หากมีตาํแหนงหนาที่ เปนกํานัน ผูใหญบาน หรือนักการเมืองในระดับตาง ๆ ก็จะแสดงอํานาจบารมีที่
ตนเองไดมาอยางไมเกรงขาม ในลักษณะที่เรียกวา “กราง” ฉะนั้นจึงเกิดเจาพอ ผูมีอิทธิพลทีม่ากกวาภาคอ่ืน ๆ 

3. ลักษณะของผูนําในทองถ่ินนั้น ๆ ในที่นีห้มายถึงผูนํา หรือ แกนนํา ที่มีบทบาทชี้นําการบริหารงานของ
ทองถ่ิน ผูเขียนขอจาํกัดไวเพียง 2 ตําแหนง คือ นายก อปท. และ ปลัด อปท. เทานั้น ทั้งนี้ยังไมรวมไปถึงบุคคลอ่ืน
ที่อยูใน อปท. ที่มีลักษณะเปนการ ซอนอํานาจ ไดแก เปนคูสมรส เปนสามีหรือภริยาโดยตรงหรือโดยปริยาย              
เปนญาติฯ หรืออ่ืนใดที่มีอิทธิพลฯ เพราะบุคคลทั้ง 2 ตําแหนงนี้อยูในสถานะท่ีสามารถชี้นํา อปท. ใหเดินไปสู
เปาหมายการพัฒนาทองถ่ินได ในบริบทนี้ผูเขียนจําแนกแนวทางการบริหารงานของ อปท. ตามผูนําดังกลาว เปน 3 แบบ
คือ (1) แบบที่มีนายก อปท. มีบทบาท บารมี อํานาจมากกวาปลัด อปท. (2) แบบที่ปลัด อปท. มีบทบาทในการ
ชี้นาํ นายก อปท. (3) แบบที่นายก อปท. และ ปลัด อปท. มีผลประโยชนตางตอบแทนซึ่งกันและกัน กลาวคือ ปลัด 
อปท. มีผลประโยชนทางดานตําแหนงหนาที่ในราชการ นายก อปท. มีผลประโยชนอ่ืนโดยเฉพาะการพัสดุจัดซ้ือจัด
จางฯ เปนตน มีขอสังเกตวา ใน อปท. ที่มีรูปแบบเปน เทศบาลนั้น นายก อปท. จะมีบทบาทมากกวา ปลัด อปท. 
ซึ่งมีลักษณะที่กลับกันกับ อบต. ซึ่งปลัด อปท. มีบทบาทในการชี้นําฯ มากกวานายก อปท. โดยเฉพาะใน อบต.           
ในพื้นที่ที่คอนขางเปนบานนอกอยูหางไกล ฉะนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวนายก อปท. หรือ ปลัด อปท. คร้ังใดก็
จะมีผลกระทบตอทิศทางหรือแนวทางการบริหารงานของ อปท. ไปดวย 

4. ผูกํากับดูแลตามกฎหมายจัดตั้ง ในที่นี้ไดแก นายอําเภอในฐานะผูกํากับดูแล อบต. และ ผูวาราชการ
จังหวัดในฐานะผูกํากับดูแลเทศบาล ซึ่งยังมิไดรวมไปถึง ทองถ่ินอําเภอ ทองถ่ินจังหวัด หรือ ผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการพนักงานทองถ่ินจังหวัด (ผูทรงคุณวุฒิใน ก.จังหวัดฯ) เพราะในทางปฏิบัติบุคคลเหลานี้มีผลตอทิศ
ทางการบริหารงานของ อปท. มากนอยแตกตางกันไปตามแตละจังหวัด 

5. นักการเมืองระดับชาติ แนนอนวาในระบบสังคมการเมืองไทยนั้นนักการเมืองระดับชาติยอมหวัง 
“คะแนนเสียง” จากการเมืองในระดับทองถ่ิน ฉะนั้น นักการเมืองระดับชาติจึงเขามามีบทบาทตอ อปท. ในลักษณะ
ของผูอุปถัมภคํ้าจุน เพื่อหวังผลทางดานคะแนนเสียงจากประชาชนในพื้นที่เขต อปท. นั้น ๆ เม่ือใดก็ตามที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตัว สส. หรือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเปน “นักการเมืองระดับชาติ” ก็จะมีผลตอแนวทางในการ
พัฒนาพื้นที่ของ อปท. ทันที อาทิ มีการพัฒนาหรือแนวทางการบริหารงานที่เปนไปตามการชี้นําของนักการเมือง
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ระดับชาติ เพราะมีการใชงบประมาณเปนเคร่ืองมือหลอกลอจูงใจทองถ่ินใหปฏิบัติตาม ไมวาจะโดยวิถีทางใด ๆ           
ในรูปแบบที่ใชเสนสายบารมี ฉะนั้น หากมีการลงคะแนนประชามติหรืออ่ืนใดในระดับประเทศ ประชาชนใน อปท. 
เหลานี้ก็จะไดรับการชี้นําจากบรรดานักการเมืองระดับชาติดังกลาว ซึ่งมีผลตอการชี้เปนชี้ตายของประเทศได เชน 
การลงคะแนนประชามติรับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เปนตน 

6. องคกรภาคประชาสังคม ในสังคมทองถ่ินทุกแหงนอกจากมีองคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชนแลว ยังมี
องคกรอีกองคกรหนึ่งที่สําคัญคือ “องคกรภาคสังคม” หรือ “ภาคประชาสังคม” ที่มีสวนในการชี้นําการบริหารการ
พัฒนาทองถ่ินในพื้นที่ ไมวาจะเปนกลุมเครือขายตาง ๆ อาทิ กลุมรักษน้ําชี กลุมรักษถ่ิน กลุมรักษปา ฯลฯ รวมไปถึง
บุคคลที่มีบารมีเปนที่นับหนาถือตาของคนในชุมชนนั้น ๆ อาทิ อดีตครูเกษียณ หมอผี หมอไสยศาสตร พระภิกษุ        
ดะโตะ ฯลฯ ซึ่งเปนที่แนนอนวาบุคคลเหลานี้ยอมมีบารมีหรืออิทธิพลในการชี้นําการบริหารพัฒนาตอนายก อปท. ได 

7. กฎหมายที่เปนรูปธรรม (Law Enforcement) ในที่นี้หมายถึงกฎหมายทั้งหลายของฝายปกครอง 
นอกเหนือจากประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายแพงและพาณิชย เปนกฎหมายที่เปนการจัดระเบียบสังคมอ่ืน ๆ            
ที่มีผลบังคับใชไดในเชิงรูปธรรม เพื่อการลงโทษบุคคลที่ฝาฝน โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐทั้งหลาย ไมวาจะเปน
กฎหมายปองกันและปราบปรามการทุจริต (ปปช.) กฎหมายตรวจเงินแผนดิน (คตง. หรือ สตง.) เปนตน             
ซึง่วัฒนธรรมองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งสามารถอภิปรายผลตาม
ประเด็น วัฒนธรรมองคกรรายขอ ดังนี้ 

1. ดานนวัตกรรม และความกลาเสี่ยง ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.76 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเทศบาลตําบลทาศาลามีการมุงเนนใหบุคลากรนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพื่อใหเกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการใชงานมากข้ึน มีการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรกลาคิด กลาทํา เพื่อใหเกิดแนวทางการ
ทาํงานหรือสิ่งใหมๆ มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใหบุคลากรสรางนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีการ
สรางความตระหนักดานการบริหารจัดการความเสี่ยงใหพนักงานที่มีตอการปฏิบัติงานหรือเปาหมายในองคกร มีการ
ยกยอง และการใหรางวัลแกพนักงานที่มีสวนในการพัฒนานวัตกรรมอีกดวย 

2. ดานการมุงเนนรายละเอียด ในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
เทากับ 3.92 ทั้งนี้อาจเนื่องมากพนักงานมรการใหบริการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ โดยยึดหลักความเสมอ
ภาคเทาเทียมกันใหบริการกอนหลังตามลําดับ มีความมุงมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงานจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ แมจะตอง
ทํานอกเวลางาน โดยไมคํานึงถึงคาตอบแทน มีการใหความสําคัญกับการกําหนดกลยุทธและเปาหมายในการ
ปฏิบัติงานอยางชัดเจนเพื่อวัดผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้มีการใหความสําคัญกับการกําหนดข้ันตอนการทํางาน 
และกําหนดตัวชี้วัดโดยคํานึงถึงคุณภาพงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 และเทศบาลตําบลทาศาลามีความตระหนักถึง
การประเมินประสทิธิภาพการปฏิบัตงิานตามข้ันตอนอยางสม่ําเสมอ 

3. ดานการมุงเนนผลสําเร็จในการดําเนินงาน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 
3.89 เนื่องจากผูบริหารเทศบาลตําบลทาศาลาอาจมุงเนนในการจัดกระบวนการทํางานที่ดีเพื่อทําใหงานที่
รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมาย รวมทั้งเทศบาลตําบลทาศาลามุงเนนในการควบคุมการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพเพื่อใหไดผลตามเกณฑมาตรฐาน และมีการกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายโดยเนน
ความสําเร็จในการทํางานรวมกัน มากไปกวานั้นเทศบาลตําบลทาศาลามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการหรือ
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กิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศน และใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมของระบบสารสนเทศและขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายดวย 

4. ดานการมุงเนนบุคลากร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.86 อาจเปน
เพราะวาผูบริหารเทศบาลตําบลทาศาลามีการปฏิบัติตนเปนกันเองกับพนักงานอยางสม่ําเสมอ และใหความสําคัญ
กับพนักงานในองคกรโดยหม่ันดูแลและเอาใจใสพนักงานเปนอยางดี โดยมีการสนับสนุนการเขาสูความกาวหนาใน
การปฏิบัติงาน กับหนวยงานทานมีการมุงเนนใหพนักงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจใน
การดําเนินงานขององคกร นอกจากนี้เทศบาลตําบลทาศาลามีบรรยากาศการทํางานที่เปนกันเอง รวมมือกัน
ปฏิบัตงิานจนสําเร็จบรรลุตามเปาหมายของเทศบาลดวย 

5. ดานการมุงเนนการทํางานเปนทีม ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.76 อาจ
เปนเพราะวาเทศบาลตําบลทาศาลาใหความสําคัญกับการประชุม ปรึกษาหารือเพื่อนําไปสูการแกไขปญหารวมกัน 
นอกจากนี้เทศบาลตําบลทาศาลามุงเนนในการมอบหมายงานใหรับผิดชอบเปนกลุมงานเพ่ือรวมปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ และเทศบาลตําบลทาศาลามุงเนนในการกําหนดคุณลักษณะของบุคลากรใหมีความหลาก หลาย เพื่อ
ประโยชนตอการทํางานเปนทีม มากไปกวานั้นพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในหนวยงานของทานมีความรักและ
สามัคคีกันเพื่อองคกร และเทศบาลตําบลทาศาลามีการสนับสนุนใหบุคลากรในองคกรสามารถทํางานแทนกันได ทั้ง
สายงานเดียวกันและขามสายงานดวย 

6. ดานการเนนเชิงรุก ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.83 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลามีการคิดคนวิธีการทํางานที่สะดวกตอการทํางานและเปนประโยชนตอ
ประชาชนที่มารับบริการ เทศบาลตําบลทาศาลามีการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรเกิดการรวมมือกันในการทํางาน
กับหนวยงานภายนอกหรือชุมชนมากข้ึน นอกจากนี้เทศบาลตําบลทาศาลามีการกําหนดนโยบายใหพนักงานเรียนรู
และทําสิ่งใหมๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน กับหนวยงานทานใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธการ
ดําเนินงานใหทันกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้เทศบาลตําบลทาศาลามีการสงเสริม 
สนับสนุน ใหมกีารพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานโดยกําหนดเกณฑการประเมินใหเพิ่มระดับอยางตอเนื่อง  

7. ดานการสรางความม่ันคง ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.79 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากเทศบาลตําบลทาศาลามีการสนับสนุนทรัพยากรเชน วัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการทํางานอยางเหมาะสมและ
พียงพอ หรือสวัสดิการตางๆ ที่เอ้ือตอการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลทาศาลามีการจัดระบบการปฏิบัติ
และกําหนดระเบียบกฎเกณฑการปฏิบัตงิานเปนแบบแผนที่ชัดเจน และเทศบาลตําบลทาศาลาใหความสําคัญกับการ
สรางความเขาใจอันดีในแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อความผูกพันตอองคกรของบุคลากร นอกจากนี้เทศบาลตําบลทา
ศาลามีการกําหนดตําแหนงหนาที่การงานใหบุคลากรมีความกาวหนาและสรางความพอใจ นอกจากนี้เทศบาลตําบล
ทาศาลามีการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรในองคกรเพื่อใหเกิดความรูสึกวาตนเองมีคุณคาตอหนวยงาน 

สวนความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม 
พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของธัญญารัตน สัพโส 
(2558) ไดทําการศึกษาเร่ือง ความสัมพันธของคุณภาพชีวิตการทํางาน และความผูกพันตอองคการของพนักงาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวาความผูกพันตอองคการ 
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ของพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอพรรณานิคม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ
การศึกษาของมัสลิน ผลจิตต (2558) ไดทําการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธของวัฒนธรรมกับความผูกพันองคการ ของ
เทศบาลในอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวาความผูกพันตอองคการของเทศบาลในอําเภอทาใหม
จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวม มีความผูกพันอยูในระดับมากเชนเดียวกัน และ Human centered Productivity เปน
แนวคิดที่มเีปาหมายใหคนทุมเทศักยภาพและจิตใจในการทํางานเพื่อสรางสรรคองคกร(สุรีพันธุ เสนานุช: ออนไลน) 
ซึง่เปนที่มาของนวัตกรรม โดย Dr. Choi Dong – Kyu ประธานเจาหนาที่บริหารศูนยเพิ่มผลิตภาพแหงสาธารณรัฐ
เกาหลี เปนผูเชี่ยวชาญที่เร่ิมศึกษาองคกรที่ประสบความสําเร็จในการสรางนวัตกรรมในประเทศเกาหลี โดยเชื่อวา
คนเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนวงจรนวัตกรรม เพราะโลกในอนาคตกําลังเผชิญกับความทาทายเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 
เชน การเพิ่มข้ึนของประชากร การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ความไมมเีสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจของโลก เปนตน ความทาทายเหลานี้ทําใหโลกตองการ
ผลิตภาพ เพราะโลกมีทรัพยากรอยูอยางจํากัด ดังนั้นคําวา ผลิตภาพในแนวคิดของ Dr. Choi Dong – Kyu จงึไมได
มองแคเพียงระดับองคกร แตจะตองคํานึงถึงในระดับประเทศ และระดับโลกดวย เพื่อสรางความยั่งยืนใหแกคนรุน
ตอไปในอนาคต แตจะทําอยางไรที่จะทําใหคนบรรลุถึงจุดที่จะดึงเอาศักยภาพออกมาใชอยางเต็มที่โดยคนทุกคนมี
ทัศนคติ มีความคิด มีความสามารถที่สงผลตอการทํางาน จึงทําใหคนบางคนสามารถสรางนวัตกรรมชั้นเยี่ยมได 
จากความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่มอียู ในขณะท่ีบางคนไมสามารถทําได หรือบางคนมีความสามารถแตไมอยาก
ทํา ทั้งที่อยูในองคกรเดียวกัน ซ่ึงในแนวคิดของ Human centered Productivity มีความเชื่อในทฤษฎีของ 
Maslow ที่วาองคกรตองบมเพาะคนใหอยูในระดับสูงสุดของความตองการ นั่นคือการเปนผูที่มีความสามารถสูง คน
กลุมนัน้จะทุมเทใหกับองคกรอยางเต็มที่ ซึ่งการบมเพาะความตองการนี้ มีปจจัยสําคัญก็คือการสรางความผูกพันให
เกิดข้ึนกับคนในองคกร ในรายงาน Gallup’s 2013 “State of the Global Workplace” ซ่ึงไดทําการสํารวจ
ความรูสึกผูกพันตอองคกรของพนักงานทั่วโลกจาก 140 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย กับพนักงานกวา 150,000 
ราย ผลปรากฏวามีพนักงานเพียง 13% เทานั้นที่รูสึกรักและผูกพันตอองคกร อีก 63% บอกวาไมผูกพันกับองคกร 
และมีถึง 24% ที่แสดงออกอยางชัดเจนวาพนักงานไมรูสึกรักองคกรที่ทํางานอยูเลย ดวยเหตุผลวาพวกเขาไมมี
ความสุขในการทํางาน และมีทัศนคติที่ไมดีกับองคกร และยังเผยแพรความคิดแงลบใหกับพนักงานคนอ่ืนๆในที่
ทํางานอีกดวย นอกจากนี้ Dr. Choi Dong – Kyu จึงไดทําการศึกษาองคกรตางๆ และไดสรุป 5 ปจจัยหลักที่ชวย
บมเพาะใหพนักงานเกิดความคิดสรางสรรค และนําไปสูการสรางนวัตกรรม ซ่ึงเปนที่มาของแนวคิด Human 
centered Productivity ซึ่งก็คือปจจัยในการสรางความผูกพันที่ตอบสนองความตองการตามทฤษฎีของ Maslow 
นั่นเอง ปจจัยที่หนึ่ง คือความม่ันคงในการทํางานและการไดรับคาจางเพิ่ม ซ่ึงทําใหคนเลือกที่จะอยูกับองคกรที่มี
ชื่อเสียงและความม่ันคงเปนอันดับแรก ปจจัยที่สอง คือการจัดสรรประโยชนอยางเปนธรรม ดวย ระบบการ
ประเมินผลและขอตกลงในการจัดสรรคาตอบแทน ซ่ึงทําใหคนที่ทุมเทไดรับผลประโยชน สวนคนที่ไมมผีลงานเปนที่
ประจักษ หรือทํางานแบบเชาชาม เย็นชามก็ไมควรไดรับ ระบบการประเมินผลและการพิจารณานั้นตองมีโปรงใส 
และสรางการยอมรับทั่วทั้งองคกร เพราะสงผลตอขวัญและกําลังใจโดยตรง ปจจัยที่สาม คือความสัมพันธและความ
เชื่อมั่นระหวางผูบริหารและพนักงาน ปจจัยขอนี้มีความสําคัญมาก ความเชื่อมั่น ศรัทธาในผูบริหารจะทําให
พนักงานทุมเท เสียสละใหการทํางาน บทบาทของผูบริหารคือผูที่กําหนดทิศทางที่ชัดเจน และเปนลมใตปกที่จะ
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นําพาคนในองคกรไปสูเปาหมาย ปจจัยทั้ง 3 ประการขางตน เปนพื้นฐานที่ทําใหคนมีความรูสึกที่ดี มีความม่ันใจตอ
การทํางานในองคกร ตอบสนองความตองการพื้นฐานในทฤษฎี 3 ข้ันแรกของ Maslow คือ ความตองการทาง
รางกาย ความตองการความปลอดภัย และความตองการทางสังคม ปจจัยที่ 4 คือการใหอิสระทางความคิดและการ
ตัดสินใจ ซ่ึงจะทําใหพนักงานเกิดความภาคภูมิใจและรูสึกเปนเจาของที่จะมาพรอมกับความรับผิดชอบ อยากเห็น
ผลสําเร็จ ตอบสนองความตองการข้ันที่ 4 ของ Maslow คือความตองการมีเกียรติยศชื่อเสียง และปจจัยสุดทาย 
คือความคิดริเร่ิมสรางสรรค โดยการตอยอดจากปจจัยที่ 4 ตอบสนองตอความตองการที่จะเปนผูมีความสามารถสูง 
ซึ่งเปนความตองการระดับสูงสุด ดังนั้นผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมในองคกรใหเอ้ือตอความคิดสรางสรรค 
ไมใชแคเร่ืองทางกายภาพ แตตองเปนการสรางความรูสึกอยากเรียนรู กลาคิด กลาทําในสิ่งใหมๆ กิจกรรม
ขอเสนอแนะที่หลายองคกรทําอยูก็เปนแนวทางเบื้องตนที่ดี และจะดียิ่งข้ึนถาความคิดดีๆ ของพนักงานไดรับการ
นําไปปฏิบัตจิริง ทําใหพนักงานมีความภาคภูมใิจและอยากที่จะสรางสรรคเพื่อองคกรมากยิ่งข้ึน เมื่อพูดถึงการสราง
นวัตกรรม หลายคนมักคิดไปถึงเทคโนโลยีใหมๆ เปนลําดับแรก ซึ่งอาจหลงลืมไปวาเทคโนโลยีทั้งหลายนั้นมีคนเปน
ผูคิดคนข้ึนมา ฉะนั้นการทําใหคนมีความสามารถในการสรางสรรคนั้นจึงเปนโจทยที่ตองตีใหแตกสําหรับผูบริหาร
องคกร และผูบริหารประเทศ นอกจากนี้ความเชื่อในศักยภาพของคน ซ่ึงตองมาพรอมกับการเคารพในความเปน
มนษุยทีเ่ทาเทียมกันดวย การสรางสรรคจึงจะบังเกิดข้ึน ดังนั้นแนวทางของ Human centered Productivity ให
ความสําคัญที่คนในการสรางความเปลี่ยนแปลง โดยทําใหคนทุมเทศักยภาพและจิตใจ ทํางานดวยความรูสึกอยาก
ทาํและเต็มใจที่จะทํา จนถึงข้ันเปนความปรารถนาที่จะทํา เชนเดียวกับนักสรางนวัตกรรมระดับตํานานทุกคนในโลกนี้ 
ซึง่สามารถอภิปรายผลตามประเด็น วัฒนธรรมองคกรรายขอ ดังนี้ 

1. ดานการแสดงตน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.78 ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลาสามารถปรับตัวใหเขากับเพื่อนรวมงานไดเปนอยางดี และแกขอกลาวหา
ใหกับเทศบาลตําบลทาศาลา ทันทีหากมีผูอ่ืนกลาวหาหรือกลาวใหเสียหายแกเทศบาลตําบลทาศาลา นอกจากนี้ยัง
เห็นดวยกับเปาหมายของเทศบาลตําบลทาศาลา และของตนเองเปนแนวทางเดียวกัน และเห็นดวยกับอุดมการณ
ของเทศบาลตําบลทาศาลาและของตนเองเปนแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้พนักงานเทศบาลตําบลทาศาลาปฏิเสธที่
จะลาออกหรือเปลี่ยนงาน ไมวาจะไดรับตําแหนง คาตอบแทน และสวัสดิการที่เพิ่มมากขึน้จากหนวยงานอ่ืน  

2. ดานความตองการการมีสวนรวม ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 อาจ
เนื่องมาจากพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลามีความต้ังใจทํางานอยางดีที่สุดเพื่อประโยชนและสรางชื่อเสียงใหกับ
เทศบาลตําบลทาศาลา และมีการทุมเทความสามารถอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงานเพื่อใหเทศบาลตําบลทาศาลาบรรลุ
เปาหมายท่ีวางไว มากไปกวานั้นพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลามีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 
ถึงแมวาจะเปนงานที่นอกเหนือความรับผิดชอบ และมีความยินดีที่จะใชเวลาสวนตัวทํางานใหเทศบาลตําบลทาศาลา 
แมวาจะไมไดรับผลตอบแทน นอกจากนี้มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงาน การไดรับประโยชนจากผล 
การปฏิบัตงิานนั้น ตลอดจนมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงานนั้นของเทศบาลตําบลทาศาลา  

3. ดานความภักดีตอองคกร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.82 ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลามักพูดถึงคุณงามความดีของเทศบาลตําบลทาศาลา ใหผูอ่ืนฟงเสมอ และ
ตัดสินใจถูกตองและรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดทํางานกับเทศบาลตําบลทาศาลานี้ เพราะเชื่อวาองคกรจะนําทาน
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ไปสูความสาํเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว มากไปกวานี้พนักงานเทศบาลตําบลทาศาลาจะปฏิบัติงานกับเทศบาลตําบล
ทาศาลานี้ตอไป กับทานมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปทํางานอ่ืนที่ไดรับแมวาเทศบาลตําบลทาศาลา จะไมมีตําแหนงบรรจุ 
หรือคาตอบแทนสูงกวา แตทานยังคงเลือกที่จะทํางานในเทศบาลตําบลทาศาลานี้ตอไป และจะทํางานในเทศบาล
ตําบลทาศาลา นี้ตอไป เพราะทานเชื่อม่ันวาทานจะมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนา  

4. ดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.88 อาจเนื่องมาจากพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลายอมรับและยินดีปฏิบัติตามนโยบาย 
วิสยัทัศน พันธกิจ คานิยม และเปาหมายของเทศบาลตําบลทาศาลา และรูสึกวาเปาหมายและแนวทางการบริหาร
ของเทศบาลตําบลทาศาลา สรางแรงบันดาลใจในการทํางานใหแกทานไดเปนอยางดี โดยที่พนักงานเทศบาลตําบล
ทาศาลารูสึกวานโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และเปาหมายของเทศบาลตําบลทาศาลา สามารถนําไปไป
ปฏิบัติใหบรรลุไดจริง กับทานมักเชิญชวนเพื่อนหรือบุคคลภายนอกที่รูจักใหมาทํางานรวมกันที่เทศบาลตําบลทา
ศาลาแหงนี้ นอกจากนี้พนักงานเทศบาลตําบลทาศาลารูสึกภาคภูมิใจและมีความสุขที่ปฏิบัติงานไดบรรลุตาม
เปาหมายของเทศบาลตําบลทาศาลา 

5. ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามเพื่อประโยชนขององคกร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.94 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลามีความเชื่อวาหากเกิดความ
เสียหายหรือปญหาข้ึนในเทศบาลตําบลทาศาลา ทานยินดีที่จะชวยแกปญหาและรวมรับผิดชอบอยางสุด
ความสามารถ พนักงานเทศบาลตําบลทาศาลาเต็มใจที่จะทํางานลวงเวลาแมจะไมไดรับคาตอบแทนหากงานนั้นยัง
ไมเสร็จ พนักงานเทศบาลตําบลทาศาลาทุมเทความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณในการทํางานอยาง
เต็มที ่ไมยอทอ แมวาจะมีปญหาอุปสรรค ขอจํากัด หรือคาตอบแทนท่ีไดรับจะนอยก็ตาม พนักงานเทศบาลตําบล
ทาศาลาเต็มใจที่จะทุมเทและอุทิศตนเองในการปรับปรุงพัฒนางาน และนําความรูใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน 
เพื่อความกาวหนาของเทศบาลตําบลทาศาลา และพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลาทุมเทความพยายามที่จะทํางาน
ใหดีที่สุดแมวารางวัลหรือผลตอบแทนจะไดนอยหรือไมไดเลยก็ตาม  

6. ดานความภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งขององคกร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
เทากับ 3.87 อาจเนื่องมาจากพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลารูสึกภูมิใจเมื่อมีคนกลาวยกยองชมเชยเทศบาลตําบล
ทาศาลาของทาน และภูมิใจที่จะบอกใครๆ วาทานเปนบุคลากรของเทศบาลตําบลทาศาลา กับทานมีความ
ภาคภูมใิจเสมอที่เปนสวนหนึ่งของเทศบาลตําบลทาศาลา ไดรับการยกยอง ชมเชย หรือรางวัลตางๆ จากหนวยงาน
ที่เหนือข้ึนและหนวยงานภายนอก นอจากนี้ยังไมรูสึกลังเลใจที่จะทําหนาที่ในฐานะเปนตัวแทนของเทศบาลตําบล
ทาศาลาเพ่ือเขารวมกิจกรรมสาธารณะประโยชน และยังม่ันใจวาจะทํางานในเทศบาลตําบลทาศาลา นี้ตลอดไป
จนกวาจะเกษียณอายุราชการ โดยไมโอนยาย หรือลาออก มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
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 1. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรมีการใหรางวัลแกพนักงานที่มีสวนในการ
พัฒนานวัตกรรม เพื่อสงเสริมการพฒันางานและสรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน 

2. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรมีการตระหนักถึงการประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิานของพนักงานตามข้ันตอนอยางสม่ําเสมอ เพื่อนําผลการประเมินประกอบการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมของ
ระบบสารสนเทศและขอมูลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย  

4. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรมีการสรางบรรยากาศการทํางานที่เปนกันเอง 
เพื่อสรางความรวมมือกันปฏิบัตงิานจนสําเร็จบรรลุตามเปาหมาย  

5. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม สนับสนุนใหบุคลากรในองคกรสามารถทํางาน
แทนกันได เพื่อสนับสนุนการเรียนรูในงานอ่ืนของพนักงานรวมทั้งการบริการประชาขนที่รวดเร็ว 

6. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรสงเสริม สนับสนุน กําหนดเกณฑการประเมิน
ใหเพิ่มระดับอยางตอเนื่อง เพื่อใหมกีารพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 

7. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรมีการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรใน
องคกรเพื่อใหเกิดความรูสึกวาตนเองมีคุณคาตอหนวยงาน  

8. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรมีการพิจารณาตําแหนง คาตอบแทน และ
สวัสดิการที่มปีระสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้จากหนวยงานอ่ืน เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและพนักงานมี
ความผูกพันตอองคกร 

9. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวม
ในการกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงาน การไดรับประโยชนจากผลการปฏิบัติงานนั้น ตลอดจนมีสวนรวมในการ
ประเมินผลการดําเนินงานนั้นๆ เพื่อสรางวัฒนธรรมและความผูกพันตอการทํางานและเทศบาล  

10. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรมีการสรางความเชื่อม่ันใหกับพนักงานใน
โอกาสที่จะประสบความสําเร็จและกาวหนาในการทํางาน ทั้งนี้เพื่อสรางวัฒนธรรมและความผูกพันตอการทํางาน
และเทศบาล 

11. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรมีการสรางและสนับสนุนใหพนักงานมี
ความรูสกึภาคภูมใิจและมีความสุขที่ปฏิบัตงิาน เพื่อการทํางานบรรลุตามเปาหมายของเทศบาล  

12. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรมีการปลูกฝงหรือสรางจิตสํานึกใหพนักงาน
ทุมเทความพยายามที่จะทํางานใหดีที่สุดแมวารางวัลหรือผลตอบแทนจะไดนอยหรือไมไดเลยก็ตาม  

13. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรมีการสรางแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน 
เพื่อใหพนักงานมีความสุขจากการทํางานเพิ่มมากข้ึนและทํางานจนกวาจะเกษียณอายุราชการ และไมโอนยาย หรือลาออก 
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1. ควรทําการศึกษาวัฒนธรรมองคกรกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหมในเชิงคุณภาพ เพื่อใหสามารถทราบขอมูลในเชิงลึก และนํามาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในคร้ังนี้ 

2. ควรทําการศึกษาเก่ียวกับความยั่งยืนของวัฒนธรรมองคกรกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมในเชิงคุณภาพ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

3. ควรทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการสรางวัฒนธรรมองคกรกับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
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การวิจัยเร่ือง กระบวนการยุติธรรมทางเลือกสูวิธีการลงโทษผูกระทําผิดโดยไมตองคุมขัง มีวัตถุประสงคเพื่อ 

1. เพื่อศึกษาแนวทางความเปนไปไดในการนํามาตรการอ่ืนที่นอกเหนือจากโทษจําคุกมาใชกับกระบวนการยุติธรรม
ไทยโดยสํารวจแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับการลงโทษดวยมาตรการอ่ืนที่มิใชโทษคุมขังของตางประเทศ 2. เพ่ือศึกษา
วิธีการหรือรูปแบบการลงโทษดวยการใชมาตรการลงโทษอ่ืนตอผูกระทําผิดแทนมาตรการเดิมที่มีอยูโดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมของบริบทสังคมไทยและ 3. เพ่ือศึกษาทัศนคติของผูมีสวนเก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรม 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประชากร กลุมที่1 ประชาชนในพื้นที่ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จํานวน 99,301 คน กลุมตัวอยาง โดยใชตารางของเครจซ่ีและมอรแกน จํานวน 384 คน ประชากร กลุมที่ 2 
เจาหนาที่เก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม ไดแก ศาล อัยการ ตํารวจ และราชฑัณฑ ในอําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 281 คน กลุมตัวอยาง โดยใชตารางของเครจซ่ีและมอรแกน จํานวน 162 คน รวมทั้งสิ้น
จํานวน 546 คน สถิติทีใ่ช รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t - test และ F - test 

ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นที่มีตอกระบวนการยุติธรรมทางเลือกสูวิธีการลงโทษผูกระทําผิดโดย
ไมตองคุมขัง รวมทุกดาน โดยรวมอยูในระดับมาก (X =4.12 , S.D=0.62) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงตามมาก
ไปหานอยตามลําดับไดดังนี้ ดานกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (X =4.08, S.D=0.82) ดานกระบวนการยุติธรรม
ชุมชน (X =4.13, S.D=0.97) และดานกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท (X =4.08 , S.D=0.70) ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมที่มีตอการพัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขัง
ใกลพนโทษ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดาน เพศ (sig .884) และสถานภาพสมรส (sig .912) โดยภาพรวมไม
แตกตางกัน ดานอายุ พบวา โดยภาพรวมแตกตางกัน (sig .033)  
 

 : / /  
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Abstract
Research participate of ‘Custom-justice process in choices to punish offenders 

without jailtime’ has an objective in study of 1.to study the possibility in bringing other 
rules in use without the jailtime penalty into Thai’s justice process by exploring ideas and 
theories that are related to other ways use to punish that are not jailtime in other countries.
2.to study other ways or forms to punish offender instead of the traditional way ,by also 
considering the context in Thai’s society properly and 3.to study perceptions in participants 
who have been involved in justice process.The population used in this study included :
Group 1 , citizens in Pak Phanang District, Nakhon Sri Thammarat, with a total number of 
99,301 samples, by using Krejcie & Morgan’s table, with a total number 384 people, Group 
2, officials who has been involved in justice process such as, judges, attorney, police 
officers and Department of Corrections within Pak Phanang District, Nakhon Sri 
Thammarat, with a total number of 281 samples, by using Krejcie & Morgan’s table, with 
162 people in total. Put the total number up to 546 people.

Converting the meaning of the data to percentage, mean, standard deviation, 
t - test and F – test.

The result of the research found that, the opinions toward custom-justice process in 
choices to punish offenders without jailtime, is mostly positive overall (x=4.12 , S.D=0.62)
When analyzed individually, sort from positive to negative, will result with, custom-justice 
process in choices to punish offenders without jailtime (x=4.08, S.D=0.82) being the most 
positive, followed by community’s justice process (x=4.013, S.D=0.97) and solidarity’s
justice process (x=4.08, S.D=0.70) respectively.

Result by analyzing personal factors shows the connection with the participation 
which influences the development of near-acquittal convicts. Differentiate by personal 
factors by gender (sig .884) and marriage (sig .912) overall are not different, however they 
are differences in age (sig .033)

Keyword (s) : Custom-justice process, Community’s justice process, Solidarity’s justice process
 

 

 ปญหาผูตองขังลนเรือนจําหรือปญหาความแออัดยัดเยียดของผูตองขังในเรือนจํา เปนปญหาของการ
บริหารราชทัณฑไทยมาโดยตลอด จากสถิติผูตองขังในเรือนจําในรอบ 40 ปที่ผานมา แสดงใหเห็นการเพิ่มข้ึนของ
ผูตองขังตอเนื่องมาโดยตลอด สภาพความแออัดยัดเยียดของผูตองขังในเรือนจําหรือที่เรียกวาสภาวะของผูตองขัง
ลนเรือนจํานั้น ไมเพียงแตจะสงผลตอสภาพความเปนอยูของผูตองขังในทางลบเทานั้นแตยังสงผลตอการบริหาร
จัดการเรือนจําอีกดวย เพราะทําใหการจัดการสวัสดิการ การอบรม และการดูแลผูตองขังในดานตาง ๆ ทําไดดวย
ความยากลําบาก สภาพความแออัดทําใหผูตองขังมีชีวิตความเปนอยูอยางแออัด ผูตองขังจํานวนมากตองวางงาน
เนื่องจากไมมสีถานที่เพียงพอและไมมงีานเพียงพอที่จะจายใหผูตองขัง ทําใหผูตองขังอยูวางๆ คิดฟุงซานและหันไป
มพีฤติกรรมละเมิดกฎระเบียบของเรือนจําที่สําคัญปญหาความแออัดยัดเยียด ของผูตองขังเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอ
การอบรมแกไขปญหาผูตองขังใหกลับคืนสูสังคมโดยไมกลับไปกระทําผิดไดอีก เพราะการจัดโปรแกรมการแกไข 
พัฒนาผูตองขังจะกระทําไดดวยความยากลําบากเนื่องจากสถานที่จํากัดและเจาหนาที่เรือนจําจะใชเวลาหมดไปกับ
การดูแลกิจวัตรประจําวันของผูตองขัง ปญหาของสภาพดังกลาวนี้ไดเพิ่มทวีข้ึนเม่ืออัตรากําลังของเจาหนาที่เรือนจํา
ไมไดสัดสวนกับผูตองขังจํานวนผูตองขังเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง แตจํานวนเจาหนาที่ยังคงเดิม ทําใหอัตราสวน
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เจาหนาที่ตอผูตองขังของประเทศไทยหางไกลจากมาตรฐานมาก ในขณะที่ประเทศอ่ืน ๆ จะมีอัตราสวนเจาหนาที่
ตอผูตองขังประมาณ 1 ตอ 3 ถึง 1 ตอ 6 และมาตราฐานสหประชาชาติคือ 1 ตอ 5 ประเทศไทยมีอัตราสวน
เจาหนาที่ตอผูตองขัง 1 ตอ 28 คือมีเจาหนาที่ 11,000 คน แตผูตองขัง 325,129 คน ที่สําคัญในการปฏิบัติงาน
ภายในแดนเรือนจําจริง ๆ จะมีเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่นอยลงไปอีกเพราะเจาหนาที่อีกสวนตองปฏิบัติหนาที่
ภายนอกแดน หรืองานบริหารบนที่ทําการในขณะที่ในแดนหนึ่งๆ อาจมีผูตองขังถึง 1,000 คนแตมีเจาหนาที่ดูแล
เพียง 12 คน ทําใหการดูแลไมทัว่ถึง และไมสามารถทีจ่ะควบคุมรักษาวินยัผูตองขังไดอยางมีประสิทธิภาพและกลับ
ตกเปนเบี้ยลางผูตองขังซ่ึงไดรับการคุมครองเร่ืองสิทธิมนุษยชนมากข้ึนโดยอาศัยการรองเรียนประเด็นเร่ือง สิทธิ
มนุษยชนเปนเคร่ืองมือในการตอสูกับเจาหนาที่ ปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในเรือนจําขณะนี้จึงเปนผลมาจากความ
แออัดยัดเยียดของผูตองขังในเรือนจําหรือสภาวะนักโทษลนคุกเปนสําคัญ 

กระบวนการยุตธิรรมทางเลือก(alternatives to justice) หมายถึง กระบวนการหรือ มาตรการ ใด ๆ ที่ใช
สาํหรับแสวงหาความยุตธิรรมที่มีรูปแบบการปฏิบัตนิอกเหนือจาก กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ซึ่งหากมองใน
บริบทของคดีอาญาแลวกระบวนการยุติธรรม ทางเลือกในคดีอาญาจึงมิใชวิธิการฟองรองคดีตอศาลเพื่อนําตัว
ผูกระทําผิดมาลงโทษตาม ระบบการดําเนินคดีอาญาอยางเปนทางการทั่วไปเพียงอยางเดียวแตอาจจะทําให
ผูเสียหาย ผูกระทําผิดและชุมชนไดเขามามีสวนรวมกําหนดโทษ หรือหามาตรการที่เหมาะสมอ่ืน ๆ มาเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดข้ึน เพ่ือสรางความยุติธรรมตามทัศนคติของผูเสียหาย ผูกระทําความผิดและชุมชน โดยกระบวนการ
หรือมาตรการใด ๆ เหลานั้นจะตองสามารถนํามาใหพนักงาน เจาหนาที่ตลอดจนคูความและผูเก่ียวของทุกฝายได
เลือกใชปฏิบัติกลาวคือจะมีกระบวนการ หลักที่ใชสําหรับคดีโดยทั่วไป แตหากคดีใดเขาหลักเกณฑตามที่กฎหมาย
กําหนดก็สามารถ นําเอากระบวนการหรือมาตรการ อ่ืน ๆ ที่เหมาะสมมาใชในการแสวงหาความยุติธรรมนั้น 
กระบวนการยุติธรรมชุมชน เปนรูปแบบกระบวนการยุติธรรมที่ไมเปนทางการอยางหนึ่ง โดยที่กระบวนการยุติธรรม
ชุมชนมีการขยายความรับผิดชอบไปยังประชาชนและชุมชนเพื่อสรางการปองกัน ควบคุม ลดปญหา และเยียวยา
ความเสียหายที่เกิดข้ึนจากอาชญากรรมลักษณะมาตรการของแตละชุมชนที่เปนองคประกอบจากขนบธรรมเนียม 
ประเพณีปฏิบัติ ความเชื่อ ศรัทธาที่สอดคลองกับแตละชุมชน กระบวนการยุติธรรมชุมชนยังเปนการเขามา
รับผิดชอบและเขามามีสวนรวมของสมาชิกชุมชนจะนาไปสูการมีกิจกรรมรวมกันของชุมชนเพื่อเปนการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนอีกดวย ถือไดวาเปนยุทธศาสตรเชิงปฏิบัติการโดยมีเปาหมายเพื่อสรางความเขมแข็งของคนใน
ชุมชนเพ่ืออานวยความยุตธิรรมชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  

ดวยเหตุขางตนผูวิจัยเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาแนวทางความเปนไปไดในการนํามาตรการอ่ืนที่
นอกเหนือจากโทษจําคุกมาใชกับกระบวนการยุติธรรมไทย โดยใชกระบวนการยุติธรรมทางเลือกโดยเนนระบบ
ยุติธรรมชุมชน และระบบยุติธรรมสมานฉันท เพื่อนําไปสูการพัฒนาการของระบบกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
สามารถขับเคลื่อนไปสูความรวมมือในการบริหารจัดการงานยุติธรรม ตอไป 
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1. เพื่อศึกษาแนวทางความเปนไปไดในการนํามาตรการอ่ืนทีน่อกเหนือจากโทษจําคุกมาใชกับกระบวนการ
ยุติธรรมไทยโดยสํารวจแนวคิดทฤษฎีทีเ่ก่ียวกับการลงโทษดวยมาตรการอ่ืนที่มใิชโทษคุมขังของตางประเทศ 

2. เพื่อศึกษาวิธีการหรือรูปแบบการลงโทษดวยการใชมาตรการลงโทษอ่ืนตอผูกระทําผิดแทนมาตรการ
เดิมที่มอียูโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของบริบทสงัคมไทย 

3. เพื่อศึกษาทศันคติของผูมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม 
 

 
จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือกสูวิธีการลงโทษ

ผูกระทําผิดโดยไมตองคุมขัง ทําใหผูศึกษามแีนวคิด และประเด็นดานตัวของผูตองขังโดย มีรายละเอียดดังนี้ 
         

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. เพศ  
 2. อายุ  
 3. ระดับการศึกษา  

กระบวนการยุติธรรมทางเลือกสู 
วิธกีารลงโทษผูกระทาํผิดโดยไมตองคุมขัง 

 

 

 
- มาตรการการปองกันและควบคุมอาชญากรรม 
- มาตรการการจัดการความขัดแยงเชิงสมานฉันท 
- มาตรการการเยียวยาและเสริมพลัง 
- มาตรการการรับรูผูกระทําผิดกลับคืนสูชุมชน 
  ดานกระบวนการยุติธรรมทางเลือก  
- มาตรการไกลเกล่ียขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียในช้ันศาล 
- มาตรการปลอยตัวช่ัวคราวโดยใชการสงเคราะหหลักประกันตัว
แกผูตองขังยากไร 
- มาตรการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดแทนการลงโทษจําคุก 
- มาตรการการบังคับโทษโดยการใชบานกึ่งวิถีแทนการจําคุกใน
เรือนจํา 
  ดานกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท  
- มาตรการการไกลเกล่ียผูเสียหาย-ผูกระทําผิด 
- มาตรการการประชุมกลุมครอบครัว 
- มาตรการรูปแบบการพิจารณาแบบลอมวง 
- มาตรการรูปแบบคณะกรรมการบูรณาการชุมชน 
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การวิจัยเร่ือง กระบวนการยุติธรรมทางเลือกสูวิธีการลงโทษผูกระทําผิดโดยไมตองคุมขัง มีวัตถุประสงคเพื่อ 
1. เพื่อศึกษาแนวทางความเปนไปไดในการนํามาตรการอ่ืนที่นอกเหนือจากโทษจําคุกมาใชกับกระบวนการยุติธรรม
ไทยโดยสํารวจแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับการลงโทษดวยมาตรการอ่ืนที่มิใชโทษคุมขังของตางประเทศ 2. เพ่ือศึกษา
วิธีการหรือรูปแบบการลงโทษดวยการใชมาตรการลงโทษอ่ืนตอผูกระทําผิดแทนมาตรการเดิมที่มีอยูโดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมของบริบทสังคมไทยและ 3. เพ่ือศึกษาทัศนคติของผูมีสวนเก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรม 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประชากร กลุมที่1 ประชาชนในพื้นที่ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จํานวน 99,301 คน กลุมตัวอยาง โดยใชตารางของเครจซ่ีและมอรแกน จํานวน 384 คน ประชากร กลุมที่ 2 
เจาหนาที่เก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม ไดแก ศาล อัยการ ตํารวจ และราชฑัณฑ ในอําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 281 คน กลุมตัวอยาง โดยใชตารางของเครจซ่ีและมอรแกน จํานวน 162 คน รวมทั้งสิ้น
จํานวน 546 คน สถิติทีใ่ช รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t - test และ F – test 

 
 

 

 1. จากขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม เมื่อทําการจําแนกตามขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล 
สามารถอธิบายเปนรายดานไดดงันี้ 
 ดานเพศ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 280 คน คิดเปนรอยละ 51.30 รองลงมาเปน
เพศหญิง จํานวน 266 คน คิดเปนรอยละ 48.70 ดานอายุ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมอีายุ ต่ํากวา 25ป จํานวน 
161 คน คิดเปนรอยละ 26.30 รองลงมา อายุ 26-40 ป จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 46.10 อายุ 41 ปข้ึนไป 
จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 16.60ดานการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 
จํานวน 314 คน คิดเปนรอยละ 51.30 รองลงมามีปริญญาตรี จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 32.20 และสูงกวา
ปริญญาตรี จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 5.70  

2. ผลการวิเคราะห ระดับความคิดเห็นที่มีตอกระบวนการยุติธรรมทางเลือกสูวิธีการลงโทษผูกระทําผิด
โดยไมตองคุมขัง พบวา ระดับความคิดเห็นที่มีตอกระบวนการยุติธรรมทางเลือกสูวิธีการลงโทษผูกระทําผิดโดยไม
ตองคุมขัง รวมทุกดาน โดยรวมอยูในระดับมาก ( =4.12 , S.D=0.62) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงตามมากไป
หานอยตามลําดับไดดังนี้ ดานกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ( =4.08, S.D=0.82) ดานกระบวนการยุติธรรมชุมชน  
( =4.13, S.D=0.97) และดานกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท ( =4.08 , S.D=0.70) ตามลําดับ 

3. ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับความคิดเห็นที่มีตอกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกสูวิธีการลงโทษผูกระทําผิดโดยไมตองคุมขัง จําแนกตามตัวแปร เพศ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาดานดานกระบวนการยุติธรรมชุมชน (sig=.015) มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 
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4. ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของปจจัยสวนบุคคลกับความคิดเห็นที่มีตอกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกสูวิธีการลงโทษผูกระทําผิดโดยไมตองคุมขัง ดานอายุ พบวา ผลการวิเคราะห ความแปรปรวนของความ
คิดเห็นที่มีตอกระบวนการยุติธรรมทางเลือกสูวิธีการลงโทษผูกระทําผิดโดยไมตองคุมขัง จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล ดานอายุ พบวา โดยภาพรวมแตกตางกัน (sig .033) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานกระบวนการ
ยุติธรรมสมานฉันทมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (sig .003) ดานการศึกษา พบวา ผล
การวิเคราะหความแปรปรวนของการมีสวนรวมของความคิดเห็นที่มีตอกระบวนการยุติธรรมทางเลือกสูวิธีการ
ลงโทษผูกระทําผิดโดยไมตองคุมขัง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานการศึกษา พบวา โดยภาพรวมไมมีความ
แตกตางกัน (sig .912) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกสูวิธกีารลงโทษผูกระทําผิดโดยไมตองคุมขังทกุดานไมแตกตางกัน 
 

 

จากการวิจัยเร่ือง กระบวนการยุติธรรมทางเลือกสูวิธีการลงโทษผูกระทําผิดโดยไมตองคุมขัง สามารถ
อภิปรายผลไดดังนี้ 

1. ระดับความคิดเห็นที่มีตอกระบวนการยุติธรรมทางเลือกสูวิธีการลงโทษผูกระทําผิดโดยไมตอง คุมขัง 
พบวา ระดับความคิดเห็นที่มีตอกระบวนการยุติธรรมทางเลือกสูวิธกีารลงโทษผูกระทําผิดโดยไมตองคุมขัง รวมทุกดาน 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( =4.12 , S.D=0.62) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงตามมากไปหานอยตามลําดับได
ดังนี้ ดานกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ( =4.08, S.D=0.82) ดานกระบวนการยุติธรรมชุมชน ( =4.13, 
S.D=0.97) และดานกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท( =4.08 , S.D=0.70) ตามลําดับทั้งนี้เพราะการปองกัน
ควบคุมอาชญากรรม จัดการความขัดแยง การลดและเยียวยาความเสียหาย หรือความรุนแรงที่เกิดจาก
อาชญากรรมหรือการกระทําผิด การเสริมพลังและการรับ ผูกระทําผิดกลับคืนสูชุมชนเปนสิ่งที่ทุกคนเห็น
ความสําคัญถึงกระบวนการความยุติธรรมเปนเสมือนหลักประกันที่จะทําใหมนุษยอยูในสังคมไดอยางสงบสุข 
สอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับการมุงตอการแกไขฟนฟูของแอนเซล (Marc Ancel) วาการคุมครองสังคมจากอาชญา
กร จําตองมีการกระทําที่นอกเหนือไปจากการทําใหผูกระทําความผิดรูสึกสํานึกในความผิด อีกความคิดหนึ่งเสนอวา 
การลดพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายของอาชญากรเปนสิ่งที่พึงปรารถนา และอาจทําไดโดยใหการศึกษาเสยีใหม ประการ
สดุทายความคิดในทางมนุษยธรรมกอใหเกิดแนวความคิดในการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดอยางมีมนุษยธรรมและ
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุทธิพล ทวีชัย (2555) การศึกษาเร่ือง “กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในคดีอาญา” 
ไดสรุปวา กระบวนการยุติธรรมสมานฉันทเปนแนวคิดที่สามารถนามายุติ ความขัดแยง ระงับขอพิพาท ใชวิธีการ
ไกลเกลี่ยประนีประนอม พรอมทั้งสามารถใหคูพิพาทเกิดความ พึงพอใจ พรอมใหอภัยและยอมรับผิดโดยมี
กระบวนการของการมีสวนรวมของชุมชน รวมปองกันและเยียวยา เพื่อนําไปสูการสงเสริม การเขาถึงความเปน
ธรรมเพื่อใหเกิดความปกติสุขในชุมชน  
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2. ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับความคิดเห็นที่มีตอกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกสูวิธีการลงโทษผูกระทําผิดโดยไมตองคุมขัง จําแนกตามตัวแปร เพศ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้
เพราะทุกคนลวนแตเปนสมาชิกของสังคมที่อยูในรัฐเดียวกันภายใตกฎหมายขอบังคับเสมอภาคกัน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ กรมคุมประพฤติ (2551) ศึกษาเร่ือง “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท” พบวา กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนการเปลี่ยนแนวคิดและวิธีคิดจากเดิมที่เห็นวาอาชญากรรมเปนการกระทําที่เปนปรปกษ
ตอรัฐ รัฐตองเขามาดําเนินการในขณะที่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมองวาอาชญากรรมเปนการกระทํา
ตอตานหรือเปนปรปกษระหวางบุคคล จึงสรุปไดวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมุงแกปญหาความขัดแยง 
โดยใหผูกระทําผิดรับผิดชอบการกระทําของตนเองโดยใหการชวยเหลือหรือบรรเทาผูเสียหาย ซึ่งมีเปาหมายสุดทาย
ที่วาปญหาความขัดแยงไดยุติลงแลวรวมทั้งยังสามารถใชหลักการบูรณาการระหวางชุมชนและคูกรณีในการปรับ
พฤติกรรมใหเปนผูเคารพกฎหมาย และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ภูริชญา กันทะเนตร (2552) ศึกษาเร่ือง 
“กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท” ไดกลาววา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมุงเนนการฟนฟูความสัมพนัธ
ของมนุษยที่สูญเสียไป และใหความสําคัญกับความรูสึกของผูที่ไดรับความเสียหายและผูกระทําผิด สามารถทําให
ผูกระทําผิดแสดง ความรับผิดชอบตอการกระทําผิดได โดยการชดใช เยียวยา ความเสียหาย โดยตองมีคนกลางท่ี
ไดรับการฝกฝนที่มีความรูความเขาใจ ตระหนักรูและมีทักษะที่เก่ียวของเพื่อดําเนินการตามข้ันตอนและหลักการ
ของกระบวนการยุตธิรรมเชิงสมานฉันท  

3. ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของปจจัยสวนบุคคลกับความคิดเห็นที่มีตอกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกสูวิธีการลงโทษผูกระทําผิดโดยไมตองคุมขัง ดานอายุ พบวา ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของความ
คิดเห็นที่มีตอกระบวนการยุติธรรมทางเลือกสูวิธีการลงโทษผูกระทําผิดโดยไมตองคุมขัง จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล ดานอายุ พบวา โดยภาพรวมแตกตางกัน (sig .033) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานกระบวนการ
ยุติธรรมสมานฉันทมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (sig .003) ทั้งนี้เพราะ การรับรู ความ
เขาใจตอหลักการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ของคนแตละชวงอายุไมเทากันและการเผยแพรความรและ
แนวทางการประนอมขอพิพาทใหสังคมและประชาชนท่ัวไปตลอดจนผูทีป่ฏิบตัิหนาทีใ่นกระบวนการยุติธรรมทั้งปวง
ไมทั่วถึง สอดคลองกับงานวิจัยของ พีรพันธุ สังเรือง (2549) ศึกษาเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนตอการ
ดําเนินนโยบายโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลแมริม อําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม” ผลการศึกษาพบวาปจจัยภายในของตัวบุคคลและเศรษฐกิจ ไดแก อาชีพ ระดับการศึกษา และ รายได
ของประชาชน มีความสัมพนัธตอการเขาไปมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินโครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด เนื่องจากวาประชาชนที่มรีะดับการศึกษาและรายไดที่ตอนนั้นไมมเีวลาในการเขามามีสวนรวมเพราะตอง
ใชเวลาไปประกอบอาชีพเพื่อหารายไดมากกวาการเขามามีสวนรวมในโครงการเหลานี้  

4. ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของปจจัยสวนบุคคลกับความคิดเห็นที่มีตอกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกสูวิธีการลงโทษผูกระทําผิดโดยไมตองคุมขัง ดานการศึกษา พบวา ผลการวิเคราะห ความแปรปรวนของ
การมีสวนรวมของความคิดเห็นที่มีตอกระบวนการยุติธรรมทางเลือกสูวิธีการลงโทษผูกระทําผิดโดยไมตองคุมขัง 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานการศึกษา พบวา โดยภาพรวมและรายดานไมมีความแตกตางกัน (sig .912) ทั้งนี้
เพราะกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเปนการสรางความเปนธรรมทางสังคมที่เปดโอกาสใหทุกคนในสังคมเขาไปมี
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สวนรวมกับกระบวนการยุติธรรมหลักโดยเทาเทียมกัน เพื่อมุงสูผลลัพทรวมกันคือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินและความสงบสุขของสังคม สอดคลองกับงานวิจัยของ ภูริชญา กันทะเนตร (2552) ศึกษาเร่ือง 
“กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท” ไดกลาววา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมุงเนนการฟนฟูความสัมพนัธ
ของมนุษยที่สูญเสียไป และใหความสําคัญกับความรูสึกของผูที่ไดรับความเสียหายและผูกระทําผิด สามารถทําให
ผูกระทําผิดแสดงความรับผิดชอบตอการกระทําผิดได โดยการชดใช เยียวยา ความเสียหาย โดยตองมีคนกลางที่
ไดรับการฝกฝนที่มีความรูความเขาใจ ตระหนักรูและมีทักษะที่เก่ียวของเพื่อดําเนินการตามข้ันตอนและหลักการ
ของกระบวนการยุตธิรรมเชิงสมานฉันท  

 
 

จากการวิจัยพบวา กระบวนการยุติธรรมทางเลือกสูวิธีการลงโทษผูกระทําผิดโดยไมตองคุมขังมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. รัฐตองกําหนดเปนนโยบายในการเผยแพรความรและแนวทางการประนอมขอพิพาทใหสังคม และ
ประชาชนทั่วไปตลอดจนผูที่ปฏิบัติหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมทั้งปวงไดรูและคอยๆปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
เก่ียวกับเร่ืองดังกลาว อีกทั้งตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการนํากระบวนการประนอม ขอพิพาทมาใชใหมี
ประสิทธิภาพตอไป 

2. หนวยงานที่เหมาะสมในการรับผิดชอบหนาที่ในสวนของการปฏิบัติ คือ กรมคุมประพฤติเพราะเปน
หนวยงานที่มีความเหมาะสมมากที่สุดที่จะทําหนาที่ดังกลาวนี้สําหรับหนวยงานที่เปนสมองหรือวางระบบนั้น เพื่อ
ความเหมาะสมเห็นวาสํานักระงับขอพิพาทพิพาทของสํานักงานศาลซ่ึงดูแลเร่ืองการ ประนอมขอพิพาทมาเปน
เวลานาน และวางระบบประนอมขอพิพาททางอาญาตลอดจนดําเนินการนํามาใชในศาลตางๆ เพื่อนํารองการใช
กระบวนการประนอมขอพิพาททางอาญามาใชในกระบวนการยุติธรรม ควรจะไดดําเนินการตอ 

 
 

 จากการวิเคราะหขอมูล ทําใหผูวิจัยสามารถกําหนดแนวทางเพ่ือเปนขอเสนอแนะแกหนวยงานที่เก่ียวของ
และหนวยงานอ่ืนที่มีลกัษณะการดําเนินการอยางเดียวกัน ดังนี้ 

1. ควรศึกษาวิจยัในกลุมบคุคลที่เขามามีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมทางเลือกสูวิธกีารลงโทษผูกระทํา
ผดิโดยไมตองคุมขัง ในภาพรวมระดับจังหวัด ภาคหรือประเทศ 
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THE POLITICAL UNDERSTANDING OF PEOPLE TO LOCAL ELECTION IN 
TAZALA MUNICIPALITY AMPHER MUANG CHIANG MAI PROVINCE

    เจษฎา  คําราพิศ 
สาขาวชิา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

   รองศาสตราจารย ดร.สบืพงศ  สุขสม 
     ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
 

การวิจัยเร่ืองความเขาใจทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับทัศนคติทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง
ทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 2) เพื่อศึกษาระดับคานิยมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 3) เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรม 
ทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และ            
4) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติ คานิยม วัฒนธรรม ทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของ
เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประชากรในพื้นที่ของเทศบาล
ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5,480 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตร
กําหนดขนาดตัวอยาง ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 373 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คา t-test และคา F-Test  

1. ทัศนคติของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98  

2. คานิยมของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54  

3. วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23  

4. เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอทัศนคติของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบล          
ทาศาลา ไมแตกตางกัน (P = 0.15) อายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอทัศนคติของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ิน
ของเทศบาลตําบลทาศาลา แตกตางกัน (P = 0) สถานภาพการสมรสที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอทัศนคติของ
ประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา แตกตางกัน (P = 0) ระดับการศึกษาที่แตกตางกันให
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ความคิดเห็นตอทัศนคติของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา แตกตางกัน (P = 0) รายได
ตอเดือนที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอทัศนคติของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา 
แตกตางกัน (P = 0) ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในหมูบานหรือชุมชนที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอทัศนคติของประชาชน
ในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา ไมแตกตางกัน (P = 0.97) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  

5 เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอคานิยมของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบล        
ทาศาลา ไมแตกตางกัน (P = 0.41) อายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอคานิยมของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ิน
ของเทศบาลตําบลทาศาลา แตกตางกัน (P = 0) สถานภาพการสมรสที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอคานิยมของ
ประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา แตกตางกัน (P = 0) ระดับการศึกษาที่แตกตางกันให
ความคิดเห็นตอคานิยมของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา แตกตางกัน (P = 0) รายได
ตอเดือนที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอคานิยมของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา 
แตกตางกัน (P = 0) ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในหมูบานหรือชุมชนที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอคานิยมของประชาชน
ในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา ไมแตกตางกัน (P = 0.17) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

6. เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของ
เทศบาลตําบลทาศาลา ไมแตกตางกัน (P = 0.25) อายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอวัฒนธรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา ไมแตกตางกัน (P = 0.23) สถานภาพการสมรสที่แตกตาง
กัน ใหความคิดเห็นตอวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา 
แตกตางกัน (P = 0.01) ระดับการศึกษาที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในการ
เลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา แตกตางกัน (P = 0) รายไดตอเดือนที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอ
วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา แตกตางกัน (P = 0) 
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบานหรือชุมชนที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนใน
การเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา แตกตางกัน (P = 0.02) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

:

 
Abstract

The study was conducted with four objectives; 1) to examine the level of the 
attitudes of people to local election in Tazala municipality ampher Muang Chiang Mai 
province, 2) to examine the level of the values of people to local election in Tazala 
municipality ampher Muang Chiang Mai province, 3) to examine the level of the cultures of 
people to local election in Tazala municipality ampher Muang Chiang Mai province, and 
4) compare the people’s opinions towards attitudes, values and cultures commitment 
classified by gender, age, marriage status, education level, income and living in village, the 
population of 5,480 the employees working in Tazala sub-district municipality ampher 
Muang Chiang Mai province. The samples were 373 people and random sampling by 
purposive sampling . The data were collected by questionnaire as the instrument. The 
statistics employed for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, 
t- test and F- test. The result of the study showed that; 
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1. The level of the attitudes of people to local election in Tazala municipality 
ampher Muang Chiang Mai province showed that the operation was rated as the high level 
with the mean of 3.98.  

2. The level of the values of people to local election in Tazala municipality ampher 
Muang Chiang Mai province showed that the operation was rated as the high level with the 
mean of 3.54. 

3. The level of the cultures of people to local election in Tazala municipality 
ampher Muang Chiang Mai province showed that the operation was rated as the medium 
level with the mean of 3.23. 

4. The comparison of individual factors and the attitudes of people to local election 
in Tazala municipality ampher Muang Chiang Mai province between the gender indicated 
that not difference in opinion (P = 0.15) is statistically significant at 0.05. The age different 
(P = 0) had the different opinions with the statistically significance at 0.05. marriage status 
different (P = 0) had the different opinions with the statistically significance at 0.05. 
Moreover, the different education level (P = 0) had the different opinions with the 
statistically significance at 0.05. Furthermore, the different income (P = 0) had different 
opinions with the statistical significance at 0.05. Finally, the living in village (P = 0.97) 
which was not different had the statistically significant level of 0.05. 

5. The comparison of individual factors and the values of people to local election 
in Tazala municipality ampher Muang Chiang Mai province between the gender indicated 
that not difference in opinion (P = 0.41) is statistically significant at 0.05. The age different 
(P = 0) had the different opinions with the statistically significance at 0.05. Marriage status 
different (P = 0) had the different opinions with the statistically significance at 0.05. 
Moreover, the different education level (P = 0) had the different opinions with the 
statistically significance at 0.05. Furthermore, the different income (P = 0) had different 
opinions with the statistical significance at 0.05. Finally, the living in village (P = 0.17) 
which was not different had the statistically significant level of 0.05.

6. The comparison of individual factors and the cultures of people to local election 
in Tazala municipality ampher Muang Chiang Mai province between the gender indicated 
that not difference in opinion (P = 0.25) is statistically significant at 0.05. The age different 
(P = 0.23) had not the different opinions with the statistically significance at 0.05. Marriage 
status different (P = 0.01) had the different opinions with the statistically significance at 
0.05. Moreover, the different education level (P = 0) had the different opinions with the 
statistically significance at 0.05. Furthermore, the different income (P = 0) had different 
opinions with the statistical significance at 0.05. Finally, the living in village (P = 0.02) 
which was different had the statistically significant level of 0.05.

Keywords : Political Understanding, Local Election, Tazala Municipality 

ประเทศไทยเราจากอดีตที่ผานมา คนไทยเรามีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟามากกวาแบบมีสวนรวม 
จึงทําใหเกิดผลคือการเมืองไทยถูกครอบงําดวยขาราชการและทหารติดตอกันมา แตจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในชวงหลังป 2500 เปนตนมา ทําใหเกิดคนกลุมใหมในสังคมไทย ซ่ึงคนกลุมใหมนี้เปนผูไดรับการศึกษาในแบบ
ตะวันตก เปนกลุมคนที่เติบโตมากับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีความม่ันใจในตัวเองและติดตอกับชาติที่เปน
ประชาธิปไตยมาก ทั้งอิทธิพลจากสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลนที่ทําใหเขาเหลาไดรับรูรับทราบถึงความเปนไปใน
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โลกกวาง ทําใหพวกเขาตองการเขามามีสวนรวมในทางการเมืองมากข้ึน กอปรกับการเปลี่ยนของชุมชนชนบทไทยไดมี
การเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก อาชีพชาวนาถูกแปรสภาพไปเปนผูรับจางทํานาหรือเปนผูประกอบการรายยอยที่ทํานา
ผานโทรศัพทมือถือ วัฒนธรรมทางการเมืองของชนบทไดเปลี่ยนแปลงไปตามการขยายตัวของเมืองใหญ การ
ติดตอสื่อสาร การเขามาทํางานในเมืองของคนจากชนบทและกลับไปรับใชสังคมบานเกิด ทําใหวัฒนธรรมทางการเมือง
ในชนบทเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น มีการสํานึกในการปกครองทองถ่ินที่เชื่อวาไมมีใครรูปญหาของทองถ่ินดีกวาคน
ทองถ่ินเอง มีการรณรงคจังหวัดจัดการตนเองกันอยางแพรหลายไปทั่วประเทศ โดยการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
เปนรูปแบบการปกครองที่ไทยรับมาจากประเทศตะวันตก แมวาการปกครองแบบนี้จะเปนที่นิยมกันทั่วไปในนานา
อารยประเทศ และไดรับการยอมรับจากสังคมไทยอยางกวางขวาง แตการปกครองระบอบดังกลาวก็ยังไมสามารถ
ประสานเขากับวิถีชีวิตคนไทยไดอยางสนิทแนบแนน อาจกลาวไดวาคนไทยสวนใหญยังไมมีจิตวิญญาณประชาธิปไตย
หรือมีวิถีชีวติแบบประชาธิปไตยอยางแทจริง ทั้งนี้เปนเพราะมีเงื่อนไขสําคัญที่เก่ียวของหลายประการ อันเปนอุปสรรค
สาํคัญตอการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย ปจจัยสําคัญประการหนึ่ง คือ เร่ืองวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยแบบเดิม 
ที่ตกอยูภายใตอิทธิพลของระบบอุปถัมภมายาวนาน ทําใหวัฒนธรรมทางการเมืองไทยคอนไปทางอํานาจนิยมและ
ประเพณีนิยม ซึ่งลักษณะพฤติกรรมและวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยเชนนี้ มีเนื้อหาสาระแตกตางอยางสิ้นเชิงกับ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในโลกตะวันตกหากศึกษาประวัติศาสตรการกําเนิดระบอบประชาธิปไตยใน
โลกตะวันตกพบวา ระบอบประชาธิปไตยในยุโรปยุคกรีกโบราณ เกิดจากเหตุผลของการตั้งคําถามเร่ืองการแสวงหา
รูปแบบการปกครองที่ดีกวาของบรรดานักปราชญทางการเมือง แตระบอบประชาธิปไตยในยุโรปยุคสมัยใหมเปน
ผลผลิตของการตอสูเรียกรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงคานิยมทางการเมืองของ
ประชาชนกลุมตางๆ โดยสรุปแลว การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศตางๆในยุโรปมีปจจัยที่เก่ียวของจํานวน
มาก ทั้งที่เปนปจจัยดานแนวคิด อุดมการณ ปรัชญาการเมือง ปรัชญาดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
รวมถึงปจจัยภายนอกประเทศที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมระหวางประเทศ 
ดังนั้น การหยิบฉวยเอาระบอบประชาธิปไตยของยุโรปมาใชในเมืองไทย โดยปราศจากการพัฒนาความรูความเขาใจ 
ระบบคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนเพื่อใหสอดคลองกับวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย 
นับเปนเหตุผลสําคัญมากประการหนึ่งที่ทําใหประชาธิปไตยของไทยออนแอ และนํามาซ่ึงเหตุการณความขัดแยงวุนวาย
ทางการเมืองไมมีที่สิน้สุด (พรอัมรินทร พรหมเกิด, 2557) 

นักวิชาการทางดานรัฐศาสตรของไทย เชน สุรชัย ศิริไกร (2550) วิเคราะหวา ประชาธิปไตยของไทย
นับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 เปนตนมา รวมระยะเวลามากกวา 75 ปนั้น ลมเหลว 
เนื่องจากผูนําการเมืองไทยเนนการพัฒนาประชาธิปไตยโดยการพัฒนาสถาบันทางการเมืองแตเพียงอยางเดียวคือ
การรางรัฐธรรมนูญ การพัฒนาความเขมแข็งพรรคการเมือง การกระจายอํานาจระหวางสถาบันการเมือง และการ
พัฒนาองคกรอิสระข้ึนมาควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจของสถาบันทางการเมืองตางๆ แตละเลยการพัฒนาปจจัย
ดานวัฒนธรรมทางการเมือง อันเปนแบบแผนความคิดความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม และพฤติกรรมทางการเมืองของ
ผูคนในสังคม จึงอาจกลาวไดวาการเมืองแบบประชาธิปไตยของไทยสนใจแตเพียง “รูปแบบหรือโครงสราง” 
มากกวาสวนที่เปน “เนื้อหาสาระ” หรือจิตวิญญาณของประชาธิปไตยที่แทจริง เชนเดียวกับ Stephen Macedo 
(2002) (อางใน พรอัมรินทร พรหมเกิด, 2557) ที่เห็นวา การสรางระบอบประชาธิปไตยใหแข็งแรงไมควรหมายถึง

95

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



เพียงแคการสรางระบบสถาบันข้ึนมาชุดหนึ่ง หรือการสรางระบบนิติรัฐและรัฐบาลท่ีมีประสิทธิภาพข้ึนมาเทานั้น 
หากแตตองบมเพาะวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยใหฝงรากลึกลงในตัวของพลเมืองแตละคนดวย โดยผานเครือขายของกลุม 
องคกร สมาคม และสถาบันตางๆ เพราะฉะนั้นประเทศที่มีการบมเพาะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมืองนอย 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนผานจากระบอบเผด็จการไปสูประชาธิปไตยอยางรวดเร็ว ยอมมีปญหาในการรักษาระบอบ
ประชาธิปไตยไวไดเปนอยางมาก ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก มีโอกาสบมเพาะวัฒนธรรม
แบบพลเมืองไดนานกวา กอนเปลี่ยนผานไปสูระบอบทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่เขมแข็งหรือกรณีอังกฤษก็ไม
จําเปนตองมีรัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษรเพราะประชาชนมีจารีตประเพณีประชาธิปไตยที่ฝงรากลึกอยูในจิตใจ
แลวดังนั้น ในสังคมไทยเราจึงไมอาจจะหวังใหระบอบประชาธิปไตยเขมแข็งและทํางานไดดีโดยอาศัยการมี
รัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษรที่ดีหรือการมุงเนนพัฒนาระบบ โครงสราง และสถาบันทางการเมืองในระบบ
รัฐสภาที่เปนทางการแตเพียงอยางเดียว ตามแนวคิดทางสังคมวิทยาการเมืองเห็นวา ระบบการเมืองและระบบสังคมนั้น 
แทจริงแลวมิไดเปนเพียงผลผลิตจากลายลักษณอักษร เชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือคําสั่งของผูปกครอง หรือการจัด
วางระบบ โครงสราง และสถาบันทางการเมืองเทานั้น หากแตยังเปนผลผลิตของสิ่งที่อยูลึกลงไปมากกวา นั่นคือ
วัฒนธรรม จารตี ประเพณี ความเชื่อและความรูสึกนึกคิดของผูคนในสังคมนั้นๆที่เก่ียวของกับระบบการเมืองอีกดวย 
หรือที่เรียกวา“วัฒนธรรมทางการเมือง” นั่นเอง อยางไรก็ดี เนื่องจากวัฒนธรรมทางการเมืองอาจเปลี่ยนแปลงได 
และการเปลี่ยนแปลงนั้นมีอัตราไมเทาเทียมกันในแตละสังคมหรือชุมชน (พฤทธิสาณ ชุมพล, 2538) 

จากความสําคัญที่กลาวมาทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาเร่ือง ความเขาใจทางการเมืองของประชาชนในการ
เลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม กลาวคือ ทัศนคติ คานิยม วัฒนธรรมทาง
การเมืองสวนใดที่เ อ้ือตอการพัฒนาประชาธิปไตย และในสวนใดที่ไมเอ้ือหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประชาธิปไตย และในทายที่สุดแลวจะสรางเสริมทัศนคติ คานิยมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยใหเกิด
ข้ึนกับชุมชนในเขตของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดอยางไร โจทกหรือคําถามเหลานี้ 
เปนประเด็นที่ผูวิจัยใหความสนใจใครที่จะหาคําตอบจากการศึกษาวิจัยนี้เพื่อจะนําผลการศึกษาไปวางแผนและ
ปรับปรุง เพื่อพัฒนา อันจะสงผลใหการเลือกตั้งทองถ่ิน เกิดผลสัมฤทธ์ิมากยิง่ข้ึนตอไป 

 

1. เพื่อศึกษาระดับทัศนคติทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

2. เพื่อศึกษาระดับคานิยมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

3. เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรม ทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทา
ศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติ คานิยม วัฒนธรรม ทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ิน
ของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
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 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยไดนาํแนวคิดเร่ือง ทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติของ Rokeach (อางถึงใน เกศิณี ใจกาวัง, 
2550, หนา 12) ทฤษฎีเก่ียวกับคานิยมของ แรตสและคณะ (Raths, Hamin and Simon, 1996, 1972 อางถึงใน 
จันทนา เร่ิมสินธุ, 2553) ทฤษฎีเก่ียวกับวัฒนธรรมทางการเมืองของ Almond and Verba (1965: 12) มาเปน
กรอบความคิดที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 

 
 

 การวิจัยเร่ือง ความเขาใจทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในพ้ืนที่ของ
เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5,480 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใช
สูตรกําหนดขนาดตัวอยาง ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 373 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก        
คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และคา F-Test เพื่อเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลมากกวา 2 
กลุมที่มีตอความเขาใจทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 
 
 

1. ดานความรู ความคิด ความเขาใจ  
2. ดานความรูสึก  
3. ดานพฤติกรรม 

1. การเลือกความเชื่อและพฤตกิรรมของคน  
2. การใหคุณคาแกความเชื่อและพฤติกรรมของคน  
3. การปฏิบัตติามความเชื่อของตน 

1. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ 2. 
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา  
3. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบเขามีสวนรวน
ทางการเมือง  

1. เพศ  
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. รายไดตอเดือน 
6. ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในหมูบานหรือชุมชน 
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 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 51.7 และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 48.3 
อายุ 60 ปข้ึนไป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 16.4 สถานภาพการสมรสเปนสมรส (คู) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 48.8 
การศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. มากที่สุด คิดเปนรอยละ 35.7 รายไดตอเดือนระหวาง 10,001-15,000 บาท มากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 39.1 อาศัยอยูในหมูบาน 10 ปข้ึนไป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 85.3  
 ความเขาใจทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ขอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
 1. ทัศนคติของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 เม่ือพิจารณารายดานปรากฏผลดังนี้ 
ทัศนคติของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ดาน
พฤติกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ คือ 4.16 รองลงมา คือ ดานความรู ความคิด ความเขาใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 
และ ดานความรูสกึ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 
 2. คานิยมของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 เม่ือพิจารณารายดานปรากฏผลดังนี้ 
คานิยมของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ดานการเลือก
ความเชื่อและพฤติกรรมของคน มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ คือ 3.62 รองลงมา คือ คานิยมของประชาชน ดานการให
คุณคาแกความเชื่อและพฤติกรรมของคน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 และคานิยมของประชาชน ดานการปฏิบัติตาม
ความเชื่อของตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 
 3. วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23 เมื่อพิจารณารายดาน 
ปรากฏผลดังนี้ วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ดานวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ คือ 3.38 รองลงมา คือ วัฒนธรรม
ทางการเมืองของประชาชน ดานวัฒนธรรมทางการเมืองแบบเขามีสวนรวมทางการเมือง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.30 และ
วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน ดานวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.01  

4. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของ
เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน 
(P = 0.15) อายุทีแ่ตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) สถานภาพการสมรสที่แตกตางกันให
ความคิดเห็นในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) ระดับการศึกษาที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่แตกตางกัน 
(P = 0) รายไดตอเดือนที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบานหรือชุมชนที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน           
(P = 0.97) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
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5. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับคานิยมของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของ
เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอคานิยมของ
ประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน 
(P = 0.41) อายุทีแ่ตกตางกันใหความคิดเห็นตอคานิยมของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทา
ศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) สถานภาพการสมรสที่แตกตางกันใหความคิด
เห็นตอคานิยมของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม         
ในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) ระดับการศึกษาที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) 
รายไดตอเดือนที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในหมูบานหรือ
ชุมชนที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.17) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  

6. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของ
เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน 
(P = 0.25) อายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอวัฒนธรรมทางการเมืองในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.23) 
สถานภาพการสมรสที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0.01) ระดับการศึกษาที่แตกตาง
กันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) รายไดตอเดือนที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอวัฒนธรรมทาง
การเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม
ทีแ่ตกตางกัน (P = 0) ระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบานหรือชุมชนที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่แตกตางกัน 
(P = 0.02) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 

 ความเขาใจทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม อภิปรายผลไดดงันี้ 

ทัศนคติของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม         
ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของสรพงษ เกิดแกว 
(2558) ไดทาํการศึกษาเร่ือง ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
ศรีประจันต “เมธีประมุข” จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีประจันต 
“เมธีประมุข” จงัหวัดสุพรรณบุรี มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในระดับสูง จากการทดสอบสมมติฐาน
พบวาตัวแปรทางดาน เพศ และการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง มีผลตอทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย ตัวแปรทางดาน ระดับชั้นที่ศึกษา อาชีพของผูปกครอง รายไดของครอบครัวตอเดือน และความ
สนใจขาวสารการเมืองการปกครอง ไมมีผลตอทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย โดยที่รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ใหมีการจัดการปกครองสวนทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน ทั้งนี้ตามวิธีการและรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่มีหนาที่และอํานาจ
ดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามหลักพัฒนาอยาง
ยั่งยืน รวมทั้งสงเสริม และสนับสนุน การจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถ่ิน การจัดทําบริการสาธารณะและ
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กิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรใหเปนหนาที่ และอํานาจโดยเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงาน
หลักในการดําเนินการใดใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งตองสอดคลองกับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รัฐตองดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดของตนเอง โดยจัดระบบภาษีที่เหมาะสมรวมทั้งสงเสริมและ
พัฒนาการหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินการปกครองสวนทองถ่ินเปนพื้นฐานของการสงเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ถือเปนสถาบันที่ทําหนาที่ใหการศึกษาฝกปฏิบัติเก่ียวกับระบอบ
ประชาธิปไตยกับประชาชนโดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในภารกิจของทองถ่ินและเกิดความ
สาํนึกในสิทธิหนาที่ของตนเองที่มีตอชุมชนหนาที่พลเมือง อันจะนําไปสูการปกครองในตนเองในที่สุด จึงกลาวไดวา
การปกครองสวนทองถ่ินเปนการปกครองของประชาชนเขาไปทําหนาที่ในองคกร ที่เรียกวาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่จะทําภารกิจเพื่อตอบสนองปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดตรงตามเปาหมาย รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพมากที่สุด (โกวิทย พวงงาม: 2547 อางใน สุพัฒพงศ แยมอ่ิมและคณะ, 2562) ซ่ึงทัศนคติของ
ประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงสามารถอภิปรายผล
ตามประเด็น ทัศนคติรายขอ ดังนี้ 

1. ทัศนคติของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
ดานความรู ความคิด ความเขาใจ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานกัการเมืองทองถ่ินที่มคีวาม
ยึดมั่น ดานคุณธรรมและจริยธรรมเปนหลัก และการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาศาลา
เปนหนาที่ของทานที่ตองไปใชสิทธิ์ รวมทั้ง การเลือกตั้งเปนกิจกรรมทางการเมืองอยางหนึ่งทีแ่สดงออกถึงการมีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชน นอกจากนี้ประชาชนยังสนใจติดตามขาวสารทางการเมืองจากสื่อตางๆ เชน วิทยุ 
โทรทัศน หนังสือพิมพ สื่อออนไลน มากไปกวานั้นปจจุบันประชาชนและสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการตรวจสอบการ
ทาํงานของผูบริหารทองถ่ินเพิ่มมากขึ้น 

2. ทัศนคติของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
ดานความรูสึก มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจากการเมืองการปกครองที่ดีเปนสวนหนึ่งที่ทําให
ประเทศพัฒนาได และประชาชนสามารถตัดสินใจเลือกผูบริหารทองถ่ินที่ยึดหลักนิติธรรม มีคุณธรรมมีความโปรงใส 
ประชาชนมีสวนรวม ไมยุงเก่ียวกับอบายมุขทั้งปวง รวมทั้งประชาชนทุกคนควรมีโอกาสในการมีสวนรวมกําหนด
นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งประชาชนตัดสินใจเลือกผูบริหารทองถ่ินที่มีวิสยัทัศนและมีนโยบายเพื่อพัฒนาทองถ่ินให
มากที่สุด และเลือกผูบริหารทองถ่ินโดยพิจารณาจากความรู ความสามารถและระดับการศึกษา นอกจากนี้
ประชาชนยังเลือกผูบริหารทองถ่ินโดยพิจารณาจากทีมที่ทําประโยชนใหแกชุมชนและสามารถสรางรายไดเสริม
ใหแกประชาชนในพื้นที่ได และประชาชนชอบวิธีการหาเสียงโดยการใชรูปแบบการปราศรัยและเคาะประตูบาน 
มากไปกวานั้นประชาชนจะเลือกผูบริหารทองถ่ินที่ผูสมัครมีความสัมพนัธแบบเครือญาติหรือเปนเพื่อนกัน และเลือก
ผูบริหารทองถ่ินโดยพิจารณาจากการเคยใหความชวยเหลือหรือมีบุญคุณประการสุดทายประชาชนเลือกผูบริหาร
ทองถ่ินที่เปนผูชายดีกวาผูบริหารทองถ่ินที่เปนเพศหญิง 

3. ทัศนคติของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
ดานพฤติกรรม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวาประชาชนมีความต้ังใจไปใชสิทธิเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาศาลา และประชาชนจะไปใชสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
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สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาศาลาที่มีความสามารถในการตัดสินใจและแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ประชาชนจะไปใชสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาศาลาที่สามารถสราง
ความสามัคคีในชุมชนโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง และประชาชนจะไปใชสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลทาศาลาจะตองเปนที่พึง ที่ปรึกษา และหาทางชวยเหลือ แนะนําใหประชาชนแกไขปญหาไดอยาง
ถูกตอง มากไปกวานั้นประชาชนจะไปใชสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาศาลาที่มี
ความเสียสละใหประชาชนและเปนกันเองกับทุกคน และประชาชนจะไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยเลือกนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาศาลาที่ไมถือตัว เขาถึงประชาชน รูซึ้งถึงปญหาในพ้ืนที่ กลาคิด กลาทํา มากไป
กวานี้ประชาชนจะไปใชสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาศาลาที่มคีวามประพฤติที่เปน
แบบอยางที่ดีตอประชาชนในทกุๆ ดาน และประชาชนจะไปใชสทิธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลทาศาลาที่ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนและควบคุมอารมณได ประการสุดทายประชาชนจะไปใชสิทธิเลือกตั้ง
โดยไมเลือกนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาศาลาที่มีความเห็นแกตัวฉอราษฎร บังหลวงเอา
ประโยชนสวนตัวมากกวาประโยชนสวนรวม และในการเลือกตั้งที่ผานมาประชาชนพยายามแสวงหาขอมูลเก่ียวกับ
การเลือกตั้งมาประกอบการตัดสินใจ  

คานิยมของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม           
ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของภิญโญ 
คลายบวร. (2533). ไดทาํการศึกษาเร่ือง การเสริมสรางคานิยมทางการเมืองใหแกนักเรียน ตามการรับรูของอาจารย
และนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ซ่ึงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนระบบ
การเมืองที่ใหความสําคัญกับประชาชนในการมีสวนรวมในการจัดการปกครอง ใหเสรีภาพ ความเสมอภาคและ
ความยุติธรรมกับประชาชนทุกคนอยางเทาเทียมกันตามกฎหมาย โดยใชหลักเสียงขางมากในการพิจารณาสิ่งตางๆ 
แตตองเคารพเสียงขางนอยดวย ทั้งนี้เพื่อประโยชนสุขของประชาชนทั้งประเทศเปนสําคัญ การใหความหมายของ
การเมืองของแตละบุคคลยอมแตกตางกันไปซ่ึงข้ึนอยูกับประสบการณ การรับรูความเขาใจหรือกระบวนการการ
กลอมเกลาทางสังคมของแตละบุคคล บุคคลที่เติบโตมาภายใตสิ่งแวดลอมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย จะมี
ความเชื่อมั่นวาการเมืองเปนเร่ืองของประชาชน อํานาจอธิปไตยที่แทจริงเปนของประชาชน ผูใชอํานาจทาง
การเมืองตองไดรับฉันทานุมัตจิากประชาชน การใชอํานาจทางการเมืองตองเปนไปตามความตองการของประชาชน
เพื่อตอบสนองประโยชนสุขของประชาชน ประชาชนมีอํานาจสูงสุดในการกําหนดหรือสามารถถอดถอนผูปกครอง
ได บุคคลที่มีความเชื่อเชนนี้จะมีทัศนคติที่ดีและมีสวนรวมทางการเมืองในระดับสูง ระบบการเมืองที่ดีนั้นจะชวย
สงเสริมใหประชาชนมีวิถีชีวิตที่ดี ประชาชนจะตองอยูกับการเมืองตลอดไปจึงตองชวยกันทําใหการเมืองดีข้ึน โดย
ตองใหความสนใจการเมือง ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ติดตามขาวสารทางการเมือง แสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
ใชสิทธิเลือกตั้งพรรคการเมืองที่มีนโยบายดี โปรงใส ชัดเจน มีธรรมาภิบาล ใชสิทธิในการถอดถอนและตรวจสอบ
การทํางานของรัฐบาล รวมไปถึงการลงสมัครเขารับการเลือกตั้งในตําแหนงทางการเมือง เปนตน ทัศนคติทาง
การเมืองที่ดีนั้นตองเร่ิมมาจากรากฐานตั้งแตวัยเด็กและสั่งสมมากระทั่งวัยผูใหญ โรงเรียนเปนอีกสถาบันที่สําคัญใน
การปลูกฝงทัศนคติทางการเมืองที่ดีตอเยาวชนของชาติ สรางความเจริญเติบโตของประชาธิปไตยโดยยึดหลักความ
มเีหตุผลและยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางจากผูอ่ืน ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของเยาวชนเหลานี้ จะ
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เปนขอมูลที่สําคัญในการนํามาพัฒนาความเปนประชาธิปไตยของประเทศไทยใหประสบผลสําเร็จไดอยางสมบูรณ
และม่ันคงตอไปในอนาคต (สรพงษ เกิดแกว, 2558) ซ่ึงคานิยมของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาล
ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งสามารถอภิปรายผลตามประเด็น คานิยมรายขอ ดังนี้ 

1. คานิยมของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
ดานการเลือกความเชื่อและพฤติกรรมของคน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาศาลาใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบผลงานไดอยางชัดเจน และประชาชน
สามารถเขาชื่อเพื่อถอดถอนนักการเมืองทองถ่ินที่ทุจริตคอรัปชั่น นอกจากนี้ประชาชนไดรับขอมูลเก่ียวกับนโยบาย
ของผูสมัครและทีมผูบริหารทองถ่ิน และขอคิดเห็นทางการเมืองทองถ่ินของทานมาจากเพื่อนๆ ในหมูบานหรือ
ชุมชนหรือที่ทาํงาน  

2. คานิยมของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
ดานการใหคุณคาแกความเชื่อและพฤติกรรมของคน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
ประชาชนไดวิเคราะหในประเด็นขอดี ขอเสียหรือประเด็นปญหาของการเมืองทองถ่ินรวมกัน และพึงพอใจตอขอมูล
เก่ียวกับนโยบายของผูสมัครและทีมผูบริหารทองถ่ิน นอกจากนี้ประชาชนมีการพูดคุยปญหาทางการเมืองกับคนใน
ครอบครัวและชุมชน และมีการวิพากษวิจารณปญหาทางการเมืองกัน มากไปกวานั้นประชาชนมีสวนรวมในการ
ชวยตัดสินใจทางการเมืองทองถ่ินอีกดวย 

3. คานิยมของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
ดานการปฏิบัตติามความเชื่อของตน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชาชนมีการชักชวนกัน
ไปใชสทิธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาศาลา และการท่ีประชาชนมีสิทธิเขาชื่อเพื่อถอด
ถอนนักการเมืองทองถ่ินที่มพีฤติกรรมสอไปในทางทุจริตตอหนาที่ตอตําแหนงหนาที่ราชการ จะทําใหการเมืองไทยมี
การพัฒนาในทางที่ดีข้ึน นอกจากนี้ การปฏิบัตหินาของนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาศาลาที่ยึด
มั่นในกฎระเบียบอยางเครงครัดเปนสิ่งที่ควรสนับสนุน แตหากขัดประโยชนกับประชาชนก็ควรจะคัดคาน และ
ประชาชนพยายามแสวงหาขอมูลเก่ียวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาศาลามา
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งที่ผานมา รวมทั้งประชาชนมักแสดงประเด็นหรือเหตุผลทางการเมืองใหคนใน
ครอบครัวยอมรับและตัดสินใจเห็นดวยในประเด็นหรือเหตุผลนั้นๆ มากไปกวานี้ประชาชนยังถูกชักจูงหรือขอรอง
จากผูที่เคยใหความชวยเหลือหรือมีบุญคุณตอทานในการตัดสินใจเลือกผูบริหารทองถ่ิน และประชาชนยัง ไดมี
โอกาสไปรวมชุมนมุทางการเมืองกับกลุมการเมืองตางๆ  

วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23 ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของราตรี รัศมีดิษฐ. (2558) ไดทําการศึกษาเร่ือง วัฒนธรรมทางการเมืองของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขต
เทศบาลตําบลหวยกะป ผลของการวิจัยพบวา ผูมีสทิธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตําบลหวยกะป มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
วัฒนธรรมทางการเมือง แบบคับแคบในระดับมาก นอกจากนี้ประเด็นปญหาในการนําระบอบประชาธิปไตยมาใชใน
สังคมตางๆ ทั่วโลกนั้นอยูที่วาประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองที่เขากันไดกับทุกๆ สังคมหรือไม โดยเฉพาะ
สังคมในโลกตะวันออกอยางสังคมไทย และหนทางที่จะนํามาซึ่งคาตอบของขอสงสัยขางตนไดก็คือ การคนควา
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ในทางทฤษฎีที่เก่ียวของเพื่อหาคําตอบในทางทฤษฎีเสียกอนวาในความเปนจริงนั้น วัฒนธรรมของสังคมไทยเปน
อุปสรรคตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือไม และอยางไร ซ่ึงจะเปนจุดเร่ิมตนของการคนหาขอมูลเชิง
ประจักษตอไปวาคําตอบในทางทฤษฎีดังกลาวมีหลักฐานเชิงประจักษมารองรับหรือไม ดังนั้น เปาหมายสําคัญของ
บทความนี้จงึอยูทีก่ารนําเสนอแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวของกับการมีสวนรวมทางการเมือง การมีสวนรวมทางการ
เมืองทองถ่ิน วัฒนธรรมทางการเมือง และวัฒนธรรมอ่ืนๆ ของสังคม และทายที่สุดจะนาเสนอกรอบแนวคิดที่นาจะ
สามารถอธิบายการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในสังคมไทยและสังคมอ่ืนๆ ได ซ่ึงในการแสวงหาคําตอบ
วาวัฒนธรรมของสังคมนั้นมีอิทธิพลหรือไมตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน และมีอิทธิพลอยางไรนั้น 
นักวิชาการทางดานรัฐศาสตรไดหาคําตอบไวจนไดคําอธิบายที่ดีสําหรับการมีสวนรวม ผานแนวคิดและทฤษฎีเร่ือง
วัฒนธรรมทางการเมือง แตลําพังวัฒนธรรมทางการเมืองนั้นอาจยังไมครอบคลุมทุกประเด็นเก่ียวกับการมีสวน
ทางการเมือง ทั้งนี้เพราะเหตุผล 2 ประการ ประการแรกเพราะวัฒนธรรมทางการเมืองนั้นใหความสําคัญกับ
ทัศนคติที่ประชาชนมีตอตนเองและตอระบบการเมืองเทานั้น ในขณะที่วัฒนธรรมทางการเมืองนั้นตั้งอยูบน
วัฒนธรรมของสังคมและไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมทางสังคม ดังที่ทินพันธุ นาคะตะ (2546: 139 อางในกัมลาศ 
เยาวะนิจ. 2558) ไดแสดงความคิดเห็นไว สวนเหตุผลประการที่สอง คือ แนวคิดวัฒนธรรมทางการเมืองนั้นมุงเนน
อธิบายในระดับประเทศในขณะที่การมีสวนรวมทางการเมืองนั้นเก่ียวของอยางมากกับปจจัยตางๆ ในระดับบุคคล 
และเพื่อใหการอธิบายเร่ืองวัฒนธรรมของสังคมที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองในบทความนี้เปนไปอยางเปน
ระบบและเปนรูปธรรม ผูเขียนจึงไดนําเอาแนวคิดของวัฒนธรรมของสังคมที่ถูกศึกษากันในแวดวงทฤษฎีองคการมา
เปนกรอบแนวคิด ซึ่งวัฒนธรรมของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ซึ่งสามารถอภิปรายผลตามประเด็นวัฒนธรรมรายขอ ดังนี้ 

1. วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ดานวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ มคีวามคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ประชาชนคิดวาการเมืองในระดับทองถ่ินมีแตความวุนวายการติดตามขาวสารเปนการเสียเวลา และประชาชนคิดวา
การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในระดับทองถ่ินเปนเร่ืองที่ไมมีประโยชน นอกจากนี้ประชาชนคิดวาการมีสวน
รวมทางการเมืองในระดับทองถ่ินเปนเร่ืองของผูมีฐานะทางเศรษฐกิจ มากไปกวานี้ประชาชนคิดวาความรูความ
เขาใจในระบบการเมืองในระดับทองถ่ินเปนเร่ืองที่ไกลตัว  

2. วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ดานวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะ
ประชาชนคิดวาสามารถเขาใจระบบการเมืองในระดับทองถ่ิน และประชาชนรูวาตนเองมีสิทธิในทางการเมืองใน
ระดับทองถ่ินแตตัวทานตามลําพังไมสามารถเปล่ียนแปลงการเมืองได นอกจากนี้ประชาชนเชื่อฟงหรือเคารพใน
กฎหมายแมวาทานรูสึกวากฎหมายนั้นไมเปนธรรมสําหรับตัวทาน มากไปกวานั้นประชาชนมีสิทธิในทางการเมืองใน
ระดับทองถ่ินแตไมอยากเขาไปยุงเก่ียวกับการเมือง 

3. วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ดานวัฒนธรรมทางการเมืองแบบเขามีสวนรวมทางการเมือง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชาชนคิดวาเสียงของประชาชนมีความสําคัญในทางการเมืองในระดับทองถ่ิน มีคาเฉลี่ย
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สูงสุด และประชาชนคิดวาตนเองมีความรูความเขาใจในระบบการเมืองในระดับทองถ่ิน นอกจากนี้ประชาชนคิดวา
ตนเองคือสวนหนึ่งและมีความสําคัญของระบบการเมืองในระดับทองถ่ิน และยังสามารถติดตามรับฟงคําปราศรัยหา
เสียงของผูสมัครรับเลือกตั้งหรือกลุมการเมืองทองถ่ิน มากไปกวานี้ประชาชนยังคิดวาตนเองสามารถเขาไป
ตรวจสอบนักการเมืองในระดับทองถ่ินได และประชาชนคิดวาตนเองมีความสามารถในการควบคุมนักการเมืองใน
ระดับทองถ่ินไดดวย 
 

 1. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนและ
สื่อมวลชนมีเสรีภาพในการตรวจสอบการทํางานของผูบริหารทองถ่ินเพิ่มมากข้ึน ทั้งนี้เพื่อความโปรงใสในการ
ทาํงานและตรวจสอบได 

2. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรมีการรณรงคใหคนไทยไมทําการซื้อสิทธิ์ขาย
เสียงและสรางความทัศนคติใหมในการตอบแทนบุญคุณตามระบบวัฒนธรรม  

3. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรมีการสนับสนุนใหประชาชนมีการแสวงหา
ขอมูลเก่ียวกับการเลือกตั้งมาประกอบการตัดสินใจ หรือเทศบาลควรมีการใหขอมูลเก่ียวกับการเลือกตั้งใหเพียงพอ 
ทัง้นี้เพื่อสนับสนุนใหประชาชนมีขอมูลมากพอในการตัดสินใจมาเลือกตั้ง 

4. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรมีการสนับสนุนใหมีการประชุมหรือจัดเวที
แสดงความขอคิดเห็นทางการเมืองทองถ่ินในหมูบานหรือชุมชนหรือที่ทํางาน ทั้งนี้เพื่อจะไดรับฟงขอมูล ขอคิดเห็น
หรืออ่ืน ๆ เพื่อนํามาเปนนโยบายสาธารณะตอไป 

5. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ชวยตัดสินใจทางการเมืองทองถ่ิน ทั้งนี้เพื่อผูบริหารทองถ่ินจะไดใชเปนขอมูลในการบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีโอกาสไป
รวมชุมนุมทางการเมืองกับกลุมการเมืองตางๆ ทั้งนี้กลุมการเมืองจะไดนําขอมูลตางๆ ที่ไดรับมาเปนนโยบาย
สาธารณะของกลุมการเมืองนั้นๆ 

7. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรสนับสนุนความรู ความเขาใจและสนใจใน
ระบบการเมืองในระดับทองถ่ินเพราะเปนเร่ืองที่เก่ียวของกับความเปนอยูของประชาชนมากที่สุด 

8. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมาสิทธิในทาง
การเมืองในระดับทองถ่ินหรือเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองทองถ่ิน ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนมีการรวมคิด 
รวมทําและรวมรับผลประโยชนจากการเมองนั้นๆ 

9. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนที่เปนเจาของ
พื้นที่และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของเขาผานนักการเมืองในระดับทองถ่ินได 
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1. ควรทําการศึกษาความเขาใจทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทา
ศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมในเชิงคุณภาพ เพื่อใหสามารถทราบขอมูลในเชิงลึก และนํามาเปรียบเทียบกับ
ผลการศึกษาในคร้ังนี้ 

2. ควรทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยใดที่มีความสัมพันธกับความเขาใจทางการเมืองของประชาชนในการ
เลือกตั้งทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

3. ควรทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยภาวะผูทางการเมืองกับความสําเร็จในนโยบายสาธารณะของกลุม
การเมืองทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
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THE SATISFACTION ADMINISTRATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES
IN BANG RAK SUBDISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION MUEANG 
TRANG DISTRICT, TRANG PROVINCE
 

  เฉลิมภพ  แกนจัน 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

   รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม 
ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

การวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก 
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจตอการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จําแนกตาม 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ประชาชนในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง จํานวน 3,263 คน กลุมตัวอยางมาจากประชาชนในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชขนาดกลุมตัวอยางตามวิธีการของของทาโรยามาเน 
ไดจํานวน 360 คน สถิติที่ใชในการวิจัยประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที และคาเอฟ 
ผลการวิจัยพบวา 

ความพึงพอใจตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรังโดยภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ
บริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง อยูในระดับมาก ซ่ึงดานหลักนิติธรรมดีมากที่สุด รองลงมาคือ
ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลักความคุมคา ดานหลักคุณธรรม ดานหลักการมีสวนรวม และดานหลักความ
โปรงใส ตามลําดับ  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาความพึงพอใจตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององคการ
บริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พบวาประชาชนที่มี เพศ อายุ สถานภาพ และรายได             
ที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง ไมแตกตางกัน สวนประชาชนที่มรีะดับการศึกษา และอาชีพ ที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

:
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Abstract
The Satisfaction Administration according to good governance principles of Bang 

Rak Subdistrict Administration Organization Mueang Trang District, Trang Province has 
the objectives for 1) to study the level of administration according to good governance 
principles of Bang Rak Subdistrict Administration Organization. Mueang Trang District, 
Trang Province 2) To compare the administration according to good governance principles 
of Bang Rak Subdistrict Administration Organization Mueang Trang District, Trang 
Province, classified by gender, age, status, educational level, occupation and average 
monthly income Is a quantitative research Population and sample group used in this 
research are people in the area of Bang Rak Subdistrict Administration Organization. 
Muang District, Trang Province, 3,263 people in Trang province. Muang Trang District, 
Trang Province, by specifying the sample size by using the sample size according to the 
method of Taroyamanee, the number of 360 persons. The statistics used in the research 
consisted of percentage, mean, standard deviation, t-test value. And the F-test This research is

Administration according to good governance principles of Bang Rak Subdistrict 
Administration Organization Mueang Trang District Trang Province as a whole Respondents 
had opinions on the administration according to good governance principles of Bang Rak
Subdistrict Administration Organization. Mueang Trang District, Trang Province is in a high 
level. Which is the best rule of law Followed by responsibility The main value Moral 
principles The principle of participation And the main aspects of transparency, respectively

Hypothesis testing, administration according to good governance principles Of Bang 
Rak Subdistrict Administration Organization Mueang Trang District, Trang Province, found 
that people with different gender, age, status and income had opinions on administration 
according to the good governance principles of Bang Rak Subdistrict Administration 
Organization. Mueang Trang District, Trang Province is no different. As for people with 
different educational levels and professions, there was a view to administration according to 
the good governance principles of Bang Rak Subdistrict Administration Organization. 
Mueang Trang District, Trang Province, differing significantly at the level of .05

Keywords : Administration / Governance / Subdistrict Administration Organization 
 

 
องคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 โดยวัตถุประสงคของการจัดตั้งเพื่อการกระจายอํานาจการปกครอง 
(Decentralization) ใหประชาชนในทองถ่ินระดับตําบลซ่ึงเปนเขตชนบทอันเปนพื้นที่สวนใหญของประเทศไดมี
โอกาสเรียนรูการแกไขปญหาและการสนองตอบความตองการของตนเองโดยการเขาไปมีบทบาทหรือมีสวนรวม
ทางการเมืองการปกครอง (Political Participation) หรอืที่เรียกกันวาปกครองตนเอง (Local self Government) 
ตามระบอบประชาธิปไตยองคการบริหารสวนตําบลจึงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใกลชิดกับประชาชนใน
พื้นที่มากที่สุด ดังนั้นถาองคการบริหารสวนตําบลเปนของประชาชนอยางแทจริงกลาวคือมีคณะผูบริหารและ
สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งซ่ึงเปนตัวแทนของประชาชนในตําบลมีการดําเนินงานโดยใหประชาชนเขาไปมีสวน
รวมในการตัดสินใจกําหนดทิศทางวางแผนพัฒนาตําบลกํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลแลวการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลก็ยอมที่จะสามารถแกไขปญหาและตอบสนองความ
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ตองการของชุมชนระดับตําบลไดเปนอยางดีอันจะสงผลใหประชาชนในตําบลมีความรูสึกเชื่อมั่นและศรัทธาตอ
องคการบริหารสวนตําบลและรูสึกตัววามีความผูกพันมีสวนไดสวนเสียตอถ่ินอาศัยซึ่งเปนการสรางพลเมืองที่มคีวาม
รับผิดชอบใหแกประเทศชาติโดยสวนรวม  

สําหรับการบริหารงานระดับทองถ่ินในประเทศไทยในชวงระยะเวลาที่ผานมายังมีปญหาในดานตาง ๆ          
ไมวาจะเปนในดานที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินถูกทําใหออนแอเนื่องจากถูกครอบงําจากราชการสวนกลางและสวน
ภูมภิาคมีการรวมศูนยอํานาจสูสวนกลางเปนการลดอํานาจของชุมชนและทองถ่ินไปโดยปริยาย องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีแตหนาที่แตไมมีอํานาจที่แทจริงในหลายดาน ๆ เชนการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการการบริหารงาน
บุคคลการเงินการคลังการจราจรเปนตน องคกรปกครองสวนทองถ่ินถูกทําใหยากจนเนื่องจากไมมีอิสระในเร่ือง
การเงินการคลังไมไดรับความเปนธรรมในการจัดเก็บและการจัดสรรภาษีเงินไดของตนเององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ถูกแบงแยกแลวปกครองดวยการจัดใหมีการปกครองหลายรูปแบบเชนกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาองคการบริหาร
สวนจังหวัดองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลสรางความสับสนซับซอนทั้งในเร่ืองโครงสรางอํานาจหนาที่และ
พื้นที่รับผิดชอบเปนการสรางความแตกแยกยากที่จะดําเนินการใหเปนไปตามความตองการของทองถ่ินทันการณและ
มปีระสิทธิภาพตามเจตนารมณของการปกครองสวนทองถ่ินที่แทจริง,องคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบประมาณกวา
หนึ่งศตวรรษถูกบังคับบัญชาจากสวนกลางและภูมิภาคมากกวาการกํากับดูแลและสนับสนุนตามที่ควรจะเปน
เนื่องจากความไมเสมอภาคกันในระบบความสัมพันธระหวางรัฐบาลกลางโดยระบบราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค
กับรัฐบาลทองถ่ินโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งมีฐานะเปนแคลูกนองหรือผูใตบังคับบัญชาของราชการสวนกลาง
และราชการสวนภูมภิาคเชนปลัดอําเภอนายอําเภอผูวาราชการจังหวัดอธิบดีที่เก่ียวของปลัดกระทรวงมหาดไทยและ
รัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีประชาชนไมคอยมีสวนรวมและไมมีความเขาใจเกี่ยวกับการปกครอง
สวนทองถ่ินอันเปนผลสืบเนื่องมาจากปญหาตาง ๆ ขางตนและเงื่อนปมอ่ืน ๆ อีกมากมายซึ่งเปนขอจํากัดใน
วัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมไทย (ศูนยพฒันาการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน. 2548 : 62) 

ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลบาง
รัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังและมุงหวังใหผูที่เก่ียวของนําผลวิจัยนี้ไปใชในการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลใหมคีวามกาวหนายิ่งข้ึนสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง 

 

การวิจัยเร่ืองการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล
บางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล
บางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได 
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 การศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจยัไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

   

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- สถานภาพ 
- รายได 

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

การวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก 
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจตอการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จําแนกตาม 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนการวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ประชาชนในเขตพื้นที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จํานวน 3,263 คน กลุมตัวอยางไดมาจากประชาชนในเขต
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชขนาด
กลุมตัวอยางตามวิธีการของของทาโรยามาเน ไดจํานวน 360 คน สถิติที่ใชในการวิจัยประกอบดวย คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที และคาเอฟ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร
สวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง อยูในระดับมาก 
ซึ่งดานหลักนิติธรรมมีมากที่สุด รองลงมาคือดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลักความคุมคา ดานหลักคุณธรรม  
ดานหลักการมีสวนรวม และหลักความโปรงใส โดย 1) ดานหลักนิติธรรม องคการบริหารสวนตําบลมีการปฏิบัติงาน
เปนไปตามระเบียบและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ รองลงมาคือกลุมตัวอยางเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลมีการ
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ปฏิบัตติามขอกฎหมายท่ีบญัญัตไิวไดถูกตองและบังคับใชอยางเสมอภาคเชนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ขอบัญญัติตําบลเมืองปอนเร่ืองการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2548 และองคการบริหารสวนตําบลมีการ
พัฒนาบุคลากรทั้งพนักงานและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลใหเปนผูมีความรูความเขาใจกฎหมายอยาง
ตอเนื่อง ตามลําดับ 2) ดานหลักความรับผิดชอบ องคการบริหารสวนตําบลมีการนําโครงการตาง ๆ ในแผนพัฒนา
ไปจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ รองลงมาคือองคการบริหารสวนตําบลมีการนําโครงการกิจกรรมท่ีเสนอโดย
ประชาชนประชาคมไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และผูบริหารและหนวยปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลเอาใจใสตอปญหาชุมชนจัดใหมีบริการสาธารณะอยางมีคุณภาพเปนธรรมและท่ัวถึง 3) ดานหลักความคุมคา 
องคการบริหารสวนตําบลมีการรณรงค ใหทุกฝายรวมทั้ งประชาชนในพื้นที่มีความประหยัดในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติหรือมีการจัดกิจกรรมบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหใชไดนาน รองลงมาคือองคการบริหาร
สวนตําบลมีการจัดสรรงบประมาณพัฒนาตําบลครอบคลุมทุกดาน และองคการบริหารสวนตําบลมีการใช
งบประมาณอยางคุมคาเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานทีท่องถ่ินไดรับ 4) ดานหลักคุณธรรม ผูบริหารขององคการบริหาร
สวนตําบลจัดสรรงบประมาณแกชุมชนเปนไปตามระเบียบ องคการบริหารสวนตําบลมีการใหบริการประชาชนอยาง
เสมอภาคถูกตอง และองคการบริหารสวนตําบลมีการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารราชการขอบังคับตําบลและ
กฎหมายที่เก่ียวของกับสิทธิหนาที่ของประชาชน 5) ดานหลักการมีสวนรวม องคการบริหารสวนตําบลมีการเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล องคการบริหารสวนตําบลมีการเปดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวมในการจัดซ้ือ-จัดจางขององคการบริหารสวนตําบล และองคการบริหารสวนตําบลมีการเปดโอกาสให
ประชาชนเสนอขอบัญญัติตําบลตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อพิจารณา 6) ดานหลักความโปรงใส องคการ
บริหารสวนตําบลมีการเปดเผยขอมูลขาวสารสาํคัญที่ประชาชนควรรูเชนขอบังคับตําบลขอบัญญัติและงบประมาณ
และขอมูลการจัดซื้อ-จัดจางใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน รองลงมาคือองคการบริหารสวนตําบลมีการเผยแพร
ประชาสัมพนัธขอมูลขาวสารดวยวิธีการและรูปแบบตาง ๆ เชนเสียงตามสายปดประกาศประชุมชี้แจง และองคการ
บริหารสวนตําบลมีการดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจาง โดยปฏิบัติตามกฎหมายและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม  

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวาประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และรายได ที่ตางกันมีความ
คิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
ไมแตกตางกัน และประชาชนที่มีระดับการศึกษา และอาชีพ ที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ .05 

 

1. ความพึงพอใจตอการบริหารงานตามลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร
สวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง อยูในระดับดีมาก เนื่องจากประชาชนที่ตอบแบบสอบถามไดทราบถึง
หลักของการบริหารงานตามธรรมาภิบาลคอนขางดี ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ดุจหทัย ครุฑเดชะ (2550) 
ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลศึกษากรณีองคการบริหารสวน
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ตําบลหวยกะปอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรีผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลหวยกะป อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรีทั้ง 6 หลักในภาพรวม
ประชาชนเห็นดวยในระดับมากและขัดแยงกับการศึกษาของภักดี ศรีเมือง (2549) ไดศึกษาเร่ืองการนําหลักธรร
มาภิบาล มาบริหารองคการบริหารสวนตําบลศึกษากรณีองคการบริหารสวนตําบลนาทรายผลการศึกษาพบวา
ประชาชนมีความคิดตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาบริหารองคการบริหารสวนตําบลโดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง ผูวิจัยเห็นวาการที่ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง อยูในระดับดีมากนัน้ ทั้งนี้อาจเปนเพราะองคการบริหารสวนตําบลบางรัก
มีการบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิเพื่อใหการบริหารงานมีคุณภาพตามที่ประชาชนตองการ มีความโปรงใสในการตัดสินใจ 
ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร รวมแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการดําเนินงาน รวมทั้งการประหยัดที่มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีบังคับใชกฎหมายที่ใหความเสมอภาคเปนธรรมตอประชาชน เชน ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปและขอบัญญัติตําบลบางรัก เร่ืองการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2548 เปน
ตนซึ่งสามารถอภิปรายผลการวิจัยในแตละดานดังนี้ 

1.1 ดานหลักนิตธิรรม ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง อยูในระดับดีมากที่สุด อาจเปนเพราะ
องคการบริหารสวนตําบลบางรักมีการปฏิบัตงิานโดยยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและนโยบายของรฐับาล 
โดยมิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล และคํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับ
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของอรพินท สพโชคชัย และคนอ่ืน ๆ (2541) คณะผูวิจัย
ไดศึกษาแนวทางการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชสําหรับการบริหารงานสวนทองถ่ินเพื่อเสนอรูปแบบและ
แนวทางในการสรางธรรมาภิบาลในระดบัตําบลและหมูบาน ผลการศึกาพบวา การสรางหลักนิติธรรมหลักการนี้เนน
การกําหนดกฎกติการะเบียบและขอบังคับในระดับตําบลที่มีความชัดเจนทันสมัยเปนธรรมเหมาะสมและเปนที่
ยอมรับของชุมชนหาก อบต. ยึดหลักนิติธรรมก็เปนที่คาดวาตําบลนั้น ๆ เปนตําบลที่คนในชุมชนสามารถอยูรวมกัน
อยางสันติเพราะคนไดตระหนักเคารพและปฏิบัติตามกฎกติกาที่สังคมในตําบลนั้น ๆ ไดกําหนดไว อบต. ชมภูได
กําหนดขอบังคับตําบล 2 เร่ืองคือ (1) ขอบังคับตําบลเร่ืองการควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพป พ.ศ. 2541 
(2) ขอบังคับตําบลเร่ืองการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลคาเพิ่มคาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา จากการศึกษา
พบวามีการจัดเวทีใหมีการทบทวนและรับฟงความเห็นซึ่งกอใหเกิดกระบวนการรับรูและประชาชนในชุมชน
ตระหนักถึงความสําคัญของการรวมกําหนดกติกาของสังคมตามหลักนิติธรรมมากข้ึน  

1.2 ดานหลักคุณธรรม ที่พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง อยูในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะองคการบริหารสวนตําบลบางรัก มีการบริหารงานที่ยึดมั่นในความถูกตองดีงาม มีการรณรงคสงเสริมใหคณะ
ผูบริหารและเจาหนาที่ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตบนพื้นฐานของศีลธรรมและจริยธรรม เปนตัวอยางที่ดีแก
ประชาชนและสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกันเพื่อใหประชาชนมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน 
อดทน มีระเบียบวินัยในการประกอบอาชีพสุจริตเปนนิสัย ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สุภัตรา วิมลสมบัติ 
(2548) ศึกษาวิจัยเร่ืองธรรมาภิบาลกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ศึกษากรณีองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย 
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อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค ผลการศึกษาพบวาองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค ไดมีการบริหารงานโดยการนําหลักธรรมาภิบาลมาเปนหลักในการดําเนินงานขององคกรซึ่งทําให
องคการบริหารสวนตําบลเกยไชย สามารถดาํเนินงานไดอยางมีประสทิธิภาพและประสบความสําเร็จ ทําใหทองถ่ินมี
การพัฒนาเพิ่มมากข้ึนและไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
และจากการศึกษาพบวาปจจัยที่สงผลใหองคการบริหารสวนตําบลเกยไชยประสบความสําเร็จไดเกิดจากปจจัย 3 
ประการ ไดแกปจจัยดานผูนําหรือผูบริหาร ปจจัยดานทีมงานหรือองคกร และปจจัยดานการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการที่จะรวมมือรวมใจพฒันาทองถ่ินใหมคีวามเจริญกาวหนา  

1.3 ดานหลักความโปรงใส ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง อยูในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะกลไกการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก มีความโปรงใส ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดสะดวกและเขาใจงาย รวมทั้งมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนไดโดยการเผยแพร
ขอมูลประชาสัมพนัธและปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยรวมทั้งการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาอรพินท สพโชคชัย และคนอ่ืน ๆ (2541) คณะผูวิจัยไดศึกษาแนว
ทางการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชสําหรับการบริหารงานสวนทองถ่ินเพื่อเสนอรูปแบบและแนวทางในการ
สรางธรรมาภิบาลในระดับตําบลและหมูบาน ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการสราง อบต. ที่มีธรรมาภิบาลใน
ภาคปฏิบัตเิปนสิ่งที่สามารถดาํเนินงานไดอยางเปนรูปธรรมแมวาผลการศึกษาในพื้นที่ทดลองยังไมสมบูรณนักแตก็มี
ขอมูลบางสวนที่คณะผูวิจัยเห็นวาจะเปนประโยชนในการเผยแพรแนวความคิดและข้ันตอนการปฏิบัติในการสราง 
อบต. ธรรมาภิบาลตอไปกระบวนการพัฒนาธรรมาภิบาลระดับ อบต. เร่ิมตั้งแตกระบวนการสรางความเขาใจการ
กําหนดแนวทางและรูปแบบการทดลอง ปฏิบัต ิและสิ้นสุดที่การทบทวนและสรุปบทเรียน อบต. ชมภูเลือกประยุกต
หลักธรรมาภิบาล 4 หลัก ไดแก หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักความคุมคา และหลักการมีสวนรวม สวนอีก
สองหลักการคือหลักความรับผิดชอบและหลักคุณธรรมยังไมไดดําเนินการสําหรับอีก 2 หลักคือหลักแหงคุณธรรม
และหลักแหงความรับผิดชอบเปนเร่ืองนามธรรมที่ตองใชการรณรงคและการสรางจิตสํานึกสําหรับการศึกษาใน
โครงการนี้ยังไมสามารถสรางเปนกลไกในเชิงการบริหารจัดการไดเนื่องดวยเปนเร่ืองระยะยาวและโครงการมีขอจํากัด
ในหลักการที่ทดลองแลวโดย การสรางความโปรงใสการสรางความโปรงใสวาจะพัฒนาระบบการบริหารงานของ อบต. 
ทีโ่ปรงใสคือการบริหารจัดการเร่ืองตาง ๆ ในระดับตําบลจะตองมีการดําเนินการและตัดสินใจที่โปรงใสพรอมที่จะให
ประชาชนดูแลตรวจสอบและประชาชนจะสามารถเขาถึงและไดรับขอมูลที่เก่ียวของตาง ๆ ไดโดยสะดวก สมาชิก
ระดับตําบลมีความเขาใจหลักการนี้และไดรวมกันเสนอกลไกเพื่อพัฒนาความโปรงใสระดับตําบล 

1.4 ดานหลักการมีสวนรวม ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง อยูในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะองคการบริหารสวนตําบลบางรักเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการตัดสินใจ
ปญหาสําคัญ เชน การจัดทําแผนพัฒนาตําบล การจดัทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือการจัดซ้ือ-จัด
จาง เปนตน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ (2548) ศึกษาวิจัยเร่ืองบทบาทขององคการ
บริหารสวนตําบลกับการสรางระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาองคการบริหารสวน
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ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษากลุมประชาชนผูใชบริการพบวา ประชาชนมีความพงึ
พอใจตอการดําเนินงานของ อบต. อยูในระดับสูงและเห็นดวยวารูปแบบการปกครองทองถ่ินแบบ อบต. สงผลให
ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารทองถ่ินของตนเห็นดวยวาหลังจากมีการจัดตั้ง อบต. สงผลใหประชาชนมีสวนรวม
ในการแกไขปญหาตําบลสงผลใหเกิดความโปรงใสในการพัฒนาทองถ่ินมากยิ่งข้ึน ผลการศึกษาคณะผูบริหารสมาชิก
สภาพนักงานสวนตําบลและลูกจางในเขตองคการบริหารสวนตําบลสันนาเม็งพบวาองคการบริหารสวนตําบลมี
ประสิทธิผลในการดําเนินงานบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบอยูในระดับความพึงพอใจสูง 

1.5 ดานหลักความรับผิดชอบ ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง อยูในระดับดีมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะองคการบริหารสวนตําบลบางรัก มีความตระหนักความสํานึกในความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติหนาที่ดวย
ความตรงไปตรงมาอยางมีเหตุผลมีผลงานและรับผิดชอบตอสังคมเอาใจใสตอปญหาสาธารณะและกระตือรือรนใน
การแกปญหาตลอดจนเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของสามารถ อินตามูล (2548) 
ศึกษาวิจัยเร่ืองการใชธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม
เขต 5 ผลการศึกษาพบวาการใชธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสํานกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชยีงใหมเขต 5 ผูบริหารสถานศึกษาไดใชหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปรงใสหลักการมีสวนรวม
หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคาในการบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก  

1.6 ดานหลักความคุมคา ทีพ่บวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง อยูในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะองคการบริหารสวนตําบลบางรักมีการบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อใหงานสําเร็จไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สามารถ อินตามูล (2548) 
ศึกษาวิจัยเร่ืองการใชธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม
เขต 5 ผลการศึกษาพบวาการใชธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสํานกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชยีงใหมเขต 5 ผูบริหารสถานศึกษาไดใชหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปรงใสหลักการมีสวนรวม
หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคาในการบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก เมื่อเปรียบเทียบการใชธรร
มาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มปีระสบการณในการดํารงตําแหนงตางกันในสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหมเขต 5 พบวาการใชธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดย
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 ในทุกหลักยกเวนหลักความคุมคาและเมื่อเปรียบเทียบ
รายคูผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีประสบการณในการดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาตั้งแต 10 ปข้ึนไป 
กับตั้งแต 7 – 9 ปมีการใชธรรมาภิบาลในการบริหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 ในหลัก
คุณธรรมหลักความโปรงใสหลักการมีสวนรวมและหลักความคุมคาสวนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มี
ประสบการณในการดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาตั้งแต 7-9 ปกับตั้งแต 6 ปลงมามีการใชธรรมาภิบาลในการ
บริหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในหลักนิติธรรมและหลักความโปรงใส  
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2. ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล
บางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวามีความแตกตางในขอมูล
สวนบุคคลดาน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได โดยการอภิปรายผลเปนดังนี้ 

2.1 จากผลการวิเคราะหความแตกตางของความพึงพอใจตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดานเพศที่แตกตางกัน พบวาผูตอบแบบสอบถาม
ที่มเีพศตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะประชาชนเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลบางรักมี
การปฏิบัติงานโดยยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และนโยบายของรัฐบาล โดยคํานึงถึงประโยชนสุขของ
ประชาชนทุกเพศทุกวัยเปนสําคัญ โดยไมไดแบงแยกประกอบกับประชาชนตระหนักในบทบาทหนาที่และสิทธิของ
ตนเองในการที่จะแกไขปญหาและพัฒนาทองถ่ินเพิ่มมากข้ึนดวย ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ณฐภณ ขันธ
ไชย (2558) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาล
เจาพระยาสุรศักดิ์จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวาประชาชนที่มสีถานภาพตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลักธรร
มาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลเจาพระยาสุรศักดิ์จังหวัดชลบุรีไมแตกตางกัน 

2.2 จากผลการวิเคราะหความแตกตางของความพึงพอใจตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดานอายุที่ตางกัน พบวาประชาชนที่มีอายุตางกัน 
มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะองคการบริหารสวนตําบลบางรักมีการปฏิบัติงานโดยยึดถือและ
ปฏิบัตติามระเบียบกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล โดยคํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ มีบทบาท
หนาที่และภารกิจที่ตอบสนองความตองการของประชาชนครอบคลุมทกุเพศทุกวัย ทําใหประชาชนที่มีอายุตางกันมี
ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัด
ตรัง ไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของณฐภณ ขันธไชย (2558) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลเจาพระยาสุรศักดิ์จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา
ประชาชนที่มสีถานภาพตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลเจาพระยา
สุรศักดิ์จังหวัดชลบุรีไมแตกตางกัน 

2.3 จากผลการวิเคราะหความแตกตางของความพึงพอใจตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดานสถานภาพที่ตางกัน พบวาประชาชนที่มี
สถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะองคการบริหารสวนตําบลบางรักมีการ
ปฏิบัติงานโดยยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล โดยคํานึงถึงประโยชนสุขของ
ประชาชนเปนสําคัญ จึงทําใหประชาชนถึงแมมีสถานภาพที่แตกตางกันก็ไดรับประโยชนจากการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เทาเทียมกัน จึงมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลบางรักไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ณฐภณ ขันธไชย 
(2558) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลเจาพระยา
สุรศักดิ์จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวาประชาชนที่มสีถานภาพตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานของเทศบาลเจาพระยาสุรศักดิ์จังหวัดชลบุรีไมแตกตางกัน 
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2.4 จากผลการวิเคราะหความแตกตางของความพึงพอใจตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดานระดับการศึกษาที่ตางกัน พบวาประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะการศึกษาจะสงผลตอประสบการณในการ
ดําเนินชีวิตหรือประสบการณในการทํางานรวมถึงสภาพแวดลอมของแตละบุคคลจึงทําใหมีความคิดเห็นที่แตกตาง
กัน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของดุจหทัย ครุฑเดชะ (2550) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลศึกษากรณีองคการบริหารสวนตําบลหวยกะปอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรีผลการศึกษา
พบวาประชาชนที่มรีะดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลแตกตางกัน 

2.5 จากผลการวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นความพึงพอใจตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดานอาชีพ พบวาประชาชนที่มี
อาชีพตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะอาชีพที่แตกตางหลากหลายสงผลใหประสบการณใน
การทํางานรวมถึงสภาพแวดลอมของแตละบุคคลแตกตางกันจึงทาํใหมคีวามคิดเห็นที่แตกตางกันดวย ซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษาของของดุจหทัย ครุฑเดชะ (2550) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลศึกษากรณีองคการบริหารสวนตําบลหวยกะปอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรีพบวาประชาชนที่มีอาชีพ
ตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลแตกตางกัน 

2.6 จากผลการวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดานรายไดที่แตกตางกัน พบวา
ประชาชนที่มรีายไดตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะองคการบริหารสวนตําบลบางรัก มีการ
ปฏิบัติงานโดยยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลโดยคํานึงถึงประโยชนสุขของ
ประชาชนเปนสําคัญโดยไมใชฐานะทางเศรษฐกิจการเปนคนรวยหรือคนจนเปนตัวชี้วัดในการจัดสรรผลประโยชน
ใหกับประชาชนเพียงดานเดียว จึงทําใหประชาชนถึงแมมีรายไดที่แตกตางกันก็ไดรับประโยชนจากการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลบางรักอยางเสมอภาค จึงมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ณฐภณ 
ขันธไชย (2558) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาล
เจาพระยาสุรศักดิ์จังหวัดชลบุรีผลการศึกษาพบวาประชาชนที่มีรายไดตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานของเทศบาลเจาพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี ไมแตกตางกัน 

 

ผลการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจตอการบริหารงานตามลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลบางรัก 
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ผูวิจยัมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. องคการบริหารสวนตําบลควรเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางในการปฏิบัติราชการตาม
หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี อีกทั้งตองติดตามเรงรัดการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
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2. องคการบริหารสวนตําบลควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นให
คําปรึกษารวมวางแผนรวมปฏิบัติงานตลอดจนติดตามตรวจสอบการทํางานเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลอยางกวางขวางและทั่วถึง 

3. องคการบริหารสวนตําบล ควรมีการเรียนรูแลกเปลี่ยนกันระหวางประชาชนกับองคการบริหารสวน
ตําบลโดยการประชาสัมพันธอํานาจหนาที่ตลอดจนนโยบายในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลใน
รูปแบบกระบวนการเวทีประชาคม หรือการจัดเวทีชาวบาน เพื่อใหประชาชนตระหนักถึงบทบาทหนาที่และสิทธิ
ของตนเองในการที่จะรวมพัฒนาทองถ่ินตามหลักธรรมาภิบาล 

4. ควรสงเสริมใหมกีารปฏิบัตริาชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลหรือการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดอียางตอเนื่องและจริงจัง 

1. ควรมีการสงเสริมการนําธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานและติดตามตรวจสอบการทํางานของ
องคการบริหารสวนตําบลอยางจริงจังและเปนรูปธรรมอันจะสงผลใหทองถ่ินเกิดความเขมแข็งและเปนผลดีตอการ
พัฒนาประเทศในภาพรวมตอไป 

2. ควรนํางานวิจัยนี้ไปศึกษาตอยอดดวยการสรางตัวชี้วัดและกระบวนการปฏิบัติในแตละดานเพื่อวัด
ความสําเร็จของธรรมาภิบาลพรอมกับการนําไปทดลองใชในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อสรางความเขมแข็งให
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไทยใหยัง่ยืน 

3. ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ เพื่อที่จะไดขอมูลในเชิงลึก อันอาจจะนําไปสูการ
พัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไดอยางสมบูรณแบบ 
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Guidelines Protection and Fixing Air Pollution from Small Dust in Bangkok

  ชยุต  วรวิสุทธิกูล  
นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิรกุล 
  

การวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงค 1. เพื่อศึกษามาตรการการปองกัน และแกไขมลพิษทางอากาศจากฝุนละออง
ขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน และแกไขมลพิษทางอากาศ
จากฝุนละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้
คือประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือประชาชนทั้งชายและหญิงที่มีอายุ 15 ป ข้ึนไป ที่อาศัยอยูเขตดินแดง            
ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเพื่อทําการศึกษาในคร้ังนี้ โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน 
โดยกําหนดระดับคา ความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ ไดขนาดกลุมตัวอยาง             
อยางนอย 400 คน ผูวิจยัทําการสุมกลุมตวัอยางแบบบังเอิญ ใหครบตามจํานวนที่กําหนด โดยทําการเก็บขอมูลจาก
กลุมตวัอยางตามบริเวณหรือสถานที่ในเขตดินแดง ไดแก หางสรรพสินคา ซุปเปอรสโตร หรือตลาด เคร่ืองมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะหเนื้อหา t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบวา มาตรการการ
ปองกัน และแกไขมลพิษทางอากาศจากฝุนละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก          
(  = 4.35) ไดแก ลดมลพิษจากการเผาในที่โลงแจงในภาคเกษตรและปาไม สรางความตระหนักรูถึงอันตรายของ
มลพิษ ลดมลพิษจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงในรถยนต และ ลดมลพิษจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงจาก
กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  

การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน และแกไขมลพิษทางอากาศจากฝุนละอองขนาดเล็กใน
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.35) ไดแก การมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวน
รวมในผลประโยชน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 
 

: ,
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Abstract
The objectives of this research are: 1. To study preventive measures And correcting 

air pollution from small dust in Bangkok 2. To study public participation in prevention and 
correcting air pollution from small dust in Bangkok. By using quantitative research methods. 
The population used in this research is the population used in this research is both men and 
women aged 15 years and over who live in Din Daeng in Bangkok. The researcher 
determined the sample size for this study. By using Taro Yamane's formula by determining 
the level of value 95 percent confidence and percentage error level Get at least 400 sample 
size. To complete the specified amount By collecting data from the sample group according 
to the area or location in Din Daeng area, including department stores Superstore or market 
tools for data collection Is a questionnaire Statistics used in data analysis by finding the mean, 
standard deviation, t-test, One Way ANOVA and content analysis. The research found that:

Protection measures and correcting air pollution from small dust in Bangkok the 
overall picture is at a high level (= 4.36) ie reducing pollution from open burning in the 
agricultural and forestry sector. Create awareness of the dangers of pollution Reduce 
pollution from combustion of fuel in cars and reduce pollution from combustion of fuel 
from industrial production processes. 

Public participation in prevention and correcting air pollution from small dust in 
Bangkok The overall picture is at the highest level (= 4.35) ie participation in the evaluation. 
Participation in benefits Participation in decision making and participation in operations.

Keywords : Public participation, air pollution, small dust
 

ปจจุบนัมลพิษในประเทศไทยนับวาเปนปญหาท่ีมคีวามสําคัญ และทวคีวามรุนแรงมากข้ึน สืบเนื่องมาจาก
วิถีการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปและการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรอยางรวดเร็ว สงผลใหตองเพิ่มการผลิต
เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชน ทําใหตองมีการเรงใชพลังงานและทรัพยากรเพิ่มมากข้ึน
ทั้งในดานของอุตสาหกรรม การคมนาคมและเกษตรกรรม เปนตน ซึ่งผลจากการเรงผลิตไดทําใหทรัพยากร 
ธรรมชาติเสื่อมโทรมและรอยหรอลงในขณะเดียวกัน ก็สงผลใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมเพิ่มมากข้ึน อาทิ มลพิษ
ทางน้ํา มลพิษทางอากาศ เปนตน ซึ่งมลพิษทางอากาศที่เปนปญหาสําคัญในปจจุบัน ไดแก ฝุนละออง หมอกควัน 
สารอันตรายประเภทตาง ๆ ที่ปนเปอนในชั้น บรรยากาศ 5 และสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) เปนตน (Pollution 
Control Department, 2013a) 

ปญหามลพิษทางอากาศเปนปญหาที่มีความสลับซับซอนและแกไขไดยาก การจัดการกับปญหาที่ดีที่สุด
ไดแกการควบคุมที่แหลงปลอยมลพิษสูอากาศ ถามีการควบคุมใหปริมาณของมลพิษที่ปลอยสูบรรยากาศอยูใน
ระดับที่เหมาะสม มลพิษทางอากาศจะถูกเจือจางออกไปจากบรรยากาศไดเองตามธรรมชาติ (Jacob, 1999) แตถา
มลพิษเหลานี้ถูกปลอยสูบรรยากาศในปริมาณที่มากจนเกินความสามารถที่บรรยากาศจะรองรับไดก็จะเกิดการ
สะสมของมลพิษข้ึนในบรรยากาศและกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของมนุษยและสัตว (Brunekreef & Holgate, 
2002) ตลอดจนสงผลตอการเจริญเติบโตของพืชซึ่งทําใหผลผลิตทางการเกษตรลดลงได (Pochanart, Akimoto, 
Kinjo & Tanimoto, 2002) 
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ฝุนละออง ถือวาเปนมลพิษทางอากาศอีกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ ปญหามลพิษทางอากาศเปน
ปญหาหลักที่สาํคัญ โดยเฉพาะปญหาฝุนละอองในบริเวณที่มกีารจราจรคับค่ัง หรือในเขตอุตสาหกรรมตางๆ โดยพบ
มากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และสระบุรี เปนตน ปญหาท่ีถือเปนวิกฤตการณสําหรับคนกรุงเทพคือ 
PM2.5 ฝุนละออง PM 2.5 (particle matter smaller than 2.5 micron) คือ ฝุนละอองที่มีขนาดเล็กมากๆ          
ตามองไมเห็น คือเล็กกวา 2.5 ไมครอน (ไมโครเมตร) หรือเล็กกวา 3% ของเสนผานศูนยกลางเสนผม ในเมืองใหญนั้น 
สาเหตุหลักๆ คือ จากการเผาไหมของเคร่ืองยนต และจากการกอสราง ฝุน PM 2.5 ซ่ึงเกิดจากการขนสงสัญจร การ
กอสราง อุตสาหกรรมตางๆ รวมไปทั้งจากภาคครัวเรือน ในเร่ืองปญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการจราจรนั้นรถ
ขนสงประจําทางมักจะตกเปนเปาใหญของปญหาอยูเสมอซึ่งหนวยงานที่เก่ียวของหลายฝายไดออกมาตรการตางๆ 
อาทิ การกําหนดแนวทางใหองคการขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร (ขสมก.) บํารุงรักษาสภาพเคร่ืองยนตใหมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอและขอความรวมมือไมใหขายรถเสื่อมสภาพหรือรถที่เลิกใชงานไปแลวใหกับบริษัทรถรวม
บริการ การเพิ่มข้ึนของจํานวนรถยนตที่มากข้ึนเร่ือยๆ หลังจากเศรษฐกิจปรับตัวดีข้ึน ก็สามารถพิจารณาไดวาเปน
ตนเหตุที่สําคัญถึงแมรถยนตสวนตัวแตละคันจะสรางผลกระทบนอยแตในปริมาณที่ถูกใชงานบนถนนดวยจํานวน
มากทําใหสรางความเสียหายในภาพรวมไดทําใหคนกรุงเทพมหานครตองเจอมลพิษทางอากาศเพ่ิม มีอันตรายตอ
สุขภาพอยางชัดเจน เพราะเล็กมาก ทําใหสามารถผานทางเดินหายใจสูปอดและสรางปญหากับหลอดเลือดไดงาย
ข้ึนเยอะ (พวกที่มีขนาดใหญ มักจะโดนดักเอาไวตั้งแตดวยขนจมูก และดวยเมือกและขนโบกตามชองทางเดิน
หายใจ) และจะไปเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและโรคทางเดินหายใจ เพราะสามารถทะลุทะลวงผานปอดเขา
สูเสนเลือดฝอยที่หลอเลี้ยงอวัยวะทุกสวนของรางกาย รวมทั้งสมองและหัวใจ ทาํใหเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคทาง
สมอง ฯลฯ แมกระทั่งทารกในครรภทีแ่มสัมผสักับอนุภาค PM2.5 จะทําใหเด็กเม่ือโตข้ึนมีโอกาสเสี่ยงตอโรคตาง ๆ 
ดังกลาว และยังมีผลตอระดับสติปญญาของเดก็อีกตลอดชีวิต (อชิชญา ออตวงษ, 2562)  

มลพิษทางอากาศนับวาเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญของประเทศไทย ซ่ึงสังเกตไดจากระดับมลพิษในฝุน
ละอองขนาดเล็กมากขนาด 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่มีระดับความเขมขนเกินคามาตรฐานตามขอแนะนําของ
องคการอนามัยโลก (WHO guideline) และกระทรวงสิ่งแวดลอมของประเทศสหรัฐอเมริกา (US EPA) และยังเกิน
คามาตรฐานของประเทศไทยที่อนุญาตใหระดับมลพิษสูงกวาคามาตรฐานขององคการอนามัยโลกถึง 2 เทา ซึ่งกรม
ควบคุมมลพิษเตือนวาประชาชนควรรับทราบ เพราะเปนอันตรายตอผูปวยโรคเก่ียวกับทางเดินหายใจ ปญหาฝุน
ละออง ไมไดเกิดข้ึนเปนคร้ังแรกในกรุงเทพมหานคร แตที่ตางไปในป 2562 คือเกิดข้ึนเร็วและนานกวาปที่ผานๆ มา 
ซึง่สถานีตรวจวัดสภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร 4 แหง ตรวจวัดปริมาณฝุนละออง PM2.5 ได 63-74 มคก./ลบ.ม. 
ซึ่งนับวาเกินเกณฑมาตรฐานและเพิ่มข้ึนตอเนื่อง นอกจากนี้ ขอมูลจากเว็บไซต aqicn.org ซ่ึงนําตัวเลขจาก กรม
ควบคุมมลพิษ มาเทียบเปนดัชนีคุณภาพอากาศ 0-500 ตามเกณฑของสหรัฐฯ พบวา จํานวนฝุนละอองใน
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับสีแดง (151-200) ซ่ึงนับวา "มีผลกระทบตอสุขภาพ" เกือบตลอด 

หลักการพื้นฐานที่สําคัญในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุดนั้นตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชน
ในทุกสวนและในทุกระดับที่เก่ียวของ และการสรางจิตสํานกึของประชาชนในการดูแลคุณภาพอากาศโดยประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลดานสิ่งแวดลอมที่ภาครัฐมีอยูอยางเหมาะสม รวมถึงขอมูลและกิจกรรมในชุมชน และมีโอกาส
เขาไปรวมในข้ันตอนการตัดสินใจดวย รัฐตองเอ้ืออํานวยและกระตุนใหสาธารณชนมีความตื่นตัวและมีสวนรวม ดวย

121

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



การเปดกวางใหเขาถึงขอมูลที่มีอยู ตองเอ้ือใหประชาชนสามารถเขาถึงวิธีการบริการของรัฐและกระบวนการดาน
ยุติธรรมไดเปนอยางดี รวมถึงการนําเสนอปญหาและแนวทางแกไขปญหาดวย อยางไรก็ดีภาคประชาชนก็ตองมีการ
ปรับเปลี่ยนแบบแผนการบริโภคและการผลิตทีไ่มยัง่ยืน โดยใชขอมูลที่เผยแพรสูสาธารณะใหเปนประโยชนในการใช
ทรัพยากรและการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน การลดผลกระทบของมลพิษทางอากาศในเมืองใหญไดอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป รูปแบบสําคัญที่พบ คือ "สรางผูนํา" ใหเกิดข้ึนในชุมชนในระดับตางๆ เชน 
คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน อาสาสมัครเยาวชนพิทักษสิ่งแวดลอมประจํา
ชุมชน ผูชวยนักวิจัยประจําชุมชน และการสรางวิทยากรประจําชุมชน การรวบรวมขอมูลเพื่อ "สรางศูนยขอมูลใน
พื้นที่" เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร องคความรู กิจกรรม และความเคล่ือนไหวตางๆ ของชุมชน ประกอบกับการ
รณรงคที่มอียางตอเนื่องเพื่อ "สรางแรงจูงใจ" ใหเกิดข้ึนในสมาชิกของชุมชน รวมถึงการติดตอประสานงานในชุมชน
และนอกชุมชนเพื่อ "สรางเครือขาย" ในการทํางานรวมกัน รูปแบบที่พบจากการศึกษาในคร้ังนี้ ไมจาํเปนจะตองเปน
รูปแบบที่ใชในการปองกันหรือแกไขปญหามลพิษทางอากาศในชุมชนแตเพียงอยางเดียวเทานั้น แตชุมชนสามารถ
นําวิธีคิดและรูปแบบที่ไดไปประยุกตใชไดกับปญหาสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ได โดยอาศัยรวมมือกันในชุมชน และ
ประสานงานกับหนวยงาน/องคกรนอกชุมชน ในการนํามาสูการปองกันและแกไขปญหาไดในที่สุด (Pochanart, 
Akimoto, Kinjo & Tanimoto, 2002) 

ดังนั้นผูวิจยัจึงสนใจศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน และแกไขมลพิษทางอากาศจากฝุน
ละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร เพื่อใหทราบถึงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน และแกไข
มลพิษทางอากาศจากฝุนละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร 

 

1. เพื่อศึกษามาตรการการปองกัน และแกไขมลพิษทางอากาศจากฝุนละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน และแกไขมลพิษทางอากาศจากฝุนละอองขนาด

เล็กในกรุงเทพมหานคร 
 

จากการไดศึกษาคนหาแนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน และแกไขมลพิษทาง
อากาศจากฝุนละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิด ดังแสดงในภาพ 
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ผูวิจัยใชแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) เปนเคร่ืองมือในการเขาถึงกลุมตัวอยางที่เปน
ตัวแทนประชากรท่ีทําการศึกษา โดยผานระเบียบวิธีการวิจัยในการหาจํานวนตัวอยางและวิธีการเลือกสุมตัวอยาง 
การเลือกเก็บขอมูลและใชวิธีการทางสถิติในการตรวจสอบสมมติฐานท่ีตั้งข้ึนจากขอมูลที่เก็บรวบรวม ดังกลาว               
ซึง่ผูวิจยัไดดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชาชนทั้งชายและหญิงที่มอีาย ุ15 ป ข้ึนไป ที่อาศัยอยูเขตดินแดง 
ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 130,202 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชาชนทั้งชายและหญิงที่มีอายุ 15 ป ข้ึนไป ที่อาศัยอยูเขตดินแดง ใน
กรุงเทพมหานคร โดยในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเพื่อทําการศึกษาในคร้ังนี้ ผูวิจัยใชสูตรของทาโร ยามาเน 
(Yamane, 1973) จากจํานวนประชาชนทั้งชายและหญิงที่มีอายุ 15 ป ข้ึนไป ที่อาศัยอยูเขตดินแดง ในกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 130,202 คน โดยกําหนดระดับคา ความเชื่อม่ันรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดขนาดกลุม
ตัวอยางจํานวน 400 คน โดยผูวิจยัทําการสุมกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (accidental sampling) ใหครบตามจํานวนที่กําหนด 
โดยทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางตามบริเวณหรือสถานที่ในเขตดินแดง ไดแก หางสรรพสินคา ซุปเปอรสโตร หรือตลาด 

1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. รายได 
5. รปแบบการเดินทาง

 
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ  
3. การมีสวนรวมในผลประโยชน 
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล 

1. สรางความตระหนักรูถึงอันตรายของมลพิษ 
2. ลดมลพิษจากการเผาไหมของเช้ือเพลิงใน
รถยนต 
3. ลดมลพิษจากการเผาในท่ีโลงแจงในภาค
เกษตรและปาไม 
4. ลดมลพิษจากการเผาไหมของเช้ือเพลิงจาก
กระบวนการผลติในโรงงานอุตสาหกรรม 
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จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติผูวิจยัสามารถสรุปผลการวิจัยเปนประเด็นโดยแบงออกเปน 3 สวน ไดดังนี้ 
1. สรุปขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มาตรการการปองกัน และแกไขมลพิษทางอากาศจากฝุน

ละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร และการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน และแกไขมลพิษทางอากาศ
จากฝุนละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามทีเ่ปนกลุมตวัอยางในการวิจัยคร้ังนี้ 
จํานวน 400 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 52.50 เพศชาย 
จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 47.50 สวนมากมีอายุ 26 – 35 ป จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 50.25 
รองลงมาคือ มีอายุ 46 ป ข้ึนไป จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 45.00 มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรีข้ึนไปจํานวน 
333 คน คิดเปนรอยละ 83.25 รองลงมาคือ ปริญญาตรี จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.75 สวนมากมีรายได 
30,001 บาทข้ึนไป จํานวน 240 คน คิดเปนรอยละ 60.00 รองลงมาคือ 10,001 - 20,000 บาท จํานวน 91 คน 
คิดเปนรอยละ 22.80 และ 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.20 เดินทางโดยรถยนตสวน
ตัวเคร่ืองเบนซิล จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 38.25 รองลงมาคือ โดยรถตูประจําทาง จํานวน 130 คน คิดเปน
รอยละ 32.50 และ โดยรถบัสประจําทาง จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.25 

2. มาตรการการปองกัน และแกไขมลพิษทางอากาศจากฝุนละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร              
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.36, S.D. = 0.32) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากที่สุดทุกดาน
เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอย ไดดังนี้ ลดมลพิษจากการเผาในที่โลงแจงในภาคเกษตรและปาไม (  = 4.38, 
S.D. = 0.34) รองลงมาคือ สรางความตระหนักรูถึงอันตรายของมลพิษ (  = 4.37, S.D. = 0.32) ลดมลพิษจากการ
เผาไหมของเชื้อเพลิงในรถยนต (  = 4.34, S.D. = 0.34) และ ลดมลพิษจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงจาก
กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม (  = 4.32, S.D. = 0.40) 

3. สรุปผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน และแกไขมลพิษทางอากาศจากฝุน
ละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร ตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได รูปแบบการ
เดินทาง พบวากลุมตัวอยางที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได รูปแบบการเดินทาง 
แตกตางกันมีสวนรวมในการปองกัน และแกไขมลพิษทางอากาศจากฝุนละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร            
ไมแตกตางกัน ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

จากผลการวิจัยสามารถนํามาสรุปประเด็นที่นํามาวิเคราะหและอภิปรายผล นําไปสูการเสนอแนะในการวิจัย 
ซึง่ผูวิจยัขอนําเสนอตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 

1. มาตรการการปองกัน และแกไขมลพิษทางอากาศจากฝุนละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร ผลการ
วิเคราะหขอมูลพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากที่สุดทุกดาน
เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอย ไดดังนี้ ลดมลพิษจากการเผาในที่โลงแจงในภาคเกษตรและปาไม รองลงมาคือ 
สรางความตระหนักรูถึงอันตรายของมลพิษ ลดมลพิษจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงในรถยนต และ ลดมลพิษจาก
การเผาไหมของเชื้อเพลิงจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม สอดคลองกับสํานักขาว the Guardian และ
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เว็บไซตดานสิ่งแวดลอมเคยพูดถึงมาตรการการปองกัน และแกไขมลพิษทางอากาศจากฝุนละอองขนาดเล็กไวโดย
ยกตัวอยางการจัดการมลพิษทางอากาศในหลายเมือง (Supang Chatuchinda, 2562) 

2. การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน และแกไขมลพิษทางอากาศจากฝุนละอองขนาดเล็กใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
อยูในระดับมากที่สุดทุกดานเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอย ไดดังนี้ การมีสวนรวมในการประเมินผล รองลงมา
คือ การมีสวนรวมในผลประโยชน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ สอดคลองกับ 
Jonh & Uphoff (1980 อางถึงใน ทานตะวัน อินทรจันทร, 2546, หนา 21) และเจิมศักดิ์ ปนทอง (2527,หนา 10) 
ไดแบงชนิดของการมีสวนรวมออกเปน 4 ชนิด คือ 1.การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (วาควรทําอะไร) 2.การมีสวน
รวมในการปฏิบัตกิาร (Implementation) ประกอบดวยการสนับสนุนดาน ทรัพยากรการบริหาร และการประสาน
ขอความรวมมือ 3.การมีสวนรวมในผลประโยชน (Benefits) ไมวาจะเปนผลประโยชนทางดานวัตถุ ผลประโยชน
ทางสังคม หรือผลประโยชนสวนบุคคล 4.การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) 

3. สรุปผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน และแกไขมลพิษทางอากาศจากฝุน
ละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร ตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได รูปแบบการ
เดินทาง พบวากลุมตัวอยางที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได รูปแบบการเดินทาง 
แตกตางกันมีสวนรวมในการปองกัน และแกไขมลพิษทางอากาศจากฝุนละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร             
ไมแตกตางกัน ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับ โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980  
อางถึงใน ณรงค วารีชล, 2551, หนา 9) กลาววามีปจจัยหลายอยางที่มีสวนเกี่ยวของคับการมีสวนรวม ไดแก เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ระยะเวลาท่ีอยูในทองถ่ิน สถานภาพการทํางาน 

 

1. จากการศึกษาพบวามาตรการการปองกัน และแกไขมลพิษทางอากาศจากฝุนละอองขนาดเล็กใน
กรุงเทพมหานคร ควรมีการสรางความตระหนักรูถึงอันตรายของมลพิษใหทุกคนไดรับทราบอยางทั่วถึงรวมถึง
เกษตรกรและผูบริหารของหนวยงานภาครัฐและเอกชน และใหขอมูลถึงวิธีปองกันตนเองใหปลอดภัย 

2. หนวยงานที่เก่ียวของ ควรเขมงวดตรวจวัดมลพิษรถราชการทุกคันในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขมงวด
ตรวจควันพิษควันดํา เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสงมวลชนใหสามารถเชื่อมโยงกันมากข้ึนดวยราคาที่สมเหตุสมผล 
สงเสริมและเตรียมความพรอมในการใชรถที่ขับเคลื่อนดวยไฟฟา Electric vehicle: EV) โดยลงทุนโครงสรางพื้น
ฐานรองรับ 

3. ควรจัดระเบียบการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เพิ่มแรงจูงใจที่เหมาะสมใหกับเกษตรกรที่ไมเผาผาน
การใหเงินอุดหนุนควรสงเสริมการจัดระเบียบการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เกษตรกรรายใดจะเผาไรตอง
ลงทะเบียนแจงรัฐกอน จากนั้นจะมีการทยอยเผาไมใหพรอมกันในคร้ังเดียว และจะเผาในชวงที่อากาศไมปด เปนตน 
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1. ควรมีการวิจัยแนวทางหรือรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน และแกไขมลพิษทาง
อากาศจากฝุนละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร 

2. ควรมีการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน และแกไขมลพิษทางอากาศจากฝุนละออง
ขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดอ่ืนๆ 
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การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัดนครสวรรค และเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของ
สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค โดยใชวิธีวิจยัเอกสาร และวิธีวิจยัสนามเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ
แบบเจาะลึกจากบุคลากรของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัย พบวา 

1. การจัดการความรูเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค ควรมี
การสงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากรแสวงหาความรู การฝกอบรมในสวนที่ภาคเอกชนจัดฝกอบรม บุคลากรของ
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค เสียโอกาสเนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ การสรางความรู            
มกีารสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการสรางความรูนอยมาก และไมมกีารประเมินผลโครงการพัฒนาการเกษตร
ในจังหวัด การจัดเก็บความรู มีการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรของสํานักงานฯ ในการจัดเก็บความรูปานกลาง 
เพราะมีขอมูลในดานตางๆ ที่เปนความรูไมวาจะเปน ขอมูลดานดิน ดานพืช ดานประมง ดานปศุสัตว ดานน้ํา อยูใน
ระบบฐานขอมูลของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค การถายทอดความรู มีการสงเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรในการถายทอดความรู แตชวงระยะหลังๆ ไมมีการถายทอดความรู ไมมีการถายทอดความรู
เพียงแตเสนอผูบริหารทราบเพียงบุคคลเดียว 

2. แนวทางการพัฒนาการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
นครสวรรค ควรเปดโอกาสใหบุคลากรแสวงหาความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ควรสรางแรงจูงใจหรือการใหรางวัล
สําหรับเจาหนาที่ในการสรางความรูใหมๆ ควรมีระบบการจัดเก็บความรูตางๆ ไวในฐานระบบขอมูลที่งายตอการ
สบืคน และใหบคุลากรที่ไปประชุมสมัมนา อบรม หรือศึกษาดูงานจากสถานที่ตางๆ มาถายทอดความรู โดยใชเวที
การประชุมประจําเดือนของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค และใหเกิดความตอเนื่อง 
 

:  
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Abstract
This research The objective is to study knowledge management for the development 

of the operation of Nakhon Sawan Provincial Agriculture and Cooperatives Office. And to 
propose guidelines for developing knowledge management for the development of the 
operation of office of the ministry of agriculture and cooperatives Nakhon sawan Province. 
By using document research methods And field research methods, collecting data by in-
depth interviews from personnel of office of the ministry of agriculture and cooperatives 
Nakhon sawan Province.

1. Knowledge management in order to improve the performance of office of the 
ministry of agriculture and cooperatives Nakhon sawan Province.should promote / support 
personnel in acquiring knowledge in private sector training. Personnel of office of the 
ministry of agriculture and cooperatives Nakhon sawan Province. lost opportunity due to 
insufficient budget. Little promotion and support for personnel to create knowledge And no 
evaluation of agricultural development projects in the province Knowledge storage Has 
promoted and supported the personnel of the office In storing moderate knowledge Because 
there is information in various fields That is knowledge whether Soil data for plants, 
fisheries, livestock in the database system of office of the ministry of agriculture and 
cooperatives Nakhon sawan Province.Knowledge transfer Promoting and supporting 
personnel to transfer knowledge But later No knowledge transfer There is no transfer of 
knowledge but only one executive is informed. 

2. Guidelines for the development of knowledge management for the development 
of the operation office of the ministry of agriculture and cooperatives Nakhon sawan 
ProvinceShould provide opportunities for personnel to seek knowledge about the operation 
Should create motivation or reward for staff to create new knowledge. There should be a 
system for collecting various knowledge. In a database that is easy to find And allow 
personnel to attend meetings, seminars, training or study visits from various locations To 
transfer knowledge. By using the monthly meeting stage of office of the ministry of
agriculture and cooperatives Nakhon sawan Province And provide continuity 

Keyword : development, knowledge, personnel
 

 

สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค เปนตัวแทนหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณประจํา
อยูในจังหวัด ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการจัดทํายุทธศาสตร ประสานงาน อํานวยการ และประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในพื้นที่จังหวัด
นครสวรรค ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ในการดําเนินการประสานงาน อํานวยการ            
กับหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค จากการที่ผูวิจัยเปนผูปฏิบัติงานใน
สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรคประสบดวยตนเองและไดพูดคุยกับบุคลากรในสํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดนครสวรรคเบื้องตน พบขอปญหาและขอผิดพลาดทําใหการดําเนินงานลาชาและขาดประสิทธิภาพ 
สภาพปญหาที่พบดังกลาวเกิดจากการจัดการความรูในการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
นครสวรรค ในเร่ืองตางๆ ดังนี้ 
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1. ขาดความรวมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการถายทอดความรูระหวางบุคลากรในองคกร เชน เมื่อ
บุคลากรในสํานักงานเขารับการฝกอบรมในเร่ืองตางๆ เม่ือกลับมาไมมีการถายทอดความรูที่ไดรับมาใหกับเพื่อน
รวมงานทราบถึงแนวทางหลักสูตร หัวขอที่ไดอบรมมา และไมมกีารเก็บบันทึกไวเปนหลักฐาน 

2. ไมมีการนําความรูที่ไดรับมาจากการฝกอบรมและความรูที่มีอยูในตัวของบุคลากรมาพัฒนาใหเกิด
ประโยชนตองานที่ปฏิบัตแิละองคกร 

3. มีขาราชการมาบรรจุใหม หรือ ขาราชการที่ดํารงตําแหนงอ่ืน มาแทนปฏิบัติราชการในตําแหนงที่วาง 
ทาํใหไมสามารถปฏิบัตงิานได 

ดังนั้นผูวิจัยจึงอยากศึกษาการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดนครสวรรค เพื่อใหบุคลากรผูปฏิบัติงานสามารถทํางานใหสําเร็จบรรลุ ตามเปาหมายขององคกร และเพื่อ
เสนอแนะการจัดการองคความรูเพื่อพัฒนาการปฏิบัตงิานของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรคตอไป 

 

 

1. เพื่อศึกษาการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
นครสวรรค 

2. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดนครสวรรค 

 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย เร่ืองการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดนครสวรรค ไดมาจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยและแนวคิดของผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยจึงสรุปเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การแสวงหาความรู 

การสรางความรู 

การจัดเก็บความรู 

การถายทอดความรู 

 

การจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัดนครสวรรค 
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ในการดําเนินการศึกษาเร่ืองการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดนครสวรรค ผูศึกษาไดกําหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนการวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) ผูศึกษาไดกําหนดกรอบและขอบเขตของระเบียบวิธีวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัยดังกลาวมาใชในการ
ดําเนินการศึกษา โดยสรุปดังตอไปนี้ 

in-depth interview) 

สําหรับการกําหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) โดยการใชกระบวน
วิธกีารวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ดวยการสัมภาษณนั้น ในการกําหนดกระบวนวิธีการวิจัยคร้ังนี้ ได
กําหนดใหมีกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) โดยการใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางลักษณะเปนการ
สัมภาษณโดยใช คําถามเหมือนกันทุกคน เปนการสัมภาษณแบบปลายเปด ซ่ึงเปนกระบวนวิธีการวิจัย 
(methodology) ที่มคีวามยืดหยุนและเปดกวาง 

documentary research) 

สําหรับการกําหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) โดยการใชกระบวน
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ดวยกระบวนวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร(documentary research) 
นั้น โดยเบื้องตนทางผูศึกษาไดดําเนินกระบวนการศึกษา ตามระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย 
(methodology) โดยการใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ดวยกระบวนการศึกษาและ
วิเคราะหขอมูลจากเอกสารหรือการวิจัย เชิงเอกสาร (documentary research) โดยการทบทวนแนวความคิด 
ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 

สําหรับการกําหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) โดยการใชกระบวน
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ดวยกระบวนวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร(documentary research) 
นั้น โดยเบื้องตนทางผูศึกษาไดดําเนินกระบวนการศึกษา ตามระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย 
(methodology) โดยการใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ดวยวิธีการสังเกต เปนการ
สงัเกต แบบมีสวนรวมโดยผูวิจยัทํางานอยูกับผูใหขอมูลเปนระยะเวลาประมาณ 2 ป จึงไดรวบรวมพฤติกรรม แนว
ทางการทํางาน วิธีการทํางาน ระเบียบ ขอบังคับ แผนการปฏิบัติงานตางๆ มาใชรวมในการสังเกต 

ประชากรกลุมตัวอยาง Key Informant คือการสัมภาษณโดยกําหนดตัวผูตอบเปนการเฉพาะเจาะจง 
เพราะผูตอบเปนกลุมเปาหมายที่เหมาะสมกับ ความตองการของผูศึกษา ซ่ึงบุคคลประเภทนี้เรียกวา “ผูใหขอมูล
สําคัญ” อันเปนการเลือกตัวอยางที่ผูศึกษาไดดําเนินการพิจารณาเลือกตัวอยางดวยตนเองเพ่ือที่จะไดนําขอมูลที่
ไดรับจากกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมาดําเนินการประมวลผลขอมูลอันนําไปสูขอคนพบตอไป โดยประชากร
กลุมเปาหมายไวทัง้หมด 2 กลุม จํานวน 10 คน  

 

เหตุผลในการคัดเลือกกลุมนี้ คือ เปนขาราชการซึ่งไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่โดยตรงในงานนั้นๆ           
โดยมีระยะเวลาการทํางานหลายป และมีความรูความเชียวชาญในงานนั้นๆ เปนอยางดี  
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เหตุผลในการคัดเลือกกลุมนี้ คือ ในกลุมนี้จะเปนพนักงานราชการมีหนาที่ในการใหความชวยเหลือ
สนับสนุนการทํางานของกลุมที่ 1 (ขาราชการพลเรือนสามัญ) โดยผูวิจยัเห็นวากลุมนีเ้ปนกลุมทีใ่หการสนับสนุนการ
ทํางานของกลุมที่ 1 โดยเปนผูมีระยะเวลาการทํางานมากกวา 2 ป ผูวิจัยจึงเห็นวาทั้ง 3 ทานเปนกลุมที่มีความรู
ความสามารถในการปฏิบัตหินาที่นั้นๆ เชนเดียวกับกลุมที่ 1 

นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและจากการศึกษาตางๆ มาทําการวิเคราะหขอมูลรวมกันอยางเปนระบบ
และนําไปสูการเชื่อมโยงขอมูลเขาดวยกัน แสดงความสําคัญของขอมูลไดชัดเจนยิ่งข้ึน เพื่อสะดวกในการวิเคราะห
และเขียนรายงานขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะไมใชขอมูลตัวเลข แตจะเปนขอมูลเชิงพรรณนาที่มี “รายละเอียด” และ 
“ลึก” และมีการอางถึงโดยตรงเก่ียวกับที่มาของขอมูลไมวาจะเปนขอมูลที่ไดจากการคนควาหรือขอมูลทางเอกสาร 
 

 

1. การจัดการความรูเพื่อพัฒนาการปฏิบัตงิานของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค ควรมี
การสงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากรแสวงหาความรูการฝกอบรมในสวนที่ภาคเอกชนจัดฝกอบรม บุคลากรของ
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค เสียโอกาสเนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ การสรางความรู            
มกีารสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการสรางความรูนอยมาก และไมมกีารประเมินผลโครงการพัฒนาการเกษตร
ในจังหวัด การจัดเก็บความรูมีการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรของสํานักงานฯ ในการจัดเก็บความรูปานกลาง 
เพราะมีขอมูลในดานตางๆ ที่เปนความรูไมวาจะเปน ขอมูลดานดิน ดานพืช ดานประมง ดานปศุสัตว ดานน้ํา อยูใน
ระบบฐานขอมูลของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค การถายทอดความรู มีการสงเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรในการถายทอดความรู แตชวงระยะหลังๆ ไมมีการถายทอดความรู ไมมีการถายทอดความรู
เพียงแตเสนอผูบริหารทราบเพียงบุคคลเดียว 

2. แนวทางการพัฒนาการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดนครสวรรค ควรเปดโอกาสใหบุคลากรแสวงหาความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ควรสรางแรงจูงใจหรือการให
รางวัลสําหรับเจาหนาที่ในการสรางความรูใหมๆ ควรมีระบบการจัดเก็บความรูตางๆไวในฐานระบบขอมูลที่งายตอ
การสืบคน และใหบคุลากรที่ไปประชุมสมัมนา อบรม หรือศึกษาดูงานจากสถานที่ตางๆ มาถายทอดความรู โดยใช
เวทีการประชุมประจําเดือนของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค และใหเกิดความตอเนื่อง 

 
 

.   

1.1 สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค มีการสงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากรของสํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค แสวงหาความรูในดานตางๆหรือไม อยางไรนั้น คําตอบที่ไดเหมือนกันมาก
ที่สุดทั้งในกลุมของขาราชการและพนักงานราชการ คือ ใชการประชุมประจําเดือนในการแสวงความรู จํานวน 8 ราย 
ซึ่งวิธีการใชการประชุมประจําเดือนในการแสวงความรู จะตรงกับแนวคิดของ Dave Snowden ที่กลาววา องคกร
ตองจัดการความรู เพื่อปรับปรุง ประสิทธิผลของการตัดสินใจในองคกร และเพื่อสรางนวัตกรรม โดยมีการจัดการ
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ความรู 3 ประเภท ในขอที่ 2. Narrative Management เปนการจัดการความรูโดยใชเทคนิคการเลาเร่ืองที่รูมา 
ภายใต แนวคิดที่วาเราไมสามารถเขียนทุกเร่ืองออกมาเปนลายลักษณอักษรได เนื่องจากขอจากัดในการเขียน 
ดังกลาวที่วา “We know more than we can say, we’ll always say more than we can write down: เรา
รูมากกวาเราพูดและเราพูดมากกวาเขียน” การใชเทคนิคนี้ตองเชื่อมตอระหวางวิธีการสื่อที่นาสนใจ และเนื้อหา
สาระที่ตองการสื่อ โดยใหผูที่มอีงคความรูในเร่ืองที่ไดรับรูมานั้น หรือตนมีเชี่ยวชาญมานําเสนอพูดคุยกันในที่ประชุม
ใหบคุลากรในหนวยงานไดรับรูขอมูลนั้น 

1.2 สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค มีการสงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากร ของสํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค สรางความรูในดานตางๆ หรือไม อยางไรนั้น คําตอบที่ตอบเหมือนกัน               
มากที่สุดทั้งในกลุมของขาราชการและพนักงานราชการ คือ ใชอินเตอรเน็ตในการสรางความรู จํานวน 6 ราย             
ซึ่งตรงกับโดยวิธีการใชอินเตอรเน็ตในการสรางความรู จะตรงกับในขอที่ 5. การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใช
ความรูนั้นเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและสะดวก เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board, บอรด
ประชาสัมพนัธ โดยบุคลากรในหนวยงานจะมีคอมพิวเตอรประจําตัวคนละ 1 เคร่ือง และมีอินเตอรเน็ตที่สามารถใช
งานไดตลอดเวลา เม่ือมีงานที่ใหมหรือตองการขอมูลความรูในการปฏิบัติหนาที่ บุคลากรในหนวยงานจึงสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางความรูใหกับตนเองเพื่อใชในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ของ
กระบวนการจัดการความรู ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (2548 : 5-6) กลาววา เปนกระบวนการหนึ่งที่จะชวยใหองคกรเขาใจถึงข้ันตอนที่ทําใหเกิดกระบวนการ
การจัดการความรู หรือพัฒนาการของความรูที่จะเกิดข้ึนภายในองคกร  

1.3 สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค มีการสงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากรของสํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค จัดเก็บความรูในดานตางๆ หรือไม อยางไรนั้น คําตอบที่ตอบเหมือนกันมาก
ที่สุดทั้งในกลุมของขาราชการและพนักงานราชการ คือ กลุมสารสนเทศการเกษตรเปนหนวยเก็บขอมูลความรูใน
ดานตางๆ จํานวน 7 ราย ซึ่งตรงกับแนวความคิดของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. (2547 : 63) กลาววา การจัดการ
ความรู คือ ความรูที่เกิดจากการประมวล สังเคราะห และจําแนกแยกแยะสารสนเทศ เพื่อนําไปสูการตีความ และ
ทําความเขาใจกับสารสนเทศเหลานั้น จนกลายเปนความรูแลว ซึ่งความรูนี้ครอบคลุมทั้งสวนของความรูโดยนัยที่
ซอนอยูภายในความคิดของพนักงาน และที่ฝงตัวอยูในองคกรกับความรูแจงชัดที่ปรากฏในเอกสารบันทึก หรือ
รายงานตาง ๆ ขององคกร การจัดการความรูทั้งสองประเภทนี้ใหเปนระบบระเบียบ เพื่อใหคนที่ตองการเขาถึงได
งาย และดึงออกมาใชไดโดยสะดวก การจัดการความรูจะเกิดข้ึนในระดับทีมงาน หรือระดับกลุมในองคกรที่ตองการ
ปฏิสัมพันธระหวางปจเจกแตละคนเพราะการจัดการความรูจะเกิดข้ึนได ตอเม่ือมีการปฏิสัมพันธ เพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรูระหวางทีม 

1.4 สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค มีการสงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากรของสํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค ถายทอดความรูในดานตางๆ หรือไม อยางไรนั้น คําตอบที่ตอบเหมือนกัน
มากที่สดุทั้งในกลุมของขาราชการและพนักงานราชการ คือ การประชุมประจําเดือน จํานวน 10 รายโดยคําตอบนี้
จะคลายกับขอที่ 1 โดยใชเวทีการประชุมประจําเดือนเปนตัวขับเคลื่อน ซึ่งตรงกับแนวคิดของประเภทที่               
2. Narrative Management เปนการจัดการความรูโดยใชเทคนิคการเลาเร่ืองที่รูมา ภายใต แนวคิดที่วาเราไม
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สามารถเขียนทุกเร่ืองออกมาเปนลายลักษณอักษรได เนื่องจากขอจากัดในการเขียน ดังกลาวที่วา “We know 
more than we can say, we’ll always say more than we can write down: เรารูมากกวาเราพูดและเรา
พูดมากกวาเขียน” การใชเทคนิคนี้ตองเชื่อมตอระหวางวิธีการสื่อที่นาสนใจ และเนื้อหาสาระที่ตองการสื่อ โดยใหผู
ที่มีองคความรูในเร่ืองที่ไดรับรูมานั้น หรือตนมีเชี่ยวชาญมานําเสนอพูดคุยกันในที่ประชุมใหบุคลากรไดมีโอกาส
ถายทอดความรูในดานตางๆ ของ Dave Snowden ที่กลาววา องคกรตองจัดการความรู เพื่อปรับปรุง ประสิทธิผล
ของการตัดสินใจในองคกร และเพื่อสรางนวัตกรรม โดยมีการจัดการความรู 3 ประเภท 
2. แนวทางการพัฒนาการจัดการความรูของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค 

2.1 สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค ควรมีแนวทางเพื่อใหบุคลากรของสํานักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัดนครสวรรค แสวงหาความรูในดานตางๆ อยางไรนั้น คําตอบเหมือนกัน มากที่สุดทั้งในกลุมของ
ขาราชการและพนักงานราชการ คือ แสวงหาความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงาน จํานวน 7 ราย ซึ่งตรงกับ ขอที่              
2. การสรางและแสวงหาความรู เชน การสรางความรูใหม, แสวงหาความรูจากภายนอก, รักษาความรูเกา, กําจัด
ความรูที่ใชไมไดแลว ของกระบวนการจัดการความรู ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2548 : 5-6)  

2.2 สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค ควรมีแนวทางเพื่อใหบุคลากรของสํานักงานเกษตร
และสหกรณจงัหวัดนครสวรรค การสรางความรูในดานตางๆ อยางไร นั้น คําตอบที่ตอบเหมือนกัน มากที่สุดทั้งใน
กลุมของขาราชการและพนักงานราชการ คือ สรางแรงจูงใจ จํานวน 9 ราย ซึ่งตรงกับ องคประกอบขอที่ 6. การยก
ยองชมเชยและใหรางวัลเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีสวนรวมของบุคลากรใน
ทกุระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหาความตองการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการ
กับระบบที่มอียู, ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมที่ทําในแตละชวงเวลา ของแนวคิด "กระบวนการบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management Process)" เปนกรอบความคิดแบบหนึ่งเพื่อใหองคกรที่ตองการจัดการ
ความรูภายในองคกร ไดมุงเนนถึงปจจัยแวดลอมภายในองคกร ที่จะมีผลกระทบตอการจัดการความรู  

2.3 สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค ควรมีแนวทางเพื่อใหบุคลากรของสํานักงานเกษตร
และสหกรณจงัหวัดนครสวรรค จัดเก็บความรูในดานตางๆ อยางไรนั้น คําตอบที่ตอบเหมือนกัน มากที่สุดทั้งในกลุม
ของขาราชการและพนักงานราชการ คือ จัดเก็บไวที่ระบบสวนกลางของหนวยงาน จํานวน 8 ราย ซึ่งตรงกับ 
องคประกอบที่ 5. การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูนั้นเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและสะดวก            
เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board, บอรดประชาสัมพันธ เปนตนกระบวนการจัดการความรู               
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2548 : 5-6) กลาว
วา เปนกระบวนการหนึ่งที่จะชวยใหองคกรเขาใจถึงข้ันตอนที่ทําใหเกิดกระบวนการการจัดการความรู หรือ
พัฒนาการของความรูทีจ่ะเกิดข้ึนภายในองคกรประกอบดวย 7 ข้ันตอน 

2.4 สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค ควรมีแนวทางเพื่อใหบุคลากรของสํานักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัดนครสวรรค ถายทอดความรูในดานตางๆ อยางไรนั้น ในคําถามขอนี้ คําตอบที่ตอบเหมือนกัน 
มากที่สุดทั้งในกลุมของขาราชการและพนักงานราชการ คือ ใชการประชุมประจําเดือนในการถายทอดความรู 
จํานวน 6 ราย และใชเทคโนโลยีในการถายทอดความรู จํานวน 6 ราย ซึ่งตรงกับองคประกอบที่ 6. การแบงปน
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แลกเปลี่ยนความรู ทําไดหลายวิธีการ โดยกรณีเปน Explicit Knowledge อาจจัดทําเปน เอกสาร, ฐานความรู, 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit Knowledge อาจจัดทําเปนระบบ ทีมขามสายงาน, กิจกรรมกลุม
คุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแหงการเรียนรู, ระบบพี่เลี้ยง, การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู 
เปนตน ของกระบวนการจัดการความรู ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (2548 : 5-6) กลาววา เปนกระบวนการหนึ่งที่จะชวยใหองคกรเขาใจถึงข้ันตอนที่ทําใหเกิด
กระบวนการการจัดการความรู หรือพัฒนาการของความรูที่จะเกิดข้ึนภายในองคกรประกอบดวย 7 ข้ันตอน 
 

  
1. ผูทําวิจัยในคร้ังตอไปควรทําการวิจัย เร่ือง องคกรแหงการเรียนรูของสํานักงานเกษตรและสหกรณ

จังหวัดนครสวรรค 
2. ผูทําวิจัยในคร้ังตอไปควรทําการวิจัย เร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเกษตร

และสหกรณจงัหวัดนครสวรรค 
3. ผูทําวิจัยในคร้ังตอไปควรทําการวิจัย เร่ือง สมรรถนะในการปฏิบัติงานบุคลากรของสํานักงานเกษตร

และสหกรณจงัหวัดนครสวรรค 
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The Development of Thai Labor Standards to International Standards on Electrical
Building Technician Level 1 in Prachinburi

 
    ธนเดช  ไผสมสกุล 

สาขา สาขารัฐประศาสนศาตรมหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 

ภาควิชา รัฐประศาสนศาตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานไทยใหไดมาตรฐานสากล สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 
ในเขตพ้ืนที่ปราจีนบุรี วตัถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศดานฝมือแรงงานใหเปนที่ยอมรับ 2) เพื่อ
พฒันาศักยภาพฝมือแรงงานรองรับการแขงขันเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
พ.ศ.2560-2564 3) เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรในภาคการผลิตเพื่อใหทันตอการปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตและ
ตลาดแรงงาน รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2554-2559 เปนการวิจัยในเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแกประชาชนในพื้นที่
จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 150 คน สถิติที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที 
และคาเอฟ กลุมตัวอยางในงานวิจัยคร้ังนี้ไดแก กลุมแรงงานใหม(นิสิต/นักศึกษา) ผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
พนักงานในสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู รับเหมา ชางอิสระ และประชาชนผูสนใจทั่วไป ในเขตพื้นที่ปราจีนบุรี                
ทีป่ฏิบัติงานดานชางไฟฟา จํานวน 150 ราย ขนาดกลุมตัวอยางของทาโรยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.09 และความ
เชื่อม่ันจากแบบสอบถามโดยการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.05 และใชสถิติ t-test , F-test คาความสอดคลองขอทดสอบ 
IOC ผลการวิจัยพบวา  

ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่เขารับบริการ/กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ทั้ง 4 ดาน 
ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ประชาชนกลุมเปาหมายคือกลุมแรงงานใหม (นิสิต/
นักศึกษา) ผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม พนักงานในสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผูรับเหมา ชางอิสระ และประชาชน
ผูสนใจทั่วไปดานเพศ สถานะ อายุ การศึกษา อาชีพ ในภาพรวมมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน  
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Abstract  
The development of Thai labor standards to international standards on Electrical 

Building Technician level 1. This research aims (1) To lay the foundation for the country's 
development of skilled labor to be accepted (2) To develop the skills and skills to support the 
competition in ordance with the National Economic and Social Development Plan No. 12. 
(3) In order to produce and develop personnel in the manufacturing sector to keep up with 
changes in the production structure and the labor market Support the growth of the domestic 
economy with the National Economic and Social Development Plan No. 9. The sample used in 
this study is New labor groups (students) who use industrial labor Government employees / state 
enterprises, independent contractors, technicians , general public in the area Prachin Buri 150 In 
electricians working in the field. The sample size of Taro Yamane. The confidence levels of 0.09 
and confidence surveys by sampling at 0.05, t-test and ANOVA test the consistency IOC.

The results of the study revealed that the satisfaction, sex, status, age, education, and 
occupation were not different.

Keyword : Standard / skilled labor / international standard
 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการแขงขันทางเศรษฐกิจ นํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในการ
ประกอบธุรกิจทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการ สําหรับประเทศไทยแรงงานยังเปนปจจัยสําคัญของ
องคกรในการขับเคลื่อนไปสูการเติบโต และสรางความสามารถในการแขงขัน ในปจจุบันปญหาการขาดแคลนแรงงาน
โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะฝมือไดสรางความกังวลใหกับภาคเอกชนคอนขางมาก การแกปญหาขาดแคลนแรงงานฝมือ
จะประสบความสําเร็จตองเกิดจากความรวมมือกันระหวางภาครัฐและเอกชน ทัง้ในการผลิตแรงงานใหมใหตรงกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน และพัฒนาแรงงานที่ทํางานอยูแลวโดยการยกระดับทักษะฝมือใหสูงข้ึนมี Multi-Skills มี
สมรรถนะสูงปรับตัวรองรับเทคโนโลยีได ทั้งนี้รัฐตองสงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการอบรมลูกจางของตนเอง 
โดยรัฐเปนผูสนับสนุนใหสิทธิประโยชนทางภาษี ซึง่กรมพัฒนาฝมือแรงงานเปนหนวยงานที่ดูแลใหสถานประกอบการนํา
หลักสูตรฝกอบรมและนําคาใชจายไปลดหยอนภาษีได 2 เทาหรือ 200% สําหรับการขาดแคลนแรงงานระดับ
อาชีวศึกษา ซึง่ขณะนี้กระทรวงศึกษาไดจัดการศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการเพื่อใหไดเรียนรูเทคโนโลยี
และการปฏิบัติงานจริงนั้น กรมพัฒนาฝมือแรงงานมีมาตรการสนับสนุนเร่ืองนี้โดยสถานประกอบการก็สามารถนํามาขอ
ใชสิทธิประโยชนทางภาษี หักคาใชจายได 200% ตามพ.ร.บ.สงเสริมการพฒันาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ไดเชนเดียวกัน 
โดยตองมีการจัดทําหลักสูตรแยกเร่ืองการพัฒนาทักษะฝมือและระยะเวลาฝกใหชัดเจน มีการอบรมครูในสถาน
ประกอบการเพื่อรองรับการฝกงานดวย 
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การแกปญหาขาดแคลนแรงงานฝมือจะประสบความสําเร็จตองเกิดจากความรวมมือกันระหวางภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในการผลิตแรงงานใหมใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน และพัฒนาแรงงานที่ทํางานอยูแลวโดยการ
ยกระดับทักษะฝมือใหสูงข้ึนมี Multi-Skills มีสมรรถนะสูงปรับตัวรองรับเทคโนโลยีได ทัง้นี้รัฐตองสงเสริมการมีสวนรวม
ของภาคเอกชนในการอบรมลูกจางของตนเอง โดยรัฐเปนผูสนับสนุนใหสิทธิประโยชนทางภาษี ซึ่งกรมพัฒนาฝมือ
แรงงานเปนหนวยงานที่ดูแลใหสถานประกอบการนําหลักสูตรฝกอบรมและนําคาใชจายไปลดหยอนภาษีได 2 เทาหรือ 
200 % ซ่ึงสงผลใหมีการอบรมแรงงานในระบบการจางงานปละประมาณ 4,000,000 คน นอกจากนั้นกรมพัฒนาฝมือ
แรงงานมีสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 12 แหง และศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอีก 65 แหงใหบริการฝกอบรม
ฝมือแรงงานใหเยาวชนที่จบการศึกษาระดับตาง ๆ ที่เปนแรงงานใหม ในหลักสูตรเตรียมเขาทํางานหรือฝกปฏิบัติตอยอด
เขมขนใหผูจบ ปวช. และ ปวส. หรือทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติใหกอนเขาทํางาน และมีโครงการพัฒนา
แรงงานใหมและยกระดับฝมือลูกจางรวมกับสถานประกอบการ เชน ฝกแรงงานใหมที่กําลังจะจบ ปวช. หรือ ปวส. ใน
สาขาชางยนต ชางซอมตัวถังรถยนต และชางสีรถยนตสําหรับศูนยบริการกับบริษัท โตโยตามอเตอร ประเทศไทย) จํากัด 
โดยใชสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานีเปนหลัก ซ่ึงประสบความสําเร็จเปนอยางดี และจะขยายไป
ยังสถาบันภาคอ่ืน ๆ ตอไป การฝกพนักงานโรงแรมแผนกตาง ๆ รวมกับโรงแรมในเครือเซ็นทารา หรือการฝกยกระดับ
ชางที่ทํางานอยูแลวกับบริษัทสยามไดก้ิน เพื่อใหมีฝมือรองรับเทคโนโลยีใหมที่เปลี่ยนแปลงไปและซับซอนมากข้ึน เปน
ตน สําหรับการขาดแคลนแรงงานระดับอาชีวศึกษา ซ่ึงขณะนี้กระทรวงศึกษาไดจัดการศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถาน
ประกอบการเพื่อใหไดเรียนรูเทคโนโลยีและการปฏิบัติงานจริงนั้น กรมพัฒนาฝมือแรงงานมีมาตรการสนับสนุนเร่ืองนี้
โดยสถานประกอบการ ก็สามารถนํามาขอใชสิทธิประโยชนทางภาษี หักคาใชจายได 200% ตามพ.ร.บ.สงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ไดเชนเดียวกัน โดยตองมีการจัดทําหลักสูตรแยกเร่ืองการพัฒนาทักษะฝมือและ
ระยะเวลาฝกใหชดัเจน มีการอบรมครูในสถานประกอบการเพื่อรองรับการฝกงานดวย 

 

1. เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศดานฝมือแรงงานใหเปนที่ยอมรับ 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพฝมือแรงงานรองรับการแขงขันเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่12 พ.ศ.2560-2564  
3. เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรในภาคการผลิตเพื่อใหทันตอการปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตและ

ตลาดแรงงาน รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2554-2559 

 

ในการศึกษาการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานไทยใหไดมาตรฐานสากล สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1
ในเขตพ้ืนที่ปราจีนบุรี เปนการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative) ผูศึกษาไดทําการ แบงกลุมตัวแปรที่ใชในการศึกษาดังนี้ 
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การวิจัยเร่ือง การพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานไทยใหไดมาตรฐานสากล สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 
ในเขตพ้ืนที่ปราจีนบุรี วัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศดานฝมือแรงงานใหเปนที่ยอมรับ 2) เพื่อ
พัฒนาศักยภาพฝมือแรงงานรองรับการแขงขันเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่12 
พ.ศ.2560-2564 3) เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรในภาคการผลิตเพื่อใหทันตอการปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตและ
ตลาดแรงงาน รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2554-2559 เปนการวิจัยในเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแกประชาชนในพื้นที่
จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 150 คน สถิติที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที 
และคาเอฟ 

 
- เพศ 
- อายุ 
- อาชีพ 
- รายได 
- สถานะ 

 
 

- นโยบายการพฒันามาตรฐานฝมอื
แรงงาน 

- ความเจริญกาวหนา 
- ทัศนคต ิ
- ความรู 
- ความสามารถ 

 
- การพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานไทยใหได

มาตรฐานสากล สาขาชางฟาภายในอาคาร 
ระดับ 1 ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี 

- ดานกระบวนการพฒันา 
- ดานสิง่อํานวยความสะดวกในการทดสอบ

มาตรฐาน 
- การบริการของสถานที่ทดสอบ/ศูนยทดสอบฯ 
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/

1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูใชแรงงานทางดานชางไฟฟาประจําโรงงาน 
สถานประกอบกิจการ ชางผูรับเหมา ผูประกอบการอิสระ ชางในหนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ นิสิต/นักศึกษาที่กําลัง
กาวสูภาคแรงงานในเขตพื้นที่ปราจีนบุรีสวนมากเปนเพศชาย รอยละ 94.7 อายุระหวาง 18 – 25 ป มากที่สุด รอยละ 
71.3 โดยมีระดับการศึกษามากที่สุด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.,ปวส.) รอยละ 74.7 สวนใหญประกอบอาชีพ
เปนพนักงานเอกชน มากที่สุด รอยละ 31.3 

2. ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของประชาชนที่เขารับบริการ/กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ ทั้ง 4 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( =4.46 ,S.D.=0.66) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ประชาชนกลุมเปาหมายคือกลุมแรงงานใหม (นิสิต/นักศึกษา) ผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม พนักงานในสวน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผูรับเหมา ชางอิสระ และประชาชนผูสนใจทั่วไป 

2.1 ดานกระบวนการพัฒนามาตรฐานพบวาความคิดเห็นของ กลุมแรงงานใหม (นิสติ/นักศึกษา) ผูใช
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม พนกังานในสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผูรับเหมา ชางอิสระ และประชาชนผูสนใจทั่วไป ใน
ดานกระบวนการ/ดานสิ่งอํานวยความสะดวก/ดานการรับสมัคร/ดานผูทดสอบ พบวาความเหมาะสมของวิธีการ และ
เนื้อหาที่นํามาใชในการทดสอบ อยูในระดับมากที่สุด (  =4.50, S.D.=0.65) และรองลงมาคือความสะดวกในการ
เขาถึงขอมูลเก่ียวกับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน (  =4.49, S.D.=0.70) และความเปนกลาง ความเที่ยงตรง 
ความเปนธรรม ความนาเชื่อถือของกระบวนการทดสอบ (  =4.48, S.D.=0.64) และนอยที่สุดคือความสะดวกในการ
ใชอุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อเลือกคําตอบ(กรณีทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส) ( =4.42, S.D.=0.63)  

2.2 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทดสอบมาตรฐาน พบวาความคิดเห็นของ กลุมแรงงานใหม
(นิสิต/นักศึกษา) ผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม พนักงานในสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผูรับเหมา ชางอิสระ และ
ประชาชนผูสนใจทั่วไป ในดานกระบวนการ/ดานสิ่งอํานวยความสะดวก/ดานการรับสมัคร/ดานผูทดสอบ พบวาความ
เหมาะสมของสถานที่ทีใ่ชดําเนินการทดสอบ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) อยูในระดับมากที่สุด ( =4.49, S.D.=0.66) 
และความพรอมของเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ ทีใ่ชในการทดสอบ อยูในระดับนอยที่สดุ ( =4.37, S.D.=0.66) 

2.3 ดานการรับสมัคร พบวาความคิดเห็นของ กลุมแรงงานใหม(นิสิต/นักศึกษา) ผูใชแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม พนักงานในสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผูรับเหมา ชางอิสระ และประชาชนผูสนใจทั่วไป ในดาน
กระบวนการ/ดานสิ่งอํานวยความสะดวก/ดานการรับสมัคร/ดานผูทดสอบ เจาหนาที่ สภุาพเปนกันเองในการปฏิบัติงาน 
มารยาทและการเอาใจใสในการใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด (  =4.51, S.D.=0.66) เจาหนาที่ดําเนินการดวยความ
รวดเร็ว และแจงขอมูลและข้ันตอนที่เก่ียวของในการทดสอบ อยูในระดับนอยที่สุด ( =4.47, S.D.=0.65) 
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2.4 ดานผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน การแตงกายสุภาพ เรียบรอย ( =4.56, S.D.=0.64) เปนอันดับแรก 
ความสุภาพ เปนกันเองในการปฏิบัติงาน มารยาท ความต้ังใจ ความเอาใจใสในการใหบริการ ( =4.54, S.D.=0.66)            
การปฏิบัติงานของผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ( =4.48, S.D.=0.60) ความสามารถในการสื่อสารใหผูเขารับการ
ทดสอบเขาใจในเนื้อหาและวิธีการทดสอบ ( =4.43, S.D.=0.71) 

 

จากระดับความรูความเขาใจของประชาชนที่เขารับบริการ/กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี ทีพ่บวา 

1. การพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานไทยใหไดมาตรฐานสากล จากผลการวิจัยพบวาผูมาใชบริการมีความพึง
พอใจในการเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน การนําเอามาตรฐานฝมือแรงงานไปใชในการประกอบอาชีพ
ควบคุมหรืออาชีพที่อาจเปนอันตรายตอสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2557 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลที่มีความแตกตาง เชน เพศ อายุ อาชีพ รายได สถานะ 
สงผลตอการทดสอบทั้งสิ้น ประชากรที่ใชในการวิจัย 150 คน ผูวิจัยแบงการวิเคราะหออกเปนข้ันตอน และเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจที่ตรงกันในการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูลจึงไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการ
วิเคราะหแบงตามเพศ พบวา ผูที่ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานมากที่สุดเปนเพศชาย และผูที่ทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานนอยที่สุดเปนเพศหญิง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิราภรณ จีนตุม (2558) ไดทําการศึกษาเร่ือง ความพึง
พอใจของผูเขารวมฝกในหลักสูตรยกระดับฝมือแรงงาน ของ สถาบันพัฒนาฝ มือแรงงานภาค 4 ราชบุรี จากการ
วิเคราะหการผันแปรเก่ียวกับความพึงพอใจของผูเขารวมฝกในหลักสูตรยกระดับฝมือแรงงานของสถาบัน พัฒนาฝมือ
แรงงานภาค 4 ราชบุรี (ในภาพรวม) ตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุระดับ การศึกษา ลักษณะงาน ที่ ทําถา
พิจารณาแตละตัวแปร พบวา ลักษณะงานที่ทํา เปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูเขารวม การ 
ฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อพิจารณาโดยรวมพบวา ปจจัยสวนบุคคลของ
ผูเขารวมการฝกอบรมพัฒนาฝมอแรงงาน มีความสัมพันธกับความ พึงพอใจของผูเขารวมฝกในหลักสูตรยกระดับฝมือ
แรงงานของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี อยางมี นยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ดานกระบวนการพัฒนามาตรฐานดานกระบวนการพัฒนามาตรฐาน การวิจัยพบวามีขอที่คาเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ ความเหมาะสมของวิธีการ และเนื้อหาที่นํามาใชในการทดสอบ รองลงมา คือ ความสะดวกในการเขาถึงขอมูล
เก่ียวกับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ความเปนกลาง ความเที่ยงตรง ความเปนธรรม ความนาเชื่อถือของ
กระบวนการทดสอบ ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในการจัดทดสอบ และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ความสะดวก
ในการใชอุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อเลือกคําตอบ(กรณีทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส) และการปรับรูปแบบความความ
เปนสากลของขอทดสอบ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) สอดคลองกับงานวิจัยของ เรืองชัย ทรัพยนิรันดร ณัฐพล ขันธไชย 
และ พนิดา ชินสุวพลา (2559) ไดทําการศึกษาเร่ืองประสิทธิผลของการฝกอาชีพระยะสั้น สําหรับประชาชนของ
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โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาการฝกอาชีพมีประสิทธิผลตอการพัฒนาคุณลักษณะของผูเขารับการ
ฝกอบรม กลาวคือ หลังการฝกอบรมมีความกาวหนาในหนาที่การงาน มีการพัฒนาคุณลักษณะของตนเอง และมีการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนตอสังคมและหนวยงานในระดับ 3.82, 4.13 และ 3.92 ตามลาดับจากคะแนนเต็ม 5.0 คะแนน 

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทดสอบมาตรฐาน การวิจัยพบวาขอที่คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือความเหมาะสม
ของสถานที่ที่ใชดําเนินการทดสอบ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) และคาเฉลี่ยนอยที่สดุคือความพรอมของเคร่ืองมือ วัสดุ 
อุปกรณ ทีใ่ชในการทดสอบ สอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาติ สภุารี (2544) ไดทําการศึกษาเร่ือง ศักยภาพของสถาบัน
พัฒนาฝมือแรงงานในการตอบสนองความตองการแรงงานศึกษาเฉพาะกรณี : สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางจังหวัดอุบลราชธานี2544 ผลการวิจัยศักยภาพการบริหารงานของสถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง อุบลราชธานี พบวา ลักษณะขอมูลพื้นฐานทั่วไปสวนใหญเปน เพศชาย มีอายุ
ระหวาง 31 – 40 ป สวนใหญเปนครูฝกและมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ปจจัยที่มีผลตอศักยภาพการบริหารงานของ
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ไดแก พฤติกรรมผูนําและสภาพแวดลอม ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอศักยภาพของสถาบัน
พฒันาฝมือแรงงานในการฝกอบรมและพัฒนาฝมือแรงงาน พบวา ลักษณะขอมูลพื้นฐานผูรับการฝก กลุมตัวอยางสวน
ใหญเปนเพศชายมีอายุระหวาง 16 – 25 ป ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน ปจจัยที่มีผลตอศักยภาพในการ
ฝกอบรมและพัฒนาฝมือแรงงาน ไดแก เนื้อหาหลักสูตร การทดสอบ ประเมินผล ครูฝก วัสดุอุปกรณการฝกและเกณฑ
การคัดเลือกผูรับการฝก 

ในดานบทบาทที่เปนจริงและบทบาทที่คาดหวังของครูฝกฝมือแรงงานพบวา ไมสอดคลองกันในความคิดเห็น
ของผูรับการฝก ทั้งบทบาทที่ครูฝกปฏิบัติจริงในการฝกอบรม และบทบาทที่ผูรับการฝกคาดหวังอยากใหครูปฏิบัติ
แตกตางกันทั้ง 4 ดาน คือ การฝกอบรม การปกครองและระเบียบวินัย สังคม และบุคลิกภาพและอารมณ 

ในดานความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาฝมือแรงงาน พบวา ดานการพัฒนาฝมือแรงงาน 
ครูฝกควรเตรียมการสอนลวงหนากอนการสอน เลือกใชกิจกรรมการสอนและวิธีการสอนที่เหมาะสมระดับของผูรับการ
ฝกและไมละทิ้งผูรับการฝกใหปฏิบัติงานตามลําพัง เสียสละเวลาใหงานสอนอยางเต็มที่ สวนดานการพัฒนาเทคโนโลยี 
พบวา อุปกรณชวยฝกมีจาํนวนจํากัด สวนใหญชาํรุดและเกา อุปกรณบางสวนไมสอดคลองกับเนื้อหาหลักสูตร 

ในดานความตองการแรงงานของนายจางเจาของสถานประกอบการที่สอดคลองกับการพัฒนาฝมือแรงงาน 
พบวา นายจางสถานประกอบการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการฝกอบรมอาชีพนอยมาก รวมถึงประชาชนทั่วไปดวย 
นายจางสถานประกอบการอยากใหสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานสํารวจความคิดเห็นความตองการแรงงาน และจัดสัมมนา
เก่ียวกับการพัฒนาฝมือแรงงานเปนชวง ๆ อยางตอเนื่อง ตลอดจนครูฝกฝมือแรงงานก็จะตองปรับเปลี่ยนการเรียนการ
สอนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม และเมื่อผูรับการฝกจบหลักสูตรจะตองผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือตามสาขาชางนั้น ๆ 

4. จากดานการบริการของสถานที่ทดสอบ/ศูนยทดสอบฯ การวิจัยพบวาขอที่คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือเจาหนาที่ 
สุภาพเปนกันเองในการปฏิบัติงาน มารยาทและการเอาใจใสในการใหบริการ และคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ เจาหนาที่
ดําเนินการดวยความรวดเร็ว และแจงขอมูลและข้ันตอนที่เก่ียวของในการทดสอบ สอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาติ 
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สุภารี (2544) ไดทําการศึกษาเร่ือง ศักยภาพของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานในการตอบสนองความตองการแรงงาน
ศึกษาเฉพาะกรณี : สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางจังหวัดอุบลราชธานี2544 ผลการวิจัย
ศักยภาพการบริหารงานของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง อุบลราชธานี พบวา ลักษณะ
ขอมูลพื้นฐานทั่วไปสวนใหญเปน เพศชาย มีอายุระหวาง 31 – 40 ป สวนใหญเปนครูฝกและมีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี ปจจัยที่มีผลตอศักยภาพการบริหารงานของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ไดแก พฤติกรรมผูนําและสภาพแวดลอม ผล
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอศักยภาพของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานในการฝกอบรมและพัฒนาฝมือแรงงาน พบวา 
ลักษณะขอมูลพื้นฐานผูรับการฝก กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายมีอายุระหวาง 16 – 25 ป ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน ปจจัยที่มีผลตอศักยภาพในการฝกอบรมและพัฒนาฝมือแรงงาน ไดแก เนื้อหาหลักสูตร การ
ทดสอบ ประเมินผล ครูฝก วัสดุอุปกรณการฝกและเกณฑการคัดเลือกผูรับการฝก 

ในดานบทบาทที่เปนจริงและบทบาทที่คาดหวังของครูฝกฝมือแรงงานพบวา ไมสอดคลองกันในความคิดเห็น
ของผูรับการฝก ทั้งบทบาทที่ครูฝกปฏิบัติจริงในการฝกอบรม และบทบาทที่ผูรับการฝกคาดหวังอยากใหครูปฏิบัติ
แตกตางกันทั้ง 4 ดาน คือ การฝกอบรม การปกครองและระเบียบวินัย สังคม และบุคลิกภาพและอารมณ 

ในดานความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาฝมือแรงงาน พบวา ดานการพัฒนาฝมือแรงงาน 
ครูฝกควรเตรียมการสอนลวงหนากอนการสอน เลือกใชกิจกรรมการสอนและวิธีการสอนที่เหมาะสมระดับของผูรับการ
ฝกและไมละทิ้งผูรับการฝกใหปฏิบัติงานตามลําพัง เสียสละเวลาใหงานสอนอยางเต็มที่ สวนดานการพัฒนาเทคโนโลยี 
พบวา อุปกรณชวยฝกมีจาํนวนจํากัด สวนใหญชาํรุดและเกา อุปกรณบางสวนไมสอดคลองกับเนื้อหาหลักสูตร 

ในดานความตองการแรงงานของนายจางเจาของสถานประกอบการที่สอดคลองกับการพัฒนาฝมือแรงงาน 
พบวา นายจางสถานประกอบการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการฝกอบรมอาชีพนอยมาก รวมถึงประชาชนทั่วไปดวย 
นายจางสถานประกอบการอยากใหสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานสํารวจความคิดเห็นความตองการแรงงาน และจัดสัมมนา
เก่ียวกับการพัฒนาฝมือแรงงานเปนชวง ๆ อยางตอเนื่อง ตลอดจนครูฝกฝมือแรงงานก็จะตองปรับเปลี่ยนการเรียนการ
สอนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม และเมื่อผูรับการฝกจบหลักสูตรจะตองผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือตามสาขาชางนั้น ๆ 

 

1. ควรมีการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
 2. มีการปรับปรุงเนื้อหาการทดสอบใหทนัมาตรฐานที่สากลใชอยางตอเนื่อง 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยในการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติในสาขาอ่ืนๆใหเปนมาตรฐานสากล       
เพื่อเปนแนวทางพัฒนาปรับปรุงของหนวยงานกรมพัฒนาฝมือแรงงาน และปรับความเขาใจกับประชาชน/ผูมาใชบริการ 
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THE SERVICE QUALITY OF CHALONG SUBDISTRICT MUNICIPALITY, PHUKET PROVINCE
 

    ธนพร  องคสันติภาพ 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวัฒน  สิริพรวุฒิ 
    ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

การวิจัยเร่ืองคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงคเพื่อ  
1) เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการ
ใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จํานวน 392 คน 
โดยใชการกําหนดตัวอยางของยามาเน (Yamane. 1990) และใชการสุมตัวอยางแบบการสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.98 และสถิติที่ใชในการ
วเิคราะหขอมูล ไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test , Anova และ Scheffe 

ผลการวิจัยพบวาคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยรวมมีคุณภาพการ
ใหบริการอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 2.60) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ประชาชนใหการประเมินมากที่สุด 
คือ ดานความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการ (คาเฉลี่ยเทากับ 2.64) และท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการใหความมั่นใจ
แกผูรับบริการ, ดานความเห็นอกเห็นใจผูรับบริการผลการ (คาเฉลี่ยเทากับ 2.57) เปรียบเทียบความคิดเห็นตอคุณภาพการ
ใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จําแนก ดานเพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือนและอาชีพ โดยรวม
ไมแตกตางกัน แตดานระดับการศึกษา มีความคิดเห็นโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 

: /
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Abstract
Research on service quality of Chalong Subdistrict Municipality Phuket province The 

objectives are: 1) To study the service quality of Chalong Subdistrict Municipality. Phuket 
Province 2) To compare the service quality of Chalong Subdistrict Municipality Phuket 
Province as classified by gender, age, status, educational and occupation. Quantitative data 
were derived from the people residing in Chalong Municipality, Phuket Province and the total 
number of 392 respondents obtained from Yamane by using the simple random sampling 
technique. The research instrument was a rating scale questionnaire with reliability of .98 The 
statistics used for data analyses were percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way
Anova and Scheffe’s method.  

The results showed that the service quality of Chalong Subdistrict Municipality 
Phuket province Overall, the service quality is at a high level.  

(The average value is 2.60) When considering each aspect, it is found that the aspect 
that the public gives the most assessment is the reliability, trust in the service (the average 
value is 2.64) and the lowest mean value is the aspect of Providing confidence to service 
recipients, sympathetic service recipients (average value of 2.57), comparison of opinions on 
service quality of Chalong Subdistrict Municipality Phuket, classified by gender, age, average 
income per month and occupation Overall, no difference. But the level of education With 
overall opinions differing significantly at the level of .05 

Keywords : Service quality/ Chalong Subdistrict Municipality Phuket province.
 

 
การปกครองทองถ่ิน เปนการปกครองซ่ึงราชการสวนกลางไดมอบอํานาจในการปกครองและบริหารกิจการงาน

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในขอบเขตอํานาจหนาที่และพื้นที่ของตนที่กําหนดไวตามกฎหมาย โดยมีความเปน
อิสระตามสมควรไมตองอยูในบังคับบัญชาของราชการสวนกลาง ราชการสวนกลางเปนเพียงคอยกํากับดูแลใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการไปดวยความเรียบรอย หรืออีกนัยหนึ่งการปกครองสวนทองถ่ิน คือการกระจาย
อํานาจของราชการสวนกลางเพื่อใหประชาชนในทองถ่ินนั้น ๆ ไดปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเปนอิสระ
ตางหากจากการปกครองของราชการสวนกลาง ที่ใหอํานาจแกประชาชนในทองถ่ินไดปกครองตนเอง 

สําหรับการปกครองทองถ่ินของไทย ไดเร่ิมมีวิวัฒนาการมาต้ังแตป พ.ศ. 2476 ในรูปแบบของเทศบาล โดยที่
เทศบาลเปนหนวยการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ที่ถือกําเนิดมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยใน
ป พ.ศ. 2475 จากนั้นไดมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ข้ึน และไดจัดตั้งเทศบาลคร้ังแรกในป 
พ.ศ. 2478 โดยการยกฐานะของสุขาภิบาลที่มีอยูเดิม 35 แหงข้ึนเปนเทศบาล นับจากนั้นไดมีการแกไขพระราชบัญญัติ
และกฎหมายที่เก่ียวของหลายคร้ังโดยเฉพาะพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งถือเปนกฎหมายหลักของการบริหาร
ราชการเทศบาลในปจจุบัน โดยกําหนดหลักเกณฑแบงเทศบาลออกเปน 3 ประเภท คือ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง 
และเทศบาลนคร โดยใชเกณฑรายได และจํานวนประชากรเปนหลักในการพิจารณา 
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เทศบาลตําบลฉลอง มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ิน ที่ตั้งข้ึนตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลฉลองเปนเทศบาลตําบลฉลอง ลงวันที่ 12 กันยายน 2554 
โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 เปนตนไป มีมีพื้นที่รับผิดชอบ 25 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ15,625 ไรเปน
เทศบาลตําบลหนึ่งในหาของเทศบาลตําบล เขตอําเภอเมืองภูเก็ต มีเขตการปกครองครอบคลุม 10 หมูบาน การ
ใหบริการประชาชนเปนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล เปนภารกิจที่สําคัญทางดานการตอบสนอง ตอสภาพปญหาและ
ความตองการของประชาชน ท่ีขอรับบริการภายใตระเบียบกฎหมายและขอบังคับที่กําหนดไว ในปจจุบันนี้รัฐบาลได
เรงรัดใหสวนราชการตางๆขยายขอบเขตและปรับปรุงการบริการประชาชนในรูปแบบตางๆ การบริการประชาชนจึงเปน
หนึ่งในภารกิจการ บําบัดทุกข บาํรุงสุข ของกรมการปกครอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชน ไดรับบริการที่สะดวก
ทัว่ถึงและเปนการประสานเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางประชาชนกับขาราชการ (อนงคนาถ แกวไพบูลย. 2554) 

ขาราชการจะตองคํานึงถึงประชาชนและตองสํารวจตัวเองดวยวาในการปฏิบัติราชการ ในฐานะที่เปน
ขาราชการ ซึ่งมีภารกิจในการใหบริการประชาชน ไดทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดและสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนหรือไมโดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันนี้ขาราชการยังมีบทบาทใหมในเร่ืองการแกปญหาของ
ประเทศชาติที่กําลังประสบอยูคือปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ปญหาวิกฤตทางธรรมชาติ เพราะฉะนั้นเร่ืองความสัมพันธ
ระหวางขาราชการกับประชาชนจึงเปนเร่ืองที่เราจะตองใหความสําคัญอยางมาก และตองพยายามดําเนินการทุกวิถีทาง  
ที่จะใหการทํางานของราชการ การบริหารงานสวนราชการ เปนการบริหารงานที่สามารถเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ เพิ่มพูน
คุณภาพ และตอบสนองความตองการของประชาชนใหมากที่สุดเทาที่จะมากได (อนงคนาฏ แกวไพฑูรย. 2554) 

การบริการตองมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการใหมีมาตรฐาน อันจะนํามาซ่ึงคุณภาพใหบริการที่เกิด
ประโยชนแกผูรับบริการ เปนการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน ผูรับบริการไดรับการบริการที่รวดเร็วตามกําหนดเวลา 
เสมอภาค และมีความเปนธรรมไดรับการตอบสนองความตองการเกิดประโยชน สูงสุด ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของทุกคน ดังนั้นการบริการตองมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ
บริการใหมีมาตรฐาน อันจะนํามาซ่ึงคุณภาพการใหบริการที่ดี ประชาชนไดรับประโยชนและเปนการยกระดับคุณภาพ
การปฏิบัติงานผูรับบริการไดรับการบริการที่รวดเร็วตามกําหนดเวลา เสมอภาคและมีความเปนธรรมไดรับการ
ตอบสนองความตองการเกิดความพึงพอใจสูงสุด ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ตองการของทุกคน  

ดังนั้นการบริการตองมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการใหมีมาตรฐาน อันจะนํามาซึ่งคุณภาพการ
ใหบริการที่ดี ประชาชนเกิดความพึงพอใจ เปนการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน ผูรับบริการไดรับการบริการที่
รวดเร็วตามกําหนดเวลา เสมอภาค และมีความเปนธรรม ไดรับการตอบสนองความตองการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของทุกคน เทศบาลตําบลฉลอง อําเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต นับวาเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงหนึ่งที่อยูบนหลักการกระจายอํานาจทางการปกครองและ
มีบทบาทหนาที่ในการให บริการเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ 
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ทัง้นี้การทําหนาที่ดังกลาวจะตองยึดถือแนวทางการบริหารจัดการที่วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี เพื่อการตอบสนองใหกลุมเปาหมายไดรับความพึงพอใจสูงที่สุด  

จึงเปนเหตุผลจําเปนใหเกิดการวิจัยหัวขอเร่ืองคุณภาพการใหบริการ ของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต ฉบับนี้ข้ึนเพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปเปนขอมูลพื้นฐานสําคัญประกอบการจัดทําแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการ และการวางแผนกลยุทธในการบริหารงาน และเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขปญหาท่ีอาจมีอยูตอไป 
ใหการบริการของเทศบาลตําบลฉลองตอบสนองความตองการของประชาชนไดประโยชนสงูสุด 

 

1. เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จําแนกตาม เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

 จากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ พบวา การนําเอาแนวความคิดคุณภาพการใหบริการที่ทํา
ใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจของ Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1988) มาใชในการสรางแนวคิดในการ
วิจัย โดยเก่ียวของกับปจจัยตาง ๆ ดังนี้ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยและอาชีพ ดังนั้นจึงสรุปกรอบ
ความคิดในการศึกษาเร่ืองคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ดังนี้ 

   

1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
5. อาชีพ 

 
 
 
 
 
 

1. ดานความเปนรูปธรรมของการบริหาร 
2. ดานความนาเชื่อถือ ไวใจในการบริการ 
3. ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ 
4. ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ 
5. ดานความเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ 
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การวิจัยเร่ือง “คุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต” มีวัตถุประสงคของ
การวิจัยเพื่อ 1) เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อเปรียบเทียบ
คุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้มีประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยและมีชื่ออยูในทะเบียนบานเขต 
เทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เฉพาะผูที่มีอายุ 18 ปบริบูรณข้ึนไป จํานวน 19,256 คน จาก 10 
หมูบาน และ การคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยมีการหาขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตร ของ Yamane (1973) โดยมีกลุม
ตัวอยางจํานวน 392 คน (กรมการปกครอง, 2562) วเิคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยใชคาความถ่ี และ
คารอยละ ในการเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโดยใชสถิติ t-test 
สําหรับเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระ 2 กลุม คาสถิติ One-way ANOVA สําหรับเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางตัวแปรอิสระที่มีตั้งแต 3กลุมข้ึนไป เม่ือพบวาแตกตางจึงทําการทดสอบความแตกตางรายคูโดยใชวิธี
ของเชฟเฟ (Scheffe’s Method) ทีร่ะดับนัยสําคัญ 0.05 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบ แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 324 คน คิดเปน
รอยละ 82 มีอายุระหวาง 21-30 ป จาํนวน 170 คน คิดเปนรอยละ 43.0 มีอายุระหวาง มีจํานวน 224 คน คิดเปนรอย
ละ 57.1 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน 227 คน คิดเปนรอยละ 57.5 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
10,000-20,000 บาท จํานวน 286 คน คิดเปนรอยละ 72.4 และมีอาชีพลูกจาง/พนักงาน มีจํานวน 333 คน คิดเปน
รอยละ 84.3 

2. คุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยรวมทั้ง 5 ดาน อยูในระดับ        
มีคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 2.60) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการใหความ
มั่นใจตอผูรับบริการ มีคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 2.67) รองลงมา คือ ดาน
ความเปนรูปธรรมของการบริการและดานความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการ มีคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ยเทากับ 2.64) และดานการตอบสนองตอผูรับบริการ มีคุณภาพการใหบริการในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 2.61) 
สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานความเห็นอกเห็นใจผูรับบริการมีคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย
เทากับ 2.57) ซ่ึงสอดคลองกับผลวิจยัของ อภิญญา แกวเทพ ไพศาส สรรสรวิสุทธิ์และพิสิษฐ จอมบุญเรือง (2559) ศึกษา
เร่ือง คุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครสวรรค ผลการศึกษาพบวา คุณภาพการใหบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครสวรรค ในภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสรุปผลแตละดานไดดังนี้ 
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2.1 ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ พบวา คุณภาพการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิกลักษณะทาทางของเจาหนาที่เทศบาลตําบลฉลอง        
ผูใหบริการและเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลฉลอง ผูใหบริการมีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบขอ
สงสัยใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาได เปนอันดับ 1 รองลงมา คือ จํานวนเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลฉลอง ผูใหบริการมี
จํานวนเพียงพอสําหรับผูมารับบริการ แสดงวาเจาหนาที่มีความมุงมั่นและมีความพรอมในการใหบริการ  

2.2 ดานความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการ พบวาคุณภาพการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดเตรียมเอกสารและแบบพิมพตาง ๆ ของเจาหนาที่เทศบาลตําบลฉลอง           
ไมเกิดปญหาในดานการปฏิบัติ เปนอันดับ 1 รองลงมา คือ เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลฉลอง ผูปฏิบัติใหคําแนะนํา 
ชี้แจงเก่ียวกับข้ันตอนการปฏิบัติงานแกทานเปนอยางดี และลําดับสุดทาย คือ เอกสารที่เทศบาลตําบลฉลองเตรียมไว
บริการ มีตัวอยางแนะนําประเภทบริการอยางชัดเจน เขาใจไดถูกตองมากข้ึน  

2.3 ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ พบวา คุณภาพการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทานมาติดตองานที่เทศบาลตําบลฉลอง แลวไดรับความสําเร็จตรงกับความตองการ            
มีคุณภาพในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด และเอกสารที่เทศบาลตําบลฉลองเตรียมไวบริการ มีตัวอยางแนะนําประเภท
บริการอยางชัดเจน เขาใจไดถูกตอง มีคาเฉลี่ยต่ําสุด แสดงวาเอกสารที่เทศบาลตําบลฉลองเตรียมไวบริการ มีตัวอยาง
แนะนําประเภทบริการยังไมชัดเจน  

2.4 ดานการใหความม่ันใจแกผูรับบริการ ประชาชนมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการประชาสัมพันธขอมูลที่จําเปนใหทานทราบอยางทั่วถึง เปนอันดับ 1 
รองลงมา คือ มีการแจงเบอรโทรศัพทที่สามารถตดิตอได ตลอดเวลาและลําดับสุดทาย คือ มีการแจงสถานที่และบุคคล
ที่สามารถรองทุกขหรือรองเรียนได 

2.5 ดานความเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ ประชาชนมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา พนักงานเทศบาลตําบลฉลองชวยเหลือใหความสะดวกอยางเต็มความสามารถ 
และพนักงานเทศบาลตําบลฉลองยอมรับคําตําหนิ ติชมและสํารวมกิริยาทาทาง เปนอันดับ 1 รองลงมา คือ พนักงาน
เทศบาลตําบลฉลองเอาใจใสเอ้ือเฟอ ยิ้มแยมแจมใส ทําใหอยากกลับมาติดตอ และลําดับสุดทาย คือ พนักงานเทศบาล
ตําบลฉลองตั้งใจฟงประชาชนผูมาติดตอ เมื่อมีเหตุการณชี้แจงดวยเหตุผลเสมอ 

3. การเปรียบเทียบคุณภาพใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือนและอาชีพ พบวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ที่ตางกันมีความคิดเห็น
ตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน สวนประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนและอาชีพที่ตางกันมีความคิดเห็นตอ
คุณภาพการใหบริการไมแตกตางกัน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคุณภาพใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามเพศ โดยรวมแตกตางกัน  
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3.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคุณภาพใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามอายุ โดยรวมแตกตางกัน  

3.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคุณภาพใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมแตกตางกัน  

3.4 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคุณภาพใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยรวมแตกตางกัน  

3.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคุณภาพใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามอาชีพ โดยรวมแตกตางกัน 

 

จากการศึกษาคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สามารถสรุป
ผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบ แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 324 คน คิดเปน
รอยละ 82 มีอายุระหวาง 21-30 ป จาํนวน 170 คน คิดเปนรอยละ 43.0 มีอายุระหวาง มีจํานวน 224 คน คิดเปนรอย
ละ 57.1 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน 227 คน คิดเปนรอยละ 57.5 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
10,000-20,000 บาท จํานวน 286 คน คิดเปนรอยละ 72.4 และมีอาชีพลูกจาง/พนักงาน มีจํานวน 333 คน คิดเปน
รอยละ 84.3 

2. คุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยรวมทั้ง 5 ดาน อยูในระดับ มี
คุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 2.60) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการใหความ
มั่นใจตอผูรับบริการ มีคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 2.67) รองลงมา คือ ดาน
ความเปนรูปธรรมของการบริการและดานความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการ มีคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ยเทากับ 2.64) และดานการตอบสนองตอผูรับบริการ มีคุณภาพการใหบริการในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 
2.61) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานความเห็นอกเห็นใจผูรับบริการมีคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ยเทากับ 2.57) ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของ อภิญญา แกวเทพ ไพศาส สรรสรวิสุทธิ์ และพิสิษฐ จอมบุญเรือง 
(2559) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครสวรรค ผลการศึกษาพบวา 
คุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครสวรรค ในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสามารถทําการ
อภิปรายผลไดดังนี้ 

2.1 ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ พบวา คุณภาพการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิกลักษณะทาทางของเจาหนาที่เทศบาลตําบลฉลอง  
ผูใหบริการและเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลฉลอง ผูใหบริการมีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบขอ
สงสัยใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาได เปนอันดับ 1 รองลงมา คือ จํานวนเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลฉลอง ผูใหบริการมี

153

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



จํานวนเพียงพอสําหรับผูมารับบริการ แสดงวาเจาหนาที่มีความมุงมั่นและมีความพรอมในการใหบริการ ซึ่งสอดคลอง
กับแนวความคิดของสุนันทา ทวีผล (2550 : 9-20) กลาวไววาในการพิจารณาความสําคัญของบริการคือ ถามีบริการที่ดี
จะสงผลใหผูรับบริการมีทศันคติ อันไดแก ความคิด ความรูสกึ ทั้งตอตัวผูใหบริการและหนวยงาน ที่ใหบริการ เปนไปใน
ทางบวกคือ ความชอบ ความพึงพอใจ เชน มีความชื่นชมในตัวผูใหบริการ มีความนิยมในหนวยงานที่ใหบริการ มีความ
ระลึกถึงและยินดีมาขอรับบริการอีก มีความประทับใจที่ดีไปอีกนานแสนนาน มีการบอกกลาวไปยังผูอ่ืนแนะนําใหมาใช
บริการเพิ่มข้ึน มีความภักดีตอหนวยงานที่ใหบริการและมีการพูดถึงผูใหบริการและหนวยงานในทางที่ดี  

สวนเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลฉลอง ผูใหบริการมีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน การ
ตอบขอสงสัยใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาได มีคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด อาจเพราะ
ลักษณะข้ันตอนการทํางานของภาครัฐที่ยังมีข้ันตอนที่ยุงยากและทักษะการสื่อสารของพนักงานยังไมดีพอ จึงสรางความ
กังวลใจแกผูรับบริการ สอดคลองกับแนวคิด ปานจิตร บูรณสมภพ (2548) กลาวไววา พฤติกรรมและวิธีการของการ
บริการของผูใหบริการ เชน บุคลิกภาพ การพูดจาและการตอบคําถามของผูใหบริการ เปนองคประกอบที่สําคัญมาก
ที่สุดในการสรางความพึงพอใจในการใหบริการ  

2.2 ดานความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการ พบวาคุณภาพการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดเตรียมเอกสารและแบบพิมพตาง ๆ ของเจาหนาที่เทศบาลตําบลฉลอง ไม
เกิดปญหาในดานการปฏิบัติ เปนอันดับ 1 รองลงมา คือ เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลฉลอง ผูปฏิบัติใหคําแนะนํา ชี้แจง
เก่ียวกับข้ันตอนการปฏิบัติงานแกทานเปนอยางดี และลําดับสุดทาย คือ เอกสารที่เทศบาลตําบลฉลองเตรียมไวบริการ 
มีตัวอยางแนะนําประเภทบริการอยางชัดเจน เขาใจไดถูกตองมากข้ึน  

2.3 ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ พบวา คุณภาพการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทานมาติดตองานที่เทศบาลตําบลฉลอง แลวไดรับความสําเร็จตรงกับความตองการ มี
คุณภาพในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด และเอกสารที่เทศบาลตําบลฉลองเตรียมไวบริการ มีตัวอยางแนะนําประเภท
บริการอยางชัดเจน เขาใจไดถูกตอง มีคาเฉลี่ยต่ําสุด แสดงวาเอกสารที่เทศบาลตําบลฉลองเตรียมไวบริการ มีตัวอยาง
แนะนําประเภทบริการยังไมชัดเจน  

2.4 ดานการใหความม่ันใจแกผูรับบริการ ประชาชนมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการประชาสัมพันธขอมูลที่จําเปนใหทานทราบอยางทั่วถึง เปนอันดับ 1 
รองลงมา คือ มีการแจงเบอรโทรศัพทที่สามารถตดิตอได ตลอดเวลาและลําดับสุดทาย คือ มีการแจงสถานที่และบุคคล
ที่สามารถรองทุกขหรือรองเรียนได 

2.5 ดานความเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ ประชาชนมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา พนักงานเทศบาลตําบลฉลองชวยเหลือใหความสะดวกอยางเต็มความสามารถ 
และพนักงานเทศบาลตําบลฉลองยอมรับคําตําหนิ ติชมและสํารวมกิริยาทาทาง เปนอันดับ 1 รองลงมา คือ พนักงาน
เทศบาลตําบลฉลองเอาใจใสเอ้ือเฟอ ยิ้มแยมแจมใส ทําใหอยากกลับมาติดตอ และลําดับสุดทาย คือ พนักงานเทศบาล
ตําบลฉลองตั้งใจฟงประชาชนผูมาติดตอ เมื่อมีเหตุการณชี้แจงดวยเหตุผลเสมอ 
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3. การเปรียบเทียบคุณภาพใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือนและอาชีพ พบวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ที่ตางกันมีความคิดเห็น
ตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน สวนประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนและอาชีพที่ตางกันมีความคิดเห็นตอ
คุณภาพการใหบริการไมแตกตางกัน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคุณภาพใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามเพศ โดยรวมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของพิชัย นิติวงศวรกุล และ จันทรแรม เรือน
แปน (2559) วิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนตอการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางน้ําเปร้ียว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบวา ประชาชนที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกัน ในความคิดเห็นของผูวิจัย
อาจกลาวไดวาเพศชายมีความคาดหวังสูงกวาเพศหญิง และการอดทน การยอมรับผิดหรือความพยายามนอยกวาเพศ
หญิง เมื่อมารับบริการแลวไมไดรับผลสําเร็จหรือมีการติดขัด จึงมีความไมพึงพอใจ สงผลใหเกิดความแตกตางเร่ืองของ
คุณภาพการบริการ 

3.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคุณภาพใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามอายุ โดยรวมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของวราภรณ เฉลิมจักร (2552) เร่ืองความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอการบริการของเทศบาลตําบล ในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาวิจัยพบวาประชาชนที่มี
อายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการ บริการของเทศบาลตําบลในจังหวัดสมุทรปราการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ทีร่ะดับ .05 ในความคิดเห็นของผูวิจัยอาจกลาวไดวาเนื่องจากประชาชนที่มารับบริการที่ตอบแบบสอบถาม สวน
ใหญเปนผูที่มีอายุมากแลวอาจจะเคยผานการรับบริการจากภาครัฐมาหลายหนวยงานทําใหมีประสบการณละเกิดการ
เปรียบเทียบคุณภาพการบริการ ซึ่งตางจากประชาชนที่มีอายุนอยที่อาจจะ ยังไมเคยไดรับการบริการจากหนวยงาน
ภาครัฐหนวยงานอ่ืนจึงไมเกิดการเปรียบเทียบ ทําใหผูที่มี อายุตางกันมีความคิดเห็นเร่ืองคุณภาพการบริการตางกัน 

3.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคุณภาพใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของพิชัย นิติวงศวรกุล และผูชวย
ศาสตราจารย ดร. จันทรแรม เรือนแปน (2559) วิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนตอการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางน้ําเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบวา ประชาชนที่มีการศึกษาตางกันมีความ
คิดเห็นแตกตางกัน และขัดแยงกับผลงานวิจัยของอทิรัตน ขันนอย (2550) เรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการของ องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้อง อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร ผลการศึกษาวิจัยพบวา ประชาชนที่
มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีร่ะดับ .05  

ในความคิดเห็นของผูวิจัยอาจกลาวไดวา ระดับการศึกษาของผูมาใชบริการสวนใหญที่ตอบ
แบบสอบถามเปนผูที่มีการศึกษาแคระดับประถมและมัธยม ซึ่งมีจํานวนมากเม่ือเทียบกับระดับปริญญาตรี ซึ่งกลุมที่
ตอบแบบสอบถาม มีการระดับศึกษาที่แตกตางกัน จึงอาจทําใหผลการศึกษาความคิดเห็นแตกตางกัน 
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3.4 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคุณภาพใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยรวมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของวราภรณ เฉลิมจักร (2552) 
ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริการของเทศบาลตําบลในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัย พบวา 
ประชาชนที่มีรายไดแตกตางกันมีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสถิติ แตขัดแยงกับงานวิจัยของพัทธยากร ดสีวาสดิ์ 
(2550) เร่ืองความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ผลการ
ศึกษาวิจัยพบวาประชาชนที่มีอาชีพ ตางกันมีความพึง พอใจตอการบริการโดยรวมและรายฝายไมแตกตางกัน ในความ
คิดเห็นของผูวิจัยอาจกลาวไดวา ประชาชนไมวาจะอาชีพใดที่มาใชบริการที่เทศบาลก็เพื่อตองการบรรลุวตัถุประสงคของ
ตน เม่ือทางเทศบาลสามารถบริการประชาชนในทุกอาชีพใหบรรลุวัตถุประสงคได จึงอาจทําให การศึกษาความคิดเห็น
ของประชาชนที่มารับบริการไมแตกตางกัน 

3.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคุณภาพใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามอาชีพ โดยรวมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของชลธิชา ศรีบํารุง (2557) ศึกษาเร่ือง
คุณภาพการใหบริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬอ จังหวัดชลบุรี พบวาผูใชบริการที่มีอาชีพ ตางกันมีระดับ
ความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬอ จังหวัด ชลบุรี ภาพรวมแตกตางกัน โดย
ผูใชบริการที่มีอาชีพขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัว
ฬอ จังหวัดชลบุรี มากกวา และผูใชบริการที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว อาชีพรับจาง และอาชีพอ่ืน ๆ เนื่องจาก ความตองการ
ของผูใชบริการอาชีพ ตาง ๆ อาจมีรายละเอียดปลีกยอยแตกตางกัน แตมีความตองการอยางหนึ่งที่คลายกัน คือตองการ 
ตนทุนต่ําและทันเทคโนโลยี ซึง่อาชีพของแตละบุคคล จะนําไปสูความจําเปนและความตองการการใชบริการที่แตกตาง 

 

การศึกษาคุณภาพใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พบวาคุณภาพการใหบริการ
ของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยรวมทั้ง 5 ดาน มีคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. เทศบาลตําบลฉลองควรมีการสงเสริมดานบุคลากรใหมีความตองการที่จะศึกษาหาความรูใหมเพื่อพัฒนา
องคความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงาน เชน การเขารับการฝกอบรม การศึกษาหาขอมูลผานทางอินเตอรเน็ตเก่ียวกับเทคนิค
ใหมๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน เปนตน เพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหอยูในระดับมากที่สุด 

2. เทศบาลฉลองควรกําหนดนโยบายและลดข้ันตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ รวมถึงออกแบบปายและ
เอกสารประชาสัมพันธตาง ๆ เพ่ือสรางความเขาใจที่งายใหกับประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการใหอยูใน
ระดับมากที่สุด 
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1. ควรศึกษาคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เชิงคุณภาพ เพื่อนํา
ผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหอยูในระดับมากที่สุด 

2. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลจากการใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวทางการการใหบริการของเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
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The Relationship Between Administration According to Good Governance and 
People's Satisfaction of Maepang Municipality, Phrao District, Chiangmai Province
 

   ธัชชัย กันทะวงศ 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ สุขสม 

   ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

 
การวิจยัเร่ือง ความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจของประชาชนใน

เขตเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการรับบริการ
จากเทศบาลตําบลแมปงของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 3) เพื่อเปรียบเทียบ
สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหม โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและ 4) เพื่อหาความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลกับความพึงพอใจของประชาชนในเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 ปบริบูรณข้ึนไปที่อาศัยอยูใน
เขตเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม จาํนวน 372 คน สถิติที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test คา F-test และ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน ผลการวิจยัพบวา 

1. ระดับสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทกุดานอยูในระดับมาก  

2. ระดับความพึงพอใจในการรับบริการจากเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม พบวา   
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทกุดานอยูในระดับมาก 

3. ผลการเปรียบเทียบระดับความเห็นของประชาชนที่มีตอสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม โดยการทดสอบคา t-test คา F-test จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได (ตอเดือน) พบวา มีความเห็นตอสภาพการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม โดยรวมไมแตกตางกัน 

4. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการรับบริการจากเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม โดยการทดสอบคา t-test คา F-test จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได (ตอเดือน) พบวา มีความเห็นตอสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลแมปง 
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม โดยรวมไมแตกตางกัน 
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5. ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล กับความพึงพอใจของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน 
ในภาพรวมไมมคีวามสัมพนัธกัน และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานหลักนิติธรรม และดานหลักความโปรงใสไมมี
ความสัมพนัธกับความพึงพอใจทุกดาน, ดานหลักคุณธรรมมีความสัมพนัธเชิงบวกกับดานการสงเสริม, ดานหลักการ
มีสวนรวมความสัมพนัธเชิงบวกกับดานบุคคล ดานกายภาพและการนําเสนอ และดานกระบวนการ, ดานหลักความ
รับผิดชอบ และดานหลักความคุมคาความสัมพนัธเชิงบวกกับดานกระบวนการ 

 

 
Abstract

Research The relationship between administration according to good governance 
and the satisfaction of people in Mae Pang Municipality, Phrao District, Chiang Mai 
Province With the objectives 1) to study the administrative conditions according to the 
principles of good governance of Mae Pang Municipality, Phrao District, Chiang Mai 
Province. 2) to study the level of satisfaction in receiving services from Mae Pang 
Municipality Phrao District, Chiang Mai Province. 3) In order to compare the 
administrative conditions according to good governance principles And satisfaction of 
people in Mae Pang Municipality, Phrao District, Chiang Mai Province By classified by 
personal factors and 4) To find the relationship between administration according to good 
governance and the satisfaction of people in Mae Pang Municipality, Phrao District, Chiang 
Mai Province Quantitative research Population and sample used in this research People 
aged 18 years and over who live in Mae Pang Municipality, Phrao District, Chiang Mai 
Province, number 372 people. Pearson's correlation coefficient The research found that 

1. The level of administrative conditions according to good governance principles of Mae 
Pang Municipality, Phrao District, Chiang Mai Province Found that the overall picture was at a 
high level And considering each aspect, it was found that All aspects are at a high level.

2. The level of satisfaction in receiving services from Mae Pang Municipality, Phrao 
District, Chiang Mai Province found that the overall picture was at a high level. 
When considering each aspect, it was found that All aspects are at a high level.

3. The results of the comparison of the level of opinion of the people towards the 
administrative conditions according to the good governance principles of Mae Pang 
Municipality, Phrao District, Chiang Mai Province By testing the t-test, the F-test was 
classified according to personal factors such as gender, age, educational level, occupation 
and income (per month). It was found that there was an opinion on the administrative 
condition according to the good governance principles of the Tambon Municipality. 
Mae Pang, Phrao District, Chiang Mai Province Overall, no difference. 
 4. The results of comparison of satisfaction levels in receiving services from Mae 
Pang Municipality, Phrao District, Chiang Mai Province By testing the t-test, the F-test was 
classified according to personal factors such as gender, age, educational level, occupation 
and income (per month). It was found that there was an opinion on the administrative 
condition according to the good governance principles of the Tambon Municipality. 
Mae Pang, Phrao District, Chiang Mai Province Overall, no difference.
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5. The result of the relationship between administration according to good 
governance And the satisfaction of people in Mae Pang Municipality, Phrao District, 
Chiang Mai Province By finding the Pearson correlation coefficient In the overall picture, 
there is no relationship. And when considering each aspect, it was found that The rule of 
law And the principle of transparency has no relation to satisfaction in all aspects, The 
moral aspect is positively correlated with the promotion, the principle of participation, the 
positive relationship with the person. Physical and presentation And process, responsibility 
And the main aspects of value, positive relationship with the process.

Keywords : Good Governance, Administration of local government organizations
 

แนวคิดเร่ือง “ธรรมาภิบาล” มบีทบาทอยางมากตอหนวยงานภายในประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการ
นําแนวคิดไปปรับใชกับหนวยงานอยางเห็นไดชัด มกีารปรับลดขนาดของหนวยงานปรับปรุงการบริหารใหมีคุณภาพ
มีการบริการสาธารณะตางๆ เปนที่พึงพอใจของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลมีกําหนดไวในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส 
หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐทุกแหงกําหนดแผน
โครงการเพื่อปรับปรุงในความรับผิดชอบใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, 
2546: 17) เพราะธรรมาภิบาลนี้จะครอบคลุมถึงทกุๆดานของกระบวนการปฏิบัตทิางสังคมทั้งในดานการเมือง ภาค
ธุรกิจ ระบบการศึกษา รวมทั้งภาคประชาชน และสังคมดวยนั่นเอง การบริหารราชการแผนดินในปจจุบันของ
รัฐบาล มีนโยบายที่จะพัฒนาการเมือง การปกครองของประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวน
รวมของประชาชน เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนสามารถปกครองตนเองและพิทักษสิทธิของตนไดมากข้ึนมุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพเสริมสรางหลักนิติรัฐ นิติธรรม สรางความโปรงใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผนดิน
และใหบริการประชาชน (ดิเรก ปทมสิริวัฒน, 2544: 41) การกระจายอํานาจสูทองถ่ินเปนยุทธศาสตรหนึ่งในการ
บริหารจัดการบานเมืองของรัฐในระบบประชาธิปไตย โดยมุงลดบทบาทของรัฐสวนกลาง (Decentralize) ลงเหลือ
ภารกิจหลักเทาที่จําเปน และใหประชาชนไดมีสวนในการบริหารงานชุมชนทองถ่ินสงเสริมใหทุกหนวยงาน ทุก
องคกรเขามามีสวนรวมในการปกครองสวนทองถ่ินรวมทั้งจัดใหมกีารตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน เร่ิมตั้งแตกระบวนการตัดสินใจการกําหนดนโยบาย การจัดซื้อจัดจาง และการแตงตั้งถอดถอนผูดํารง
ตําแหนง เพื่อความโปรงใส ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 
ตลอดจนเรงสงเสริมความสนใจในบทบาท และการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อประสานใหการกระจาย
อํานาจสูทองถ่ินมีประสิทธิผล เปนไปตามเจตนารมณของประชาชนมากข้ึน ซึ่งเหตุผลการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน
ตามรัฐธรรมนูญก็เพื่อใหการดําเนินงานของรัฐ มีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดข้ันตอนการดําเนินการอันเนื่องจากการ
ลาชาในการตัดสินใจจากสวนกลาง โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนรวมแสดงความคิดเห็นรวมดา
เนินการตลอดจนรวมตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนไดอยางแทจริง 
เพื่อใหการพัฒนาสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
(สิริพัฒน ลาภจิตร, 2550) 
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การจัดการบริการประชาชนเปนภารกิจหลักของรัฐ ซึง่เปนสังคมการเมืองที่มีหนาที่ในการดูแลและจัดการ
ใหสังคมและประชาชน มีความเรียบรอย สงบสุข และเกิดการพัฒนา จึงตองจัดการบริการในลักษณะตางๆ ใหแก
ประชาชน โดยการใหบริการประชาชนเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งเพราะเปนเหตุผลหลักที่ตองมีระบบราชการ โดยไดรับการ
สนับสนุนจากภาษีของประชาชน ดังนั้นประชาชนจึงมีสิทธิที่จะคาดหวังคุณภาพที่ดีจากรัฐบาลและระบบ                
(รัฐพล นราดิศร, 2545) ซ่ึงการบริการประชาชนจะมีความถูกตองเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพ ผูที่จะตัดสินใจไดดี
ที่สุด คือประชาชนผูรับบริการนั้นเอง การบริการที่ดี คือ การบริการที่ประชาชนพอใจ เกิดความโปรงใส เปนธรรม 
สามารถตอบสนองความตองการ และสามารถบริการประชาชนมีคุณภาพไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม การรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการใหบริการจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ ศักยภาพในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนในเร่ืองตางๆยังมีผลโดยตรงตอการพัฒนาประเทศ หากระบบราชการภายใตการควบคุมดแูล
ของรัฐบาลไมสามารถจัดการบริการไดอยางสอดคลองกับความตองการของภาคเอกชนแลวระบบราชการก็จะ
กลายเปนอุปสรรคในการพัฒนาความเจริญของประเทศในที่สุด การพัฒนาการใหบริการประชาชนจึงเปนเร่ืองที่มี
ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง สําหรับหนวยงานราชการทุกหนวยในทุกระดับ (ปรัชญา เวสารัช, 2537) 

เพื่อใหการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม            
เกิดความโปรงใส เปนธรรม สามารถตอบสนองความตองการ และสามารถบริการประชาชนมีคุณภาพไดอยางทั่วถึง
และเปนธรรม การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลแมปงจึงเปนสิ่งจําเปน
อยางยิ่ง ทําใหผูวิจยัมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
กับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม” เพื่อนําผลการวิจัยไปใช
เปนแนวทางพัฒนาปรับปรุง สงเสริม สนับสนุนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สําหรับผูบริหารและ
ผูเก่ียวของของเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม สําหรับสรางเปนมาตรฐาน หรือนําไปวางแผน
กําหนดนโยบายการบริหารในดานตางๆ ภายในองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาล กอใหเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการทํางานดานการบริการประชาชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเปนแบบอยางที่ดีแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืนๆ ตอไป 
 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม 

2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการรับบริการจากเทศบาลตําบลแมปงของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

3. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และความพึงพอใจของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม โดยจาํแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

4. เพื่อหาความสัมพนัธระหวางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจของประชาชนใน
เทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 
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งานวิจยัเร่ือง “ความสัมพนัธระหวางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจของประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ผูวิจยัไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวของกับ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน กพ., 2545: 8) ไดแก 1) หลัก
นิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรงใส 4) หลักการมีสวนรวม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุมคา 
และความพึงพอใจ (Kotler, 2541 อางใน ธัญรดา, 2554 : 62-63) ซึ่งผูวิจัยขอใชเฉพาะสวนดานที่เก่ียวของคือ        
1) ดานการสงเสริม, 2) ดานบุคคล, 3) ดานกายภาพและการนําเสนอ และ 4) ดานกระบวนการ มาใชในการศึกษา
วิจัยในคร้ังนี้โดยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ประกอบดวยตัวแปรอิสระ (Independent 
Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้ 

 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดตอเดือน 

1. ดานการสงเสรมิ (Promotions) 
2. ดานบุคคล (People) 
3. ดานกายภาพและการนําเสนอ 
(Physical Evidence/Environment  
and Presentation) 
4. ดานกระบวนการ (Process)

1. ดานหลักนิติธรรม 
2. ดานหลักคณุธรรม 
3. ดานหลักความโปรงใส 
4. ดานหลักการมีสวนรวม 
5. ดานหลักความรับผดิชอบ 
6. ดานหลักความคุมคา 
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กําหนดขนาดของกลุมตวัอยางโดยการใชสูตรกําหนดขนาดตัวอยาง ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 372 คน และ
สุมตวัอยางมาวิจยัโดยวิธี Taro Yamane เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติที่
ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ, คาเฉลี่ย (Mean), คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) 
การทดสอบสมมติฐานใชคาสถิติ (t - test), การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) และ            
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ(r) แบบเพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient) 

 

1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของกลุมตวัอยางจํานวน 372 คน มีดังนี้ 
 เพศ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 58.06 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 41.94 
 อายุ พบวา สวนใหญมอีายุ 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 34.14 รองลงมาคือ อายุ 51 – 60 ป คิดเปนรอยละ 
25.27 อายุ 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 18.28 อายุ 61 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 9.14 อายุ 21 – 30 ป คิดเปนรอยละ 
8.87 และอายุต่ํากวา 20 ป คิดเปนรอยละ 4.30 ตามลําดับ  
 ระดับการศึกษา พบวา สวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเปนรอยละ 26.34 
รองลงมาคือ ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 23.66 ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 18.55 มัธยมศึกษาตอนตน คิดเปน
รอยละ 16.94 อนุปริญญา/ปวส. คิดเปนรอยละ 13.71 และสูงกวาปริญาตรี คิดเปนรอยละ 0.80 ตามลําดับ 
 อาชีพ พบวา สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 44.09 รองลงมาคือ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  
คิดเปนรอยละ 23.66 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 15.86 รับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 13.17และอ่ืนๆ 
คิดเปนรอยละ 3.23 ตามลําดับ 
 รายได (ตอเดือน) พบวา สวนใหญมีรายได 5,001 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 36.83รองลงมาคือ 
10,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 27.42 รายไดต่ํากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 22.04 และรายได 
20,001 บาท ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 13.71 ตามลําดับ 
2. ความเห็นตอสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 
 ผลการศึกษาระดับความเห็นของประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 ปบริบูรณข้ึนไปที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล
ตําบลแมปง ตอสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 
ทัง้ 6 ดาน ไดแก 1) ดานหลักนิตธิรรม, 2) ดานหลักคุณธรรม, 3) ดานหลักความโปรงใส, 4) ดานหลักการมีสวนรวม
, 5) ดานหลักความรับผิดชอบ และ6) ดานหลักความคุมคา พบวา ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 ปบริบูรณข้ึนไปที่
อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลแมปง ที่มคีวามเห็นตอสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบล
แมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากสูงไปต่ําไดดังนี้ ดานหลักนิติธรรม, ดานหลักคุณธรรม และดาน
หลักการมีสวนรวม มีคาเฉลี่ย 3.74 รองลงมาคือ ดานหลักความโปรงใส มีคาเฉลี่ย 3.64, ดานหลักความคุมคา              
มีคาเฉลี่ย 3.57 และดานหลักความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย 3.55 
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3. ระดับความพึงพอใจในการรับบริการจากเทศบาลตําบลแมปงของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลแมปง 
ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มอีายุตั้งแต 18 ปบริบูรณข้ึนไปที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล

ตําบลแมปง ในการรับบริการจากเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ของประชาชนที่มีอายุตั้งแต 
18 ปบริบูรณข้ึนไปที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลแมปงทั้ง 4 ดาน ไดแก 1) ดานการสงเสริม, 2) ดานบุคคล,               
3) ดานกายภาพและการนําเสนอ และ 4) ดานกระบวนการ พบวา ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 ปบริบูรณข้ึนไปที่
อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลแมปง มีระดับความพึงพอใจในการรับบริการจากเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากสูงไปต่ําไดดังนี้ ดานกายภาพและการนําเสนอ มีคาเฉลี่ย 3.88 รองลงมา คือ ดานการ
สงเสริม และดานบุคคล มีคาเฉลี่ยเทากันคือ 3.74 และ ดานกระบวนการมีคาเฉลี่ย 3.66 
4. ผลการเปรียบเทียบระดับความเห็นของประชาชนที่มีตอสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได (ตอเดือน) มีดงัตอไปนี้ 

1) ประชาชนที่มีเพศ อายุ และรายได (ตอเดือน) แตกตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม โดยรวมไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวา ประชาชนที่มเีพศ อายุ และรายได (ตอเดือน) ที่แตกตางกัน มีความเห็นตอสภาพการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ไมแตกตางกัน ทั้ง 6 ดาน เชนกัน 
 2) ประชาชนที่มรีะดับการศึกษาแตกตางกันมีความเห็นตอสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม โดยรวมไมแตกตางกันและเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ประชาชนที่มรีะดับการศึกษาแตกตางกันมีความเห็นตอสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตําบล
แมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม แตกตางกันในดานหลักนิติธรรม และดานหลักการมีสวนรวม สวนดานอ่ืน ๆ ไม
พบความแตกตาง 
 3) ประชาชนที่มีอาชีพแตกตางกันมีความเห็นตอสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาล
ตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม โดยรวมไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ประชาชนที่
มอีาชีพแตกตางกันมีความเห็นตอสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหม แตกตางกันในดานหลักความรับผิดชอบ สวนดานอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง 
5. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการรับบริการจากเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได (ตอเดือน) มีดังตอไปนี้ 
 1) ประชาชนที่มเีพศ และระดับการศึกษาแตกตางกันมีความพึงพอใจในการรับบริการจากเทศบาลตําบล
ตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม โดยรวมไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ประชาชนที่
มเีพศ และระดับการศึกษาแตกตางกันมีความพึงพอใจในการรับบริการจากเทศบาลตําบลตําบลแมปง อําเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหม ไมแตกตางกัน ทั้ง 7 ดาน เชนกัน 
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 2) ประชาชนที่มีอายุแตกตางกันมีความพึงพอใจในการรับบริการจากเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหม โดยรวมไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ประชาชนที่มีอายุแตกตางกันมีความ
พึงพอใจในการรับบริการจากเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม แตกตางกันในดานบุคคล สวนดาน
อ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง 
 3) ประชาชนที่มีอาชีพแตกตางกันมีความพึงพอใจในการรับบริการจากเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหม โดยรวมไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ประชาชนที่มอีาชีพแตกตางกันมีความ
พึงพอใจในการรับบริการจากเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหมแตกตางกันในดานกระบวนการ 
สวนดานอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง 
 4) ประชาชนที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีความพึงพอใจในการรับบริการจากเทศบาลตําบลแมปง 
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม โดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ประชาชนที่มีอาชีพ
แตกตางกันมีความพึงพอใจในการรับบริการจากเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม แตกตางกันใน
ดานกายภาพและการนําเสนอ สวนดานอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง 
6. ความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจของประชาชนในเทศบาลตําบลแมปง 
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมไมมคีวามสัมพนัธกัน และเม่ือพิจารณารายดาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดานหลักนิติธรรมไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการรับ
บริการจากเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ทั้ง 4 ดาน 
 2) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดานหลักคุณธรรมมีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในการรับ
บริการจากเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ดานคือ ดานการสงเสริม สวนในดานอ่ืนๆ         
ไมมคีวามสัมพนัธกัน 
 3) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดานหลักความโปรงใสไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ
รับบริการจากเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ทั้ง 4 ดาน 
 4) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดานหลักการมีสวนรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจใน
การรับบริการจากเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม จาํนวน 3 ดานคือ ดานบุคคล, ดานกายภาพ และ
การนําเสนอ และดานกระบวนการ สวนในดานอ่ืนๆ ไมมคีวามสัมพนัธกัน 
 5) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดานหลักความรับผิดชอบมีความสัมพันธเชิงบวกกับความ         
พึงพอใจในการรับบริการจากเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ดานคือ ดาน
กระบวนการ สวนในดานอ่ืนๆ ไมมคีวามสัมพนัธกัน 

6) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดานหลักความคุมคามีความสัมพันธเชิงบวกกับความ      
พึงพอใจในการรับบริการจากเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ดานคือ ดาน
กระบวนการ สวนในดานอ่ืนๆ ไมมคีวามสัมพนัธกัน
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1. ประชาชนมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล ตําบลแมปง 
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวาเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหมไดมีดาํเนินการบริหารงานเปนไปตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ทกุดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปนอยดังนี้ ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม และดาน
หลักการมีสวนรวม มีคาเฉลี่ยเทากัน รองลงมาคือ ดานหลักความโปรงใส, ดานหลักความคุมคา และดานหลักความ
รับผิดชอบ ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ 1) ดานหลักนิติธรรม พบวา ผูบริหาร และบุคลากรของเทศบาล
โดยสวนมากไดมกีารยึดหลักของกฎระเบียบขอบังคับเปนหลักในการบริหารงาน แตยังมีผูบริหาร และบุคลากรของ
เทศบาลบางสวนที่ไมไดเปนเชนนั้น, 2) ดานหลักคุณธรรม พบวา เทศบาลไดมีการมุงเนนใหผูบริหาร และบุคลากร
ของเทศบาลมีจติสํานึกรับผิดชอบตอหนาที่อยางจริงจัง, 3) ดานหลักความโปรงใส พบวา เทศบาลมีการบริหารงาน
ที่เนนความโปรงใสและตรวจสอบได แตถึงกระนั้นก็ยังบางสวนที่เล็กนอยที่ยังไมสามารถตรวจสอบไดเชนกัน,              
4) ดานหลักการมีสวนรวม พบวา เทศบาลไดเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารมากข้ึนแตอาจจะไม
ทัว่ถึงเทาที่ควร, 5) ดานหลักความรับผิดชอบ พบวาเทศบาลมีความรับผิดชอบในการบริหารงานมากอยูพอสมควร 
และ 6) ดานหลักความคุมคา พบวาเทศบาลสามารถบริหารงานในเร่ืองของทรัพยากรไดมีประสิทธิภาพอยูในระดับ
ที่ถือวามากพอสมควร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิธร ศูนยกลาง, จิรายุ ทรัพยสิน และวันชัย สุขตาม (2560) 
ไดวิจยัการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ผลการวิจัยพบวา การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรอยูในระดับมากทุก
ดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความคุมคา หลัก
ความรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวม และ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุพจน อินหวาง (2558) ไดวิจัย การนําหลัก
ธรรมาภิบาลไปใชตามนโยบายการบริหารงาน ของเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบวา    
การนําหลักธรรมาภิบาลไปใชตามนโยบายการบริหารงานของเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สรุปผลตาม
วัตถุประสงค ดงันี้ 1) จากผลการวิจัยระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการนําหลักธรรมาภิบาล ไปใชตามนโยบาย
การบริหารงานของเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมทั้ง 6 ดาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.70           
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานหลักการมีสวนรวม 
ดานนิติธรรม ดานความรับผิดชอบ ดานความโปรงใส ดานความคุมคา และ คุณธรรมเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากเทศบาลตําบลแมปงในเขตเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
โดยเรียงจากมากไปนอยดังนี้ ดานกายภาพและการนําเสนอ รองลงมาคือ ดานการสงเสริม ดานบุคคล และดาน
กระบวนการ ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ 1) ดานการสงเสริม พบวา เทศบาลไดมีการจัดกิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอเพื่อใหความรูเก่ียวกับการใหบริการของเทศบาลอยางสม่ําเสมอ รวมถึงมีการสรางความสัมพันธกับ
ประชาชนโดยการประชาสัมพันธที่หลากหลายเขาถึงงาย และมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสัมพันธกับ
ประชาชนใหเกิดทัศนคติที่ดีในการใหบริการแกประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาล, 2) ดานบุคคล พบวา 
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ผูบริหาร และบุคลากรของเทศบาลโดยสวนมาก มีการแตงกายที่เหมาะสม มีความรู ความชํานาญ ความสามารถ
ตรงกับสายงาน ใหคําแนะนําชี้แจงขอสงสัย ใหความรูที่เปนประโยชน ชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง และปฏิบัติงาน
อยางสุภาพและซ่ือสัตยสุจริต 3) ดานกายภาพ และการนําเสนอ พบวา เทศบาลมีอุปกรณ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผูมาใชบริการอยางเพียงพอ สถานที่ภายในบริเวณสํานักงานที่สะอาดเปนระเบียบ และมีความ
ปลอดภัย อีกทั้งมีการเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ และ 4) ดานกระบวนการ พบวา โดยมากประชาชน
สามารถติดตอเทศบาลไดงายเมื่อเกิดปญหา และมีกระบวนการใหบริการที่รวดเร็ว โดยมีการจัดลําดับข้ันตอนการ
ใหบริการ ซึ่งแสดงแผนผังการใหบริการไวอยางชัดเจนตามที่ประกาศไว และมีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง โดย
มีแบบฟอรมขอรับบริการสั้น กระชับ เขาใจงาย และมีตัวอยางการกรอก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชลี ดุสิต
สุทธิรัตน และคณะ (2559) ไดวิจัยความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบาง
โปรงอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ การวิจัยคร้ังนี้มี ผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบางโปรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งภาพรวมและรายดาน พบวา
ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบางโปรง อยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบางโปรง อยูใน
ระดับมาก ทุกดาน 

3. ประชาชนที่มเีพศ อายุ และรายได(ตอเดือน) แตกตางกันมีความเห็นตอสภาพการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ในปจจุบัน
สงัคมไทยใหความเสมอภาคและความเทาเทียมกันแกบุคคล ทั้งชายและหญิง รวมถึงประชาชนทุกวัย และทุกระดับ
รายได ไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ และการทํางานมากยิ่งข้ึน สงผลใหประชาชนทุกกลุมเพศ 
อายุ และรายได มีความรูความเขาใจตอสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลแมปง อําเภอ
พราว จังหวัดเชียงใหม มากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพราวพิชชา เถลิงพล (2560) ไดวิจัย ผลสําเร็จการ
บริหารงานองคการตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ตามความคิดเห็นของประชาชน
ในพื้นที่องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบผลสําเร็จของการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลในองคการ บริหารสวนจังหวัดปทุมธานีโดยจําแนกตามสถานภาพสวน บุคคล ดานเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ระดับรายได พบวาโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 

4. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความเห็นตอสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม แตกตางกันในดานหลักนิติธรรม และดานหลักการมีสวน
รวม โดยประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลสูงกวา ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูที่มีการศึกษาสูงกวามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของภาครัฐมากกวา จึงทําใหเขาใจการทํางานของเทศบาลตําบลแมปงมากกวา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สุมนา ยิ้มชอย (2558) ไดวิจัย การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลวังแขม อําเภอ
คลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตําบลวังแขม อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชรมีความแตกตางกันตามการรับรูของประชาชน เมื่อจําแนก
การศึกษา 
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5. ประชาชนที่มีอาชีพแตกตางกันมีความเห็นตอสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาล
ตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะหนาที่รับผิดชอบของแตละอาชีพที่ตอง
ติดตอประสานงานกับเทศบาล และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุมอาชีพเดียวกัน จึงมีผลทําใหวามเห็นตอ
สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตําบลแมปงแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุมนา 
ยิ้มชอย (2558) ไดวิจัย การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลวังแขม อําเภอคลองขลุง 
จังหวัดกําแพงเพชร ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลวังแขม 
อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชรมีความแตกตางกันตามการรับรูของประชาชน เม่ือจําแนกตามอาชีพหลัก 

6. ประชาชนที่มีเพศ และระดับการศึกษาแตกตางกันมีความพึงพอใจในการรับบริการจากเทศบาลตําบล
แมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะพนักงานเทศบาลตําบลแมปงใหบริการ
ประชาชนในทุกเพศ ทุกระดับการศึกษาอยางเทาเทียมกันจึงทําใหความพึงพอใจของประชาชนไมแตกตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐฐา เสวกวิหารี (2560) ไดวิจัยปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ
โรงพยาบาลรามาธิบดี ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานเพศไมสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการโรงพยาบาล
รามาธิบดี และสอดคลองกับงานวิจัยของ วรุณี เชาวนสุขุม และดวงตา สราญรมย (2559) ไดวิจยัความพึงพอใจของ
ผูรับบริการของเทศบาลนครนนทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา ผูรับบริการที่มีเพศและระดับ
การศึกษา มีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี ใน 4 ดาน คือ ดานกระบวนการข้ันตอนการ
ใหบริการ ดานชองทางการใชบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก ไมแตกตางกัน 

7. ประชาชนที่มีอายุ อาชีพ และรายได(ตอเดือน) แตกตางกันมีความพึงพอใจในการรับบริการจาก
เทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะโอกาสและความถ่ีในการติดตอ
เขาไปใชบริการของประชาชนในแตละวัย อาชีพ และรายไดแตกตางกันจึงทําใหเกิดความแตกตางของความพึง
พอใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิบลูย เผือกฉุย และศรชัย ทาวมิตร (2558) ไดวิจยัความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ประชาชน
ทีม่ารับบริการกับการไฟฟาสวนภูมภิาคตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่มีอายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และ
คาใชจายในการใชกระแสไฟฟาตอเดือน แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แตกตางกัน 

8. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดานคุณธรรม ดานการมีสวนรวม ดานความรับผิดชอบ และดาน
ความคุมคา มีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในการรับบริการจากเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม ซึ่งแสดงใหเห็นวาหากเทศบาลตําบลแมปงบริหารงานดวยความคุมคา มีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรม 
รวมถึงเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารหรือรวมกิจกรรมโครงการของเทศบาล จะทําใหประชาชนมี
ความพึงพอใจในการรับบริการจากจากเทศบาลตําบลแมปงเพิ่มข้ึน ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของ วนัวิสา แยมกระจาง 
และชลิดา แสนวิเศษ (2561) ไดวิจัยการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีตอความพึงพอใจในการใหบริการ
สาธารณะของเทศบาลในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงหบุรี ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงหบุรีปจจัยที่มีผล 4 องคประกอบ ไดแก หลักความโปรงใส หลักการมี
สวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคาสูงข้ึน ทําใหความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะสูงข้ึน 
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1. จากการศึกษาพบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความโปรงใส          
ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลักความคุมคา มีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในการรับบริการจาก
เทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ดังนั้นเพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึน ผูวิจัยจึงมี
ขอเสนอแนะเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล 5 ดานดังกลาวใหแกเทศบาลตําบลแมปงใชเปนแนวทางในการบริหารงานดังนี้ 
 1.1 เทศบาลตําบลแมปงควรกําหนดระบบกลไกการขับเคลื่อนนโยบายที่ชัดเจนเพื่อนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม พรอมกับเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมแสดงความคิดเห็นรวมตัดสินใจและรวมตรวจสอบ 
การบริหารงานของเทศบาล ตลอดจนตรวจสอบตลอดจนถึงแผนงานและโครงการตาง ๆ เพื่อความโปรงใสของ
เทศบาลและเพ่ิมความเชื่อม่ันใหแกประชาชน 
 1.2 ผูบริหารเทศบาลตําบลแมปงควรกําหนดนโยบายจัดสรรงบประมาณพัฒนาตําบลให
ครอบคลุมทกุดานมากข้ึน 
 1.3 เทศบาลตําบลแมปงควรกําหนดแนวทาง วิธีการหรือชองทาง ใหประชาชนไดมีสวนรวมใน
การใหขอมูลที่เปนประโยชนในการนําไปใชในการบริหารหรือการวางแผนงาน/โครงการตาง ๆ ของเทศบาล รวมทั้ง
จัดใหมีกิจกรรมที่สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ิมมากขึ้น 
 1.4 เทศบาลตําบลแมปงควรเอาใจใสตอปญหาของประชาชน และเรงแกไขเพื่อบรรเทาความ
เดือดรอน  
 1.5 เทศบาลตําบลแมปง ควรกําหนดแนวทาง วิธกีารตรวจสอบการใชจายงบประมาณใหมีความ
คุมคาและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 1.6 ควรมีการประสัมพันธเก่ียวกับขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอประชาชนใหถูกตอง
และชัดเจน เชน การสรุปการบริหารงานของเทศบาล สทิธิประโยชนในการไดรับสวัสดิการ ตาง ๆ ที่ประชาชนควร
ไดรับ เปนตน 

2. จากการศึกษาพบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาและอาชีพแตกตางกันมีความเห็นตอสภาพการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม แตกตางกัน ดังนั้น
เทศบาลตําบลแมปงควรมีการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ทําความเขาใจใหประชาชนทุกลุมไดเห็นถึงการ
บริหารงานตามหลักของเทศบาลอยางทั่วถึงและตอเนื่อง 

 

1. ในการศึกษาคร้ังตอไปควรทําการศึกษาเร่ืองปจจัยที่สงผลตอการเขามามีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากในการศึกษาคร้ัง
นี้พบวา ดานหลักการมีสวนรวมของประชาชนมีความสัมพนัธกับความพึงพอใจของประชาชนในหลาย ๆ ดาน 
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 2. ในการศึกษาคร้ังตอไป ควรทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเจาะลึกถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ตอผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม และความพึงพอ
ในการใชบริการเทศบาลตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม เพื่อนําการศึกษาที่ไดไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนอยางเหมาะสม 
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Personnel Competency Development of Thanu Subdistrict Administrative Organization
Uthai District Phranako rnsri Ayutthaya Province 
 

    นปภัช  กลิ่นวัน 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 

   ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหาร สวนตําบลธนู          
2) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลธนู 3) เพื่อศึกษาความ
ตองการและความคิดเห็นในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลธนู เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลธนู จํานวน 59 คน 
สถิติทีใ่ชในการวิจยัประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และคา F-test ผลการวิจยัพบวา 
 ระดับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลธนู โดยรวมอยูในระดับมาก 
( X =3.65) และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานการพัฒนาสมรรถนะ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.46) 
ดานนโยบายผูบริหาร โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.98) และดานการสงเสริมบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก 
( X = 3.51) ผลการเปรียบเทียบเกี่ยวกับระดับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลธนู 
โดยการทดสอบคา t-test และคา F-test ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานประเภทของบุคลากร ดาน
รายได และดานประสบการณในการทํางาน โดยรวมมีความแตกตางกันคือ ระดับการศึกษาแตกตางกัน ทําใหมี
ความคิดเห็นในดานการพัฒนาสมรรถนะ ที่แตกตางกัน ผูที่ระดับการศึกษาที่ต่ํากวามีความคิดเห็นที่นอยกวาผูที่มี
ระดับการศึกษาสงู ประเภทของบุคลากรแตกตางกัน ทําใหมีความคิดเห็นในภาพรวมที่แตกตางกัน กลุมขาราชการ 
มคีวามคิดเห็นนอยกวา กลุมลกูจางประจํา แตมคีวามเห็นมากกวากลุมพนักงานจางตามภารกิจ และพนักจางทั่วไป 
สวนกลุมลูกจางประจํา มีความเห็นมากกวาพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป รายไดแตกตางกัน          
ทําใหมีความคิดเห็นในภาพรวมที่แตกตางกัน คือ กลุมรายได ต่ํากวา 12,000 บาท มีความคิดเห็นนอยกวา           
กลุมรายได 20,001-30,000 บาท และกลุม 40,001 บาทข้ึนไป กลุมรายได 12,001-20,000 บาท มีความคิดเห็น
นอยกวา กลุมรายได 20,001-30,000 บาท และกลุม 40,001 บาทข้ึนไป 
 

 : ,  
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ABSTRACT
Researcher personnel competency development of Thanu Subdistrict Administrative 

Organization U-thai District PhranakornSriAyutthaya Province. The purpose of this research 
were as follows 1. to study personnel competeccy development of Thanu Subdistrict 
Administrative Organization 2. To study the way of personnel competeccy development of Thanu 
Subdistrict Administrative Organization 3. To study needs and opinions on personnel competeccy 
development of Thanu Subdistrict Administrative Organization This is a quantitative researcher. 
Population and sample group used in this reseacher is personnel competeccy development of 
Thanu Subdistrict Administrative Organization , amount 59. The statistics used in the research 
include percentage , mean , standard deviation , T-test and F-test. The result showed that. 

The level on the personnel competeccy development of Thanu Subdistrict 
Administrative Organization , overall is at h = 3.65) and when consider each 

= 3.46). 
 = 3.98) and personnel promotion, overall is 

= 3.51). Comparison results about personnel competeccy development of 
Thanu Subdistrict Administrative Organization by T-test and F-test in gender, age, 
education, type of personnel, income and working experience. Overall, there are differences.
Different education causing different ideas. Those with lower education recieve less 
opinions than those with higher education. Differences type of personnel causing differnt 
ideas. Civil servant group had less opinions that full-time employees. But has more 
opinions than hiring and general employees. Differences income causing differnt ideas. 
Income groups under 12,000 bath had less opinions than income groups 20,001 - 30,000 
and income groups 40,001 bath or more. Income groups 12,001 - 20,000 bath had less 
opinions than income groups 20,001 - 30,000 bath and income groups 40,001 bath or more  

Keyword (s) : Development , Competency
 

 

 การบริหารและการพัฒนาบุคลากรขององคกร มีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะบุคลากรขององคกร
เปรียบเสมือนทรัพยสินที่มีคุณคามากที่สุด และยังเปนเหมือนหัวใจหลักที่จะนําพาองคกรไป สูความกาวหนา และ
บงบอกถึงการประสบความสําเร็จขององคกรนั้น ๆ อีกดวย และยังไมมกีารพิสูจนใดบอกไดวาเทคโนโลยีจะสามารถ
ทํางานไดดีกวาคน เพราะฉะนั้นองคกรจึงตองสรรหาวิธีการตาง ๆ ข้ึนมาเพื่อพัฒนาบุคลากรอยูตลอดเวลา ซึ่งขีด
ความรูความสามารถของบุคลากรแตละคน ก็จะมีไมเทากัน ความถนัด ก็ไมเหมือนกัน องคกรจึงตองพิจารณาจาก
ความตองการของแตละบุคคล วาตองการความรูเพิ่มเติม จากดานใดโดยที่ไมปดก้ันความคิดที่กวางไกลของบุคลากร 
และเปดโอกาสใหบุคลากรทกุคนไดแสดงความสามารถออกมาอยางเต็มความสามารถ 
 สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู ทักษะ ความสามารถ และ
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอ่ืน ๆ ในองคกร กลาวคือ การที่
บุคคลแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได มักจะตองมีองคประกอบของทั้งความรู ทักษะ ความสามารถและ
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ตัวอยาง เชน สมรรถนะการบริหารที่ดี ซึ่งอธิบายวา สามารถใหบริการที่ผูรับบริการตองการได
นั้น หากขาดองคประกอบตาง ๆ ไดแก ความรูงาน หรือทักษะที่เก่ียวของ เชน อาจตองหาขอมูลจากคอมพิวเตอร 
และคุณลักษณะของบุคคลที่เปนคน ใจเย็น อดทน ชอบชวยเหลือผูอ่ืนแลว บุคคลก็ไมอาจจะแสดงสมรรถนะของ
การบริการที่ดีดวยการใหบริการที่ผูรับบริการตองการได 
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 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคการบริหารสวนตําบลธนู คือหนวยงานที่อยูไกลชิดกับประชาชนมากที่สุด 
และมีศักยภาพในดานการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินใหเจริญรุงเรือง ซ่ึงเปนรากฐานที่มั่นคงและเปรียบเสมือนราก
แกวในการพัฒนาประเทศตอไป ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลธนู จึงมีบทบาทและหนาที่ที่สําคัญอยางมากที่จะตอง
เขาใจถึงปญหาของคนในชุมชนและสังคม ที่คนในชุมชนตองการอยางแทจริง และสามารถหาแนวทางในการแกไข
ปญหาไดเปนอยางดี อีกทั้งยังชวยสงเสริม สนับสนุนและใหความรูในดานตาง ๆ เพื่อใหคนในชุมชนมีความเขมแข็ง 
และมีภูมิคุมกันที่ดีทัง้ในดานความคิดและการอยูในสังคม และสามารถนําเอาความรูไปพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่
มปีระสิทธิภาพ และเม่ือบุคคลเหลานี้เปนบุคคลที่มปีระสิทธิภาพแลวนั้น ก็จะสามารถบงบอกไดถึงความสําเร็จของ
การทําหนาที่ในองคกร และสามารถพัฒนาในดานอ่ืน ๆ ตอไป 

 
 

 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลธนู 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลธนู 
 3. เพื่อศึกษาความตองการและความคิดเห็นในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหาร        
สวนตําบลธนู 
 

 

           

 

       

-  

-  

-  

-       

-                        

-     -  

       -  

        -  

        

              

  -  

  -  

  -  

  -  
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 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพ่ือศึกษาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลธนู          
2) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลธนู 3) เพื่อศึกษาความ
ตองการและความคิดเห็นในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลธนู โดยจาํแนกออกเปน
ปจจัยของแตละบุคคล ซึง่การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ 
ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัตหินาที่ในองคการบริหารสวนตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 59 คน 
แยกเปนขาราชการ จํานวน 34 คน ลูกจางประจํา จํานวน 7 คน พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 12 คน และ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 59 คน สถิติที่ใช ในการวิจัย ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย        
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และคา F-test  
 

 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลรายละเอียดของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคารอยละ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 54.20 อยูในชวงอายุ 46 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 42.40 สําเร็จ
การศึกษา ระดับต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 44.10 และสวนใหญเปนขาราชการ คิดเปนรอยละ 57.60         
สวนใหญมีรายไดชวง 12,100 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 50.80 และมีประสบการณในการทํางาน อยูในชวง  
6 ป – 10 ป คิดเปนรอยละ 50.80 
 2. ผลการวิเคราะหระดับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลธนู โดยการหา
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวาระดับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลธนู 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.65) และเม่ือพิจารณารายดานพบวา 
  2.1 ดานการพัฒนาสมรรถนะ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.46) และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความอดทนกับปญหาในการปฏิบัติงานที่เกิดข้ึนไดเปนอยางดี ( X = 4.07) 
รองลงมา คือ ใหความสําคัญและสนใจในการเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรที่ทานปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาตนเอง 
( X = 4.05) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ใหความสําคัญและสนใจในการเขารับการฝกอบรม และสัมมนาในดานอ่ืน ๆ 
เพื่อสงเสริมความรูเพิ่มเติม ( X = 2.29)  
  2.2 ดานนโยบายผูบริหาร โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.98) และเมื่อพิจารณาเปน รายขอ 
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารและองคกรมีนโยบายในเร่ืองการทํางานเปนทีมอยางเปนระบบ ( X = 4.63) 
รองลงมาคือ ผูบริหารมีการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นเปดโอกาสใหบุคลากร มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน
ความรู และรับฟงความตองการของบุคลากร ( X = 4.37) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารและองคกรมี
นโยบายที่จะสนับสนุนทานในดานการฝกอบรม และสัมมนา นอกหลักสูตรที่ไมเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของทาน 
แตตรงกับความตองการของทาน เพื่อพัฒนางานในดานอ่ืน ๆ ( X = 3.37)  
 

175

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



  2.3 ดานการสงเสริมบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.51) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารและองคกร มีการมอบเงินรางวัลพิเศษประจําป (โบนัส) กับผูที่พัฒนางาน
ขององคกร ( X = 4.31) รองลงมา คือ ผูบริหารและองคกร มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน ที่เหมาะสมใหกับผูที่
พัฒนางานอยางตอเนื่องและดีเดน ( X = 3.85) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารและองคกร มีการจายเงิน
พิเศษ นอกเวลาราชการ (โอที) ( X = 2.19) 
 3. เปรียบเทียบเกี่ยวกับระดับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลธนู โดยการ
ทดสอบ คา t-test และ คา F-test ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานประเภทของบุคลากร ดานรายได 
และดานประสบการณในการทํางาน ดังนี้ 
  3.1 ระดับการเปรียบเทียบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหารสวน ตําบลธนู 
จําแนกตามเพศ โดยรวมไมแตกตางกัน 
  3.2 ระดับการเปรียบเทียบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหารสวน ตําบลธนู 
จําแนกตามอายุ โดยรวมไมแตกตางกัน 
  3.3 ระดับการเปรียบเทียบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหารสวน ตําบลธนู 
จําแนกตามระดับการศึกษา ผูที่มรีะดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกันในดานการพัฒนาสมรรถนะ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 
  3.4 ระดับการเปรียบเทียบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหารสวน ตําบลธนู 
จําแนกตามประเภทของบุคลากร ผูที่มปีระเภทของบุคลากรแตกตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกันในทุกดาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  
  3.5 ระดับการเปรียบเทียบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหารสวน ตําบลธนู 
จําแนกตามรายได ผูที่มีรายไดแตกตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน ในดานการพัฒนาสมรรถนะ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ สวนดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 
  3.6 ระดับการเปรียบเทียบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหารสวน ตําบลธนู 
จําแนกตามประสบการณในการทํางาน ผูที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกันใน
ดานการพัฒนาสมรรถนะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 
 

 
 จากผลการวิเคราะหระดับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลธนู โดยหา
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา ระดับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลธนู 
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 
 1. ดานการพัฒนาสมรรถนะ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สงูสุด คือ ทานมีความอดทนกับปญหาในการปฏิบัตงิานที่เกิดข้ึนไดเปนอยางดี สาเหตุที่บุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลธนู มีความอดทนกับปญหาในการปฏิบัตงิาน เนื่องจากบุคลากรสวนมากจะเปนผูที่มีประสบการณในการ
ทํางานคอนขางมาก จึงทําใหรูจักมีการใชเหตุผลมากกวาอารมณ และมีความอดทนสูง และรองลงมาคือ ทานให
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ความสําคัญและสนใจในการเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตร ที่ทานปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาตนเอง สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ทานใหความสําคัญและสนใจการเขารับ การฝกอบรม และสัมมนาในดาน อ่ืน ๆ เพื่อสงเสริม
ความรูเพิ่มเติม เนื่องจากบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลธนู คอนขางมีความสนใจในการฝกอบรม สัมมนา
เพิ่มพนูความรูในดานงานที่ตนเองรับผิดชอบมากกวา จึงไมคอยมีความสนใจในการพัฒนาตนเองในดานอ่ืน ๆ ซ่ึงจะ
สอดคลองกับงานวิจัยของชลารักษ นุชแดง (2555) ไดศึกษาเร่ือง การพัฒนาสมรรถนะหลักของขาราชการพลเรือน
กรมการพัฒนาชุมชน ผลการศึกษาพบวา 1) สมรรถนะหลักที่คาดหวังกับสมรรถนะหลักที่จริงของขาราชการพล
เรือนกรมการพัฒนาชุมชนในภาพรวมสมรรถนะหลักที่คาดหวังอยูในระดับมากที่สุด สมรรถนะหลักที่เปนจริงอยูใน
ระดับมาก ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลตางระหวางสมรรถนะหลักที่คาดหวังกับสมรรถนะหลักที่เปนจริง พบวา 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การคิดวิเคราะห การพัฒนาชุมชน การบริการที่ดี การ
ทาํงานเปนทีม และจริยธรรมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) วิธีการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของขาราชการพลเรือนกรมพัฒนาชุมชนในภาพอยูในระดับมากทุกดาน โดยการสอนงานมีคาเฉลี่ยมากที่สุด 
รองลงมาคือการใหคําปรึกษาแนะนํา การเรียนรูดวยตนเอง การฝกอบรม การฝกอบรมในขณะทํางาน การประชุม/
สัมมนา และการมอบหมายโครงการมีคาเฉลี่ยเทากัน การหมุนเวียนงาน การใหทุนการศึกษาทั้งภายในประเทศ 
และตางประเทศ ตามลําดับ 3) แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนกรมการพัฒนาชุมชน          
มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่หลากหลายวิธีทําใหบุคลากร สามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดเพิ่มมากข้ึน ขอเสนอแนะ
ควรมีการจัดทําแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนที่มีความครอบคลุมในทุก ๆ ดาน เชน           
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน  
 2. ดานนโยบายของผูบริหารและองคกร โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารและองคกรมีนโยบาย ในเร่ืองการทํางานเปนทีมอยางเปนระบบ การทํางานอยางเปน
ระบบคือการทํางานอยางมีข้ันตอน ไลระดับตามสายงานของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และรองลงมา คือ ผูบริหารมีการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมใน
การแลกเปลี่ยนความรู และรับฟงความตองการของบุคลากร สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ผูบริหารและองคกรมี
นโยบายที่จะสนับสนุนทานในดานการฝกอบรม และสัมมนา นอกหลักสูตรที่ไมเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของทาน 
แตตรงกับความตองการของทาน เพื่อพัฒนางานในดานอ่ืน ๆ เนื่องจากผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลธนู     
มนีโยบายใหบุคลากรรวมกันทํางานอยางเปนทีม และมีการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร โดยมีการจัดประชุมเปน
ประจําทุกสัปดาห โดยสัปดาหละ 2 ครั้ง คือ วันจันทรเปนการประชุมที่ไมเปนทางการ มีการจัดสภากาแฟ          
เพื่อพบปะกับพนักงาน เพื่อรวมพูดคุยในเร่ืองงานและเร่ืองทั่วไป สวนอีกหนึ่งวันจะเปนวันพุธ ซึ่งจะเปนการประชุมแบบ
เปนทางการ โดยมีการจดรายงานการประชุม เปนการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปญหา และเรื่องอ่ืน ๆ         
ซึง่อาจมีการชมเชยหากใครปฏิบัตงิานไดดี ซึ่งถือวาสรางขวัญและกําลังใจกับบุคลากร ถือเปนแรงจูงใจอีกอยางหนึ่ง
ในการทํางาน ซ่ึงจะสอดคลองกับงานวิจัย ของ ปฐมวงค สีหาเสนา (2557) ไดศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลตําบลคายเนินวง ตําบลบางกะจะ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบวา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานภาพรวมมีแรงจูงในระดับมาก โดยดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก
ที่สุดเปนอันดับแรก รองลงมา คือดานความสัมพันธกับผูรวมงาน มีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด ดานความสําเร็จ 
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ในการทํางาน มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานสถานะของอาชีพ มีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด ดานความสัมพันธ 
กับผูบงัคับบัญชา มีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด ดานความมั่นคงในงาน มีแรงจูงใจอยูในระดับ มากที่สุด ดานการ
ปกครองบังคับบัญชา มีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด ดานความรับผิดชอบ มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานการ
ไดรับการยอมรับ มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานความเปนอยูสวนตัว มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานสภาพการ
ทํางาน มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดาน
ความกาวหนา มีแรงจูงใจ อยูในระดับมาก ดานนโยบายและการบริหาร มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานโอกาส          
ที่ไดรับความกาวหนาในตําแหนงงาน มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ตามลําดับ และลําดับสุดทาย ดานเงินเดือนมี
แรงจูงใจอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบพบวาบุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ตอเดือน และ
ประเภทตําแหนงตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานแตกตางกัน 
 3. ดานการสงเสริมบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ผูบริหารและองคกร มีการมอบเงินรางวัลพิเศษประจําป (โบนัส) กับผูที่พัฒนางานขององคกร และรองลงมา  
คือ ผูบริหารและองคกร มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่เหมาะสมใหกับผูที่พัฒนางานอยางตอเนื่องและดีเดน 
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารและองคกร มีการจายเงินพิเศษ นอกเวลาราชการ (โอที) เนื่องจากองคการ
บริหารสวนตําบลธนู จะมีการสงเสริมบุคลากร ในดานการเลื่อนข้ันเงินเดือน และเงินโบนัส ซึ่งเปนไปดวยความ
ยุติธรรม และจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมาวาบุคคลนั้น ๆ มีผลงานที่สมควรจะไดรับ
ผลตอบแทนนั้นมากนอยแคไหน หากบุคคลใดที่มีผลงานโดดเดน ก็จะไดผลตอบแทนที่มากไปตามลําดับ
ความสามารถ ซึ่งจะสอดคลองกับงานวิจัยของ สุดใจ ทัศจันทร (2554) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนา
สมรรถนะของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา 1) ระดับสมรรถนะของขาราชการใน
ภาพรวมอยูในระดับสูง โดยสมรรถนะหลักมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานสมรรถนะในงาน และสมรรถนะในดาน
บริหารและสมรรถนะดานการนําตามลําดับ 2) ระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอสมรรถนะขาราชการ พบวาใน
ภาพรวมอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาสมรรถนะเปนรายดาน พบวา ดานการพัฒนาตนเองมีคาเฉลี่ยสูงสุดและ
รองลงมาตามลําดับคือ ดานคาตอบแทน ดานการจัดการความรู และดานนโยบายขององคกร 3) การเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นตอสมรรถนะขาราชการพบวามีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ .05 ทุกดาน 4) ดาน
ความสัมพนัธของปจจัยที่มผีลตอสมรรถนะและประสิทธิภาพของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี พบวา
ปจจัยดานการพัฒนาตนเองมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูง ดานคาตอบแทนมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูง 
ดานนโยบายขององคกรและดานการจัดการความรู มีความสัมพันธกับสมรรถนะของขาราชการเชิงบวกในระดับ
ปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 
 4. ผลการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลธนู โดยการ
ทดสอบคา t-test และ คา F-test ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานประเภทของบุคลากร ดานรายได 
และดานประสบการณในการทํางาน ดังนี้ 
  4.1 ระดับการเปรียบเทียบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลธนู 
จําแนกตามเพศ โดยรวมไมแตกตางกัน 
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  4.2 ระดับการเปรียบเทียบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลธนู 
จําแนกตามอายุ โดยรวมไมแตกตางกัน 
  4.3 ระดับการเปรียบเทียบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลธนู 
จําแนกตามระดับการศึกษา ผูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน ในดานการพัฒนา
สมรรถนะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 
   - ระดับการศึกษาแตกตางกัน ทําใหมีความคิดเห็นในดานการพัฒนาสมรรถนะ          
ที่แตกตางกัน กลาวคือ ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นนอยกวา ระดับสูง
กวาปริญญาตรี 
  4.4 ระดับการเปรียบเทียบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลธนู 
จําแนกตามประเภทของบุคลากร ผูที่มปีระเภทของบุคลากรแตกตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกันในทุกดาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  
   - ประเภทของบุคลากรแตกตางกัน ทําใหมีความคิดเห็นในดานการพัฒนาสมรรถนะ         
ทีแ่ตกตางกัน คือ 1) กลุมขาราชการ มีความคิดเห็นมากกวา กลุมพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป 
2) กลุมลูกจางประจํา มีความเห็นมากกวาพนักงานจางตามภารกิจ 3) กลุมพนักงานจางตามภารกิจ มีความเห็น
นอยกวาพนักงานจางทั่วไป  
   - ประเภทของบุคลากรแตกตางกัน ทําใหมีความคิดเห็นในดานนโยบายผูบริหารและ
องคกรที่แตกตางกัน คือ 1) กลุมขาราชการ มีความคิดเห็นนอยกวา กลุมลกูจางประจํา แตมีความเห็นมากกวากลุม
พนักงานจางตามภารกิจ 2) กลุมลกูจางประจํา มีความเห็นมากกวาพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป 
   - ประเภทของบุคลากรแตกตางกัน ทําใหมีความคิดเห็นในดานสงเสริมบุคลากรที่
แตกตางกัน คือ 1) กลุมขาราชการ มีความคิดเห็นนอยกวา กลุมลกูจางประจํา แตมคีวามเห็นมากกวากลุมพนักงาน
จางตามภารกิจ 2) กลุมลกูจางประจํา มีความเห็นมากกวาพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป 
   - ประเภทของบุคลากรแตกตางกัน ทําใหมีความคิดเห็น ทั้ง 3 ดาน ในภาพรวมที่
แตกตางกัน คือ 1) กลุมขาราชการ มีความคิดเห็นนอยกวา กลุมลกูจางประจํา แตมคีวามเห็นมากกวากลุมพนักงาน
จางตามภารกิจ และพนักจางทั่วไป 2) กลุมลูกจางประจํา มีความเห็นมากกวาพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไป 
  4.5 ระดับการเปรียบเทียบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลธนู 
จําแนกตามรายได ผูที่มีรายไดแตกตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน ในดานการพัฒนาสมรรถนะ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ สวนดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 
   - รายไดแตกตางกัน ทําใหมีความคิดเห็นในดานการพัฒนาสมรรถนะที่แตกตางกัน คือ 
1) กลุมรายได ต่ํากวา 12,000 บาท มีความคิดเห็นนอยกวา กลุมรายได 20,001-30,000 บาท และกลุม 40,001 
บาทข้ึนไป 2) กลุมรายได 12,001-20,000 บาท มีความคิดเห็นนอยกวา กลุมรายได 20,001-30,000 บาท และ
กลุม 30,001-40,000 บาท และกลุม 40,001 บาทข้ึนไป 
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   - รายไดแตกตางกัน ทําใหมีความคิดเห็นในภาพรวม ทั้ง 3 ดาน ที่แตกตางกัน คือ         
1) กลุมรายได ต่ํากวา 12,000 บาท มีความคิดเห็นนอยกวา กลุมรายได 20,001-30,000 บาท และกลุม 40,001 
บาทข้ึนไป 2) กลุมรายได 12,001-20,000 บาท มีความคิดเห็นนอยกวา กลุมรายได 20,001-30,000 บาท และ
กลุม 40,001 บาทข้ึน 
  4.6 ระดับการเปรียบเทียบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลธนู 
จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยรวมไมแตกตางกัน 
 

 
 การศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลธนู ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่คนพบ
ไดจากผลการวิจยั ดังนี้ 
 1. ควรใหความสําคัญในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ในดานอ่ืน ๆ ที่ไมเก่ียวของกับงานในหนาที่ของ
บุคลากรดวย เพื่อเปนการพัฒนาตนเองใหรอบรูในทุกดาน และพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง เพราะหากบุคลากรใน
ดานใดขาดไป ก็สามารถเอาบุคลากรดานอ่ืนมาปฏิบัตงิานแทนได 
 2. ควรสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรในองคกรในหลาย ๆ ดาน เชน การใหคาตอบแทนพิเศษ หรือการเปด
ใหทําโอที เพราะบุคลากรไดคาตอบแทนในสวนนี้ จะทําใหบุคลากรมีความสุขมากข้ึนเพราะมีรายไดที่เพียงพอ           
ทาํใหมแีรงกระตุนในความตองการที่จะพัฒนาตนเองในดานงานของตนเองและงานในดานอ่ืน ๆ ตอไป  
 3. ควรนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองคกรใหเปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน 

 

 1. ควรศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรภายในองคกร เพื่อหาแนว
ทางแกไข ปรับปรุงใหเหมาะสม 
 2. ควรศึกษาหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในองคกร ใหเกิด
ความรู ความสามารถ ทักษะ อันจะสงผลใหการดําเนินงานภายในองคกรสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค 
 

 

ชลารักษ นุชแดง. (2555). .วิทยานิพนธ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ปฐมวงค สีหาเสนา (2557)  

  วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยบูรพา. 
สุดใจ ทัศจันทร. (2554).  . 

สารนิพนธวิทยาการจัดการ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
องคการบริหารสวนตําบลธนู (2562). 2561 – 2565). งานนโยบายและแผน : สํานัก

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลธนู. 
องคการบริหารสวนตําบลธนู (2562).  2561 – 2563). งานบริหารงานบุคคล : 

สาํนักปลัดองคการบริหารสวนตําบลธนู. 

180

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



 
PARTICIPATION OF WOMEN GROUP IN SUSTAINABLE COMMUNITY 
DEVELOPMENT IN SANPRANET SUB DISTRICT MUNICIPALITY, SANSAI 
DISTRICT, CHIANGMAI PROVINCE
 

   นราทิพย  จักขุเนตร 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 
ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

  การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของกลุมสตรีในการพัฒนาชุมชนที่
ยั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสนัพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 2) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของกลุม
สตรีในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 3) เพื่อ
เปรียบเทียบการมีสวนรวม และความคิดเห็นของกลุมสตรี ในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสันพระ
เนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม จําแนกตาม อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได               
4) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของกลุมสตรีกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสัน
พระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ สตรีที่เปน
สมาชิกกลุมแมบานในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 120 คน เคร่ืองมือที่
ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลทั่วไปของ
ประชากร คือ คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการทดสอบเปนรายคู
โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s post hoc comparison) 

1. การมีสวนรวมของกลุมสตรีในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดาน
การมีสวนรวมรับผลประโยชน รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมประเมินผล ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  

2. ระดับความคิดเห็นของกลุมสตรีในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมและรายดาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดาน
สิง่แวดลอม รองลงมาคือดานเศรษฐกิจ และดานสังคม 
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3. การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของกลุมสตรี ในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม จําแนกตาม อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได พบวา      
กลุมสตรีที่มีอาชีพ แตกตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สวนกลุมสตรีที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได แตกตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนไม
แตกตางกัน 

4. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของกลุมสตรีในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลตําบล      
สันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม จําแนกตาม อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได พบวา กลุมสตรีที่มี อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได แตกตางกัน มีระดับความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน 

5. ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของกลุมสตรีกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลตําบล         
สนัพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา โดยภาพรวม ไมมคีวามสัมพนัธกันในทางสถิติ 
 

:

 
Abstract

The purposes of this research were as follows, 1) to study the level of participation 
of women group in sustainable community development in Sanpranet sub district 
municipality, Sansai district, Chiangmai province. 2) to study the level of opinions of 
women group in sustainable community development in Sanpranet sub district 
municipality, Sansai district, Chiangmai province. 3) to compare participation and opinions 
of women group in sustainable community development in Sanpranet sub district 
municipality, Sansai district, Chiangmai province, classified by ages, marital status, 
education background, position of work and monthly incomes. 4) To study the relations 
between participation of women group and sustainable community development in 
Sanpranet sub district municipality, Sansai district, Chiangmai province. The study 
employed a quantitative research.

The populations used in this research were 120 people of women who were 
members of the housewives group in Sanpranet sub district municipality, Sansai district, 
Chiangmai province. The questionnaire was used to collected data in this research. Data 
were analyzed using the statistical techniques such as frequency, percentage, mean, 
standard deviation, one-way ANOVA and scheffe’s post hoc comparison. 
The research finding revealed that :

1) In overall women group and sustainable community development in Sanpranet 
sub district municipality, Sansai district, Chiangmai province was high level in all aspects. 
When considering each aspect, it could be found the mean score of the gaining benefit 
aspect was at a high level, following by the participation of evaluated aspect, participation 
of management aspect and the aspect was at a lowest level ,participation of decision.

2) In overall the level of opinions of women group in sustainable community 
development in Sanpranet sub district municipality, Sansai district, Chiangmai province 
was high level in the mean score of environment, following by economic and social.
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3) The comparison of women group in sustainable community development in 
Sanpranet sub district municipality, Sansai district, Chiangmai province, classified by ages, 
marital status, education background, position of work and monthly incomes. It was found 
the women who were different in position of work, had different effected for participation 
community in development with statistical significance at 0.05 level. However the women 
group with different in ages, status, education background and monthly incomes showed no 
difference in effected to participation in development. 

4) The comparison with opinions of women group in sustainable community 
development in Sanpranet sub district municipality, Sansai district, Chiangmai province, 
who had different in ages, marital status, education background, position of work and 
monthly incomes showed no differences in effected to the opinions level. 

5) In overall the relations between participation of women group and sustainable 
community development in Sanpranet sub district municipality, Sansai district, Chiangmai 
province had found no relative in statistical. 

Key Word (s) : participation, participatio n of women group, Sustainable community 
development

 

 ในปจจุบันรัฐบาลตางใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนเปนอยางมาก โดยใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของประชาชนในทุกข้ันตอนการพัฒนา เร่ิมตั้งแตการมีสวนรวมในการคนหาปญหา การมีสวนรวมใน
การวางแผน การมีสวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวมในการตรวจสอบและติดตามผล และการมีสวนรวมในการ
รับผลประโยชน ฯลฯ ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนกําลังเปนกระแสที่ไดรับความสนใจจากหนวยงานและองคกร
ตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ผานมาพบวาอุปสรรคและปญหาของการปกครองสวนทองถ่ินหรือชุมชนเขามามี
สวนรวมในการบริหารจัดการชุมชนในลักษณะรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ นําไปสูการพัฒนาที่ตรงเปาหมาย เกิด
ความชอบธรรมอันนํามาซ่ึงประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง นอกจากนี้ยังถือไดวา เปนการเร่ิมตนใหประชาชนได
เขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางการพัฒนาทองถ่ินและชุมชนที่สําคัญอีกดวย (รัฐพงศ บุญญานุวัตร, 2552 : 3) 
  การมีสวนรวมเปนสิ่งสําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตมนุษยบนโลกใบนี้ เพราะมนุษยอยูรวมกันเปนสังคม 
ตางพึ่งพาอาศัยกันและตางตองมีบทบาทภาระหนาที่ตองรับผิดชอบตามวาระโอกาสท่ีมาถึง บทบาทหนาที่ที่ไดรับ
จากการยอมรับ บทบาทที่สรางข้ึนดวยตนเอง เชน การรับหนาที่เปนพอแม เปนหัวหนาครอบครัว เปนผูใหญบาน 
ผูนําหมูบาน ความสําคัญของบทบาทหนาที่ การงานตองมีกฎระเบียบและองคกรที่มั่นคงคอยชวยรับนโยบายให
สอดคลองกับกฎหมายของบานเมือง แตทั้งนี้ การมีสวนรวมนั้น รวมถึงการรวมดวยชวยกันในดานความคิดเห็น         
การบริหารจัดการ ตลอดการเสียสละเวลา อาคารสถานท่ี ปจจัยอ่ืนๆ ในการดําเนินกิจกรรม เพื่อบรรลุเปาหมาย 
(ยุพาพร รูปงาม, 2545)  
  การมีสวนรวมนับเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาอยางยั่งยืน เพราะนอกจากจะเปนการเปดโอกาสใหแก
คนในชุมชนไดมีโอกาสรวมกําหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนตามสภาพปญหา ความตองการที่แทจริงของชุมชน 
รวมทั้งสอดคลองกับบริบทของชุมชนที่มีลกัษณะเฉพาะแลว ยังเปนการใชศักยภาพของชุมชนในการเก้ือหนุนใหเกิด
การบูรณาการ การมีสวนรวมในหลายๆ ดาน อาทิเชน ดานสิ่งแวดลอม การแกปญหาความยากจน การพัฒนา
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อาชีพ การศึกษา ศาสนา การเมือง การปกครอง และการสรางความเทาเทียมกัน ความเสมอภาคในชุมชน (พจนาถ 
อนทรมานนท, ออนไลน) 
  การพัฒนาขุมชนที่ยั่งยืนเปนการรวมกลุมของประชาชนที่อาศัยอยูภายในชุมชน รวมกลุมกันเพื่อชวยกัน
พัฒนาชุมชนที่อาศัยอยูใหเจริญ หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชุมชนใหดีข้ึน โดยการรวมมือของคนภายในชุมชน 
เพื่อพัฒนาชุมชนใหมีคุณภาพตามความตองการของประชาชนที่จะไมกระทบตอสิ่งแวดลอมที่อาศัยอยู แตเปนการ
พัฒนาใหดีข้ึนเพื่อคนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได หรือชวยตนเองได ในการคิด ตัดสินใจ และการดําเนินการแกไข
ปญหา ตลอดจนการตอบสนองความตองการของตนเองและสวนรวม สตรีเปนผูหนึ่งที่มบีทบาท และมีศักยภาพที่สูง
ในการพัฒนาชุมชน และสตรีสามารถแสดงบทบาทเปนผูนําทางสังคมที่ดี ดังนั้นในการพัฒนาสังคมใหเกิดความ
เจริญรุดหนาไปไดอยางยั่งยืนและมีความมั่นคง จึงจําเปนที่จะตองเปดกวางใหสตรีไดใชความสามารถในการพัฒนา
อยางเทาเทียมกับบุรุษ ซึ่งสตรีมีบทบาทในทางสังคมเทาเทียมกับบุรุษทุกประการ บทบาทของสตรีในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม คือหนาที่หรือพฤติกรรมของสตรีที่ถูกคาดหวังหรือมีบทบาทกระทําในเร่ืองตางๆ ในการรวมคิด 
รวมตัดสินใจและรวมประเมินผลของกิจกรรมตางๆ ทางเศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในดานการศึกษา สตรีเปนครูคน
แรกของลูกในการใหการศึกษา อบรมสั่งสอน และเลี้ยงดูใหลูกมีความเจริญทางดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา 
ดานสุขภาพอนามัย สตรีเปนผูที่ดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัยของสมาชิกในครอบครัว สวนดานการพัฒนาชุมชนสตรีมี
บทบาทในการพัฒนาชุมชนหรือสังคมที่ตนอยูอาศัยเทาเทียมกันกับบุรุษ โดยเขามามีบทบาทในการรวมกลุมเพื่อ
พัฒนาชุมชนตนเอง เชน การรวมกลุมทอผา การรวมกลุมออมทรัพย เปนตน ซึ่งเปนงานดานการพัฒนาชุมชนอยาง
ตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมแมบาน มีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับหมูบานเปนอยางดี (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2560 : 11) 
  เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มีประชากรที่เปนสตรี จํานวน 3,255 คน 
และสตรีเหลานี้มกีารรวมกลุมกันเปนกลุมแมบาน ซึ่งมีในทุกหมูบาน ไดแก หมู 1 บานสันศรี หมู 3 บานปาไผ หมู 4 
บานสันพระเนตร หมู 5 บานใหมสามัคคี หมู 6 บานแมยอยสันศรี และหมู 7 บานทาทุม และยังพบวากลุมแมบาน
เหลานี้ ไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง  
 ดงันั้น ผูวิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาระดับการมีสวนรวมของกลุมสตรีในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาล
ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ตามหลักการมีสวนรวมอันไดแก ดานการตัดสินใจ ดานการ
ดําเนินงาน ดานการรับผลประโยชน และดานการประเมินผล โดยผูวิจัยหวังวา ผลการวิจัยที่ไดรับจะสามารถ
นําไปใชเปนแนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการมีสวนรวมของกลุมสตรีในการพัฒนาชุมชนเพื่อความย่ังยืน
ของชุมชนย่ิงข้ึนตอไป 
  

 

 1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของกลุมสตรีในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
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  2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของกลุมสตรีในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
 3. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวม และความคิดเห็นของกลุมสตรี ในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขต
เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม จําแนกตาม อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของกลุมสตรีกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาล
ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

  การวิจยั เร่ือง การมีสวนรวมของกลุมสตรีในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม ในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยนํามากําหนดเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

1. อาย ุ
2. สถานภาพสมรส 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได  

1. การมีสวนรวมในการตัดสนิใจ 
2. การมีสวนรวมในการดําเนนิงาน 
3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ  
2. การพัฒนาสงัคม 
3. การพัฒนาสิง่แวดลอม 
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  การวิจัย เร่ือง การมีสวนรวมของกลุมสตรีในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของกลุมสตรีใน
การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 2) เพื่อศึกษาระดับ
ความคิดเห็นของกลุมสตรีในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม 3) เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวม และระดับความคิดเห็นของกลุมสตรีในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
ในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม จําแนกตาม อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของกลุมสตรีกับการพัฒนา
ชุมชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก สตรีที่เปนสมาชิกกลุมแมบาน ในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 120 คน สถิติที่ใชในการวิจัยประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคา F-Test 
 

  1. ผลการวิเคราะหรายละเอียดของกลุมสตรีที่ตอบแบบสอบถาม โดยการหาคารอยละ พบวาสวนใหญมี
อายุระหวาง 41-60 ป จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 59.17 สวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 78 คน คิดเปน
รอยละ 65.00 สําเร็จการศึกษาต่าํกวาระดับปริญญาตรี จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 60.83 มีอาชีพรับจางทั่วไป/
พนักงานหาง/พนักงานบริษัท จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 55.83 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ระหวาง 10,001-
15,000 บาท จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 69.17 
  2. ผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของกลุมสตรีในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ในเขตเทศบาลตําบลสัน
พระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา ระดับการมีสวนรวม
ของกลุมสตรีในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม           
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.04) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีสวนรวมอยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน 
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานการมีสวนรวมดานรวมรับผลประโยชน (  = 4.11) รองลงมาคือ ดานการมี
สวนรวมในการประเมินผล (  = 4.08) ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน (  = 4.01) และดานการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ (  = 3.98) โดยสรุปผลในแตละดาน ดังนี้ 
  2.1 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.98) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสวนรวมในการตัดสินใจของกลุม
สตรี ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขอที่ 4 ทานมีสวนรวมประชุมเพื่อเพิ่มเติม แกไข โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา
ชุมชน (  = 4.07) อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ขอที่ 1 ทานมีสวนรวมโดยการเขาประชุมประชาคมของชุมชน
เพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาชุมชน (  = 4.00) อยูในระดับมาก และขอที่ 3 ทานมีสวนรวมในการ
คัดเลือก เห็นชอบโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาชุมชน (  = 3.93) อยูในระดับมาก สวนประเด็นความคิดเห็น
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ของกลุมสตรีตอการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ขอที่ 3 ทานมีสวนรวมโดยไดรับเลือกใหเปน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน (  = 3.92) อยูในระดับมาก 
  2.2 ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.01) และเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทั้ง 5 ขอ โดยประเด็นความคิดเห็นกลุมสตรีตอการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอที่ 5 ทานมีสวนรวมเปนกรรมการในการจัดกิจกรรมหรืองานประเพณีตาง ๆ 
ของชุมชน (  = 4.12) อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ขอที่ 1 ทานมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนาชุมชน           
(  = 4.05) อยูในระดับมาก ขอที่ 4 ทานมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑการดําเนินงานการพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง (  = 4.03) อยูในระดับมากสวนประเด็นที่มีความคิดเห็นของกลุมสตรีตอการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สดุ คือ ขอที่ 3 ทานมีสวนรวมเปนกรรมการในการพิจารณาโครงการ (  = 3.90) อยูในระดับมาก 
  2.3 ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.11) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชน ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขอที่ 3 ทานมีสวนรวมในการประชาสัมพันธกิจกรรมการพัฒนาชุมใหเปนที่
รูจักของคนทั่วไปมากข้ึน (  = 4.15) อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ขอที่ 2 ทานคิดวาทานมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
จากการเขารวมกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ของการพัฒนาชุมชน (  = 4.12) อยูในระดับมากและขอที่ 1 ทานคิด
วาไดรับความรูเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนมากข้ึนจากการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ (  = 4.10) อยูในระดับมาก สวน
ประเด็นความคิดเห็นของกลุมสตรีตอการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือขอที่ 5 ทานคิดวา
การพัฒนาชุมชนเทศบาลตําบลสันพระเนตรสามารถแกไขปญหาในชุมชนไดอยางยั่งยืน (  = 4.08) อยูในระดับมาก 
 2.4 ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.08) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา มีสวนรวมอยูในระดับมากทุกขอ โดยประเด็นความคิดเห็นของกลุมสตรีตอการมีสวนรวมในการ
ประเมินผลที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือขอที่ 5 ทานมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะขอคิดเห็นอันเปนประโยชนในการ
ปรับปรุงการวางแผนพัฒนาชุมชน (  = 4.15) อยูในระดับมาก รองลงมาไดแกขอที่ 6 ทานมีสวนรวมในการขอ
ความรวมมือใหองคกรอ่ืน ๆ เขามามีสวนรวมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน (  = 4.11) อยูใน
ระดับมาก และขอที่ 2 ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบการทําโครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชน (  = 4.08) อยูใน
ระดับมาก สวนประเด็นความคิดเห็นของประชาชนตอการมีสวนรวมในการประเมินผล ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือขอที่ 
4 ทานมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในการพัฒนาชุมชน (  = 4.03) อยูในระดับมาก 
  3. ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของกลุมสตรีในการพัฒนาชมุชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสันพระ
เนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา ระดับความคิดเห็นของ
กลุมสตรีในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.19) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน 
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานสิ่งแวดลอม (  = 4.20) รองลงมาคือ ดานเศรษฐกิจ (  = 4.19) และดาน
สงัคม (  = 4.19) โดยสรุปแตละดานดังนี้ 
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  3.1 ดานเศรษฐกิจ โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.19) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากทุกขอ โดยประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขอที่ 2 
ชุมชนของทานมีการรณรงคและสงเสริมใหประชาชนจัดทําบัญชีครัวเรือน (  = 4.24) อยูในระดับมาก รองลงมา
ไดแก ขอที่ 1 ชุมชนของทานมีการจัดตั้งกลุมอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมูบาน กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห 
ฯลฯ (  = 4.23) อยูในระดับมาก และขอที่ 5 ประชาชนในชุมชนมีการออมเงินเพื่อไวใชเปนทุนใชจายในยาม
จําเปนของครอบครัว (  = 4.20) สวนประเด็นความคิดเห็นของกลุมสตรีตอการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สดุคือขอที่ 4 ประชาชนในชุมชนมีการประกอบอาชีพดวยความสจุริต มุงลดรายจายเพิ่มรายได ดํารงชีพอยาง
พอเพียง พอสมควรตามอัตภาพ (  = 4.13)  
  3.2 ดานสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.19) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับ
มากทกุขอ โดยประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือขอที่ 5 ในชุมชนของ
ทานมีการเสียสละเพื่อชวยเหลือเก้ือกูลกัน เชน การเสียสละแรง เพื่อสรางศาลากลางบาน (  = 4.24) อยูในระดับ
มาก รองลงมาคือขอที่ 1 ชุมชนของทานไดมกีารตักเตือนดําเนินการกับผูที่ละเมิดกฎของหมูบาน (  = 4.23) อยูใน
ระดับมาก และขอที่ 4 ชุมชนของทานมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทของประชาชนในชุมชน (  = 4.19) สวนประเด็น
ความคิดเห็นของกลุมสตรีตอการพัฒนาชุมชนที่ยัง่ยืนที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือขอที่ 2 ชุมชนของทานมีการปองปราม
พฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนในหมูบาน (  = 4.14) อยูในระดับมาก  
  3.3 ดานสิ่งแวดลอม โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.20) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากทุกขอ โดยประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนของกลุมสตรีที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือขอที่ 
3 ทานคิดวาในชุมชุนของทานมีการรักษาสภาพธรรมชาติของแมน้ําลําคลองในชุมชน (  = 4.23) อยูในระดับมาก 
รองลงมาคือขอที่ 6 ในชุมชนของทานมีการรณรงคลดการเผาเพื่อแกปญหาหมอกควัน (  = 4.22) อยูในระดับมาก 
สวนประเด็นความคิดเห็นของกลุมสตรีตอการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือขอที่ 1 ทานคิดวาชุมชน
ของทานมีการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมของชุมชน เชน ปลูกตนไม กําจัดวัชพืช (  = 4.15) อยูในระดับมาก 
  4. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการมีสวนรวมของกลุมสตรี ในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ในเขตเทศบาล
ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยการทดสอบคา F-Test จําแนกตามอายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได สรุปผลไดดังนี้ 
  4.1 จําแนกตามอายุ พบวา กลุมสตรีที่มีอายุตางกันมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขต
เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 4.2 จําแนกตามสถานภาพสมรส พบวา กลุมสตรีที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมและรายดาน 
ไมแตกตางกัน 
  4.3 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา กลุมสตรีที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมและรายดาน 
ไมแตกตางกัน 
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  4.4 จําแนกตามอาชีพ พบวา กลุมสตรีที่มอีาชีพตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนใน
เขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ดานรวมรับผลประโยชน ไมแตกตางกัน สวนดานการตัดสินใจ ดานการดําเนินงาน 
และดานการประเมินผล มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  4.5 จําแนกตามรายได พบวา กลุมสตรีที่มรีายไดตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนใน
เขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน  
 5. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของกลุมสตรีในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาล
ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยการทดสอบคา F-Test จําแนกตามอายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได สรุปผลไดดังนี้ 
   5.1 จําแนกตามอายุ พบ กลุมสตรีที่มีอายุตางกัน มีระดับความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนท่ี
ยั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา กลุมสตรีที่มีอายุตางกัน มีผลตอระดับความคิดเห็นในการพัฒนาชุมนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาล
ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในทุกดานไมแตกตางกัน  
   5.2 จําแนกตามสถานภาพสมรส พบวา กลุมสตรีที่มสีถานภาพสมรสตางกัน มีผลตอระดับความ
คิดเห็นในการพัฒนาชุมชนที่ยัง่ยืนในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวม 
ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมสตรีที่มีสถานภาพสมรส ตางกัน มีผลตอระดับความคิดเห็นใน
การพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ดานสังคมและดาน
สิ่งแวดลอม ไมแตกตางกัน สวนดานเศรษฐกิจ กลุมสตรีที่มีสถานภาพสมรส ตางกัน มีผลตอระดับความคิดเห็นใน
การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
  5.3 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา กลุมสตรีที่มีระดับการศึกษาตางกันมีผลตอระดับความ
คิดเห็นในการพัฒนาชุมชนที่ยัง่ยืนในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวม
และรายดาน ไมแตกตางกัน  
 5.4 จําแนกตามอาชีพ พบวา กลุมสตรีในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหมที่มีอาชีพ ตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา กลุมสตรีที่มีอาชีพ
ตางกัน มีผลตอระดับความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม ในดานเศรษฐกิจ และดานสังคม ไมแตกตางกัน สวนดานสิ่งแวดลอม กลุมสตรีที่มีอาชีพตางกัน มี
ระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
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  5.5 จําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา กลุมสตรีในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม ที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีผลตอระดับความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขต
เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 
  6. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของกลุมสตรีกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขต
เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม สรุปไดดังนี้ 
   6.1 การมีสวนรวมของกลุมสตรีกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนโดยภาพรวม พบวา ไมมีความสัมพันธ 
กันในทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความสัมพนัธกันในทิศทางตรงกันขามกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
โดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 จํานวน 2 ดาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
   1) การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนดานเศรษฐกิจ (Y2) มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และมี
ความสัมพนัธกันในทิศทางตรงกันขาม (r=-0.20)  
   2) การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม (Y3) มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และมี
ความสัมพนัธกันในทิศทางตรงกันขาม (r=-0.20)  
  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางการพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืนโดยภาพรวม (Y) กับการมีสวนรวม
ของกลุมสตรีโดยภาพรวม (X) เปนรายดาน พบวา 
   1) การมีสวนรวมของกลุมสตรีดานการตัดสินใจ (X1) มคีวามสัมพันธกันในระดับปานกลาง 
และมีความสัมพนัธกันในทิศทางตรงกันขาม (r=-0.32) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  2) การมีสวนรวมของกลุมสตรีดานการดําเนินงาน (X2) มคีวามสัมพันธกันในระดับปานกลาง 
และมีความสัมพนัธกันในทิศทางตรงกันขาม (r=-0.41) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
   3) การมีสวนรวมของกลุมสตรีดานรวมรับผลประโยชน (X3) มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา 
และมีความสัมพนัธกันในทางบวก (r=0.22) อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

  การวิจัย เร่ือง การมีสวนรวมของกลุมสตรีในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
  1. ผลการศึกษาการมีสวนรวมของกลุมสตรีในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา โดยภาพรวมระดับการมีสวนรวมของกลุมสตรีในการพัฒนาชุมชนท่ียัง่ยืนใน
เขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม อยูในระดับมาก ขัดแยงกับงานวิจัยของ สิริวรรณ 
ผอบแกว (2551) ไดวิจัยการมีสวนรวมของกลุมสตรีชนบทในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของตําบลยางราก อําเภอ
โคกเจริญ จังหวัดลพบุรี พบวา การมีสวนรวมของกลุมสตรีชนบทในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของตําบลยางราก 
อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แตสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทิยา เอ่ียมเอก 
(2558) ไดวิจัยการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลทายาง อําเภอทายาง จังหวัด
เพชรบุรี ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลทายาง ในภาพรวม
อยูในระดับมาก และงานวิจัยของ วิษณุ หยกจินดา (2557) ไดวิจัยการมีสวนของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
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หมูบานทุงกราง ตําบลทับไทร อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
หมูบานทุงกราง ตําบลทับไทรอําเภอโปงน้ํารอย จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผูวิจัยอภิปรายเปน
รายดานไดดังนี้ 
  1.1 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ 
วิษณุ หยกจินดา (2557) ได วิจัยการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนหมูบานทุงกราง ตําบลทับไทย 
อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
ในระดับมาก ซึ่งจากการศึกษาผูวิจยัพบวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจมีระดับอยูในระดับมากเนื่องจาก กลุมสตรี
ไดมีสวนรวมประชุมเพื่อเพิ่มเติม แกไข โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาชุมชน โดยการเขารวมประชุมประชาคมของ
ชุมชนเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาชุมชน และมีสวนรวมในการคัดเลือก เห็นชอบโครงการ/กิจกรรมใน
การพัฒนาชุมชน 
  1.2 ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของ นันทิยา เอ่ียมเอก (2558) ไดวิจัยการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลทายาง 
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมในการดําเนินงาน ประชาชนมีสวนรวมอยูในระดับ
มาก ซ่ึงจากการศึกษาผูวิจัยพบวา การมีสวนรวมในการดําเนินงานมีระดับอยูในระดับมากเนื่องจาก กลุมสตรีไดมี
สวนรวมเปนกรรมการในการจัดกิจกรรมหรืองานประเพณีตาง ๆ ของชุมชน มีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนา
ชุมชน และมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑการดําเนินงานการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
  1.3 ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน การมีสวนรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ธนิศร ยืนยง (2560) ไดวิจัยการมีสวนรวมของประชาชนที่สงผลตอการพัฒนาทองถ่ินในจังหวัด
นครนายก ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมดานรวมรับผลประโยชน ประชาชนมีสวนรวมอยูในระดับมาก ซึ่งจาก
การศึกษาผูวิจยัพบวา การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนมีระดับอยูในระดับมากเนื่องจาก กลุมสตรีมีสวนรวมใน
การประชาสัมพันธกิจกรรมการพัฒนาชุมใหเปนที่รูจักของคนทั่วไปมากข้ึน กลุมสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนจากการ
เขารวมกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ของการพัฒนาชุมชน ไดรับความรูเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนมากข้ึนจากการเขา
รวมกิจกรรมตาง ๆ  
  1.4 ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุรีพร โกมลธง (2550) ไดศึกษาการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองพะเยา 
ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ดานการรวมติดตาม
ประเมินผลในการพัฒนาชุมชน โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งจากการศึกษาผูวิจัยพบวา การมีสวนรวมในการ
ประเมินผลมีระดับอยูในระดับมากเนื่องจาก กลุมสตรีมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะขอคิดเห็นอันเปนประโยชน
ในการปรับปรุงการวางแผนพัฒนาชุมชน มีสวนรวมในการขอความรวมมือใหองคกรอ่ืน ๆ เขามามีสวนรวมติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน มีสวนรวมในการตรวจสอบการทําโครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชน และมี
สวนรวมในการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในการพัฒนาชุมชน 
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 2. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของกลุมสตรีในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสันพระ
เนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมและรายดาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สดุคือดานสิ่งแวดลอม รองลงมาคือดานเศรษฐกิจ และดานสังคม โดยสรุปแตละดานดังนี้ 
  2.1 ดานเศรษฐกิจ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ซ่ึงจากการศึกษาผูวิจัยพบวา ชุมชนมีการ
รณรงคและสงเสริมใหประชาชนจัดทําบัญชคีรัวเรือน มีการจัดตั้งกลุมอาชีพ วสิาหกิจชุมชน กองทุนหมูบาน กองทุน
ฌาปนกิจสงเคราะห มีการออมเงินเพื่อไวใชเปนทุนใชจายในยามจําเปนของครอบครัว และชุมชนมีการประกอบ
อาชีพดวยความสุจริต มุงลดรายจายเพิ่มรายได ดํารงชีพอยางพอเพียง พอสมควรตามอัตภาพ  
 2.2 ดานสังคม ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ซ่ึงจากการศึกษาผูวิจัยพบวา ชุมชนมีการ
เสียสละเพื่อชวยเหลือเก้ือกูลกัน เชน การเสียสละแรง เพื่อสรางศาลากลางบาน ชุมชนไดมีการตักเตือนดําเนินการ
กับผูที่ละเมิดกฎของหมูบาน ชุมชนมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทของประชาชนในชุมชน และชุมชนมีการปองปราม
พฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนในหมูบาน 
  2.3 ดานสิ่งแวดลอม ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ซ่ึงจากการศึกษาผูวิจัยพบวา ชุมชุนมี
การรักษาสภาพธรรมชาติของแมน้ําลําคลองในชุมชน ชุมชนมีการรณรงคลดการเผาเพื่อแกปญหาหมอกควัน และ
ชุมชนมีการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมของชุมชน เชน ปลูกตนไม กําจัดวชัพืช 
  3. การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของกลุมสตรีในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสันพระ
เนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา กลุมสตรีในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม ที่มีปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได ตางกัน มีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชน ไมแตกตางกัน ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ สุรีพร โกมลธง (2550) ไดศึกษาการมีสวนรวมของสตรีใน
การพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองพะเยา พบวา ปจจัยสวนบุคลไดแก สถานภาพ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได สงผลใหการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนมีความแตกตางกัน สวนปจจัยดานอาชีพ พบวา กลุมสตรีในเขต
เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ สิริวรรณ ผอบแกว (2551) ไดวิจัย 
การมีสวนรวมของกลุมสตรีชนบทในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของตําบลยางราก อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 
พบวา ผลการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของกลุมสตรีชนบทในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จําแนกตามอายุ 
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และประเภทของกลุม มีความแตกตางกัน 
  4. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของกลุมสตรีในการพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสัน
พระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา กลุมสตรีในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ที่มี
ปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได ตางกัน มีความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชน 
โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานเศรษฐกิจ กลุมสตรีที่มีสถานภาพสมรส ตางกัน มีผล
ตอระดับความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และดานสิ่งแวดลอม กลุมสตรีมีสถานภาพสมรส 
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ตางกัน มีผลตอระดับความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 5. ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของกลุมสตรีกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลตําบลสัน
พระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา โดยภาพรวม ไมมีความสัมพันธกันในทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา มีความสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขามกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนโดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 ดาน คือ มีความสัมพันธระดับต่ําในทิศทางตรงกันขาม (r=-0.20) กับการพัฒนา
ชุมชนที่ยั่งยืนดานเศรษฐกิจ และมีความสัมพันธระดับต่ําในทิศทางตรงกันขาม (r=-0.20) กับการพัฒนาชุมชนท่ี
ยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม  
  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางการพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืนโดยภาพรวม กับการมีสวนรวมของกลุมสตรี
โดยภาพรวม เปนรายดาน พบวา การมีสวนรวมของกลุมสตรีดานการตัดสินใจ มีความสัมพนัธกันในระดับปานกลาง 
และมีความสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขาม (r=-0.32) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 การมีสวนรวมของ
กลุมสตรีดานการดําเนินงาน มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขาม         
(r=-0.41) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และการมีสวนรวมของกลุมสตรีดานรวมรับผลประโยชน            
มคีวามสัมพนัธกันในระดับต่ํา และมีความสัมพนัธกันในทางบวก (r=0.22) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 

  การศึกษาการมีสวนรวมของกลุมสตรีในการพัฒนาชมุชนที่ยั่งยืน ในเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอ
สนัทราย จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่คนพบไดจากผลการวิจัย ดังนี้ 
  1. กลุมสตรีควรมีสวนรวมเขาไปเปนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน 
 2. กลุมสตรีควรมีสวนรวมเปนคณะกรรมการในการพิจารณาโครงการตาง ๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนไดตรง
ตามความตองการมากที่สุด 
  3. กลุมสตรีควรมีสวนรวมในการติดตามประเมิลผลการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในการพัฒนาชุมชนเพื่อใหเกิด
ความยั่งยืนตลอดไป  
  4. ชุมชนควรมีการสงเสริมและรณรงคใหมกีารพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 
  5. ควรปลูกฝงใหประชาชนในชุมชนดํารงชีพอยางพอเพียงโดยมุงลดรายจายและเพิ่มรายได มีการรวมกลุม
ผลิตสินคาเพื่อจําหนายนํารายไดสูครอบครัว 

 1. ควรศึกษาวิจยัเปรียบเทียบในเรื่องเดียวกันในพื้นที่อ่ืนๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยที่เกิดข้ึน และเพื่อ
ใชเปนแนวทางประกอบการพิจารณา วางแผน กําหนดนโยบายเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
  2. ควรมีการศึกษาการมีสวนรวมที่สงผลตอการพัฒนาในดานอ่ืน เชน ดานวัฒนธรรมประเพณี และคานิยม  
  3. ควรศึกษาการมีสวนรวมโดยศึกษาเชิงคุณภาพ เชน การเขาไปสัมภาษณ พูดคุย เจาะลึกถึงวิธี
ดําเนินงาน ปญหาตางๆ กับผูทีเ่ก่ียวของทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
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THE PARTICIPATION TO ELECTION LOCAL POLITICAL OF 
UNDERGRADUATE STUDENT AT MAEJO UNIVERSITY A CASE STUDY:
MUANG MAEJO MINICIPALITY AMPHER SANSAI CHIANG MAI PROVINCE

    นราฤทธิ์  ดวงบาล 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 
    ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

การวิจยัเร่ือง การเขารวมการเลือกตั้งทองถ่ินของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองแมโจ 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพปจจัยที่มีผลตอการเขามีสวนรวมในการเลือกตั้ง
การเมืองทองถ่ินของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม           
2) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองแมโจ อําเภอ
สนัทราย จังหวัดเชียงใหม 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการเขามีสวนรวมในการเลือกตั้งการเมือง
ทองถ่ินกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 4) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยที่มีผลตอการเขามีสวนรวมในการเลือกตั้ง
การเมืองทองถ่ินของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม          
5) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ กรณีศึกษา : 
เทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจที่มี
สิทธิ์เลือกตั้ง ในพื้นที่เทศบาลเมืองแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 673 คน กําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรกําหนดขนาดตัวอยาง ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 251 คน และสุมตัวอยางมาวิจัย
โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก         
คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน คา t-test และ F-Test 

1. ปจจัยที่มีผลตอการเขามีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ ในภาพรวม พบวา             
มผีลอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.47  

2. การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ ในภาพรวม พบวา มีผลอยูในระดับนอย        
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.09  
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3. ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการเขามีสวนรวมทางการเมืองกับรูปแบบการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ มีความสัมพนัธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคาอยูระหวาง 0.373 
ถึง 0.956 ซึ่งมีความสัมพนัธกันในเชิงบวก โดยมีความสัมพนัธกันระดับปานกลางถึงระดับสูง 

4. เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการเขามีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแมโจ แตกตางกัน (P = 0) อายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการเขามีสวนรวม
ทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ แตกตางกัน (P = 0) ชั้นปที่ศึกษาที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอ
ปจจัยที่มีผลตอการเขามีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ แตกตางกัน (P = 0) คณะที่กําลัง
ศึกษาที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอปจจัยที่มผีลตอการเขามีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ 
ไมแตกตางกัน (P = 0.71) รายไดครอบครัวตอเดือนที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการเขามีสวน
รวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ แตกตางกัน (P = 0) ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองแม
โจที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการเขามีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ 
แตกตางกัน (P = 0)  

5. เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ 
ในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) อายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ แตกตางกัน (P = 0) ชั้นปที่ศึกษาที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอรูปแบบการมีสวน
รวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ แตกตางกัน (P = 0) คณะที่กําลังศึกษาที่แตกตางกันใหความคิด
เห็นตอรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ ไมแตกตางกัน (P = 0.93) รายได
ครอบครัวตอเดือนที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ 
แตกตางกัน (P = 0) ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองแมโจที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอรูปแบบการมี
สวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ แตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 

 
Abstract

The objectives were 1) to examine the affecting to election local level of 
undergraduate student at Maejo university, 2) to examine the level of political participation of 
undergraduate student at Maejo University, and 3) to investigate the relationships between the 
affecting to election local and political participation of undergraduate student at Maejo 
University. 4) compare the affecting to election local opinions towards the undergraduate 
student at Maejo university classified by gender, age, class level, faculty, family income, and 
time period was muang Maejo municipality ampher Sansai Chiang Mai province and 
5) compare the political participation opinions towards undergraduate student at Maejo 
University classified by gender, age, class level, faculty, family income, and time period 
living in Muang Maejo municipality ampher Sansai Chiang Mai province. The population are 
673 of student in Muang Maejo municipality ampher Sansai Chiang Mai province, the 
samples of the study comprised 251 of student and random sampling by purposive sampling. 
The data were collected through the application of rating scale questionnaires using 
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descriptive statistics consisting of frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’ 
s correlation coefficient, Cronbach’s alpha coefficient, t test as well as F test. 
The findings showed as follows;

1. The affecting to election local level of undergraduate student at Maejo University 
as the overall showed at the low level with the mean of 2.47.  

2. The level of political participation of undergraduate student at Maejo University 
as the overall opinions was as moderate level with 2.09.  

3. The relationships between the affecting to election local and political 
participation of undergraduate student at Maejo University had the positive relationship 
with the statistical significance at 0.01 levels. (r=0.373 to 0.956) 

4. The comparison of individual factors and the people’s participation in sub-urban 
area between the gender indicated that difference in opinion (P = 0) is statistically 
significant at 0.05. The age different (P = 0.) had the different opinions with the statistically 
significance at 0.05. The different class level (P = 0) had the different opinions with the 
statistically significance at 0.05. Moreover, faculty different (P = 0.71) had not the different 
opinions with the statistically significance at 0.05. Furthermore, the different family income 
(P = 0) had different opinions with the statistical significance at 0.05, Finally, the time 
period living in Muang Maejo municipality ampher Sansai Chiang Mai province. (P = 0) 
which was different had the statistically significant level of 0.05. 

5. The comparison of individual factors and the people’s participation in sub-urban 
area between the gender indicated that difference in opinion (P = 0) is statistically 
significant at 0.05. The age different (P = 0.) had the different opinions with the statistically 
significance at 0.05. the different class level (P = 0) had the different opinions with the 
statistically significance at 0.05. Moreover, faculty different (P = 0.93) had not the different 
opinions with the statistically significance at 0.05. Furthermore, the different family income 
(P = 0) had different opinions with the statistical significance at 0.05, Finally, the time 
period living in Muang Maejo municipality ampher Sansai Chiang Mai province. (P = 0) 
which was different had the statistically significant level of 0.05.

Keywords : Factors Affecting Participation, Election Local Political, Undergraduate 
Student at Maejo University, Muang Maejo Municipality 

 

การปกครองสวนทองถ่ินเปนการจัดระเบียบการปกครองตามหลักการกระจายอํานาจปกครอง (Decentralization) 
โดยรัฐมอบอํานาจใหประชาชนในทองถ่ินไปดําเนินการปกครองตนเองและจัดทําบริการสาธารณะบางอยางเพื่อ
สนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินจึงมีการสงเสริมใหมีการกระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนไดมีการ
ปกครองตนเองในทองถ่ินและใหทองถ่ินสามารถจัดทําบริการสาธารณะบางอยางใหเปนไปตามความตองการและ
เปนประโยชนของทองถ่ินอยางแทจริงทําใหมีสวนเสริมสรางความเจริญใหแกทองถ่ินและประเทศชาติทั้งในดาน
การเมืองการปกครองเศรษฐกิจและสังคมการที่ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและการบริหารทอง ถ่ิน นี้ถือได
วาเปน การชวยเสริมสรางความรูความเขาใจในทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอีกดวย 
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เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทหนึ่งที่มีความใกลชิดกับประชาชนหรือชุมชนเปน
หนวยงานที่สามารถตอบสนองหรือใหบริการกับประชาชนหรือชุมชนในทองถ่ินไดเนื่องมาจากเทศบาลมีงบประมาณ
พนักงานเปนของตนเองอีกทั้งกฎหมายยังกําหนด อํานาจหนาที่ใหเทศบาลสามารถบริหารงาน ไดดวยความอิสระดัง 
นั้นการบริหารงานของเทศบาลจะ มีประสิทธิภาพหรือไมนั้นยอมข้ึนอยูกับประชาชนในทองถ่ินเองจะตองเขาไปมี
สวนรวมในการบริหารงานพื้นที่ ซึ่งเทศบาลมีสวนสําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย รวมทั้งพัฒนาทองถ่ินทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเทศบาล จะเปนกลไกการบริหารการจัดการในเขตพื้นที่ เพื่อรักษาผลประโยชนของ
ประชาชนอยางแทจริง แตปจจุบนัเทศบาลหลายแหงประสบปญหาในการมีสวนรวมของประชาชน สวนมากยังขาด
การมีสวนรวมทางการเมือง เนื่องมาจากนักการเมืองเมื่อไดรับการเลือกตั้งแลว จะไมเขาถึงประชาชน ไมชี้แจงการ
ทาํงาน หรือไมใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ประชาชนสวนใหญมองนักการเมืองใน
แงลบ จึงไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ ปญหาเหลานี้มีสวนสําคัญทําใหการเมืองในระดับทองถ่ินไมได
รับการพัฒนาและสงผลถึงการเมืองระดับชาติ การมีสวนรวมของประชาชนในดานการไปใชสิทธิเลือกตั้งพบวา       
ถาเปนการเลือกตั้งในระดับทองถ่ิน จะมีผูไปใชสิทธิเลือกตั้งมากกวาการเลือกตั้งในระดับชาติ ซึ่งอาจเปนเพราะ
ผูสมัครรับเลือกตั้งมีความใกลชิดกับประชาชนเพราะเปนคนในพ้ืนที่ แตหลังจากไดมกีารเลือกตั้งแลว ประชาชนสวน
ใหญไมไดเขาไปมีสวนรวมในดานอ่ืนๆ ซึ่งการมีสวนรวมทางการเมืองไมไดหมายถึงเฉพาะการไปใชสิทธิเลือกตั้ง
เทานั้น แตยังรวมถึงการรวมกิจกรรมตางๆ กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย และเนื่องจากมีลักษณะเปนชุมชน
ก่ึงเมืองก่ึงชนบท ประชาชนออกไปทํางานนอกบาน จึงไมมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนหรือองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ในดานการรวมเสนอปญหา รวมวางแผน กําหนดนโยบายหรือแนวทางการพัฒนา รวมทั้งรวมติดตาม
ตรวจสอบการทํางานของนักการเมืองทองถ่ินใหมีความโปรงใส การพัฒนาในพื้นที่เปนไปตามนโยบายของ
นักการเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินบางครั้งจึงไมสนองตอบ
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

การมีสวนรวมทางการเมืองซึ่งมีความสําคัญตอกระบวนการทางการเมือง กลาวคือการมีสวนรวม
ทางการเมืองนั้นจะเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาระบบทางการเมืองใหเปนประชาธิปไตยเนื่องจากการมีสวน
รวมทางการเมืองของบุคคลในทุกระดับชนชั้นสามารถใชเปนตัวชี้วัดที่สําคัญประการหนึ่งของกระบวนการในระบบ
ประชาธิปไตย กลาวคือ สังคมใดจะมีความเปนประชาธิปไตยสูงหรือต่ํา ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนสังคมที่ประชาชนมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองสูงยอมมีระดับความเปน
ประชาธิปไตยสูงในทางตรงขาม ถาหากสังคมใดประชาชนมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองต่ํา แสดงวาสังคมนั้นมี
ระดับความเปนประชาธิปไตยต่ํา (วัชราภรณ โพธิ์ศรีดา, 2543: 2) ปจจัยตาง ๆ ที่สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในทางการเมืองถือเปนบริบทที่สําคัญยิ่งในการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นถึงอํานาจอธิปไตยที่เปนของประชาชนอยางแทจริง และเมื่อรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดบทบาทของประชาชนในการมีสวนรวมทั้งการเมือง การพัฒนาตามบริบทของทองถ่ิน
ตัวเอง โดยไดการกระจายอํานาจการปกครองไปสูสวนทองถ่ินใหบทบาทกับประชาชนมีสวนรวมกับทองถ่ินมากข้ึน
โดยใชวิธกีารเลือกตั้ง (Election) ซ่ึงการเลือกตั้งถือไดวาเปนกลไกการใชอํานาจอธิปไตย หรือการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย โดยการใชสิทธิเลือกตั้งผูแทนที่มนีโยบายตรงกับความตองการของ
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ตนเองใหไปใชอํานาจอธิปไตยแทนตนดวยความชอบธรรม เพื่อลดภาวะความตึงเครียด ขจัดความขัดแยงหรือ         
การสืบอํานาจ และเปนกลไกที่จะควบคุมใหผูแทนที่ดารงตําแหนงจากการเลือกตั้งตระหนักอยูเสมอวาตองมีความ
รับผิดชอบตอประชาชน เพราะวาประชาชนเปนผูกําหนดอนาคตทางการเมืองของตนดวยการเลือกหรือไมเลือกตน
กลับมาทํา หนาที่ผูแทนอีก ดังนั้นการเลือกตั้งจึงมีผลตอการพัฒนาทางการเมืองโดยประชาชนสานึกถึงความจําเปน
ในการปฏิบัติหนาที่พลเมือง ซึ่งตองมีสวนรวมในการเลือกผูแทนเลือกรัฐบาลเลือกรูปแบบและวิธีดาเนินการ
ปกครองเลือกนโยบายสาธารณะเลือกระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงปจจัยตาง ๆ เหลานี้จะเอ้ือตอการธํารงไวและบูรณาการ
ทางการเมืองที่พึงปรารถนา และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมากข้ึน        
การเลือกตั้งจึงเปนกระบวนการทางการเมืองที่สําคัญยิ่งตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

กลุมนิสิต นักศึกษา ซ่ึงถือไดวาเปนกลุมชนชั้นกลางเปนกําลังที่สําคัญของประเทศชาติและวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบมีสวนรวม โดยกลุมนิสิต นักศึกษาเหลานี้ถือไดวาเปนกลุมผูริเร่ิมทางการเมืองซ่ึงทําหนาที่เรียกรองสิทธิ
ประโยชนแทนประชาชนรวมทั้งคอยถวงดุลอํานาจของผูปกครองประเทศในประเด็นปญหาตาง ๆ ซึ่งสามารถเปน
ตัวแทนสวนหนึ่งของประชาชนทั้งประเทศในการเขารวมกิจกรรมทางการเมือง (สุจิต บุญบงการ, 2537: 14) ดังนั้น
การศึกษาคร้ังนี้จงึไดมุงศึกษาถึงตัวแปรหรือปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวกับการเปดรับขาวสารทางการเมืองวามีผลตอระดับ
การมีสวนรวมทางการเมืองของกลุมนักศึกษา และนักศึกษามากนอยเพียงใด และมีตัวแปรหรือมีปจจัยใดบางที่มีผล
ตอการเปดรับขาวสารทางการเมืองและการมีสวนรวมทางการเมือง ซึ่งจะมุงเนนวิจัยไปในกลุมของนิสิตและนักศึกษา 
โดยการเลือกใชกลุมตัวอยางทั้งหมดจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ ซึ่งสามารถใชเปนตัวแทนที่มีบทบาทสําคัญ
ตอการเมืองของประเทศไทยเนื่องจากเปนกลุมบุคคลที่มกีารรับรูขาวสารทางการเมืองและเปนกลุมบุคคลที่มีสวนรวม
ทางการเมือง ซึ่งผลสรุปที่ไดจึงนาจะเปนประโยชนในแงของมุมมองทางการเมืองในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
ของนิสตินักศึกษาที่มีตอการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย 

จากความสําคัญที่กลาวมาทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการเลือกตั้ง
การเมืองทองถ่ินของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
เนื่องจากในฐานะที่ผูวิจัยเปนผูอยูอาศัยชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม อีกทั้งมี
บทบาทในการพัฒนาชุมชนที่อยูอาศัยอีกทั้งยังเคยดํารงตําแหนงสามชิกสภาเทศบาลเมืองแมโจอีกดวย วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะทําการศึกษาปจจัยที่มผีลตอการมีสวนรวมในการเลือกตั้งการเมืองทองถ่ินของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ 
กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เพื่อที่จะไดขอที่ไดมาสรุปการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษาในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน อันจะเปนประโยชนตอพัฒนาหมูบานใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน 
ซึง่จะชวยลดปญหาความขัดแยงในพ้ืนที่ได อันจะสงผลรวมอันดีตอประเทศชาติในอนาคตขางหนา 

 

1. เพื่อศึกษาสภาพปจจัยที่มีผลตอการเขามีสวนรวมในการเลือกตั้งการเมืองทองถ่ินของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแมโจ กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
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2. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ กรณีศึกษา: เทศบาลเมือง
แมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธระหวางปจจัยที่มผีลตอการเขามีสวนรวมในการเลือกตั้งการเมืองทองถ่ินกับการ
มีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม 

4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยที่มีผลตอการเขามีสวนรวมในการเลือกตั้งการเมือง
ทองถ่ินของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

5. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ 
กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขามีสวนรวมทางการเมืองของ Buber 
(1969: 10) และรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของ Milbrath and Goel (อางใน นุชาวดี อิสรภักดี, 2545: 
15-16) มาเปนกรอบความคิดที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 

 
 

 

1. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Voting) 
2. การเปนสมาชิกพรรคการเมืองและ      
ผูรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง  
(Party and Campaign Workers) 
3. การเปนนักกิจกรรมในชุมชน 
(Community Activists) 
4. การติดตอกับทางราชการ 
(Contacting Officials)  
5. การเปนผูประทวง (Protestors)  
6. การเปนผูสื่อสารทางการเมือง 
(Communicators)  

1. เพศ  
2. อายุ 
3. ชั้นป  
4. คณะท่ีกําลังศึกษา 
5. รายไดครอบครัวตอเดือน  
6. ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองแมโจ 

1. แรงจูงใจในการเขามีสวนรวมทางการเมือง 
2. โอกาสในการเขามีสวนรวมทางการเมือง 
3. ทรัพยากร 
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 การวิจยัเร่ือง การเขารวมการเลือกตั้งทองถ่ินของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองแมโจ 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงปริมาณ นักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในพื้นที่
เทศบาลเมืองแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3,163 คน กําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางโดยการใชสูตรกําหนดขนาดตัวอยาง ไดจํานวนกลุมตวัอยาง 355 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธเพียรสัน t-test และ F-Test 
 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 82.5 และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 17.5 
อายุ 19 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.6 กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 2 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 76.1 ศึกษาคณะผลิต
กรรมการเกษตร มากที่สุด คิดเปนรอยละ 22.3 รายไดครอบครัวตอเดือนต่ํากวา/เทากับ 20,000 บาท มากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 53.0 อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองแมโจ 1 ป มากที่สดุ คิดเปนรอยละ 74.9  
 การเขารวมการเลือกตั้งทองถ่ินของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม ขอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
 1. ปจจัยที่มผีลตอการเขามีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ ในภาพรวม พบวา มีผล
อยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.47  

2. การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ ในภาพรวม พบวา มีผลอยูในระดับนอย            
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.09  
 3. ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการเขามีสวนรวมทางการเมืองกับรูปแบบการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ มีความสัมพนัธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคาอยูระหวาง 0.373 
ถึง 0.956 ซึ่งมีความสัมพนัธกันในเชิงบวก โดยมีความสัมพนัธกันระดับปานกลางถึงระดับสูง 

4. เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการเขามีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแมโจ แตกตางกัน (P = 0) อายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการเขามีสวนรวม
ทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ แตกตางกัน (P = 0) ชั้นปที่ศึกษาที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอ
ปจจัยที่มีผลตอการเขามีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ แตกตางกัน (P = 0) คณะที่กําลัง
ศึกษาที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการเขามีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ 
ไมแตกตางกัน (P = 0.71) รายไดครอบครัวตอเดือนที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการเขามีสวน
รวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ แตกตางกัน (P = 0) ระยะเวลาที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองแมโจ 
ที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการเขามีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ 
แตกตางกัน (P = 0)  

 

201

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



5. เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ 
ในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) อายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ แตกตางกัน (P = 0) ชั้นปที่ศึกษาที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอรูปแบบการมีสวน
รวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ แตกตางกัน (P = 0) คณะท่ีกําลังศึกษาที่แตกตางกันใหความคิด
เห็นตอรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ ไมแตกตางกัน (P = 0.93) รายได
ครอบครัวตอเดือนที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ 
แตกตางกัน (P = 0) ระยะเวลาที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองแมโจที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอรูปแบบการมี
สวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ แตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 

 การเขารวมการเลือกตั้งทองถ่ินของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม อภิปรายผลไดดงันี้ 

ปจจัยที่มผีลตอการเขามีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ ในภาพรวม พบวา มีผลอยู
ในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.47 การมีสวนรวมทางการเมืองเปนการกระทําใดๆก็ตามที่เกิดโดยความสมัครใจไม
วาจะประสบผลสําเร็จหรือไมมีการจัดการอยางไรเปนระเบียบหรือไม และไมวาจะเกิดข้ึนเปนคร้ังคราวหรือ
ตอเนื่องกัน จะใชวิธกีารที่ถูกตองตามกฎหมายหรือไมถูกกฎหมาย เพื่อใหผลที่เกิดข้ึนมีอิทธิพลตอการเลือกนโยบาย
ของรัฐหรือตอการบริหารงานของรัฐ หรือตอการเลือกผูนําทางการเมืองของรัฐบาลไมวาจะเปนในระดับทองถ่ินหรือ
ในระดับชาติก็ตาม (Weiner, 1971, p. 164 อางใน ฐานิตา เฉลิมชวง. (2559) ทั้งนี้การมีสวนรวมทางการเมืองมี
ความสําคัญตอการพัฒนาประชาธิปไตย กลาวคือทําใหผูปกครองและผูถูกปกครองไดมีโอกาสทราบความตองการ
ของกันและกันอยางแทจริงในการที่จะทําใหการดําเนินนโยบายของรัฐสามารถตอบสนองตอผูเปนเจาของประเทศ
ทัง้ในดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโดยสังคมมีการเปลี่ยนแปลงและมีวิวัฒนาการในทุกๆ ดานมีองคประกอบ
เปนสถาบันหลัก คือ สถาบันครอบครัว สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการศึกษา และ
สถาบันศาสนา โดยทุกสถาบันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดยั้ง รวมถึงสถาบันการเมืองก็เชนกัน จะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา (Vago, 1980, pp. 33-62 อางในฐานิตา เฉลิมชวง. (2559) โดยการเปลี่ยนแปลงจะ
เปนไปในลักษณะเดียวกัน คือ เปลี่ยนจากเชิงประเพณีไปสูเชิงทันสมัย กลาวคือการเมืองเชิงประเพณีนั้นจะมี
ลักษณะของการเผด็จการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เชนหัวหนาชนเผา เจาผูครองนคร หรือการปกครองระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยสวนเชิงทันสมัยนั้นเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง (สุริยะ 
วิริยะสวัสดิ์, 2551, น. 10 อางใน ฐานิตา เฉลิมชวง. (2559) การบริหารราชการสวนทองถ่ิน เปนอีกรูปแบบหนึ่ง
ของการบริหารราชการไทยที่เปนไปตามหลักการกระจายอํานาจโดยมุงเนนการแกไขปญหาและสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในแตละพื้นที่ แลวแตจะพบวามีความแตกตางกันซ่ึงรัฐบาลสวนกลางไมสามารถจะ
ใหบริการไดทนัทั่วถึง และตรงกับความตองการของประชาชน ดังนั้นจึงไดจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินข้ึนเพื่อ
ดําเนินงานพรอมกับกระจายอํานาจทางการปกครองไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการ และ
เทศบาลก็เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รัฐบาลไดจัดตั้งข้ึน เพื่อชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลในการใหบริการ
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สาธารณะเพื่อสนองความตองการของประชาชนในเขตเทศบาล มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่การบริหารงาน
บุคคลและงบประมาณเปนของตนเอง เปนหนวยงานที่สรางพื้นฐานการเมืองการปกครองและการบริหารตาม
ระบอบประชาธิปไตย เทศบาลมี 3 ประเภท ไดแก เทศบาลนคร เทศบาลเมอืง และเทศบาลตําบล มีโครงสรางการ
บริหารที่ประกอบดวยสภาเทศบาลเปนฝายนิติบัญญัติ กับนายกเทศมนตรีเปนฝายบริหารกิจการของเทศบาลให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ ทั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนในเขตเทศบาลนั้นๆ (เอกวิทย มณีธร, 2551, น. 180-182 อางใน ฐานิตา เฉลิมชวง. (2559)การมี
สวนรวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยของไทยที่มีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังถือวาอยูในระดับที่นอย 
เพราะประชาชนสวนใหญหลังจากที่ไปลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาแลว 
ประชาชนจะมีสวนรวมทางการเมืองดานอ่ืนๆ นอย เชน การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การแสดงความ
คิดเห็นตอการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การควบคุม และติดตามผลการบริหารงาน ซ่ึงอาจเปนไปได
วาการที่ประชาชนไมไดเขามามีสวนรวมหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการเลือกตั้งนั้น เพราะผูบริหารทองถ่ินนั้นไมให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน และประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในเร่ืองการ
ปกครองสวนทองถ่ินหรือประชาชนมีทัศนคติทางการเมืองแบบเดิม โดยมองวากิจกรรมทางการเมืองเปนเร่ืองของ
ผูนํา ไมเก่ียวของกับตนเอง จึงไมเขามามีบทบาทหรือมีสวนรวมเทาที่ควร การสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชน ถือเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งในระบอบประชาธิปไตยเพราะหลักสําคัญของประชาธิปไตย คือ เปนการ
ปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน ดังนั้น รัฐบาลผูบริหารทองถ่ิน และผูที่เก่ียวของอ่ืนๆ 
จําเปนตองทําทุกวิธีทางที่จะกอใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในสังคมไทยใหมากที่สุด ปญหาของการมีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชนเกิดข้ึนในหลายสวนสรุปไดดังนี้ 1) ประชาชนที่เปนกลุมคนชั้นกลางข้ึนไปมีความรู
ความเขาใจในเร่ืองการเมืองดี แตก็ปฏิเสธที่จะเขารวมทางการเมืองในรูปแบบที่เปนทางการหรือการใชสิทธิ์เลือกตั้ง
เพราะขาดความเชื่อม่ันและศรัทธาตอพฤติกรรมของนักการเมืองและพรรคการเมืองที่สังกัดอยูนอกจากนี้วิถีชีวิตใน
โลกเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําใหคนกลุมนี้มคีวามเรงรีบในการดํารงชีวิตแสวงหาความมั่งค่ัง ความกาวหนาในหนาที่
การงานและชีวิตสวนตัว โดยคํานึงถึงประโยชนสวนตนมากกวาขาดจิตที่เปนสาธารณะจนทําใหไมสนใจการมีสวน
รวมทางการเมือง 2) ประชาชนที่เปนกลุมคนระดับลางในสังคมที่มีฐานะยากจนขาดการศึกษาขาดโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ ทําใหประชาชนมองไมเห็นและไมเขาใจวาการมีสวนรวมทางการเมืองจะมีความสําคัญการหาเลี้ยง
ชีพตนเองอยางไรจึงปฏิเสธการมีสวนรวมทางการเมืองเมื่อขาดปจจัยจูงใจ 3) การมีสวนรวมทางการเมืองในเชิง
สัญลักษณโดยปราศจากความตระหนักและความเขาใจในคุณคาของการมีสวนรวมทางการเมืองอยางแทจริงหรือ
เปนการมีสวนรวมทางการเมืองเพราะมีปจจัยแทรกซอนอ่ืนๆ เชน การไปใชสิทธิ์ในการเลือกตั้งสูงมาก แตในความ
เปนจริงมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันอยางมาก พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองเชนนี้ยังกอใหเกิดปญหาและ
อุปสรรคขัดขวางการพัฒนาการเมืองรวมถึงการปฏิเสธการเมืองอีกดวย 4) การมีสวนรวมทางการเมืองอยางไมมี
ระบบและมีสวนรวมทางการเมืองอยางไมเปนทางการมากเกินไป ที่ผานมาจะเห็นวาเกิดการประทวง กดดันรัฐบาล
เพื่อใหออกมาแกปญหาตางๆ อยางตอเนื่อง ซ่ึงการมีสวนรวมทางการเมืองลักษณะนี้บางครั้งจะสงผลกระทบรุนแรง
ตอระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศได 5) ปญหาจากบทบาทของพรรคการเมือง การที่ประชาชนมีสวน
รวมทางการเมืองนอยนั้นมีสาเหตุประการหนึ่งคือ การขาดองคกรหรือสถาบันทางการเมืองที่คอยกระตุนให
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ประชาชนมีความกระตือรือรนทางการเมืองอยูเสมอ สถาบันทางการเมืองที่สําคัญ คือ“พรรคการเมือง”ในปจจุบัน
พรรคการเมืองยังเปนองคกรที่ออนแอมากและยังขาดความเปนสถาบันที่ตอเนื่อง ปญหาท่ีสําคัญที่สุดของพรรคการ
เมืองไทย คือเปนองคกรที่ซับซอนและตองเผชิญกับความรับผิดชอบที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว พรรคการเมืองไทยตั้งข้ึน
จากการรวมตัวของสมาชิกเพื่อสนับสนุนผูนําทางการเมืองคนใดคนหนึ่งเทานั้น พรรคการเมืองทุกพรรคไมวาเล็ก
หรือใหญมีสาขาพรรคนอย สาขาพรรคบางแหงมีแตรูปแบบเทานั้นไมมีบทบาทอะไร (อมร รักษาสัตยและคณะ, 
2544, น. 427-429 อางใน ฐานิตา เฉลิมชวง. (2559) นอกจากสาเหตุดังกลาวแลวยังมีปญหาอีกประการ คือ 
ปญหาวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทย มีงานวิจัยหลายเร่ือง สรุปและแสดงถึงวัฒนธรรมทางการเมืองของคน
ไทยไมสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองเพราะประชาชนโดยทั่วไปเชื่อวาการเมืองหรือการ
บริหารประเทศเปนเร่ืองของคนกลุมนอยบางกลุมเทานั้น อีกประการหนึ่งคนไทยยังเห็นวาการเมืองเปนเร่ืองของ
ผลประโยชนอยางชัดแจงเกินไป ความรูสึกเชนนี้ทําใหประชาชนขาดความศรัทธาหรือความกระตือรือรน ที่จะเขา
มามีสวนรวมทางการเมืองแตถาเขามาก็มักจะมีวัตถุประสงคอยางอ่ืน เชน เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินทองหรือการ
ชวยเหลือในรูปแบบตางๆ ไมใชเปนเร่ืองของจิตสํานึกทางการเมือง ลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองคนไทยอีก
ประการหนึ่งที่ไมสนับสนุนการมีสวนรวมทางการเมือง คือ การยอมรับในอํานาจนิยมของความเปนขาราชการ นั่น
คือ ประชาชนโดยทั่วไปมองวาขาราชการเปนชนชัน้ผูนําเมื่อขาราชการแนะนําหรือชักจูงไปในทางใดประชาชนจึงมัก
ปฏิบัตติามโดยไมโตแยงซึ่งไมสอดคลองกับระบอบประชาธิปไตย 

การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ ในภาพรวม พบวา มีผลอยูในระดับนอย             
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.09 สอดคลองกับการศึกษาของสมิตานันท ดาบแกว (2558). ไดทําการศึกษาเร่ือง การมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 
ผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางมีการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถ่ินของเทศบาลตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยูในระดับนอย เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน ทุกดานประชาชนมีสวนรวมอยูในระดับนอยโดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการมีสวนรวมใน
การรับผลประโยชน รองลงมา คือ ดานการมีสวนรวมคนหาปญหา ดานการมีสวนรวมวางแผนและตัดสินใจ ดานการมี
สวนรวมในการดาเนินงาน และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานการมีสวนรวมติดตามและประเมินผล และสอดคลองกับ
การศึกษาของณัฐรินทร เฉลิมฤทธิวัฒน. (2559) ไดทําการศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมทางการเมืองระดับทองถ่ินของสตรี
ในเขตเทศบาลตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบวาสตรีมีสวนรวมทางการเมืองระดับทองถ่ิน
อยูในระดับนอย และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาสตรีมีสวนรวมทางการเมืองระดับทองถ่ินดานการเลือกตั้ง ดาน
การแสดงความคิดเห็น ดานการจัดตั้ง และรวมกลุมผลประโยชนและดานการแสดงออกของประชาชนอยูในระดับนอย
ทกุดาน การเมืองเปนกิจกรรมและกระบวนการที่เกิดข้ึนในระบบการเมืองโดยมีเปาหมายเพื่อใหสังคมบรรลุถึงขอตกลง
ทางผลประโยชนรวมกันนั่นก็คือเปาหมายในการจัดสรรทรัพยากรและสิ่งที่มีคุณคารวมกันในสังคมซึ่งเปนมิติหนึ่งของ
พฤติกรรมความสัมพันธหรือสถาบันของมนุษยที่เก่ียวของกับการควบคุมการใชอิทธิพลการใชอํานาจและอํานาจหนาที่
ภายในระบบการเมืองกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือการเมืองเปนเร่ืองของการกอรางสรางและแบงปนอํานาจภายในระบบ
การเมืองหรือภายในรัฐซึ่งจากมิตขิองการแสวงหาและแบงปนอํานาจดังกลาวนี้ การเมืองจะมีความหมายแคบลงมาเปน
เร่ืองที่คูกับการปกครอง (Government) แตการจัดสรรสิ่งที่มีคุณคาในสังคมโดยรัฐหรือผูมีอํานาจและอิทธิพลนั้น ไมวา
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จะดวยวัตถุประสงคใด อาจมองไดวาเปนเร่ืองของการครอบงา หรือการมีอํานาจเหนือผูอ่ืน ผานสถาบันตาง ๆ ของรัฐ 
สะทอนใหเห็นลักษณะของรัฐซึ่งเปนชุมชนของมนุษยในพื้นที่อันมีเขตแดนที่แนนอน สามารถใชกําลังและความรุนแรง
บนพื้นฐานของการอางความชอบธรรม หรือเปนที่ยอมรับได หากจะมองการเมืองใหกวางข้ึนจากขอบเขตที่ผูกอยูกับ
ระบบการเมืองหรือขอบเขตของความเปนรัฐแลว เราอาจมองการเมืองวาผูกติดกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจในมิติของ
ชนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการเมืองจะหมายถึง ปฏิบัติการทางชนชั้นประเภทหนึ่งที่เก่ียวของกับการรักษาหรือ
การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของพลังทางชนชั้นตาง ๆ ที่เขามาตอสูกัน ในพื้นที่ของรัฐแตละรูปแบบ (รัฐมีไดหลายรูปแบบ 
ตามพัฒนาการทางประวัติศาสตร) กลาวอีกนัยหนึ่ง เปนการมองการเมืองวาเปนกิจกรรมของการตอสูทางชนชั้นชนิด
หนึ่งที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของตัวกําหนดทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เนนการวิเคราะหชนชั้นในสังคมที่สามารถแบงออกเปน
ชนชั้นตาง ๆ บนฐานของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และชนชั้นตางๆเหลานี้จะมีความขัดแยงกันบนพื้นฐานของ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ แนวคิดนี้เห็นวา ประวัติศาสตรที่ผานมาของมนุษยชาติเปนประวัติศาสตรของความขัดแยง
และการตอสูกันทางชนชั้น โดยทุกสังคมจะมีชนชั้นที่เปนผูครอบงากับชนชั้นที่ถูกครอบงํา หรือชนชั้นที่เปนผูกดข่ีกับ
ชนชั้นที่เปนผูถูกกดข่ี กลาวคือ ในแตละยุคสมัยจะมีชนชั้นหนึ่งที่สามารถยึดกุมอํานาจรัฐเอาไวได และนําอํานาจรัฐนั้น
มาใชเพื่อธํารงรักษาวิถีการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆใหสามารถดําเนินการตอไปไดรัฐจึงเปนพื้นที่ของการ
ตอสูทางการเมืองและการเมืองก็เปนกิจกรรมของการตอสูทางชนชั้นระหวางชนชั้นที่มีอํานาจครอบงําทางเศรษฐกิจกับ
ชนชั้นที่ถูกครอบงําซ่ึงตองการเปลี่ยนแปลงอํานาจแหงการครอบงํานั้นการเมืองเปนหนาตางที่แสดงใหเห็นวาชนชั้นที่
เสียเปรียบนั้นจะไมปลอยใหระบบของการครอบงําและกดข่ีนั้นดํารงอยูตอไปโดยไมมีที่สิ้นสุดซ่ึงแสดงใหเห็นนัยทาง
ทฤษฎีที่วาความคิดและความสัมพันธของมนุษยไมไดถูกกําหนดจากตัวกําหนดทางการผลิตเพียงอยางเดียวและรัฐก็
ไมไดถูกกําหนดจากฐานฐานเศรษฐกิจเทานั้น อยางไรก็ตามเปนที่ยอมรับกันวาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปน
รูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดเนื่องจากเปนการปกครองโดยถือวาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนการมีสวนรวมทางการ
เมืองเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาระบบการเมืองใหเปนประชาธิปไตยเพราะการมีสวนรวมทางการเมืองเปน
ตัวชี้วัดที่สําคัญประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยสังคมใดที่จะมีระดับความเปนประชาธิปไตยสูงหรือต่ําพิจารณา
ไดจากการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนสังคมที่ประชาชนมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองสูงยอมมีระดับ
ความเปนประชาธิปไตยสูงในทางตรงกันขามสังคมใดประชาชนมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองต่ํา แสดงวาสังคมนั้น
มรีะดับความเปนประชาธิปไตยประชาธิปไตยต่ํารัฐธรรมนูญฉบับตางๆของไทยในอดีตที่ผานมาเปดโอกาสใหทุกคนที่มี
อายุ 20 ปบริบรูณเปนผูมีสทิธิในการออกเสียงเลือกตั้งผูแทนของตนแตในความเปนจริงแลวจะเห็นวาผูที่อายุต่ํากวา 20 
ปที่อยูในวัยกําลังศึกษาไดแสดงออกถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับชาติหลายคร้ังเปน
ตนวาการเดินขบวนเรียกรองสิทธิเสรีภาพตางๆมากมาย เชน การเดินขบวนของกลุมพลังนิสิตนักศึกษาและประชาชน
ในเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 เหตุการณนองเลือดเมื่อ 6 ตุลาคม 2519 และเม่ือพฤษภาทมิฬ 2535 ซึ่งเหตุการณ
ดังกลาวขางตนลวนแลวแตเปนเยาวชนและนิสิตนักศึกษาซึ่งสวนใหญแลวจะมีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณกระทั่งตอมาไดมี
การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดมีการเปลี่ยนแปลงผูมีสิทธิเลือกตั้งจากเดิมคืออายุ 20 
ปมาเปน 18 ปบริบรูณข้ึนไปซ่ึงในอดีตที่ผานมานั้นชี้ใหเห็นวาเยาวชนนิสิตนักศึกษาไดมกีารแสดงออกถึงการมีสวนรวม
ในทางการเมืองในรูปแบบตางๆอยางมากมายแตสวนใหญแลวจะเปนกลุมที่อยูในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญๆ        
(สมพร เฟองจันทร, 2558) 
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 1. เทศบาลเมืองแมโจควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาทําโครงการ กิจกรรมหรือการดําเนินงานตางๆ 
ของเทศบาล เพื่อใหนกัศึกษาไดเขามีสวนรวมทางการเมืองใหมากยิง่ ๆ ข้ึนไป 

2. เทศบาลเมืองแมโจควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมหรือการดําเนินงานตางๆ 
ของเทศบาล เพื่อใหนกัศึกษาไดเขามีสวนรวมใหมากยิง่ ๆ ข้ึนไป 

3. เทศบาลเมืองแมโจควรใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมประชุมและตัดสินใจในการแกไขปญหาของชุมชน 
เม่ือมีปญหาเกิดข้ึนในชุมชนแลวเลือกแนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน 

4. เทศบาลเมืองแมโจควรเสริมสรางใหนักศึกษามีการรวมรับฟงแนวนโยบายผูสมัครรับเลือกตั้งผูบริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมโจเพื่อใชตัดสินใจเลือกผูสมัครเลือกตั้งทุกคร้ัง  

5. เทศบาลเมืองแมโจควรสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษามีการสนับสนุนทรัพยากรหรืออ่ืนๆ ตามศักยภาพ
ของแตละบุคคลชวยเหลือผูสมัครผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมโจ  

6. เทศบาลเมืองแมโจควรสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษามีการจัดตั้งกลุมเพื่อที่จะทําใหมีการผลักดัน 
เรียกรอง หรือตอตาน การดําเนินกิจการของ เทศบาลเมืองแมโจในดานตางๆ ใหอยูในทิศทางที่ตองการได  

7. เทศบาลเมืองแมโจควรสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษามกีารเสนอปญหาไปยังเทศบาลเมืองแมโจ เพื่อให
ตอบสนองตรงกับความตองการของนักศึกษา 

8. เทศบาลเมืองแมโจควรสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษามีการเขารวมชุมนุมเรียกรองสาธารณูปโภค หรือ
กิจกรรมหรือโครงการตางๆ หรืออ่ืนใดตอเทศบาลเมืองแมโจ เพื่อใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมทางการเมืองใหมากยิ่ง ๆ 
ข้ึนไป 

9. เทศบาลเมืองแมโจควรสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษามีการชี้เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตของเทศบาล
เมืองแมโจผานสื่อตางๆ กับหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการสงเสริมประชาธิปไตยให
มากยิง่ ๆข้ึนไป 

1. ควรมีการศึกษาปจจัยที่มผีลตอการมีสวนรวมในการเลือกตั้งการเมืองทองถ่ินของนักศึกษามหาวิทยาลัย
แมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในเชิงคุณภาพ 

2. ควรมีการศึกษาแรงจูงใจของนักศึกษาที่เขามามีสวนรวมในการเลือกตั้งการเมืองทองถ่ินของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

3. ควรมีการศึกษาปจจัยที่มผีลตอการการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแมโจของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
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 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยที่ตนทาง โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวม และการมีจิตสํานึกของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยที่ตนทาง 
เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลและเพ่ือศึกษาปญหา 
ขอเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอยจากประชาชน โดยมีกลุมตวัอยางการวิจัยคร้ังนี้ คือประชาชนในเขตเทศบาล
จํานวน 383 คน การเก็บรวบรวมขอมูลจากเคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยการวิเคราะหขอมูล 
ผลการวิจัยสรุปไดวา  
 การมีสวนรวมในดานพฤติกรรมและดานการมีจิตสํานึก ในการจัดการขยะมูลฝอยที่ตนทางของประชาชน 
ในเขตเทศบาลตําบลอากาศอํานวย มีผลเชิงบวก กลาวคือ ประชาชนใหความรวมมือใน นําเศษอาหารที่          
เหลือจากการรับประทานไปทําปุย การนําถุงพลาสติกมาไวใชงานอีกคร้ัง การคัดแยกขยะพลาสติกทุกชนิด เชน 
ขวดพลาสติก ถังน้ํา พลาสติกแข็ง กระดาษและแกวเพื่อนําไปขาย มกีารคัดแยกขยะอันตรายจากขยะอ่ืนเสมอ เชน 
ถานไฟฉาย หลอดไฟฟา มกีารตักเตือนทุกคร้ังที่เห็นคนทิ้งขยะไมเปนที่ รวมกับชุมชนในการรณรงคคัดแยกขยะมูล
ฝอย รวมทําความสะอาดชุมชนในโอกาสตางๆ การนําถุงผาหรือตะกราใสของแทนถุงพลาสติก ใหความสําคัญใน

มองเห็น คนและสงผลตอสุขภาพจิตของคนในชุมชน 
           

และเห็นวาการจัดการขยะของเทศบาลเปนไปในแนวทางที่ถูกตองเหมาะสม 
ยงัมีประชาชนสวนนอยที่ไมเห็นความสําคัญในการจัดการขยะ 
 

 : , ,  
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Abstract

This study is The Participation of People in Solid waste Management Research at 
the source. With the objective to study participation behavior and public awareness of solid 
waste management at the source, To compare the opinions of the people About municipal 
solid waste management. And to study problems suggestions for solid waste management 
from the public,with a sample of this research is 383 people in the municipality. Data 
collection from research tools is a questionnaire by data analysis. The results of the research 
concluded that,
  Participation in behavior and consciousness in waste management at the source of 
people in the Akat umnuay subdistrict municipality has a positive effect, namely. People 
cooperate in bringing food scraps at left after eating to make fertilizer. Putting plastic bags 
to use again, Sorting out all kinds of plastic waste such as plastic bottles, water tanks, hard 
plastic, paper and glass for sale. There is always a separate sort of hazardous waste from 
other waste such as batteries, all types of electric lamps. There is a warning every time that 
people leave the garbage. Together with the community in the campaign to separate solid 
waste, join to clean the community on various occasions. Bring a cloth bag or basket to 
replace the plastic bag. Give priority to reuse waste or some items, reuse, reduce the 
amount solid waste efficiently. See the problem of solid waste as everyone's problem and 
affect the mental health of people in the community. The classification of solid waste is the 
responsibility of the host, not the responsibility of the municipality alone. Feeling glad and 
proud that being a good citizen is responsible for social development and sees that 
municipal waste management is in the right direction.There are also a few people who don’t 
see the importance of waste management. 

Key Words : Participation, Consciousness, Waste management at the source 
 

 

 ปญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายทวีความรุนแรงมากข้ึนตลอดทุกป เปนผลเนื่องมาจากการขาด
ความรวมมือกับภาคสวนตางๆ และขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน(อปท.) 
หลายแหงไมมีพื้นที่สําหรับใชจัดการขยะมลูฝอย การคัดคานโครงการจากประชาชน ดังนั้นองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหลายแหงจึงกําจัดขยะมูลฝอยดวยการนําไปเทกองกลางแจง (Open Dump) หรือเผากลางแจง (Open 
Burning) ซ่ึงไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาลสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชนตามมา เชน 
กลิ่นเหม็น น้ําเสียจากน้ําชะขยะปนเปอนลงสูแหลงน้ําผิวดินและแหลงน้ําใตดิน เปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค เกิด
มลพิษทางอากาศ เปนตน 

 ดงันั้นจะเห็นไดวา จากการที่ขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มมากขึน้และการจัดเก็บหรือการจัดการขยะมูลฝอย
ไมสามารถรับมือกับปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกคาง ทาํใหขยะมูลฝอยเปนปญหาท่ีมผีลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งสภาพ
ภูมิทัศน (ดินเสียและน้ําเสีย) และสุขภาพอนามัยของประชาชน การจัดการขยะจึงเปนปญหาสําคัญอยางหนึ่งที่
ตองการการแกไข จากปญหาของขยะมูลฝอยที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และตอสุขภาพอนามัยของประชาชน
โดยตรงทั้งในชุมชนเมืองและชมุชนชนบททําใหทุกภาคสวนที่เก่ียวของ มีความตระหนักในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยโดยอาศัยความรวมมือของหนวยงานราชการสวนทองถ่ิน ในการจัดการขยะมูลฝอยและการปลูกจิตสํานึกใน
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การมีสวนรวมแกชุมชน โดยการเปดโอกาสใหประชาชน ในแตละชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการจัดการ
ขยะ เพื่อใหเกิดการเรียนรูและเกิดจิตสํานึกที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งประชาชนมี
อิทธิพลในการกระตุนจิตสํานึกตอความรับผิดชอบรวมกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเร่ืองขยะมูลฝอยชุมชน โดยเร่ิม
จากใหประชาชนในชุมชนไดเรียนรูเก่ียวกับการจัด การขยะมูลฝอยอยางเปนระบบเพื่อรองรับปญหาขยะมูลฝอยที่
เพิ่มมากข้ึนทุกวัน แตการจัดการขยะมูลฝอยที่ครบวงจรนั้นมีตนทุนสูงมาก นอกจากนี้การสงเสริมใหประชาชนใน
ชุมชนเกิดความ ตระหนักในการลดปริมาณขยะมูลฝอยมากกวาการพึ่งพาการกําจัดขยะมูลฝอยจากภาครัฐเพียงฝาย
เดียว ทําอยางไรที่จะรณรงคใหประชาชนในชุมชนเห็นการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณที่กอใหเกิดปญหาขยะมูลฝอย
ชุมชนทั้งในปจจุบันและอนาคตมารวมกันคิดหาวิธีการและแนวทางการแกปญหาโดยคํานึงถึงความจําเปน และ
ความเปนไปไดในการบริหารจัดการขยะเพื่อเลือกแนวทางที่เปนรูปธรรมที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด ซึ่งเปน
กระบวนการที่ทําใหประชาชนในชุมชนเห็นคุณคาและเกิดจิตสํานึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ รวมดวย
ชวยกันในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยูใหเหลือนอยที่สุดการปลูกฝงจิตสํานึกใหกับประชาชนใน
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกขยะตามประเภท การนําขยะสะอาดมา
สรางสิ่งประดิษฐ การนาํขยะเปยกมาทําปุยหมักชีวภาพ ลดปริมาณการใชบรรจุภัณฑ การเลือกใชวัสดุที่ยอยสลาย
งายและการทิ้งขยะใหถูกที่ เปนตน ชุมชนจึงตองมีการสรางขอตกลงหรือสัญญาประชาคมของชุมชนทุกทองถ่ินทุก
หมูบานในการปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอย ให
เปนแนวทางเดียวกันปญหาและแนวทางการบริหารจัดการดังกลาว จึงทําให เกิดประเด็นในการศึกษาเพื่อพัฒนา 
การบริหารจัดการขยะและการเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อนําผลที่ไดมาใช
ประโยชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยของชุมชน ที่ไมทําใหขยะมูลฝอยมีมลพิษตอสุขภาพ ตอสิ่งแวดลอม และ ลด
ภาวะโลกรอน ผูวิจัยจึงเลือกพื้นที่ของเทศบาลตําบลอากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร เปนพื้นที่ในการศึกษาวิจัยใน
คร้ังนี้ ซึง่เทศบาลตําบลอากาศอํานวยไดมกีาร ดําเนินการสนองนโยบายเร่ืองการพัฒนาทองถ่ินนาอยูภายใตแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริและมุงสรางสังคมนาอยู ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีการประชาสัมพนัธใหความรูและเชิญชวนใหมกีารคัดแยกขยะในครัวเรือน ใน
ขณะเดียวกันภารกิจดานการจัด การขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยังปรากฎในแผน
แมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2564 ซ่ึงมุงเนนการมีสวนรวมในพื้นที่ เชน การให
ขอมูลการ รวมแสดงความคิดเห็น การออกแบบการคัดแยกขยะ การเก็บขน การกําหนดมาตรการและการวาง
ระบบ การบริหารจัดการอยางยั่งยืนในอนาคตเพื่อนําไปสูการจัดการขยะอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ตลอดทั้ง
การมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใดๆนอกพื้นที่ซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนั้นพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหง ชาติ พ.ศ. 2535 อีกทั้งยังกําหนดใหมีการจัดการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูในเขตพื้นที่ และการเขาไปมีสวนในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่อยูนอกพื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตน รวมทั้งการมี
สวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพ้ืนที่ซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 
สุขภาพอนามัยของประชาชนหรือเพื่อประโยชนในการจัดทําแผนปฏิบัตกิารเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ

210

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



จังหวัด โดยใหเจาพนักงานทองถ่ินในทองที่ที่ไดประกาศกําหนดใหเปนเขตควบคุมมลพิษ จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อ
ลดและขจัดมลพิษในเขตพื้นทีการควบคุมมลพิษนั้น เสนอตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อรวมไวในแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ตามนโยบายของกระทรวง มหาดไทย สงเสริมใหมีการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเนนการใหประชาชนเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการวางแผน
ปองกันและแกไขปญหาตางๆที่เกิดข้ึนในชุมชน เนื่องจากเล็งเห็นความสําคัญของคนซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการ
พัฒนาชุมชน การดําเนินงานกิจกรรมใดๆใหบงัเกิดผลและมีประสทิธิภาพยอมตองอาศัยขอมูลพื้นฐานที่มาจากความ
ตองการของคนในชุมชนเอง การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล นบัเปนหนทางหนึ่งที่สงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวม
คิดรวมทํารูจักชวยเหลือตนเองและชุมชนใหมีความเขมแข็ง มีศักยภาพผานองคกรชุมชนซ่ึงเปนแกนนําและ
ประสานเชื่อมโยงระหวางชุมชน เทศบาลหรือหนวยงานอ่ืนๆ โดยเทศบาลหรือทองถ่ินจะสนับสนุนในสวนที่เกินขีด
ความสามารถของชุมชน (นวรัตน แปวบุญสม, 2545) 
 

 

 1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยที่ตนทาง ดานพฤติกรรมและดานการ
มีจติสํานึก 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย 

 3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
 

 

 ในการวิจัย การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยที่ตนทาง ผูวิจัยไดนําเอาทฤษฎีการมี
สวนรวมคือ ทฤษฎี Y ของ แมคเกรเกอร (Mc Gregor’s Theory Y) งานวิจัยของ สุภาพร เนียมหอม(2543) และ
งานวิจัยของ รวิกานต แสนไชย (2544) มาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังนี้ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. อาชีพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. ลักษณะท่ีอยูอาศัย 

 

1. การมีสวนรวมในการจดัการขยะมูลฝอย 
2. การมีจติสํานึกในการจดัการขยะมูลฝอย 
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การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนวิธีคนหาความรูและความจริง โดยเนนที่ขอมูลเชิง
ตัวเลข มีการออกแบบวิธกีารวิจัย โดยมีการควบคุมตวัแปรที่ศึกษา จัดเตรียมเคร่ืองมือรวบรวมขอมูลที่มีคุณภาพทั้ง
ความเที่ยงและความตรงที่สามารถวัดได ใชวิธีทางสถิติวิเคราะหและประมวลผลขอสรุปที่ไดจากการวิจัย ใหเกิด
ความคลาดเคลื่อน(Error) นอยที่สุด  

 

 1. สถิติทีใ่ชในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  (1) หาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
  (2) หาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) 
 2. สถิติพื้นฐาน สถิติเชิงบรรยายใชในการหาคาความถ่ี (Frequency)คารอยละ (Percentage) 
 3. สถิติทีใ่ชในการทดสอบสมมติฐาน 
  (1) ทดสอบความแตกตางดวย t-test Independent และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ 
ทางเดียว (One–Way ANOVA) ในกรณีที่มีความแตกตางระหวางกลุมทดสอบเปนรายคูดวยวิธี LSD 
  (2) ทดสอบความสัมพันธภายในของตัวแปรอิสระดวยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 

/  

 1. คาสถิติพื้นฐาน     

52.74 41-60  50.13  รอยละ 29.77  
 27.15  24.02 การศึกษา 

 31.85  91.91 
 2.  

  2.1 นําเศษ
อาหารที่เหลือจากการรับประทานไปทําปุยหรือทิ้งในถังรองรับเศษอาหาร รอยละ 36.8 แยกและนําถุงห้ิวพลาสติก
มาไวใชงานอีกหลายคร้ัง รอยละ 53.0 แยกขยะพลาสติกทุกชนิด เชน ขวดพลาสติก ถังน้ํา พลาสติกแข็ง แยก
กระดาษทุกชนิดเพื่อนําไปขายใหรถซาเลง คิดเปนรอยละ 53.0 และรอยละ 54.6 ตามลําดับ แยกขยะอันตรายจาก
ขยะอ่ืนเสมอ เชน ถานไฟฉายหลอดไฟทุกชนิดแลวทิ้งในถังรวบรวมขยะอันตรายของชุมชน รอยละ 39.4 ไมทิ้งขยะ
ทุกชนิดหรือไมเทน้ํามัน ลงบนพื้นดิน ถนน ทอน้ํา แหลงน้ําและที่สาธารณะ รอยละ 71.3 และรอยละ 59.8 
ตามลําดับ ตักเตือนทุกคร้ังที่เห็นคนทิ้งขยะไมเปนที่ รอยละ 28.7 รวมกับชุมชนชวยกันรณรงคในการคัด แยกขยะ
มลูฝอย 33.2 มรีายไดจากการขายขยะที่คัดแยก รอยละ 50.1 นําถุงผาหรือตะกราไปใสของแทนถุงพลาสติกเมื่อไป
ซื้อของใชหรือไปตลาด รอยละ 31.6 รวมกับชุมชนในการทําความสะอาดชมุชนในโอกาสตางๆ รอยละ 31.6 และให
ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐในการรณรงคคัดแยกขยะ คิดเปน รอยละ 47.0 

212

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



  2.2   

59.0 
65.0 67.1 73.4 

65.8 ชุมชน 63.4 
31.6  

69.7 71.8 
80.9  53.5  

59.3 
68.8  

  3. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยจําแนกตามเพศ  

รวม         

 

0.05  
 4. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยจําแนกตามอายุ  

การ               
 

 5. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยจําแนกตามอาชีพ สรุปไดคือ  

 

0.05  

 

0.05  

 

 
  6. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจําแนกตามระดับการศึกษา สรุปไดคือ 

0.05 
ระดับ 

0.05 การ 

การ ศึกษา
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  7. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจําแนกตามที่อยูอาศัย   

 

 
 

  

  1. ผูตอบแบบสอบถามมีทั้งเพศหญิงและเพศชาย สอดคลองกับ สุภาพร เนียมหอม (2543) ไดศึกษา
ประชาคมเมืองกับการจัดการขยะมูลฝอย : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตทวีวัฒนา พบวา กลุมตัวอยางมีทั้ง เพศชายและ
เพศหญิงสวนมากมีอายุ 40 ปข้ึนไป มีการศึกษาระดับมัธยม มีอาชีพรับราชการ คาขาย แมบาน เกษตรกรรม 
รับจางทั่วไป สอดคลองกับวัชรี คลธา(2544) ไดศึกษาปจจัยที่มผีลตอพฤติกรรมของแมบานใน เขตเทศบาลเมืองวา
รินชําราบ พบวา กลุมแมบานสวนใหญมีอายุ 36-51 ป การศึกษาระดับประถมศึกษา รายได 1,000-10,000 บาท 
และอาชีพแมบาน แตไมสอดคลองกับสุภาพร เนียมหอม(2543) ไดศึกษา ประชาคมเมืองกับการจัดการขยะมูลฝอย 
: ศึกษาเฉพาะกรณีเขตทวีวัฒนา พบวาประชาคมเมืองที่อยูใน หมูบานสกุลทิพยอายุ 31-50 ป อาชีพรับราชการ 
พนักงานบริษัท การศึกษาระดับปริญญาตรีและไม สอดคลองกับวิภาเพ็ญ เจียสกุล(2536) ไดศึกษาพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพื้นที่ ชั้นกลางของกรุงเทพมหานครพบวาประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูง 
มรีายไดสูง มีอาชีพรับราชการ รับรู สถานการณปญหาขยะมูลฝอยระดับมากจะมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ดีกวาประชาชนที่มีอาชีพอ่ืน มีการศึกษาและมีรายไดตํ่ากวา 
  2. รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย มีการปฏิบัติเปนประจํา คือ การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย                  
เปนประจําอยางสมํ่าเสมอสอดคลองกับ สมศักดิ์ จนัทวัฒนาและคณะ(2541) ไดศึกษาการจัดการการเปลี่ยน แปลง
พฤติกรรมในการทิ้งขยะของครัวเรือนในหมูบานอาคเนยนิเวศนเขตบางซ่ือ พบวาประชากรในหมูบาน มีการแยก
ขยะมูลฝอยมากข้ึนและสอดคลองกับ วิภาเพ็ญ เจียสกุล(2536) ไดศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะ มูลฝอยของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร พบวา มีพฤติกรรมการทิ้งขยะแบบแยก ประเภทเปนขยะเปยก
และขยะแหงรอยละ 39.5 มีพฤติกรรมการแยกประเภทกระดาษออกจากขยะมูลฝอย อ่ืนเพื่อจําหนายและนํา
กลับมาใชอีก และมีพฤติกรรมการทิ้งขยะไมแตกตางกันแตไมสอดคลอง กับ วิรัช ชมชื่น(2537) ไดศึกษาพบวา ไมมี
การแยกประเภทขยะกําจัดโดยการทิ้งรวมกับขยะชนิดอ่ืนในถัง ใบเดียวกัน  
  3. พฤติกรรมการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยที่มีการปฏิบัติเปนประจํา คือ การคัดแยก ขยะขวด
น้าํพลาสติกทุกชนิด มีการแยกกระดาษทุกชนิดเพื่อนําไปขายกับรถซาเลง สอดคลองกับ วิภาเพ็ญ เจียสกุล(2536) 
ไดศึกษา พบวา มีการทิ้งขยะแบบแยกประเภทเปนขยะเปยกและขยะแหงและมีการคัดแยก ประเภทกระดาษออก
จากขยะมูลฝอยอ่ืนเพื่อจําหนายและนํากลับมาใชอีก สอดคลองกับสุนีย มัลลิกะมาลย และนันทพล กาญจนวัฒน
(2543) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะชุมชน พบวา การ แกไขดวยวิธีการตางๆ คือ การลด
ปริมาณขยะดวยการใหผูทิ้งขยะคัดแยกขยะกอนทิ้งขยะ สวนหนึ่งที่คัดแยก จะเปนขยะมีมูลคานําไป reuse หรือ 
recycleได ขยะสวนหนึ่งนําไปทําเปนปุยหมักไดจึงคงเหลือสวนที่จะทิ้ง นอยลงการคัดแยกขยะจําเปนตองให
ประชาชนผูทิง้ขยะยอมรับวิธกีารคัดแยกและยอมปฏิบัติตาม นั่นคือการ ใหประชาชนมีสวนรวมในการคัดแยกขยะ
กอนทิ้งสอดคลองกับ สุภาพร เนียมหอม (2543)ไดศึกษา พบวา ประชาคมเมืองที่อาศัยอยูในหมูบานสกุลทิพย          
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มีจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยอยูใน ระดับที่นาพอใจท่ีตองการใหชุมชนและสังคมเมืองมี
ความสะอาดข้ึน สอดคลองกับ ณัฐรดี คงด่ัน(2546) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตมีนบุรี พบวา มีพฤติกรรมการ จัดการขยะมูลฝอยของประชาชนโดยรวมอยูในระดับดีและมี
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยดานการนํา กลับมาใชใหมและการคัดแยกประเภทขยะอยูในระดับดี เมื่อพิจารณา
ในแตละดาน พบวา ประชาชนสวน ใหญมพีฤติกรรมดานการลดการเกิดขยะอยูในระดับปานกลาง ปจจัยกระตุนที่มี
ผลตอพฤติกรรมการจัดการ ขยะมูลฝอย ดานการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย คือ การมีสวนรวมในการจัดการขยะ
มูลฝอย สอดคลองกับ ประภาพร แกวสุกใส(2549) ไดศึกษาเพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒองครักษ พบวา มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการขยะมูลฝอย ไดจัดใหมี ภาชนะ
รองรับขยะมูลฝอย 2 ประเภท สําหรับขยะเปยกและขยะแหง มีพฤติกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะ มูลฝอยอยูใน
ระดับปานกลาง การพัฒนาพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย ควรมีการสรางและปลูกฝงทัศนคติที่ดีที่ถูกตองและ
เหมาะสม สําหรับแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยมีแนวทางในการคัดแยก
ขยะ มูลฝอยกอนทิ้งลงภาชนะ 4 ประเภท คือ ขยะยอยสลาย ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไป ภาชนะ 
รองรับมีขอความตามประเภทและสัญลักษณอยางชัดเจน มีการนําขยะ ไปใชประโยชนตามประเภทของขยะ แยก
ขยะอันตรายและมีการจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการลดและ การแยกขยะมูลฝอย และสอดคลองกับ Carolina 
Armijo de Vega และคณะ (2003) ไดศึกษา พบวา สิ่งที่สถาบันการศึกษาควรปฏิบัติ คือการจัด อบรมใหอาจารย
ผูสอนมีความรูและวิธีการในการจัดการขยะและการรีไซเคิลมีการจัดกิจกรรมการลดปริมาณ ขยะมูลฝอยภายใน
สถาบัน การคัดแยกขยะมูลฝอย มีการรณรงคใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในโครงการที่มี กิจกรรมการรีไซเคิลและการ
ลดปริมาณขยะมูลฝอย สนับสนุนและจัดใหนักศึกษาไดมโีอกาสเย่ียมชมศูนย การรีไซเคิลและสถานที่ฝงกลบขยะมูล
ฝอยของเมือง เปนตน แตไม สอดคลองกับ รวิกานต แสนไชย(2544) ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนใน การ
จัดการแบบย่ังยืน : กรณีศึกษาธนาคารขยะชุมชนวัดกลาง เขตบางกะป พบวา รูปแบบการจัดการธนาคาร ขยะ
ชุมชนวัดกลาง เปนการใชการมีสวนรวมของสมาชิก ในชุมชนเพื่อแกไขปญหาขยะที่เกิดข้ึนในชุมชนเปนการจัดการ
แบบย่ังยืนเพราะมีความสัมพนัธกันระหวาง สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม สําหรับการมีสวนรวมของสมาชิก ใน
ชุมชนจะตองเกิดจากความสมัครใจ เร่ิมตั้งแตข้ันตอนคิดริเร่ิมคนหาปญหาและหาสาเหตุของปญหาของชุมชน 
วางแผนดําเนินกิจกรรมลงทนุและ ปฏิบัตงิาน มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน มีการนําซากสัตวเลี้ยงที่
ตายแลวไปฝงกลบลึกๆทันที เพื่อไมใหสงกลิ่นเหม็น สอดคลองกับ เกียรติพงษ ศรีสวาง (2545) ไดศึกษาการนํา
กลับมาใชใหมของขยะ มูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบวา การกําจัดในข้ันสุดทายใชวิธีฝงกลบ
สอดคลองกับ ฉวีวรรณ ชินอรณุชัย(2543) ไดศึกษาขยะมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา วิธีการกําจัดการขยะ
มลูฝอย มีหลายวิธ ีเชน การฝงกลบ การหมักทําปุย และการ เผาดวยเตาเผา และสอดคลองกับ วิชชา ชาครพิพัฒน 
(ม.ป.ป.) ไดศึกษาพลังงานไฟฟูาจากขยะมูลฝอย สรุปวา การฝงกลบเปนวิธีการกําจัดขยะทีง่ายและตนทุนต่ํา กวาวิธี
อ่ืน ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีประชาธิปไตยแบบการมีสวนรวม  
 4. การมีจิตสํานึกในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการนําขยะบางอยางกลับมาใชใหมใชซ้ําเปนการการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ ฉวีวรรณ ชินอรุณชัย(2543) ไดศึกษา พบวา วิธีการกําจัด
การขยะมูลฝอยตองกําจัดที่ตนเหตุ คือ การลดการเกิดขยะจากแหลงกําเนิด การนําวัสดุที่ใชแลว มาใชซ้ํา สวนวัสดุ
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ที่เปนวัตถุดิบที่กอใหเกิดขยะไมสามารถนาํกลับมาใชใหม ใหนําไปกําจัดโดยการฝงกลบหรือ เผา ซึ่งถือเปนข้ันตอน
สุดทายของกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและสอดคลอง กับ สุนีย มัลลิกะมาลย และ นันทพล กาญจนวัฒน
(2543) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะชุมชน พบวา การลด ปริมาณขยะดวยการใหผูทิ้ง
ขยะคัดแยกขยะกอนทิ้ง ขยะสวนหนึ่งที่คัดแยกจะเปนขยะมีมูลคานําไป reuse หรือ recycle ขยะสวนหนึ่งนําไป
ทําเปนปุยหมักไดจึงเหลือสวนที่จะทิ้งนอยลง การคัดแยกขยะจําเปนตองให ประชาชนผูทิ้งขยะยอมรับวิธีการคัด
แยกและยอมปฏิบัตติามในการคัดแยกขยะกอนทิ้งถาทุกคนชวยกันลด ปริมาณขยะนับวาเปนประโยชนอยางมากตอ
การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ปริมาณของขยะมูลฝอยที่เพิ่ม ข้ึนทุกวันเปนปญหาตอสิ่งแวดลอมของชุมชน ถา
ในชุมชนมีขยะมูลฝอยเกลื่อนถนน จะมีผลตอสุขภาพจิตของ คนในชุมชน ปญหาขยะมูลฝอยเปนปญหาของทุกคน 
การมีผูนาํในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนทําใหชุมชน สะอาดและนาอยู เทศบาลมีหนาที่ในการกําจัดขยะมูลฝอย
โดยตรงการคัดแยกขยะมูลฝอยเปนหนาที่ของ เจาบานไมใชเปนหนาที่ของเทศบาลเพยีงอยางเดียว การคัดแยกขยะ
มลูฝอยกอนนําไปทิ้งเปนการแสดงความ รับผิดชอบในการมีสวนรวมตอสังคมเปนการชวยใหเทศบาลกําจัดขยะมูล
ฝอยไดงายและสะดวกข้ึน การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยเปนหนาที่ของทุกคน ผลของการคัดแยกขยะทําใหมี
รายไดเพิ่มข้ึน เกิดความภาคภูมิ ใจในการเปนสวนหนึ่งของการลดปริมาณขยะมูลฝอย มีความรูสึกดีใจและความ
ภาคภูมใิจที่ไดทาํหนาที่เปนพลเมืองดีมคีวามรับผิดชอบตอการพัฒนาสังคมในการรักษาความสะอาด 
 

 

 1. ควรมีการทําวิจัยที่ครอบคลุมทกุดาน เชน ดานการพัฒนาระบบบริหาร ดานการเลือกใช เทคโนโลยีใน
การจัดการขยะมูลฝอย ดานรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย เปนตน 
 2. ควรมีการทําความเขาใจกับผูสํารวจขอมูลในการกําหนดกลุมเปาหมายที่ชัดเจน 
 3. ควรมีการประชาสัมพนัธรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ชัดเจน 
 4. ควรมีการกําหนดเวลาที่ชัดเจนในการเก็บขนขยะในชุมชน 
 5. ควรจัดใหมกีารประกวด แขงขัน การคัดแยกขยะมูลฝอยของแตละครัวเรือน แตละชุมชน 
 6. ควรมีความตอเนื่องดานนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 7. ควรมีความรวมมือหรือการชวยเหลือกันระหวางทองถ่ินขางเคียง 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN L UA CULTURE AND STRENGTHENING 
COMMUNITY IN BUALUANG SUB DISTRICT MUNICIPALITY AMPHER HOT 
CHIANG MAI PROVINCE

    นันทิยา  สุยะบุตร 
    สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

   รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม 
    ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

การวิจยัเร่ือง วัฒนธรรมกับความเขมแข็งของชุมชน: กรณีศึกษาชนเผาลั๊วะในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบอหลวง 
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพวัฒนธรรมชนเผาลั๊วะในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบอหลวง 
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 2) เพ่ือศึกษาระดับการความเขมแข็งของชุมชนชนเผาลั๊วะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบล
บอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมกับความเขมแข็งของชุมชน 
กรณีศึกษาชนเผาลั๊วะในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 4) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ปจจัยสวนบุคคลกับวัฒนธรรมชนเผาลั๊วะในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม และ          
5) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับความเขมแข็งของชุมชนชนเผาลั๊วะในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบอหลวง 
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประชาชนของชนเผาลั๊วะที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในพื้นที่
ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5,506 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตร
กําหนดขนาดตัวอยาง ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 375 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธเพียรสัน คา t-test และคา F-Test 

1. วัฒนธรรมชนเผาลั๊วะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม พบวา มีความ
คิดเห็นอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.04  

2. ความเขมแข็งของชุมชนเผาลั๊วะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม พบวา 
มคีวามคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22  

3. ความสัมพนัธระหวางวัฒนธรรมชนเผาลั๊วะกับความเข็มแข็งของชุมชนชนเผาลั๊วะ ในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพนัธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคาอยูระหวาง 
0.070 ถึง 0.732 ซึง่มีความสัมพนัธกันในเชิงบวกตั้งแตระดับต่ํา ถึง ความสัมพนัธกันในเชิงบวกระดับสูง 
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4. เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอวัฒนธรรมชนเผาลั๊วะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบอหลวง อําเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม แตกตางกัน (P = 0.02) อายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอวัฒนธรรมชนเผาลั๊วะ ไมแตกตางกัน 
(P = 0.06) ระดับการศึกษาทีแ่ตกตางกันใหความคิดเห็นตอวัฒนธรรมชนเผาลั๊วะ ไมแตกตางกัน (P = 0.14) อาชีพ
ทีแ่ตกตางกันใหความคิดเห็นตอวัฒนธรรมชนเผาลั๊วะ แตกตางกัน (P = 0) รายไดตอเดือนที่แตกตางกันใหความคิด
เห็นตอวัฒนธรรมชนเผาลั๊วะ แตกตางกัน (P = 0) สถานภาพทางสังคมที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอวัฒนธรรม
ชนเผาลั๊วะ ไมแตกตางกัน (P = 0.69) หมูบานที่อาศัยที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอวัฒนธรรมชนเผาลั๊วะ 
แตกตางกัน (P = 0) ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในหมูบานที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอวัฒนธรรมชนเผาลั๊วะ แตกตางกัน 
(P = 0.08) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  

5. เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความเขมแข็งของชุมชนชนเผาลั๊วะ ไมแตกตางกัน (P = 0.09) อายุ
ที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความเขมแข็งของชุมชนชนเผาลั๊วะ ไมแตกตางกัน (P = 0.86) ระดับการศึกษาที่
แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความเขมแข็งของชุมชนชนเผาลั๊วะ แตกตางกัน (P = 0.03) อาชีพที่แตกตางกันให
ความคิดเห็นตอความเขมแข็งของชุมชนชนเผาลั๊วะ แตกตางกัน (P = 0) รายไดตอเดือนที่แตกตางกันใหความคิด
เห็นตอความเขมแข็งของชุมชนชนเผาลั๊วะ แตกตางกัน (P = 0) สถานภาพทางสังคมที่แตกตางกันใหความคิดเห็น
ตอความเขมแข็งของชุมชนชนเผาลั๊วะ ไมแตกตางกัน (P = 0.73) หมูบานที่อาศัยที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอ
ความเขมแข็งของชุมชนชนเผาลั๊วะ ไมแตกตางกัน (P = 0.05) ระยะเวลาในการอาศัยอยูในหมูบานที่แตกตางกันให
ความคิดเห็นตอความเขมแข็งของชุมชนชนเผาลั๊วะ ไมแตกตางกัน (P = 0.18) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 

 
Abstract

The objectives were 1) to examine the Lua culture level of Bualuang sub district 
municipality ampher Hot Chiang Mai province, 2) to examine the level of strengthening 
community of Bualuang sub district municipality ampher Hot Chiang Mai province, and 
3) to investigate the relationships between Lua culture and strengthening community in 
Bualuang sub district municipality ampher Hot Chiang Mai province. 4) compare the Lua 
people opinions towards the Lua culture classified by gender, age, education level, 
occupation, income, social status, village and time period was village, and 5) compare the 
Lua people opinions towards Lua culture classified by gender, age, education level, 
occupation, income, social status, village and time period was village, The population are 
5,506 of people in Bualuang sub district municipality ampher Hot Chiang Mai province, the 
samples of the study comprised 375 of Lua people and random sampling by purposive 
sampling. The data were collected through the application of rating scale questionnaires 
using descriptive statistics consisting of frequency, percentage, mean, standard deviation, 
Pearson’ s correlation coefficient, Cronbach’s alpha coefficient, t test as well as F test. 
The findings showed as follows;

1. The Lua culture level of Bualuang sub district municipality ampher Hot Chiang 
Mai province as the overall showed at the moderate level with the mean of 3.04.  

2. The level of strengthening community of Bualuang sub district municipality 
ampher Hot Chiang Mai province as the overall opinions were as moderate level with 3.22.  
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3. The relationships between the Lua culture and strengthening community in 
Bualuang sub district municipality ampher Hot Chiang Mai province had the positive 
relationship with the statistical significance at 0.01 level.

4. The comparison of individual factors and the Lua culture between the gender 
indicated that difference in opinion (P = 0.02) is statistically significant at 0.05. The age 
different (P = 0.06) had not the different opinions with the statistically significance at 0.05. 
The different education level (P = 0.14) had not the different opinions with the statistically 
significance at 0.05. Moreover, occupation different (P = 0) had the different opinions with 
the statistically significance at 0.05. Furthermore, the different income (P = 0) had different 
opinions with the statistical significance at 0.05, the different social status (P = 0.69) had 
not different opinions with the statistical significance at 0.05 and the different village (P = 
0) had different opinions with the statistical significance at 0.05 Finally, the living in 
village (P = 0) which was different had the statistically significant level of 0.05. 

5. The comparison of individual factors and the strengthening community between 
the gender indicated that had not the difference in opinion (P = 0.09) is statistically 
significant at 0.05. The age different (P = 0.86) had not the different opinions with the 
statistically significance at 0.05. The different education level (P = 0.03) had the different 
opinions with the statistically significance at 0.05. Moreover, occupation different (P = 0) 
had the different opinions with the statistically significance at 0.05. Furthermore, the 
different income (P = 0) had different opinions with the statistical significance at 0.05, the 
different social status (P = 0.73) had not different opinions with the statistical significance 
at 0.05 and the different village (P = 0.05) had not different opinions with the statistical 
significance at 0.05 Finally, the living in village (P = 0.18) which was not different had the 
statistically significant level of 0.05.

Keywords : Lua Culture, Strengthening Community, Bualuang Sub District 
Municipality Planning

การพัฒนาสังคมไทยยุคโลกาภิวัตนนั้นตั้งอยูบนพื้นฐานของวัฒนธรรม 2 ประการ คือ อุดมการณทุนนิยม 
และอุดมการณของรัฐชาติ ซึ่งเปนลักษณะวฒันธรรมที่ ยึดติดกับรูปแบบอยางตายตัว ทําใหการพัฒนามุงไปสูความ
ทนัสมัยเพียงทางเดียว การจํากัดทิศทางการพัฒนาเพียงทางเดียวนี้ทําใหถูกมองวาขาดมิติทางวัฒนธรรม และมุงที่
จะครอบงําการดําเนินชีวิตของคนใหเดินไปในแนวเดียวกัน ซ่ึงผิดทั้งกับขอเท็จจริงและธรรมชาติของสังคมมนุษยที่มี
ความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมเปนอยางมาก แมในสังคมเดียวกันก็ตาม โดยเฉพาะสังคมสมัยใหม จึงสงผล
กระทบทางสังคมที่ไมพึงปรารถนาข้ึนหลายประการ กลาวคือ การขัดแยงเชิงโครงสราง การเปนอัมพาตทาง
โครงสรางและวิกฤตวัฒนธรรม ซึ่งปรากฏเปนปญหารูปธรรมตาง ๆ เชน การแยงชิงทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด 
การเอารัดเอาเปรียบผูดอยโอกาส รวมทั้งปญหาสังคมมากมาย และความขัดแยงในวิถีชีวิตของชุมชนเมืองและ
ชุมชนชนบท (อานันท กาญจนพันธ, 2538: 37) ปจจุบันชุมชนทองถ่ินตาง ๆ ไดรับความเจ็บปวดกับบทเรียนของ
การพัฒนาประเทศแบบเดิม ๆ และไดหวนกลับมาทบทวนผลของการพัฒนา โดยเนนการพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเอง
มากขึน้ ใชกระบวนการเรียนรูเปนกลไกสําคัญซ่ึงตั้งอยูบนฐานของภูมิปญญาทองถ่ินผสมผสานกับความรูเทคโนโลยี
สมัยใหม มีความพยายามใชทุนทองถ่ิน โดยผูนําชุมชนและชุมชนทั้งหมดจะตองรวมแรงรวมใจรวมไมรวมมือ และ
รวมคิดรวมทํา ในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน เพื่อใหสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง ความพยายาม
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ดังกลาวนี้จาํเปนตองใชกระบวนการหนุนเสริมทางวัฒนธรรมหรือใชวัฒนธรรมในฐานะเครื่องมือที มีประโยชนและ
จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตรวมกันเปนหมูคณะ ที รวมรู เขาใจและใชตรงกัน การนําวัฒนธรรมมาใชในการพัฒนา
จึงเปนการสรางความเขมแข็งใหชุมชน ตรงตามความตองการและความพอใจของชุมชน ซึ่งสามารถพัฒนาไดตาม
ความจําเปนและเหมาะสมกับแตละของชุมชน (เสรี พงศพิศ, 2546: 13, 97 อางถึงใน คีรีบูน จงวุฒิเวศยและคณะ, 
2547: 2) อยางไรก็ตาม การพัฒนาเพื่อใหมิติทางวัฒนธรรมสามารถเปนพลังชี้นําแนวทางการพัฒนาทางการ
เศรษฐกิจ สังคม และทางการเมืองไดนั้น ตองเร่ิมจากการทําความเขาใจเสียกอนวาทุกสังคมมีตนทุนทางวัฒนธรรม
สะสมอยูกอนแลวทั้งสิ้น ในรูปแบบที่หลากหลาย ไมวาจะเปนศีลธรรม ศิลปะ และภูมิปญญา การศูนยเสียตนทุน
ทางวัฒนธรรมเหลานี้ จะทําใหสังคมลมละลายทั้งดานศีลธรรมและดานอ่ืน ๆ ตามมา ซึ่งไมแตกตางมากนักกับการ
ลมละลายทางเศรษฐกิจทุกคนคุนเคย ดังนั้นประเด็นสําคัญในการแสวงหาทางเลือกในการพัฒนาในมิติทาง
วัฒนธรรม จึงไมใชมุงเพียงใหเกิดความทันสมัยเทานั้น หากแตอยูที่กระบวนการตางๆของการพัฒนา 4 ประการ คือ 
การเสริมสรางพื้นที่ทางวัฒนธรรม การเสริมสรางประชาสังคม การเสริมสรางความเขมแข็งใหแกองคกรชุมชน และ
การเคารพสิทธิของความแตกตางหลากหลายของพหุสังคม (อานันท กาญจนพันธ, 2538: 37) มิติทางวัฒนธรรมกับ
การพัฒนานับวาเปนพลังที สรางสรรคตอการพัฒนาในดานหลัก ๆ อยางนอย 3 ดานดวยกัน คือ 1) เปาหมายของ
การพัฒนา มิติทางวัฒนธรรมจะชวยกําหนดเปาหมายของการพัฒนาใหชัดเจนตามความหมายของวัฒนธรรม          
ซึง่สามารถจําแนกออกได 3 เปาหมายที่ เชื่อมโยงกัน คือ การเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของมนุษย การเสริมสราง
ความเปนธรรมในสังคมและความยัง ยืนของธรรมชาติแวดลอม 2) ทิศทางของการพัฒนาในมิติทางวัฒนธรรมจะ
ชวยใหมองเห็นทิศทางการพัฒนาที่ หลากหลายมากข้ึน แทนที่จะกําหนดอยูทิศทางเดียว เพราะระบบคิดทาง
วัฒนธรรมใหความสําคัญกับการคิดอยางมีบริบท และยังชวยใหการศึกษาปญหาของการพัฒนาเปนไปอยาง
ครอบคลุมอีกดวย อันจะชวยใหเกิดทางเลือกในการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาระหวางชุมชน 
แทนการครอบงําทิศทางการพัฒนา 3) กระบวนการพัฒนา ที่ใหความสําคัญกับมิติทางวัฒนธรรมจะชวยใหมองเห็น
ความสําคัญของศักยภาพของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนาตนเอง เพราะสามารถเขาใจวา กระบวนการทางวัฒนธรรม
นั้นเร่ิมตนไดในชุมชนเอง ไมวาจะเปนกระบวนการเรียนรู การสรางสรรค การผลิตใหม และการปรับตัว ซ่ึงจะ
ผลักดันใหการพัฒนาสอดรับกับบริบททางสังคม และธรรมชาติแวดลอมของชุมชนมากที สุด ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนและความรวมมือกับชุมชนภายนอกในระดับตาง ๆ จนทําใหชุมชนสามารถพัฒนาบนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมชุมชนไปสูความเขมแข็งไดในที่สุด (อานันท กาญจนพันธ, 2538: 8-9)  

เพื่อใหการพัฒนาประเทศเปนไปอยางยั่งยืน จึงตองเร่ิมจากการใชจุดแข็งในสังคม และทุนทางสังคมที่มีอยู 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชุมชนซ่ึงเปนทุนทางสังคมที่สําคัญในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในการแกปญหาไดดวย
ตนเอง ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ไดมีการใหแนวคิดและความหมายของชุมชน และความเขมแข็งของชุมชน เพื่อ
เปนแนวทางและการนําไปสูการปฏิบัตติามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาไววา ชุมชน หมายถึง กลุมคนท่ีมีวิถี
ชีวิตเก่ียวพันกัน และมีการติดตอสื่อสารเก่ียวของกันอยางเปนปกติตอเนื่อง อันเนื่องมาจากการอยูในพื้นที่รวมกัน 
หรือมีอาชีพรวมกัน หรือการประกอบกิจการ ซึ่งมีวัตถุประสงครวมกัน หรือการมีวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือความ
สนใจรวมกันโดยความเปนชุมชนอาจหมายถึงการท่ีคนจํานวนหนึ่งเทาใดก็ไดมีวัตถุประสงครวมกัน มีการ
ติดตอสื่อสารหรือรวมกลุมกัน มีความเอ้ืออาทรตอกัน มีการเรียนรูรวมกัน ในการกระทํา มีการจัดการเพื่อใหเกิด
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ความสําเร็จตามวัตถุประสงครวมกัน ดังนั้นอาจกลาวไดวาชุมชนมีความหมายมากกวาการที่คนแตละคนมาอยู
รวมกัน แตไดสรางความสัมพนัธกันโดยมีหลักการ เงื่อนไข กติกา ซึ่งเราเรียกโดยรวมวาระเบียบบรรทัดฐานของการ
อยูรวมกันชุมชนจึงมีลักษณะเปนองคกรทางสังคมที่สามารถตอบสนองความตองการในชีวิตประจําวันของสมาชิก 
และสามารถชวยใหสมาชิกสามารถจัดการกับปญหาตาง ๆ ที่มีอยูรวมกันได ความเขมแข็งของชุมชน จึงหมายถึง
การที่ประชาชนในชุมชนตาง ๆ ของเมืองหรือชนบทรวมตัวกันเปน“องคกรชุมชน” โดยมีการเรียนรู การจัดการและ
การแกไขปญหารวมกันของชุมชนแลวถึงไดเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมภายในชุมชนตลอดจนมีผลกระทบสูภายนอกชุมชนที่ดีข้ึนตามลําดับ โดยจะเรียกชุมชนนี้
วา กลุม ชมรม สหกรณ บริษัท องคกรชาวบาน เครือขายหรืออ่ืน ๆ ที่มคีวามหมายแสดงถึงการรวมมือชวยเหลือกัน
เพื่อผลประโยชนรวมกัน และดวยความเอ้ืออาทรตอชุมชนอ่ืน ๆ ในสังคมดวย ทั้งนี้องคกรชุมชน หมายถึงกลุมหรือ
ชมรมหรือสหกรณ หรือในชื่ออ่ืนใด โดยจะมีการจดทะเบียนตามกฎหมายหรือไมก็ตาม อันเปนองคกรที่เกิดจากการ
รวมตัวดวยความสมัครใจของประชาชนจํานวนหนึ่ง ที่มีวัตถุประสงคและอุดมคติรวมกัน มีมิตรภาพและความเอ้ือ
อาทรตอกัน มีการเรียนรูกันอยางตอเนื่องในการทํางาน เพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม มีผูนําตามธรรมชาติเกิดข้ึนโดยผานกระบวนการทํางานรวมกัน การเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนอาศัยอยูบนพื้นฐานของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนโดยในแตละชุมชนจะมีการพัฒนา
ไปสูความเขมแข็งของชุมชนในมิติตาง ๆ เชนมิติทางดานเศรษฐกิจมิติทางดานทรัพยากรธรรมชาติ มิติทางดาน
สังคม และมิติทางดานวัฒนธรรม ซึ่งในการสรางความเขมแข็งของชุมชนนั้น อาจพัฒนาความเขมแข็งไดเพียงบาง
มิตเิทานั้น เนื่องจากเงื่อนไขและกระบวนการท่ีนาํไปสูความเขมแข็งในแตละมิติของแตละชุมชนมีความแตกตางกัน
(วณิฎา ศิริวรสกุลและวัชรินทร อินทพรหม. 2559) 

จากสภาพการที่ไดกลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษามิติทางวัฒนธรรมของการพัฒนาสูความ
เขมแข็งของชุมชน โดยมีคําถามวิจัยวา มิติทางวัฒนธรรม หรือองคประกอบทางวัฒนธรรมของชุมชน มีความสัมพันธ 
และเก่ียวของอยางไรกับการพัฒนาไปสูความเขมแข็งของชุมชน มีกระบวนการและวิธีการขับเคลื่อนการพัฒนา
อยางไรที่ สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของทุกระดับและทุกฝายในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของชุมชน และมีการนํา
วัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณที่มีอยูในชุมชนมาใชเพื่อการพัฒนาอยางเห็นคุณคาอยางไร ทั้งนี้ผูศึกษามีความสนใจ
มิตทิางวัฒนธรรมอยางเหมาะสมภายใตบริบทของชุมชน ซึ่งเชื่อวานาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชนหรือการ
ใหความสําคัญกับมิตทิางวัฒนธรรมในการพัฒนาชุมชนอ่ืน ๆ ตอไป 

 

1. เพื่อศึกษาสภาพวัฒนธรรมชนเผาลั๊วะในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 
2. เพื่อศึกษาระดับการความเข็มแข็งของชุมชนชนเผาลั๊วะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบอหลวง อําเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมกับความเข็มแข็งของชุมชน: กรณีศึกษาชนเผาลั๊วะในเขต

พื้นที่เทศบาลตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 
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4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับวัฒนธรรมชนเผาลั๊วะในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบอหลวง 
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 

5. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบคุคลกับความเข็มแข็งของชุมชนชนเผาลัว๊ะในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบล
บอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 

 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังนี้ผูวิจัยไดนาํแนวคิดเร่ือง วัฒนธรรมของ อานันท กาญจนพันธุ (2538: 5) และระบบ
อุดมการณอํานาจ และองคประกอบของชุมชนเขมแข็ง ของบัญชร แกวสอง และคณะ (2537 : 5) มาเปนกรอบ
ความคิดที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 

 
 

 

 การวิจยัเร่ือง วัฒนธรรมชนเผากับความเข็มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบอหลวง อําเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรของชนเผาลั๊วะที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในพื้นที่เทศบาลตําบลบอหลวง 
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5,506 คน โดยกําหนดขนาดของกลุมตวัอยาง 375 คน เคร่ืองมือที่ใชรวบรวม
ขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติทีใ่ชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพนัธเพียรสนั t-test และ F-Test 
 

1. ดานอุดมการณรวม 
2. ดานศักยภาพในการเร่ิมโครงการ 
3. ดานศักยภาพการบริหารจัดการ 
4. ดานศักยภาพในการระดมทนุ  
5. ดานศักยภาพในการตอรองทางการเมือง  
6. ดานศักยภาพของผูนําชาวบาน  

1. เพศ  
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดตอเดือน 
6. สถานภาพทางสงัคม 
7. อาศัยอยูในหมูบาน 
8. ระยะเวลาท่ีอาศัยหมูบาน 

1.ระบบคุณคา  
2. ระบบภูมิปญญา  
3. ระบบอุดมการณอํานาจ  
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 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 50.9 และเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 49.1 
อายุระหวาง 31-40 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.7 การศึกษาอยูในระดับต่ํากวามัธยมศึกษา/ปวช. มากที่สุด           
คิดเปนรอยละ 46.7 อาชีพเกษตรกรรม มากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.3 รายไดระหวาง 10,001-15,000 บาท มากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 45.6 สวนใหญเปนประชาชนทั่วไป มากที่สุด คิดเปนรอยละ91.5 สวนใหญอาศัยอยูในหมูที่ 12       
บานบอพะแวน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 23.2 อาศัยอยูในหมูบานตั้งแต 21 ปข้ึนไป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 76.5  

1. วัฒนธรรมชนเผาลั๊วะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม 
พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.04 เมื่อพิจารณารายดาน พบวาวัฒนธรรมชนเผาลั๊วะ 
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ดานระบบภูมิปญญา กับดานระบบอุดมการณ
อํานาจ ทั้ง 2 ดาน มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 3.08 และวัฒนธรรมชนเผาลั๊วะ ดานระบบคุณคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.96 
 2. ความเขมแข็งของชุมชนเผาลั๊วะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม              
ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ความ
เขมแข็งของชุมชนเผาลั๊วะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ดานศักยภาพของผูนํา
ชาวบาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 3.88 รองลงมา คือ ความเขมแข็งของชุมชนเผาลั๊วะ 
ดานอุดมการณรวม กับดานศักยภาพการบริหารจัดการ มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 2 ขอมีคาเฉลี่ย
เทากัน คือ 3.12 ความเขมแข็งของชุมชนเผาลั๊วะ ดานศักยภาพในการเร่ิมโครงการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.11 ความ
เขมแข็งของชุมชนเผาลั๊วะ ดานศักยภาพในการระดมทุน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.10 และความเขมแข็งของชุมชนเผาลั๊วะ 
ดานศักยภาพในการตอรองทางการเมือง มีคาเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ 3.03 ตามลําดับ 
 3. ความสัมพนัธระหวางวัฒนธรรมชนเผาลั๊วะกับความเข็มแข็งของชุมชนชนเผาลั๊วะ ในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพนัธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคาอยูระหวาง 
0.070 ถึง 0.732 ซึง่มีความสัมพนัธกันในเชิงบวกตั้งแตระดับต่ํา ถึง ความสัมพนัธกันในเชิงบวกระดับสูง 

4. การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับวัฒนธรรมชนเผาลั๊วะในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบอหลวง อําเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0.02) อายุที่แตกตางกันให
ความคิดเห็นในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.06) ระดับการศึกษาที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่ไม
แตกตางกัน (P = 0.14) อาชีพที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) รายไดตอเดือนที่
แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) สถานภาพทางสังคมที่แตกตางกันใหความคิดเห็นใน
ภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.69) หมูบานที่อาศัยที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) 
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบานที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0.08) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  

5. การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับความเข็มแข็งของชุมชนชนเผาลั๊วะในเขตพื้นที่เทศบาลตําบล
บอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน                   
(P = 0.09) อายุทีแ่ตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมท่ีไมแตกตางกัน (P = 0.86) ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน
ใหความคิดเห็นในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0.03) อาชีพที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่แตกตางกัน   
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(P = 0) รายไดตอเดือนที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) สถานภาพทางสังคมที่
แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.73) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมูบาน
ทีอ่าศัยที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.05) ระยะเวลาในการอาศัยอยูในหมูบานที่
แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.18) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

 1. วัฒนธรรมชนเผาลั๊วะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม 
พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.04 สอดคลองกับการศึกษาของวุฒิคุณ คําควร. 
(2558) ไดทําการศึกษาเร่ือง บทบาทผูนําชุมชน วัฒนธรรมชุมชนและการยอมรับการใชนวัตกรรมที่สงผลตอ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตตําบลหนองไผลอม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา ระดับ
บทบาทผูนําชุมชน วัฒนธรรมชุมชน และการยอมรับการใชนวัตกรรมของผูสูงอายุในเขตตําบลหนองไผลอม อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยที่มรดกทางวัฒนธรรมของชนเผาลั๊วะ ซึ่งประกอบดวย
อาหาร โดยพื้นฐานนของชนเผาลั๊วะจะอาศัยทรัพยากรในชุมชน มาประกอบเปนอาหารหลัก ตามฤดูกาลของพืชผัก
ตางๆ ที่มีอยูในชุมชน และอาหารท่ีเปนเอกลักษณของชนเผาลั๊วะ คือ สะเบื๊อก สวนดานการแตงกายของล๊ัวะ 
ผูหญิงสวมเสื้อสีดํามีขลิบผาสีแดงที่ปลายแขน นุงผาสั้นทรงกระบอกสีดําลายแดง สวมเสื้อสีขาวทั้งชายและหญิง
นิยมเจาะหู ใหเปนรูโตเอาใบลาน หรือแผนทองเหลืองมวนกลมยัดใสไว เอาดายทําเปนพูหอยลงมาผูหญิงประดับคอ
ดวยสรอยลูกปดลูกเดือยหิน สวมกําไลขอมือเงินขดเปนเกลียวหญิง ชาวลั๊วะนิยมใชกลองยาสูบ เปนเคร่ืองประดับ
และมวยผมประดับปนและขนเมนที่ศีรษะ ผูชายมีมีดเหน็บเอว(บุญชวย 2506, อางในเชียงตุง อยูดีกินหวาน, 
ออนไลน) งานชางฝมือ ที่เห็นโดดเดน ไดแก การสานสื่อ กระบุง ยาม ทอผา ทําเคร่ืองเงิน กําไลแขน กลองยาสูบ  
ตีเหล็ก เปนตน ดานการแสดงศิลปะและการละเลนของชนเผาลั๊วะ ประกอบดวยการรําดาบในชวงเทศกาลของ
ตางๆ ของชุมชน สวนการละเลน เชน การยิงหนังสติกลั๊วะ การเลนไมตอขา และการเลนสะบา(เรอเกฮะ) ภาษาเปน
ภาษาในตระกูลออสโตรเอเชียติก กลุมมอญ-เขมร โดยอยูในสาขายอยของปะหลอง-ลาอีกทีหนึ่ง ลักษณะที่เห็นได
ชัดเจนวาภาษาเปนภาษาที่อยูรวมกันในตระกูลกับภาษามอญ-เขมร คือ การที่ภาษาลั๊วะไมมีระบบเสียง นอกจากนี้
ชนเผาลั๊วะยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชนเผาลั๊วะใหความเคารพยําเกรง ซ่ึงไดแก ู เปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมของ
หมูบานซ่ึงจะทําข้ึนเปนประจําทุกป โดยมีเสาอินทขิลเปนสัญลักษณ ู เปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมตามฤดูกาล 
เชน กอนเร่ิมปลูกการเกษตร และหลังเก็บเก่ียวผลผลิต ซ่ึงในหมูบานจะมี 3 จุด และโม เปนปาอนุรักษ ที่ใชไม
สาํหรับทําโลงศพ หามนําไปใชอยางอ่ืน ชนเผาลั๊วะเปนชนกลุมดัง้เดิมที่ตัง้ถ่ินฐานอยูในอาณาจักรลานนามากอนการ
ตั้งเมืองเชียงใหม หลังจากนั้นไดมีการลมสลายดวยเหตุการณสงคราม ทําใหชนเผาลั๊วะตองกระจายตัวอยูหลาย
จังหวัดในภาคเหนือ ปจจุบนัชนเผาลั๊วะไดประสบปญหาเหมือนกันชนเผาทั่วไป คือ มีการสูญเสียทางวัฒนธรรมและ
ภาษา เศรษฐกิจ เนื่องดวยปจจัยหลายสาเหตุ เชน พ.ร.บ.ปาไมตางๆ ศาสนา การศึกษา และเทคโนลียี ที่เขาในมา
ในชุมชน ทําใหการอพยพเขาเมืองมากข้ึน และเกิดปญหาตางๆ ตามมาอีกมากมาย จากปญหาเหลานี้ทางรัฐบาล
หรือผูทีเ่ก่ียวของจะมีวิธกีารแกไขอยางไร เพื่อใหชนเผาลั๊วะมีวิถีชีวิตที่เปนปกติสุข และย่ังยืนตอไป นอกจากนี้ยังมี
ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมตางๆ ในตํานานเสาหลักเมืองเชียงใหม เลาวา เดิมบริเวณเมืองเชียงใหม เปนที่อยู
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ของลั๊วะหรือลั๊วะ นับถือ ปศาจ เมื่อเจ็บปวยหรือมีเหตุการณอยางไร ก็เซนบูชาผีตาง ๆ ดวยไก สุกร โค กระบือ
เสมอ ลั๊วะนับถือผีกันมาก คือผีละมาง แบงออกเปน 2 อยาง คือ ผีละมางอยูกับบานเรือน และผีละมางบิดามารดา 
ซึ่งถึงแกกรรม ไปแลว ผีละมางอยูกับบาน ถือเปนผีเรือน คอยคุมครองรักษาปองกันภัยใหแกสมาชิกในครอบครัว 
สวนผีละมาง ดวงวิญญาณบิดามารดา เรียกวา ผีละมางพอแม การเซนผีนี้ เม่ือมีคนภายในบานไมสบาย ผีอ่ืน ๆ 
ไดแก ผีหลวง ลั๊วะจะสรางเรือนประทับผีหลวงไวตางหาก มีไมแกะสลักสูงราว 12 ฟุต ขนาบดวยเสาไมสูง 2 เมตร 
ในเรือนมีกลองหนึ่งใบ สําหรับตีเพื่อเรียกผีหลวงมารับเคร่ืองเซนและตีเวลาเกิดโรคภัยรายแรง แตอยางไรก็ตามพวก
ลั๊วะยังมีการนับถือศาสนาพุทธดวย อยางไรก็ตามนับแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา ไดมีความพยายามในการปรับ
กระบวนทัศนการพัฒนาประเทศโดยนอมนําเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักคิดสําคัญของการพัฒนา 
ซึง่นับวามีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันเปนอยางยิ่ง แตการบริหารจัดการและการนําไป
ปฏิบัติอยางจริงจังแตกตางกันไปตามเงื่อนไข และความตั้ง ใจจริงของรัฐบาลในแตละชุด ดังนั้น ผลพวงของการ
พัฒนาจึงไมเปนที่ประจักษอยางชัดเจน ประกอบกับสถานการณบานเมืองของเรากลับมีปญหาเพิ่มข้ึนอีกมากมาย 
รวมทั้งมีความสลับซับซอนเพิ่มมากข้ึน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาความ
ขัดแยงทางสังคมและการเมือง ซ่ึงพบวาคนไทยเกิดความขัดแยงทางความคิดกันอยางรุนแรง แตกแยกเปนกลุมเปน
พวก เกิดการแบงฝกแบงฝายอยางชัดเจน ตลอดจนมุงทีจ่ะเอาแพเอาชนะกันอยางเด็ดขาด นอกจากนี้ยังเกิดปญหา
ความไมสงบข้ึน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต อันเปนปญหารุมเราเขามามากมาย สภาพการณดังกลาว สะทอนให
เห็นวาสังคมไทยเปนสังคมที่มีความรุนแรง ดํารงอยูในทุกระดับทั้งระดับโครงสราง และระดับปจเจกบุคคลวิถีทาง
หรือคําตอบของปญหาของประเทศไทยดังกลาวขางตน คือ ตองมุงสรางสงัคมไทยที่มคีวามสมานฉันท เปนสังคมที่มี
สนัติภาวะที่ปราศจากความรุนแรงนั้น คือ เกิดความอยูเย็นเปนสุขของสังคมนั้นเอง ซ่ึงสอดคลองกับเปาหมายของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2554) ที่มุงพัฒนาสู “สังคมอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน” (green and happiness society) (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
2550) การสรางสังคมตามสภาวการณดังกลาวจําเปนตองกลับมาทบทวน กระบวนทัศนในการพัฒนาประเทศของ
เรา โดยที่ตองตระหนักวาการพัฒนาประเทศที่ผานมาทิศทางไมมีที่วางใหกับสิ่งที่เรียกวาวัฒนธรรมทองถ่ิน หรือภูมิ
ปญญาชาวบานถูกละเลย มีการถายทอดไปสูคนรุนใหมนอย ขาดการสืบสานอยางตอเนื่อง ระบบคุณคาที่ดีงามของ
สังคมไทยเสื่อมถอยลง ทั้งเร่ืองจิตสาธารณะ ความเอ้ืออาทร การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และปฏิสัมพันธกัน 
สังคมไทยหันไปชื่นชอบกับวัฒนธรรมใหม มีการรับวัฒนธรรมที่ไมพึงประสงคมากข้ึน ซ่ึงในอนาคตการพัฒนา
สังคมไทยจะตองไมเนนมิติทางเศรษฐกิจมิติเดียว แตตองมีเร่ืองของวัฒนธรรม และวิถีชีวิต (ไชยรัตน เจริญสิน
โอฬาร, 2549) ซ่ึงวัฒนธรรมเปนระบบความสัมพันธและการจัดระเบียบการอยูรวมกันของคนในชุมชน วัฒนธรรม
เปนความเชื่อ เปนอุดมการณ เปนคุณคา เปนมาตรฐานทีjคนในชุมชนมีรวมกัน มีความยึดโยง เกาะเก่ียว และ
สามารถดาํเนินชีวิตชุมชนไปไดอยางราบร่ืน เพราะสมาชิกของชุมชนมีวัฒนธรรมระหวางกันถูกถายทอดจากคนรุน
หนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง  

 2. ความเขมแข็งของชุมชนเผาลั๊วะ ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ใน
ภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22 สอดคลองกับการศึกษาของวรยุทธ 
จินดาหลวง, 2559 ไดทําการศึกษาการวิจัยเร่ือง เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอชุมชนเขมแข็งในเขตเทศบาลตําบลแมตืน 
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อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มผีลตอชุมชนเขมแข็งในเขตเทศบาลตําบลแมตืน อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.39 โดยเรียงลําดับดังนี้ ปจจัยที่มีผลตอชุมชนเขมแข็งฯ ดาน
อุดมการณรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 ปจจัยที่มีผลตอชุมชนเขมแข็งฯ ดานศักยภาพของผูนําชาวบาน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.55 ปจจัยที่มผีลตอชุมชนเขมแข็งฯ ดานศักยภาพการบริหารจัดการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 และปจจัยที่มี
ผลตอชุมชนเขมแข็งฯ ดานศักยภาพในการเร่ิมโครงการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 ปจจัยที่มผีลตอชุมชนเขมแข็งฯ ดาน
ศักยภาพในการตอรองทางการเมือง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17 และปจจัยที่มีผลตอชุมชนเขมแข็งฯ ดานศักยภาพใน
การระดมทุน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16 ตามลําดับ ประเทศไทยประสบความสาํเร็จเฉพาะในเชิงปริมาณจากการมุงเนน
การเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก กลาวคือ จากการที่สังคมไทยปรับทิศทางการพัฒนาประเทศไปสูการทําใหทันสมัย
ภายใตแนวทางทุนนิยมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจแบบเสรีอยางแนบแนน (พลเดช ปนประทีป, 2542, หนา 1) การ
เนนภาคอุตสาหกรรมเปนหลักกอใหเกิดภาวะหนี้สินตางประเทศตลอดจนตองพึ่งพาตลาดตางประเทศเปนหลัก 
(สุภางค จันทวานิช และวรรณี ไทยนันท, 2539, หนา 136) กลายเปนสังคมแหงการบริโภค มุงความเจริญเติบโต
ทางดานวัตถุเปนหลัก (อุกฤษฎ ปทมานันท, 2546, หนา 3-4) สงผลใหเกิดการพัฒนาแบบกระจุกตัวเฉพาะบาง
พื้นที่บางชุมชน โดยไมกระจายความเจริญไปยังพื้นที่หรือชุมชนอ่ืนดวยอยางสมดุลเกิดชองวางระหวางคนรวยกับคน
จนภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550, หนา 44) นอกจากนี้วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศที่เร่ิม
ข้ึนในปลายป 2539 ซ่ึงเปนปแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ไดกอใหเกิดปญหาดาน
เศรษฐกิจและสังคมตาง ๆ สงผลกระทบตอประชาชนทุกชนชั้นและทุกภาคสวนของสังคม ประเด็นเร่ือง ชุมชน
เขมแข็ง จึงไดรับการหยิบยกข้ึนมากลาวถึงเปนอันมาก ในฐานะที่เปน ทางเลือก ที่สําคัญของการพัฒนา เนื่องจาก
ปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาวมีความซับซอนเกินกวาที่หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งจะแกไขไดเพียงลําพัง ดังนั้นหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนจึงตองใหความสําคัญตอกระบวนการพัฒนาที่เนนคนเปนศูนยกลางตามหลักปรัชญาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยการเพิ่มศักยภาพของคนและชุมชนใหเขมแข็ง มีความพรอมในการเขาไปมีสวนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน ความเขมแข็ง
ของชุมชนจึงเปนฐานสําคัญในการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการสรางกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในอนาคต ซ่ึงเปนแนวทางการพัฒนาที่สําคัญประการหนึ่งตอเนื่องมาถึงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 9 ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เพื่อเปนฐานรองรับการแกไขปญหาและการพัฒนาทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมพรอมกันทุกดาน หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมไปถึง
ภาคีการพัฒนาตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงตองผนึกกําลังดําเนินการเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน
ในการแกไขปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง ดวยการกระตุนและสรางกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม รวมทั้งการ
สรางสภาพแวดลอมใหชุมชนรวมกันคิด รวมกันทําและมีการเรียนรูเพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกันอันจะนําไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งมีกิจกรรมหลักที่ดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ไดแก 1) การสงเสริม
กระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อเผชิญปญหาวิกฤต โดยพัฒนาศักยภาพใหคนในชุมชนรวมกลุม
กัน รวมคิดรวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมรักษาผลประโยชนของชุมชนดวยตนเอง รวมทั้งใหความสําคัญกับการ
ปรับวิธีคิดและวิธีการทํางานของบุคลากรภาครัฐจากการเปนผูสั่งการเปนผูสนับสนุนในการจัดการและแกไขปญหา
ของชุมชนเอง 2) การสงเสริมกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมของชุมชนในลักษณะ "รวมคิด รวมทํา และรวม
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เรียนรู" เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ประกอบดวยกระบวนการสงเสริมและสนับสนุนชุมชนไดมีการ
เรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาสวัสดิการสังคมและสวัสดิภาพ
ของชุมชน การฟนฟูอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน การคนหาศักยภาพและการพัฒนาภูมิปญญา
ทองถ่ิน ตลอดจนการจัดทําแผนความตองการของชุมชน รวมทั้งการสรางประชาคมภายในชุมชนและการสราง
เครือขายของชุมชน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2544) ผลการพัฒนาที่ผาน
มานอกจากทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายไดและทําใหปญหาความยากจนทวีความรุนแรงข้ึน ยังเกิด
ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรุนแรงข้ึน ซึ่งทาใหเกิดความขัดแยงในสังคมมากขึ้น 
สังคมไทยตกอยูในกระแสวัตถุนิยมบริโภคนิยม ทําใหเกิดวิกฤต ดานศีลธรรม จริยธรรม และเปนปญหาดานสังคม
มากยิ่งข้ึน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2544, หนา 10) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตนโดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจที่มคีวามสลับซับซอนเปลี่ยนแปลง นําไปสูกติกาการคาและ
การลงทุน มีการรวมกลุมทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยที่มีรากฐานเปราะบางทาง
เทคโนโลยีและภาคอุตสาหกรรมการพัฒนาที่ยึดตัวเงินเปนหลักแตไมใหความสําคัญดานมิติทางสังคมเปนขอจํากัด
ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย และการพัฒนาอยางยั่งยืน สังคมไทย จึงเปนสังคมที่ปราศจากภูมิคุมกันที่
สามารถสรางความอยูดีมีสุขใหกับคนสวนใหญของประเทศได (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2543, หนา 21) จุดออนของการพัฒนาประเทศที่ผานมาพบวาระบบบริหารจัดการทางเศรษฐกิจ ที่
รับเอาระบบเศรษฐกิจเศรษฐกิจทุนนิยมที่ปราศจากเงื่อนไข มาเปนหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตลอด
ทัว่ทั้งระบบโดยมิไดพิจารณาความเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงของสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนที่ชนบท 
ซึ่งมีวิถีชีวิตที่เศรษฐกิจผสมผสานกับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การครอบเศรษฐกิจทุนนิยมลงไปใน
สังคมชนบทไทย จึงไมสามารถที่ จะแกปญหาเศรษฐกิจได แตกลับทําใหเสียสมดุลระหวางรายไดกับรายจายใน
ครัวเรือนมีความรุนแรงยิ่งข้ึน(พระธรรมปฎก และคนอ่ืนๆ, 2552, หนา 122-123) ประกอบกับรูปแบบการ
ประกอบอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปจากการทําการเกษตรแบบเพื่ออยูเพื่อกิน มาเปนการเกษตรแผนใหมที่มุงเพื่อ
การคาขายเปนหลักไมไดตั้งอยูบนฐานรากของความเปนไทยและภูมิปญญาไทย เดินตามแนวทางเกษตรกรรมเพื่อ
การพาณิชยนําเอาเทคโนโลยีตะวันตกที่เนนผลผลิตสูงมาใชโดยละเลยการใชความหลากหลายทางชีวภาพ (วิฑูรย 
เลี่ยนจํารูญ, 2554, หนา 149-150) จากยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไปสูความทันสมัย สงผลกระทบตอการ
พึ่งตนเองของชุมชนในชนบทไทย ทําใหการดาเนินชีวิตของคนในชนบทที่เคยพ่ึงตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีถูกทาลาย 
เปลี่ยนแปลงเปนสังคมวัตถุนิยม บริโภคนิยม คนวัยแรงงานตางอพยพเดินทางไปทํางานภาคอุตสาหกรรม สถาบัน
ครอบครัวและชุมชนออนแอเกิดปญหาสังคมตามมา (กังสดาล อยูเย็น, 2544, หนา 1) ผลการพัฒนาไดทาลายทุน
ของสังคม โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน ปาไม แหลงน้ํา อากาศ แรธาตุ ซึ่งถูกนํามาใชอยาง
ฟุมเฟอย จนสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม ความสัมพนัธกับธรรมชาติเปลี่ยนจากการพึ่งพิงเปนการรุกราน จนแทบไมเหลือ
รองรอยของความสมบูรณในอดีต (เสรี พงศพิศ, 2551, หนา 53) การดํารงชีวิตของคนไทยในอดีตมีความเปนอยู
เครือญาติอยางรมเย็นเปนสุข ดวยการพึ่งพิงธรรมชาติ และเครือขายสังคม วิถีชนบท มีอิสระในการดําเนินชีวิตของ
ตนเอง เปนศักยภาพพื้นฐานของสังคมไทยทุกภูมิภาคที่มีมาแตเดิม ถูกระบบจากกระแสโลกาภิวัตนทําใหสังคมเกิด
ความเสื่อมถอยและเปราะบาง เนื่องจากระบบทุนนิยมมีรกรากติดยึดกับการแสวงหาความม่ังค่ังทางวัตถุ จึงสราง
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ความเดือดรอนใหเกิดข้ึนในทุกดานไมวาจะเปนเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และระบบนิเวศของไทย   
(พระมหาสงา พลสงคราม, 2542, หนา 57) เพราะสังคมที่มคีวามเจริญทางดานวัตถุ ไดนําพาความยากไรทางจิตใจ
มาสูสังคมดวยในขณะเดียวกัน (ยอรจ ซูซาน, 2545, หนา 110) ปญหาวิกฤตที่เกิดปรากฏชัดในสังคมไทย คือ 
ปญหาเศรษฐกิจวิกฤต เม่ือ พ.ศ. 2540 ซึ่งเปนผลพวงจากการพัฒนาที่ไดกลาวมาขางตน ซ่ึงสามารถอภิปรายผล
ตามรายดานตางๆ ดังนี้ 
 

 1. เทศบาลตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมควรมีการใหความสําคัญกับความเปนธรรมในการ
พิจารณาทรัพยากรตางๆ ที่มอียูจํากัด เพื่อจัดสรรใหในหมูบานดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เทศบาลตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมควรมีแบบแผนการใชทรัพยากรตางๆ ในชุมชนให
คุมคา หรือสอดคลองกับขนบธรรมเนียมของทองถ่ิน เพื่อที่ประชานในหมูบานนั้นๆ นําไปใชประโยชนไดตรงกับ
ความตองการของตนเอง 

3. เทศบาลตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมควรมีการถายทอดภูมิปญญาของทองถ่ินไปยังคน
รุนตอๆ ไปเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถ่ินใหเปนไปตามหลักศีลธรรม ความเปนธรรม และระบบธรรมชาติที่ชุมชน
พึ่งพา เพื่อการดํารงชีพตลอดจนความสามารถในการแกปญหาของชุมชน  

4. เทศบาลตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมและคนในชุมชนควรมีแนวคิดที่จะมุงมั่น ตั้งใจ
รวมกันพัฒนาดานการเมือง จนสามารถจัดการกับปญหานั้นไดอยางเขมแข็งและยั่งยืน  

5. เทศบาลตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมหรือประชาชนและผูนําชุมชนควรมีการริเร่ิม
โครงการเพื่อแกไขปญหาและพัฒนา ดานเศรษฐกิจ เชน การสงเสริมรายไดแกครัวเรือนหรือชุมชน กับประชาชน
และผูนําชุมชน มีการริเร่ิมโครงการเพื่อแกไขปญหาและพัฒนา ดานสังคม เชน ปญหาผลกระทบจากผูสูงอายุ 
ปญหาผลกระทบจากโรคเบาหวาน ความดันเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

6. เทศบาลตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมควรใหชุมชน/หมูบานมีคณะกรรมการฝายตางๆ  
ทีจ่ะตองดําเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบในการพัฒนาหรือแกไขปญหานั้น กับคณะกรรมการฝายตางๆ ที่จะตอง
ดําเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบในการพัฒนาหรือแกไขปญหานั้นมีความรูความสามารถ ความเขาใจและเต็มใจที่
จะทํางานนั้น เพื่อใหตัวแทนหรือประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาที่
ตอเนื่องและย่ังยืน 

7. เทศบาลตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม และประชาชนและผูนําชุมชน ควรมีการระดมทุน
ในชุมชนดวยรูปแบบตางๆ เชน การลงหุน การเก็บเงินจากสมาชิก การทอดผาปา เปนตน การระดมทุนจาก
ภายนอก เชนรูปแบบการกูยืม การประสานโครงการพัฒนาแบบใหเปลาจากภาครัฐ การประสานงบประมาณจาก
องคกรพัฒนาเอกชนและแหลงทุนจากภาคธุรกิจ เพื่อใหประชาชนเกิดความเปนเจาของที่แทจริง อันจะสงผลตอการ
พัฒนาที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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8. เทศบาลตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมควรสงเสริม สนับสนุนใหชุมชนมีการรวมตัวกันเปน
เครือขายของประชาชนที่จะสามารถมีอํานาจตอรองทางการเมือง ปญหาดานการประกอบอาชีพ หรือการฝกอาชีพ 
กับชุมชนของทานมีการรวมตัวกันเปนเครือขายของประชาชนที่จะสามารถมีอํานาจตอรองทางการเมือง          
ดานสาธารณูปโภค เชน ทางเทา ทางระบายน้ํา ไฟฟา ประปา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

9. เทศบาลตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหกํานันหรือ
ผูใหญบานสามารถประยุกตหรือประสานงานกับทางราชการและเอกชน รวมทั้งประสานงานภายในหมูบานเปน
อยางดี ใหมากยิง่ข้ึนเพื่อใหเกิดการประสานงานการพัฒนาในหมูบาน อันจะสงผลใหเกิดความรักสามัคคีในหมูคณะ 
ตลอดจนการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการพัฒนา 

1. ควรมีการศึกษาวฒันธรรมกับความเขมแข็งของชุมชน: กรณีศึกษาชนเผาลั๊วะในเขตพื้นที่เทศบาลตําบล
บอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ในเชิงคุณภาพ เพื่อจะไดขอมูลในเชิงลึก และสามารถนําขอมูลที่ไดมาวาง
แผนการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ควรมีการศึกษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีของชนเผาลั๊วะในเชิงลึก เพื่อจะไดฟนฟู
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีเหลานั้น 

3. ควรมีการศึกษาวัฒนธรรมกับความเขมแข็งของชุมชนของชนเผาอ่ืนๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบอ
หลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 
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การศึกษาคร้ังนี้มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของครัวเรือนในการควบคุมลกูน้ํายุงลาย และศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของครัวเรือนในการควบคุมลูกน้ํายุงลาย ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบล
หนองบัว อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี เปนการศึกษาเชิงปริมาณ เปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cosssectional 
Design) ณ เวลาที่ศึกษา ประชากรที่ศึกษาเปนครัวเรือนในชุมชนเขตรับผิดชอบศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล
ตําบลหนองบัว ทั้ง 17 ชุมชน จาํนวนทั้งสิ้น 4,579 ครัวเรือน ซึง่มีคุณสมบัติเปนตัวแทนของครัวเรือนที่มีอายุ 15 ป
ข้ึนไป และสามารถใหขอมูลได โดยใชสูตรของ Yamane (1967) เลือกกลุมตัวอยางทั้งหมด ไดจํานวน 368 
ครัวเรือน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และวิเคราะหคาความเชื่อม่ันโดยโปรแกรม SPSS for Window ไดคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.931 และนําไปใชกับกลุมประชากรที่ศึกษา ดําเนินการเก็บขอมูลโดยนักวิจัย ในระหวาง 
เดือนเมษายน 2561 – เดือนมิถุนายน 2561 นําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ ไดแก สถิติเชิงปริมาณ ในการหาคา
จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหหาความสัมพันธคุณลักษณะทั่วไปสวนบุคคล ความรู 
แรงจูงใจ จติสํานึก กับการมีสวนรวมของครัวเรือนในการควบคุมลกูน้ํายุงลาย  

ผลการศึกษาพบวา ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางสวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4 - 7 คน คิดเปน
รอยละ 69.7 และสมาชิกสวนใหญอยูในวัยเรียนอายุ 6-15 ป คิดเปนรอยละ 55.2 มีอาชีพรับจางมากที่สุด รอยละ 
53.5 ครัวเรือนมีบทบาทในชุมชน รอยละ 24.7 เปนอาสาสมัครสาธารณสุขและแพทยประจําชุมชน รอยละ 16.6 มี
ความรูเก่ียวกับการควบคุมลูกน้ําอยูในระดับปานกลางรอยละ 80.2 มีจิตสํานึกตอครัวเรือนและตอชุมชนอยูใน
ระดับสูงรอยละ 61.1และ51.9 มีแรงจูงใจดานความรับผิดชอบและดานการยกยองอยูในระดับสูง รอยละ 55.2 และ 
76.4 มีสวนรวมของครัวเรือนในการตัดสินใจ ดานการวางแผนและมีสวนรวมในชุมชนอยูในระดับต่ํารอยละ 41.8 
และ 42.1 และ 43.8 ซึ่งผลการวิเคราะหความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 1.จํานวนสมาชิกในครัวเรือนไมมีผลตอการควบคุมลูกน้ํายุงลาย 2.ระดับรายไดของครัวเรือนตอปมี
ความสัมพนัธแปรผันตรงตอการมีสวนรวม 3.ความรูการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกมีความสัมพันธแปรผันตรง
กับการควบคุมลกูน้ํายุงลาย 4.ระดับจิตสํานึกและแรงจูงใจมีความสัมพนัธแปรผันตรงตอการควบคุมลกูน้ํายุงลาย 
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Abstract
The purpose of this study was to study household participation in mosquito control 

larvae. And studying factors affecting household participation in mosquito control larvae Of the 
Public Health Service Center in Nong Bua Subdistrict Municipality, Muang District, Udon 
Thani Province, was a quantitative study which was a cross-sectional study (Cosssectional Design) at 
the time of studying the population studied as a household in the community in the area of 
service center. These Bua Health District , the first 7 communities a total of 4 , 579 households, 
which are representative of the household aged 15 and over and can be found by using the 
formulaYamane (1967)selection box.The samples werecollected by368households. Data were collected 
by questionnaires and analyzed by the SPSS for Window program . The reliability was 0.931
and applied to the study population. The data were collected by researchers during the month 
of April 2561 - the month of June 2561 brought more statistical analysis and quantitative
statistics. In finding the percentage, average, standard deviation To analyze the relationship 
between general personal characteristics, knowledge, motivation, consciousness and household 
participation in mosquito control larvae  

The study found that general information of The samples are mainly household 
members 4-7 percent of people 69 . 7 and most members. In aged 6-15 years, a percentage of 
55.2 is employed most 5 percent, 3 . 5 households had a role in the community by 2 percent to 
4 . 7 is a volunteer public health and medical communities percent 1 6 6. have knowledge about 
controlling larvae are moderate percentage 8 0. 2 are conscious households and communities in 
a high percentage, 61.1 and 51.9 , with incentives, accountability , and the praise is
high grade. 55.2 % and 76.4 % were involved in household decisions. Planning and participating 
in the community is low of 41.8 t of 42.1 and 43.8 , which analyzes the relationship is 
statistically significant at the .05 Details are as follows: 1. The number of members in the 
household, no. the effect of controlling mosquito larvae 2. the level of household income per 
year is related to the proportional participation 3. knowledge of prevention and control of 
dengue is related converged touch. Matched control mosquito larvae 4. awareness and force 
the manufacturer to be correlated directly proportional to control mosquito larvae.

Key Words : The composition of the household, economic status, household status in 
the household, awareness, motivation, participation of households, control,
eradication, control and elimination of mosquito larvae,  
prevalence of mosquito larvae. 
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โรคไขเลือดออกนับวาเปนโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีที่พบใหม เมื่อป 2559 และมีความรุนแรง มีภาวะชอค

เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว (แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคไขเลือดออกเดงกี.2558) โรคไขเลือดออกในอดีตไดเกิดการ
ระบาดเร่ิมแรกในประเทศไทยตั้งแตป 2501 มีรายงานผูปวย 2,158 ราย คิดเปนอัตราปวยเทากับ 8.08                   
ตอประชากรแสนคน มีอัตราปวยรอยละ 13.90 และเกิดตอเนื่องมาโดยตลอด มีรายงานการระบาดคร้ังใหญในป 2530 
คือมีรายงานผูปวย 174.285 ราย มีอัตราปวยตายรอยละ 0.05 และตนป 2559 พบผูปวยโรคไขเลือดออกทั่ว
ประเทศ 583 คน ไมมีผูเสียชีวิต สวนใหญผูปวยจะเปนในกลุมอายุ 15-24 ป รอยละ 31.39 จากการวิเคราะหและ
พยากรณโรคไขเลือดออกของกรมควบคุมโรคคาดวา ป 2559 จะมีผูปวยโรคไขเลือดออกประมาณ 166,000 คน   
สูงกวาป 2558 ที่ตลอดปพบผูปวยโรคไขเลือดออก 142,925 คน เสียชีวิต 141 ราย โดยจะพบผูปวยเฉลี่ย 5,000-
7,500 คนตอเดือน และจะพบสูงข้ึนในฤดูฝนชวงเดือน มิถุนายน-สิงหาคม อาจมากกวา 25,000 รายตอเดือน           
จากการเฝาระวังสถานการณโรคของประเทศไทยในป 2561 พบผูปวยโรคไขเลือดออก 37,793 ราย เสียชีวิต            
45 ราย ผูปวยสวนใหญเปนนักเรียน(รอยละ 49.1) และจากขอมูลพบวาผูปวยสะสมตั้งแตตนป 2561 ถึงปจจุบันมี
จํานวนสูงข้ึนถึงรอยละ 45.6 เม่ือเทียบกับป 2560 สําหรับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในป 2561 มีรายงานพบผูปวย 201 
ราย ไมมีผูเสียชีวิต ซึ่งผูปวยทั้งหมดหายเปนปกติแลว จํานวนผูปวยในป 2561 นอยกวาชวงสัปดาหเดียวกันของป 
2560 และมีแนวโนมลดลง โดยพบผูปวยประปราย ไมมีการระบาดเปนกลุมกอน สวนโรคไขปวดขอยุงลาย ในป 
2561 พบผูปวย 79 ราย ไมมีผูเสียชีวิต กลุมอายุที่พบมากที่สุดคือ 25-34 ป (รอยละ 26.6) ผูปวยทั้งหมดอยูใน
ภาคใต จงัหวัดที่มีอัตราปวยสูงสุดคือสตูล นราธิวาส และภูเก็ต 
 จากการทบทวนการดําเนินงานพบวา ปจจัยที่ทําใหมีการระบาดของโรคไขเลือดออกมีการขยายพื้นที่การ
ระบาดของโรคไขเลือดออกกระจายออกไปอยางกวางขวางไดแก การเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งคือมีชุมชนเมืองเพิ่มข้ึน มีการเคลื่อนไหวของประชากรและมียุงลายมากขึ้นตามการเพิ่มของภาชนะขังน้ํา           
ที่มนษุยทาํข้ึน การคมนาคมที่สะดวกข้ึนทั้งทางบกและทางอากาศ ทาํใหมกีารเดินทางมากข้ึนทั้งทางภายในประเทศ
และตางประเทศ ปจจัยเหลานี้ทําใหการแพรกระจายของเชื้อไวรัสเดงกีเปนไปไดอยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงใน
ชนิดของเชื้อไวรัสเดงกีซึ่งมีอยูในแตละพื้นที่ก็มีความสําคัญตอการเกิดโรค การที่พื้นที่มีเชื้อไวรัสเดงกีชุกชุม และมี
มากกวาหนึ่งชนิดในเวลาเดียวกัน (Hyperendemicity with Multiple Serotypes) หรือ มีการระบาดทีละชนิด
ตามกันในเวลาที่เหมาะสม (Sequential Infection) ก็เปนปจจัยเสี่ยงที่จะทําใหเกิดโรคไขเลือดออกที่สําคัญอีกดวย 
(สุจิตรา นมิมานนิตยและคณะ, 2558)  
 อยางไรก็ตามปจจัยการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรและปจจัยการมีเชื้อไวรัสเดงกีชุมชนในพื้นที่ก็ยังคง
เปนปญหาของชุมชนในเขตเมือง ซึง่การกําจัดและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงพาหะนําโรค และมีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอการลดภาวะเสี่ยงตอการเกิดการระบาดของโรคไขเลือดออกได การใชมาตรการดานการมีสวนรวมของประชาชน
ในการควบคุมยงุพาหะนําโรคไขเลือดออก และการทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายของประชาชนที่พักอาศัยอยูแตละ
ชุมชน ยงัตองใหความสําคัญและเรงดําเนินการอยูอยางตอเนื่อง 
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 จากปญหาการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกที่มีมาอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดใน
การปฏิบัติงานจากการตั้งรับไปสูนโยบายเชิงรุก โดยใชยุทธศาสตรการมีสวนรวม รัฐบาลมีความหวงใยในปญหา            
โรคไขเลือดออก ที่มียุงลายเปนพาหะนําโรค เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากการเจ็บปวยและเสียชีวิตจากโรค
ไขเลือดออกนั้น กระทรวงสาธารณสุข ไดกําชับใหอธิบดีทุกกรม ผูตรวจราชการเขตสุขภาพ 12 เขต ติดตาม           
การดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทั่วประเทศ เรงรัดงานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก
อยางตอเนื่อง พรอมขอความรวมมือประชาชน หนวยงานราชการ ทองถ่ิน ชุมชนทั่วประเทศกอนการออกกําลัง ทุก
วันพุธ ตามนโยบายทานนายกรัฐมนตรี ใหเพิ่มกิจกรรม “กําจัดลูกน้ํายุงลาย กอนออกกําลังกายทุกวันพุธ” ดวยการ
สํารวจแหลงลูกน้ํายุงลาย และยังกอใหเกิดประโยชน 2 ตอ คือ สุขภาพดีจากการออกกําลังกาย และการควบคุม
ปองกันโรคไขเลือดออก โดยใหชุมชนไดเกิดความตระหนักถึงสภาพปญหาของโรคไขเลือดออก เกิดความรับผิดชอบ
ตอปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของตน พรอมทั้งคนหาวิธกีารแกไขปญหา ซึง่ปญหาโรคไขเลือดออกเปนเร่ืองที่เก่ียวของ
กับพฤติกรรมและส่ิงแวดลอม ดังนั้นการดําเนินงานและควบคุมโรคไขเลือดออก จึงตองปรับเปลี่ยนใหมีความ
สอดคลองกับสถานการณโรคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเนนใหประชาชนเห็นความสําคัญและถือเปนภารกิจที่ตอง
ชวยกัน โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกใหลดลงหรือหมดไปจากชุมชน 
(สํานักงานควบคุมโรคไขเลือดออก , 2561) 
 จากรายงานสถานการณโรคไขเลือดออกในป พ.ศ. 2561 (ขอมูลจากระบบรายงานการเฝาระวังโรค 506 
สํานักระบาดวิทยา ณ วันที่ 18 กันยายน 2561) มีรายงานผูปวยโรคไขเลือดออก (Dengue fever : DF, Dengue 
haemorrhagic fever : DHF, Dengue shock syndrome : DSS) สะสมรวม 57,129 ร า ย เพิ่มข้ึนจากสัปดาหที่
ผานมา 2,321 ราย อัตราปวย 86.48 ตอประชากรแสนคน มีการรายงานจํานวนผูปวยไขเลือดออกมากกวาป          
พ.ศ. 2560 ณ ชวงเวลาเดียวกัน รอยละ 56.5 (1.5 เทา) ผูปวยเสียชีวิต 71 ราย อัตราปวยตายรอยละ 0.12          
การกระจายการเกิดโรคไขเลือดออกตามกลุมอายุ สวนใหญพบในกลุมอายุ 10-14 ป มีอัตราปวยสูงสุด คือ 293.01 
ตอประชากรแสนคน รองลงมา ไดแก กลุมอายุ 5-9 ป(227.19), อายุ 15-24 ป (159.49) อายุ 0-4 ป (99.42) และ 
อายุ 25-34 ป (80.44) ตามลําดับ สัดสวนอาชีพที่พบผูปวยสูงสุดคือ นักเรียน รอยละ 48.48 รองลงมาคือ อาชีพ
รับจาง (รอยละ 18.69) ผูปวยเพศชาย 29,573 ราย เพศหญิง 27,556 ราย คิดเปนอัตราสวนเพศชายตอเพศหญิง
เทากับ 1 : 0.93 การกระจายการเกิดโรคไขเลือดออกรายภาค พบวาภาคกลาง มีอัตราปวยสูงที่สุด เทากับ 106.01 
ตอประชากรแสนคน จํานวนผูปวย 23,643 ราย รองลงมา ไดแก ภาคเหนืออัตราปวย 95.35 ตอประชากร แสนคน 
จํานวนผูปวย 11,841 ราย ภาคใต อัตราปวย 87.54 ตอประชากรแสนคน จํานวนผูปวย 8,203 ราย และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราปวย 61.19 ตอประชากรแสนคน จํานวนผูปวย 13,442 ราย ตามลําดับ ผูวิจยัจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของครัวเรือนในการควบคุมลูกน้ํายุงลายในเขตศูนยริการสาธารณสุขเทศบาลตําบล
หนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อจะไดนําผลการศึกษามาใชเปนรูปแบบในการพัฒนา บทบาท
ของครัวเรือนในการควบคุมลูกน้ํายุงลายอยางมีประสิทธิภาพ และมีการดําเนินงานตามรูปแบบที่ไดจากการศึกษา
โดยประชาชนอยางตอเนื่อง และยั่งยืนตอไป 
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1. ศึกษานโยบายของรัฐในเร่ืองการปองกันโรคไขเลือดออก 
2. ศึกษาการมีสวนรวมของครัวเรือนในการควบคุมลกูน้ํายุงลาย 
3. ศึกษาแนวทางของรัฐและการสวนรวมของครัวเรือนในการควบคุมลกูน้ํายุงลาย 

 
 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีทีเ่ก่ียวของ สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงันี้ 
1. ตวัแปรอิสระ ประกอบดวยปจจัย 6 ดาน คือ  

1.1 องคประกอบของครัวเรือน ถาครัวเรือนที่มีสมาชิกเปนกลุมเสี่ยง ไดแก เด็ก 0-5 ป วัยเรียน 6-15 ป 
ผูสูงอายุ และผูปวยเร้ือรัง ครัวเรือนจะสงผลตอการใหความรวมมือในการควบคุมลกูน้ํายุงลาย ซึ่งบุคคลเหลานั้นจะ
ใชชีวิตในบานเปนสวนใหญ 
 1.2 ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ถาครัวเรือนนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจดี จะมีความสนใจใหความ
รวมมือ และมีศักยภาพที่จะปฏิบัตไิดมากยิง่ข้ึน เนื่องจากไมตองดิ้นรนตอสูในการทํามาหากิน 
 1.3 สถานภาพในชุมชนของครัวเรือน ถาคนในครัวเรือนนั้นไดรับบทบาททางสังคม ไดแก ประธานหรือ
ผูนาํชุมชน คณะอสม. ตลอดจนประชาชนแตละครัวเรือนจะสงผลตอการใหความรวมมือในการควบคุมลกูน้ํายุงลาย 
 1.4 บุคคลในครัวเรือนที่มคีวามรูเก่ียวกับการปองกันการเกิดโรคไขเลือดออก จะสงผลตอการมีสวนรวมใน
การควบคุมลกูน้ํายุงลาย 
 1.5 จิตสํานึก บุคคลในครัวเรือนที่มีจิตสํานึกตอครัวเรือน และชุมชน จะสงผลตอการใหความรวมมือใน
การควบคุมลกูน้ํายุงลาย 
 1.6 บคุคลในครัวเรือนที่มแีรงจูงใจในดานความรับผิดชอบและดานการยกยอง จะสงผลตอการมีสวนรวม
ในการควบคุมลกูน้ํายุงลาย 
2. ตวัแปรตาม คือ การมีสวนรวมของครัวเรือนในการควบคุมลกูน้ํายุงลาย ซึง่จะวัดใน 3 ดาน คือ 
 2.1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ บุคคลในครัวเรือนที่มีสวนรวมในการตัดสินใจ เพื่อแกไขปญหา          
โรคไขเลือดออก จะสงผลตอการมีสวนรวมในการควบคุมลกูน้ํายุงลาย 
 2.2 การมีสวนรวมในการวางแผน บุคคลในครัวเรือนที่มีสวนรวมในการวางแผน เพื่อแกไขปญหา          
โรคไขเลือดออก จะสงผลตอการมีสวนรวมในการควบคุมลกูน้ํายุงลาย 
 2.3 การมีสวนรวมในชุมชน บุคคลในครัวเรือนที่มีสวนรวมในชุมชน เพื่อแกไขปญหาโรคไขเลือดออก          
จะสงผลตอการมีสวนรวมในการควบคุมลกูน้ํายุงลาย 
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การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาการมีสวนรวมของครัวเรือนในการควบคุมลูกน้ํายุงลาย และ
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของครัวเรือนในการควบคุมลูกน้ํายุงลาย ของเขตรับผิดชอบศูนยบริการ
สาธารณสุขเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรที่ศึกษาเปน
ครัวเรือนในชุมชนเขตรับผิดชอบศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ใช
แบบสัมภาษณในการเก็บขอมูล แลวนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS for Window เพื่อคํานวณขอมูลทาง
สถิติเชิงพรรณนาหาคาจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความสัมพันธคุณลักษณะทั่วไป
สวนบุคคล ความรู แรงจูงใจ จิตสํานึก กับการมีสวนรวมของครัวเรือนตอการควบคุมลกูน้ํายุงลาย ใชสถิติไค-สแควส 
(Chi-square) สรุปผลการศึกษาไดดังนี้  

  
 

1.  

 กลุมตัวอยางเปนครัวเรือนในเขตรับผิดชอบของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานีจํานวน 368 ครัวเรือน การศึกษา พบวา  

- จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน จาํนวน 4 - 7 คน คิดเปนรอยละ 69.7 
- อยูในวัยเรียนอายุ 6-15 ป จาํนวน 203 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 55.2 
- ประกอบอาชีพรับจาง รอยละ 53.5 
- มบีทบาทในชุมชน รอยละ 24.7 
- เปนอาสาสมัครสาธารณสุข และแพทยประจําชุมชน รอยละ 16.6 
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2.    

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยคะแนนความรูเก่ียวกับการควบคุมลูกน้ํา พบวา คาเฉลี่ยคะแนนอยูในระดับปานกลาง 
รอยละ 80.2 แตพอแยกเปนรายขอ พบวาตอบถูกมากที่สุด คือเร่ืองการใสทรายอะเบท สามารถควบคุมลูกน้ํา
ยงุลายรอยละ 99.5 เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา 

- มี 3 ขอ ที่ตอบผิดมากที่สุด คือยุงลายชอบวางไขในทอระบายน้ํา รอยละ 18.8 
- รองลงมา คือพาหะของโรคไขเลือดออกคือลูกน้ํายุงลายและยุงลายสามารถวางไข 

ในพืชที่มกีาบ เชน ตนกลวย ตนพลับพลึงได รอยละ 11.1  
3.  

ผลการวิเคราะหจิตสํานึกตอครัวเรือนอยูในระดับสูง รอยละ 61.1 และตอชุมชนอยูในระดับสูงเชนกันรอยละ 
51.9 แตพอแยกเปนรายขอกลับพบวา ขอที่ครัวเรือนไมเห็นดวย มากที่สุด คือหากมีการรณรงคควบคุมลกูน้ํายุงลาย
ในชุมชนทานจะเขารวมเพียงรอยละ 3.0 
4.  

ผลการวิเคราะหระดับแรงจูงใจดานความรับผิดชอบ พบวาอยูในระดับสูงรอยละ 55.2 ดานแรงจูงใจดาน
การยกยองอยูในระดับสูง รอยละ 76.4 และดานการไดรับการยกยองในการคนพบวิธีการใหมรอยละ 22.6 

5.  ผลการวิเคราะห 
ระดับการมีสวนรวมของครัวเรือนในการตัดสินใจอยูในระดับต่ํารอยละ 41.8 ดานการวางแผนอยูในระดับต่ํารอยละ 
42.1 ดานการมีสวนรวมในชุมชนอยูในระดับต่ํารอยละ 43.8 ประกอบกับคะแนนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการ
แยกเปนรายขอพบวา ขอที่ไมเคยปฏิบัติมากที่สุด คือสมาชิกในครัวเรือนรับการแตงตั้งมอบหมายใหปฏิบัติงาน
ควบคุมลกูน้ํายุงลายในชุมชนรอยละ 48.6  

6.    

 ผลการวิเคราะหความสัมพนัธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ของการสวน
รวมของครัวเรือนในการควบคุมลูกน้ํายุงลาย ของเขตรับผิดชอบศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลหนองบัว 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีมรีายละเอียดดังตอไปนี้  

1. จํานวนสมาชิกนอยหรือไมในครัวเรือนที่ไมมผีลตอการควบคุมลกูน้ํายุงลาย 
2. ระดับรายไดของครัวเรือนตอปมคีวามสัมพนัธแปรผันตรงตอการมีสวนรวม  
3. ความรูการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกแปรผันตรงกับการควบคุมลกูน้ํายุงลาย 
4. ระดับจิตสํานึก และแรงจูงใจแปรผันตรงตอการควบคุมลกูน้ํายุงลาย 
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5  

1.  

ผลการศึกษาพบวาประชาชนมี  คือมีสมาชิกวัยเรียน 6-15 ป คิดเปนรอยละ 55.2 
ประกอบอาชีพรับจางเปนสวนใหญ รอยละ 53.5 เปนครัวเรือนที่มีบทบาทในชุมชนรอยละ 24.7 และสวนใหญมี
บทบาทเปนอาสาสมัครสาธารณสุขแพทยประจําชุมชนรอยละ 16.6และสวนที่เหลือเปนผูนําชุมชนเปนเชนนี้
เนื่องมาจากกลุมตัวอยางที่ศึกษามีความแตกตางกันของประชากร ( อายุ อาชีพ) สอดคลองกับแนวคิดของ โคเฮน 
และอัฟฮอฟฟ (Cohen &Uphoff, 1980 อางถึงใน ณรงค วารีชล, 2551, หนา 9) ที่กลาววา ความรูจะมีลักษณะ
แตกตางกันไปตามพื้นฐานและความสามารถของแตละบุคคลและสอดคลองกับแนวคิของ ไพรัตน เตชะรินทร 
(2527, หนา 6) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของชมุชนวา หมายถึง การสงเสริมสนับสนุนและสรางโอกาสให
ประชาชนในชุมชนทั้งในรูปสวนบุคคล กลุมคน ชมรม สมาคม มูลนิธิและองคกรอาสาสมัครหลากหลายรูปแบบเขามา 
มีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกัน ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายการพัฒนาที่กําหนดไว 
2.   

ผลการศึกษาพบวาประชาชนมีระดับความรูระดับความรูเก่ียวกับการควบคุมลกูน้ํายุงลาย แตกตางกัน คือ 
ประชาชนมีความรูอยูในระดับปานกลาง รอยละ80.23 ระดับสูง รอยละ 16.9 และระดับต่ํา รอยละ 3.0 ที่เปน
เชนนี้ สอดคลองกับการศึกษาของ ศรีสวัสดิ์ พรมแสง และสังคม ศุภรัตนกุล (2545) ที่พบวาประชาชนมีระดับองค
ความรูอยูในระดับสูงเก่ียวกับไขเลือดออก แตการควบคุมลูกน้ํายุงลายอยูในระดับต่ํา รวมทั้งยังตองอาศัยเจาหนาที่
ภาครัฐคอยใหความชวยเหลือและอาจเนื่องมาจาก กลุมตัวอยางที่ศึกษาคร้ังนี้มีความแตกตางกันตามลักษณะสวน
บคุคล (เพศ อายุ สถานภาพสมรสอาชีพ ระดับการศึกษา รายได ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน และสถานภาพการ
ทํางาน) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ โคเฮน และอัฟฮอฟฟ (Cohen &Uphoff, 1980 อางถึงใน ณรงค วารีชล, 
2551, หนา 9) ที่กลาววา ความรูจะมีลักษณะแตกตางกันไปตามพื้นฐานและความสามารถของแตละบุคคล 

3.  

พบวาอยูระดับสูงรอยละ 61.1เปรียบเทียบกับเกณฑประเมินพบวา คะแนนเฉลี่ยของจิตสํานึกควบคุมลูกน้ํา
ยุงลายตอชุมชนอยูในระดับสูงรอยละ 51.9 เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก กลุมตัวอยางที่ศึกษาคร้ังนี้พบวาสวนใหญมี
บทบาทเปนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และนําชุมชน ซึ่งเดิมมีระดับความรูดานการควบคุมลูกน้ํายุงลายสูง 
สอดคลองกับแนวคิด ระดับที่ 3 จาก 5 ระดับ ในการเห็นคุณคา (valuing) หรือเห็นความสําคัญของสิ่งนั้น           
มกัแสดงออกดวยการพยายามแสวงหาในสิ่งนั้น ชักชวนและรณรงคเพื่อใหผูอ่ืนยึดคลอยตามของ สงบ ลักษณะ (2529, 
หนา 45) ที่กลาวถึงโครงสรางของความรูสึกภายในจิตสํานึกตามแนวคิดของKrathwohn,Bloom และMasia (1971) 
4.  

 ผลการวิเคราะหระดับแรงจูงใจดานความรับผิดชอบของครัวเรือนในการควบคุมลูกน้ํายุงอยูในระดับสูง 
รอยละ 55.2 ดานการยกยองระดับสูง รอยละ 76.4 กลุมประชากรตัวอยางสวนใหญมีบทบาทเปนอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) บทบาทเปนผุนําดวนสาธารณสุข และเปนผูนําชุมชน มีการยอมรับที่ดีในสังคมหลายดาน ที่เปน
ความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคมตามธรรมชาติอยางหนึ่งของมนุษย เชน ความตองการใหและไดรับซึ่งความรัก 
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ความตองการเปนสวนหนึ่งของหมูคณะความตองการไดรับการยอมรับ การตองการไดรับความชื่นชมจากผูอ่ืน เปน
ตน ผลการวิเคราะหจึงพบระดับแรงจูงใจที่สูงทุกดาน สอดคลองกับแนวคิดของความตองการการยกองและความ
ตองการความสําเร็จในชีวติของ มาสโลว (Abraham Maslow) และสามารถเชิญชวนและดลบันดาลใจผูอ่ืนใหคลอย
ตามยอมรับไดสอดคลองกับแนวคิดของ ทฤษฎีการจูงใจของ แม็คเคลลแลนด, 2555 

แตถาแยกคําถามเปนรายขอ พบวาคําถามวา ครัวเรือนของทานไดรับการยกยองในการคนพบวิธีการใหม
ตอการควบคุมลกูน้ํายุงลายมากรอยละ 22.6 แสดงวาการปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการใหมเปนระบบการสั่งการ หรือการ
บอกเลาใหทาํตาม ซึ่งไมไดมีสวนรวมดวย ทั้งนี้ผูบังคับบัญชาควร สรางสถานการณที่เอ้ือใหอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) และเปนผูนําชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริมครัวเรือนควบคุมลูกน้ํายุงลายดวย สอดคลองกับ ทฤษฎีการจูง
ใจของแมคเกรเกอร (McGregor’s Theory X and Theory Y) 
5.  

ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของครัวเรือนดานการตัดสินใจอยูในระดับต่ํารอยละ 41.8 ดานการวางแผน
อยูในระดับต่ํารอยละ 42.1 และดานการควบคุมลูกน้ํายุงลายอยูในระดับต่ํา รอยละ 43.8 ถาพิจารณาแลวเห็นวา
การมีสวนรวมอยุในระดับที่ไมต่ํามากนัก เนื่องมาจากกลุมตัวอยางสวนมากเปนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)        

 ทีเ่ปนกลุมคนท่ีสมัครเขามาทํางานดานสาธารณสุขใหกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (รพสต.) 
ที่รัฐบาล สงเสริมสนับสนุน และสรางโอกาสใหเขามามีสวนรวม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและนโยบายที่กําหนดไว 
สอดคลองกับ พีรพล ไชยพงศ (2539, หนา 8) ทั้งนี้ไมมีเวลาเพียงพอสําหรับการมีสวนรวมรควบคุมลูกน้ํายุงลาย 
เนื่องจากตองใชเวลาส สวนใหญในประกอบอาชีพ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของโคเฮน และอัฟฮอฟฟ (Cohen &Uphoff, 
1980 อางถึงใน ณรงค วารีชล, 2551, หนา 9)) พบวาประชาชนใหความสําคัญเร่ืองเศรษฐกิจการทํามาหาเลี้ยง
ตัวเองและครอบครัวมากกวาการสวนรวมควบคุมลกูน้ํายุงลาย 

 
 

จากผลการศึกษาพบวาสวนใหญการควบคุมลูกน้ํายุงลายที่เปนหนาที่ของเจาหนาที่ภาครัฐที่รับผิดชอบฝายเดียว 
การขาดความตระหนักถึงความสําคัญของปญหานี้ อาจทําใหอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผูนําชุมชน และ
ประชาชนที่ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ดูแล ขาดการมีสวนรวม
แกปญหาของชุมชนเองซี่งเปนสิ่งสําคัญในการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ ยุวดี ตาทิพย 
(2541) ที่ตองมีการรณรงคปองกันควบคุมและชวงที่มีโรคไขเลือดออกระบาดใหพอเพียง ทั้งนี้ ควรสงเสริมและ
สนับสนุนใหองคกรระดับทองถ่ินเขามามีบทบาทรวมกัน 
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จากการศึกษาคร้ังนี้เปนขอมูลพื้นฐานสําคัญตอการวางแผนการดําเนินงานการควบคุมลูกน้ํายุงลาย อยางยั่งยืน 
เพื่อสงเสริมสนับสนุนทุกภาคใหสวนมีสวนรวมอยางตอเนื่อง ดังตอไปนี้ 
1.  

จากผลการศึกษาพบวา ระดับการมีสวนรวมของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเปนผูนําชุมชน        
มีระดับการมีสวนรวมในระดับสูง ดังนั้น ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งมีบทบาทในการรับผิดชอบตอ
ภารกิจกรสาธารณสุขมูลฐานรวม กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานโดยตรง จะตองดําเนินการ ดังนี้ 

1. กําหนดนโยบายดานการสาธารณสุขในชุมชนใหชัดเจนเปนรูปธรรม 
2. สนับสนุนการฝกอบรมแกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และผูนําชุมชนอยางตอเนื่อง 
3. สรางโอกาสการมีสวนรวมทุกภาคสวน เพื่อการเรียนรูของประชาชนอยางเขมแข็งและย้ังยืน 
4. สนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอ ของทุกภาคสวน จากกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณของ

หนวยงานราชการพ้ืนที่ 
5. จัดสรรงบประมาณประจําปสําหรับโครงการการมีสวนรวมและประเมินผลเปนระยะ 
6. สนับสนุนการศึกษาเพื่อสรางแรงจูงใจตอการมีสวนรวม 
7. กําหนดคาตอบแทนตอการปฏิบัตกิารดานสาธารณสุขของอาสาสมัครสาธารณสขุ (อสม.)และผูนําชุมชน 

ใหชดัเจนอยางสมํ่าเสมอ 
2.  

1. จัดทําแผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณรวมกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และผูนําชุมชน 
2. จัดการโครงการสงเสริมความรูพรอมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และผูนําชุมชนตอเนื่อง 
3. จัดทํารายงานขอมูลและสถานการณที่ถูกตองทุกโรคในชุมชน เพื่อถายทอดสงตอใหอาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) ผูนาํชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่รับทราบ 
 

 

1. ควรศึกษารูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวมของแกนนําชุมชนเนนการศึกษา
พฤติกรรมที่นาํไปสูการปราศจากไขเลือดออกในพื้นที่ดูแล       

2. ควรศึกษาสรางภาวะผูนําจากการแสดงอํานาจตนเอง empowerment ตอการลดโรคไขเลือดออก
ระหวางพื้นที่เขตเมือง และชนบท         

3. ควรศึกษาการนํานโยบายทุกภาคสวนที่เก่ียวกับโรคไขเลือดออก มาเชื่อมโยงรวมกันเพื่อเกิดผลสัมฤทธ์ิ
และคุมคากับงบประมาณ 
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Strengthening the ability to comply with economic philosophy Sufficiency of the people
Wiang Phrao Subdistrict, Phrao District, Chiang Mai Province 
 

   นิพทัธ  ดวงสุวรรณ 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 
ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         
ของประชาชน ตําบลเวียงพราว อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 2) ศึกษาถึงความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชน ตําบลเวียงพราว อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคลและปจจัยสนับสนุน และ 3) ศึกษาแนวทางสงเสริมการปฏิบัติในชีวิตประจําวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของของประชาชน ตําบลเวียงพราว อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ
ประชาชนตําบลเวียงพราว อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 360 คน สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย           
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานคือ t- test และ F – test เปรียบเทียบความ
แตกตางของแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานเปนรายคูดวยวิธี LSD และการวิเคราะหสหสัมพนัธ (Correlation Analysis) 
หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
 ผลการวิจัยพบวา ประชาชนสวนใหญ เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 41 – 50 ป สถานภาพสมรส การศึกษา 
ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อาชีพหลักทางการเกษตร จํานวนสมาชิกในครอบครัว 1 – 3 คน และมีรายได
เฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับมาก 
ความสามารถในการปฏิบัตติามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวนใหญอยูในระดับปานกลาง  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชน ตําบลเวียงพราว อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ที่มีเพศ และอายุ 
สถานภาพสมรส ที่ตางกันมีความสามารถในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมตางกัน สวนประชาชน 
ที่มีระกับการศึกษา อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความสามารถในการ
ปฏิบัตติามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตางกัน  
 

: ,  
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Abstract
  The purpose of this research was to 1) study behavior of the implementation of the 
sufficiency economy philosophy. Public goods Wiang Phrao Subdistrict, Phrao District, 
Chiang Mai Province 2) Study the knowledge and understanding of the implementation of 
the sufficiency economy philosophy of the people of Wiang Prao Sub-district, Phrao 
District, Chiang Mai Province Classified by personal factors and supporting factors, and 3) 
study guidelines to promote daily practice in accordance with the sufficiency economy 
philosophy. Public goods Wiang Phrao Subdistrict, Phrao District, Chiang Mai Province. 
The population used in this study is 360 people from Wiang Prao Subdistrict, Phrao 
District, Chiang Mai Province. Sufficiency Economy Philosophy The statistics used in the 
research were surplus, divergence and the statistics used in the statistical tests, namely T-
test and F-test. Compare the differences of work motivation in pairs by LSD method and 
correlation analysis (Correlation analysis) Pearson 's Product Moment Correlation 
Coefficient. (Pearson's product moment correlation coefficient) 
  The results showed that most of the men drowned between 41 - 50 years, chaotic 
places education is lower than high school / vocational, main occupation Agriculture 272 
number of family members 1 - 3 people, and With a monthly income of less than 10,000 
baht, Opinions about the Sufficiency Economy Philosophy Moderation Rational In terms of 
knowledge At a medium level As for the having good immunity And the moral conditions 
At a high level The ability to follow the sufficiency economy philosophy Lifestyle, 
thinking, learning, society, environment And cultural Mostly at the medium level. 
  The hypothesis testing found that people in Wiang Phrao Subdistrict, Phrao District, 
Chiang Mai ProvinceWith different sex and age, marital status, and ability to comply with 
the sufficiency economy philosophy are not different As for the people who have education, 
occupation, the number of family members And the average monthly income is different 
Have different ability to follow sufficiency economy philosophy 
  
Keywords : Ability, sufficiency economy
 

 

ปจจุบนัในยุคของโลกดิจิทัล (Digital Age) ซึ่งเปนยุคที่เทคโนโลยีหมุนเร็วจนชวยใหเราเขาถึงขอมูลจํานวน
มหาศาลไดตลอดเวลา สามารถติดตอสื่อสารและเปดโอกาสใหม ๆ ใหกับภาคธุรกิจ ดิจิทัลเทคโนโลยียังกาวหนา
ตอไปอยางไรขีดจํากัด เศรษฐกิจดิจิทัลจึงมีกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจใหกาวไปขางหนา บนพนฐานของ
ความพอเพียง รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรูโดยมีเปาหมายในการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
เชนกัน อีกทั้งกระแสวัตถุนิยมทําใหประชาชนประสบปญหาหนี้สินกอใหเกิดความยากจนท้ังระดับครัวเรือนและ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รัฐบาลไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว โดยออกมาตรการชวยเหลือในหลายทางพรอม
ทั้งรณรงคใหเกษตรกรหันมาปลูกพืช ใชน้ํานอยและดําเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงถือเปนปรัชญาที่เนน
ความพอดี บางคนเรียกวาปรัชญาเศรษฐกิจแบบมัชฌิมา คือ ยึดทางสายกลาง ทั้งนี้ ถาทุกคนตระหนักถึง
ความสําคัญของแนวคิดดังกลาว และนอมรับนําไปปฏิบัติตามปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระราช
ดํารัสไว สังคมไทยก็จะมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน สงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพเพียงพอที่จะพึ่งพา
ตนเองและสามารถยกระดับคุณภาพความเปนอยูได โดยการดําเนินชีวิตในแบบเรียบงาย ภายใตกระแส
โลกาภิวัฒน ตลอดจน ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดข้ึน ปจจุบันองคการสหประชาชาติไดกลาวกับประเทศตาง ๆ 
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วา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนตัวอยางที่ควรปฏิบัตติาม เพราะเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตที่มีความพอเพียง 
ซึง่หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและความจําเปนที่ตองมีระบบภูมิคุมกันที่ดีตอผลกระทบตาง ๆ ที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก โดยอาศัยความรอบรู รอบคอบและความระมัดระวังในการนําวิชาการ
ตาง ๆ มาใชเพื่อวางแผนและดําเนินการ นอกจากนี้ ตองเสริมสรางพื้นฐานทางดานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจาหนาที่รัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีจติสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และความรอบรูในการ
ดําเนินชีวิตเพื่อใหเกิดความสมดุลและเตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึน (สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2556) หลังจากที่ไดเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเปนปรัชญานําทางการพัฒนาประเทศระยะหนึ่งแลวก็ไดพบวา 
ยังมีความเขาใจไมชัดเจนและมีการตีความที่หลากหลายเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สศช. จึงเสนอให
ริเร่ิมการสรางขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสานตอความคิดและเชื่อมตอ ขยายผล แนวทางการนํา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช ที่มีอยูอยางหลากหลายในปจจุบัน รวมทั้งเพื่อจุดประกายใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง 
ซึง่จะนําไปสูการนําหลักปรัชญาไปประยุกตใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติในทุกภาคสวนของสังคมอยางจริงจัง การสราง
ขบวนการขับเคลื่อนมีเปาหมายหลักเพื่อสรางกระแสสังคมใหมีการนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเปนกรอบความคิด
หรือสวนหนึ่งของวิถีชีวิตในหมูประชาชนทุกภาคสวน และทุกระดับ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรูความเขาใจที่
ถูกตองเก่ียวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหสามารถนําหลักปรัชญาไปประยุกตใชใน
ลักษณะที่สอดคลองกับหนาที่และบทบาทของแตละบุคคลไดอยางเหมาะสม และทายที่สุดนําไปสูการปลูกฝง
ปรับเปลี่ยนจิตสํานึกและกระบวนทัศนในการดํารงชีวิตตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนนําไปสูการปรับ
ระบบและโครงสรางการพัฒนาใหอยูบนพนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงาน กพ, 2560,57 – 58) การที่
ปรัชญานี้ไดรับการยอมรับทั้งในแงกรอบความคิดและการปฏิบัติในสังคมไทยเชนนี้ เปนเพราะปรัชญานี้มาจาก
ประสบการณที่เปนจริงของการพัฒนาทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ เพราะมาจากการกลั่นกรองพระบรมราโชวาทอันมี
พื้นฐานจากพระราชกรณียกิจและการดําเนินงานโครงการหลวงที่พระองคทานไดทรงพัฒนาในภูมิสังคมตาง ๆ ทั่ว
ประเทศ จึงเปนประสบการณที่แทจริงของประชาชนสวนใหญ เปนการพัฒนาที่ใหความสําคัญมุงใหคนสามารถ
พึ่งตนเองได ปรัชญายังมีหลักทางสายกลาง มีการพัฒนาเปนข้ันตอนไมสุดโตง เปนตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาของ
พุทธศาสนา อันเปนที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปทั้งยังใหหลักการพัฒนาที่เนนองครวมโดยมุงความสุขของบุคคล 
ทั้งดานวัตถุ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม จึงชวยใหมีกรอบที่กวางกวาในอดีตที่มักจะมองภาพโดยแยกสวน 
ปรัชญานี้ไมปฏิเสธกระแสโลกาภิวัฒน แตชี้วาใหมีความรูเทาทันใหมีความสามารถที่จะรับความผันผวนของการ
เปลี่ยนแปลงได (สมพร เทพสิทธา,2550) ดังนั้น คนไทยทุกคนจึงควรตระหนักและหันมาดําเนินชีวิตโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิต
แกพสกนกิรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤตการณทางเศรษฐกิจและเม่ือภายหลังไดทรงเนนย้ํา
แนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและย่ังยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒน ตลอดจน
ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของโลก (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสขุภาพ, 2556)  
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อําเภอพราว เปนอีกหนึ่งอําเภอที่ตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหม อยูในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ ความเปน
เมืองของอําเภอพราว เปนเมืองที่คอย ๆ เติบโต ซึ่งจากลักษณะจะเปนเมืองปด ไมใชเมืองผานเหมือนอําเภออ่ืน 
ดังนั้นความเจริญจึงมีอยูอยางจํากัดและเปนพื้นที่ที่มคีวามหลากหลายชมุชน ทั้งชุมชนที่เปนคนพ้ืนราบ และชุมชนที่
เปนชาวเขาที่อพยพมาอยูเปนจํานวนมาก ซ่ึงมีความแตกตางของโครงสรางทางกายภาพและวัฒนธรรมและรวมถึง
ประชาชนเปนจุดหลักที่มคีวามสําคัญอยางมาก นอกจากนี้ทางหนวยงานราชการของอําเภอพราว ไดมีโครงการตาง ๆ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสรางอาชีพและรายไดใหกับประชาชน เชน ธนาคารพันธุพืชเพื่อชุมชนโดย
ชุมชน โครงการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง ม่ันค่ัง ยั่งยืน และหมูบานตัวอยางตามรอยเทาพอ ฯลฯ 
เพื่อมุงหวังใหชมุชนมีความเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน โดยการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตเพื่อใหเกิดการพึ่งตนเองไดในที่สุด 

 

 

• เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของของประชาชน ตําบลเวียง
พราว อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม  

• เพื่อศึกษาถึงความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชน ตําบล
เวียงพราว อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสนับสนุน 

• เพื่อศึกษาแนวทางสงเสริมการปฏิบัติในชีวิตประจําวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของของ
ประชาชน ตําบลเวียงพราว อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

 

 

การวิจัยเร่ือง การเสริมสรางความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 
ตําบลเวียงพราว อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดการปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 3 หวง 2 เงื่อนไข มาเปนกรอบในการวิจัย ดังนี้ 

                               

 
1  
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 ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ลกัษณะ
อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และรายไดเฉลี่ยตอเดือน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก หลักความ
พอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักการสรางภูมิคุมกัน เงื่อนไขดานความรู และเงื่อนไขดานคุณธรรม  
 คือ ความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย  
ดานการดําเนินชีวิต ดานความคิด ดานการเรียนรู ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานวัฒนธรรม 
 

 

การวิจัยเร่ือง การเสริมสรางความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 
ตําบลเวียงพราว อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) 
เปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
1.  

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ เปนประชาชนตําบลเวียงพราว อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 
จํานวนทั้งสิ้น 3,377 คน (ที่มา วิกิพีเดีย,2561) 
 การสุมตัวอยางคือ วิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive) 
และใชการสุมตัวอยางแบบความนาจะเปน โดยวิธีการสุมเปนการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling) โดยขนาด
ตัวอยางไดมาจากตารางของ Taro Yamane (1967) ซึ่งใชสูตรในการคํานวณ คือ n = N / ( 1 + Ne2 ) ที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อน + 5%  
 ตัวอยางที่ใชในการศึกษาโดยใชสูตรการหา กลุมตัวอยางของ Taro Yamane (Yamane, 1973) ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 หรือระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมีสูตรในการคํานวณดังนี้ 
 
   n =  N  
   1 + Ne2  
 เม่ือ  n =  ขนาดของกลุมตวัอยาง 
   N =  จํานวนหนวยประชากร 
   e =  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิด error ซึ่งยอมรับไดไมเกินรอยละ 5 
    n =  3,377 
    1 + (3,377) (0.052) 
    =  357 
 ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 357 คนที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ผิดพลาดไมเกิน 5% ฉะนั้นผูวิจัยจึงกําหนด
จํานวนกลุมตวัอยางไวที่ 360 คน 
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2.  

 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) มีลักษณะเปนการ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยแบงเปน 3 สวนคือ 
 สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบถามประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
ลกัษณะอาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 สวนที่ 2 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักการสราง
ภูมิคุมกัน เงื่อนไขดานความรู และเงื่อนไขดานคุณธรรม 
 สวนที่ 3 ความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย ดานการลดรายจาย 
ดานการเพิ่มรายได ดานการประหยัด ดานการเรียนรู ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดาน
การเอ้ืออารี แบบวัดมีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ ใชมาตรสวนประมาณคา Rating Scale ตาม
มาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert’s Scale) ในการวัดระดับความสําคัญของสวนประสมการตลาด  
3.  

• เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) มีลักษณะเปนการ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยแบงเปน 3 สวนคือ 

• สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบถามประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ 
• การศึกษา ลักษณะอาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
• สวนที่ 2 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล  
• หลักการสรางภูมิคุมกัน เงื่อนไขดานความรู และเงื่อนไขดานคุณธรรม 
• สวนที่ 3 ความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย ดานการลดรายจาย 

ดานการเพิ่มรายได ดานการประหยัด ดานการเรียนรู ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดาน
การเอ้ืออารี 

• แบบวัดมีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ ใชมาตรสวนประมาณคา Rating Scale ตามมาตร
วัดแบบลิเคิรท (Likert’s Scale) ในการวัดระดับการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไวดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน 
และคณะ, 2549 : 129) ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้  

• 5 หมายถึง การปฏิบัตติามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด 
• 4 หมายถึง การปฏิบัตติามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาก 
• 3 หมายถึง การปฏิบัตติามหลักเศรษฐกิจพอเพียงปานกลาง 
• 2 หมายถึง การปฏิบัตติามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนอย 
• 1 หมายถึง การปฏิบัตติามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนอยที่สุด 
• เกณฑการประเมินคาวัดระดับการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบงเปน 5 ระดับ แปล 

• ความหมายคาเฉลี่ยโดยผูวิจัยเลือกใชวิธีของ เบสท (Best, 1977 : 174 อางถึงในวันชัย คําเจริญ, 2545 : 77) 
ใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
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• อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด             
จํานวนชั้นที่ตองการแบง 

• = (5-1)/5 = 0.8  
• 4.21 – 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
• 3.41 – 4.20  หมายถึง  มาก  
• 2.61 – 3.40  หมายถึง  ปานกลาง 
• 1.81 – 2.60  หมายถึง  นอย 
• 1.00 – 1.80  หมายถึง  นอยที่สุด 
• เพื่อปรับปรุงเคร่ืองมือใหถูกตองสมบูรณและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวม 
• ขอมูลตอไป 

4.  

 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางจํานวน 360 คน โดย
การสุมตัวอยาง  
 2. ศึกษาหาความรูที่เก่ียวของจากหนังสือ บทความ งานวิจัยและเอกสารตาง ๆ นําขอมูลและแนวคิดที่
รวบรวมไว มาสรุปกําหนดขอบเขตและเนื้อหาของคําถามเพื่อใหครอบคลุมเร่ืองที่ศึกษา 
 3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเก็บขอมูลจากประชาชนตําบลเวียงพราว อําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม เดือน กรกฎาคม 2562 
5.  

 1. ตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนเสนอ
อาจารยทีป่รึกษาเพือ่ตรวจสอบความครอบคลุมครบถวนของเนื้อหาในประเด็นและสาระสําคัญ และปรับปรุงแกไข 
 2. นําแบบสอบถาม ไปทดสอบ (Tryout) กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด เพื่อนํา กลับมา
ทดสอบหาคาความเชื่อถือได (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha Coefficient        
โดยใชวิธีสมัประสิทธิ์แอลฟา สูตรของครอนบราค (Cronbach) เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม คาแอลฟา
ทีไ่ดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม ซึ่งคาที่ใกลเคียงกับ 1 มาก แสดงวามีความเชื่อมั่นสูง 
 3. นําแบบสอบถามไปเก็บกับกลุมตวัอยางจํานวน 360 ชุด หลังจากนั้นจึงนําแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวม
ไดมาจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
  4. นําขอมูลที่ตรวจสอบแลวมาลงรหัส (Coding) พรอมแบบสอบถามกรอกลงในแบบกรอกขอมูลแลว
วิเคราะหขอมูลสถิติดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร ประมวลผล
ขอมูลตามสมมติฐานที่ตัง้ไว 
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6.  

1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ซึ่งใชสถิติดังนี้ 
 1.1 คารอยละ (Percentage) เพื่อใชอธิบายลักษณะขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 ลักษณะดาน
ประชากรศาสตร ไดแก เพศ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ลักษณะอาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 1.2 คาเฉลี่ย (Mean) เพื่อใชในการอธิบายลักษณะขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 2 หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไดแก หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักการสรางภูมิคุมกัน เงื่อนไขดานความรู 
และเงื่อนไขดานคุณธรรม และแบบสอบถามสวนที่ 3 ความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบดวย ดานการลดรายจาย ดานการเพิ่มรายได ดานการประหยัด ดานการเรียนรู ดานการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานการเอ้ืออารี 
 1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชอธิบายลักษณะขอมูลจากแบบสอบถาม            
สวนที่ 2 และสวนที่ 3  
2. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิตเิชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน ดังนี้ 
 2.1 สถิตใินการทดสอบ เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ที่เปนอิสระตอกัน 
โดยทดสอบดวยคาที (Independent Sample t - test) ทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของตัวแปร
มากวา 2 กลุมข้ึนไป โดยใชการทดสอบแบบวิเคราะหความแปรปรวน 1 ตัวแปร (One – way ANOVA) หรือคาเอฟ 
(F - test) ทดสอบความแตกตางเปนรายคู ในกรณีที่มีนัยสําคัญทางสถิติและใชวิธีการของ Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) 
 2.2 การวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) หาคาสัมปสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับความสามารถของประชาชน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ในการปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

/  

ประชาชนสวนใหญ เปนเพศชาย จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 52.50 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป 
จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 31.70 สถานภาพสมรส จํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 67.50 การศึกษาต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 44.70 อาชีพหลักทางการเกษตร 272 คน คิดเปน
รอยละ 75.60 จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 1 – 3 คน จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 62.80 และมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน ต่ํากวา10,000 บาท จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 53.30 
  1. ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปไดดังนี้ 
  1.1 ดานความพอประมาณ อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.39 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา         
อยูในระดับมาก คือ ใชแรงงานภายในครอบครัวในการทําการเกษตรคาเฉลี่ยอยูที่ 3.56 ซอมแซมหรือดัดแปลง
เคร่ืองใชที่ชํารุดใหกลับมาใชงานใหมได คาเฉลี่ยอยูที่ 3.77 และสามารถนํารายไดหลักของทานมาใชจายเพื่อการ
ดํารงชีพไดตามอัตภาพ อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยอยูที่ 3.07 
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  1.2 ดานความมีเหตุผล อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยอยูที่ 2.82 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
อยูในระดับปานกลาง คือ ทานคิดวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของคนทุกระดับชั้น 
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.26 รองลงมา มีการวางแผนการใชเงินที่ไดรับอยางรอบคอบ คาเฉลี่ยอยูที่ 2.72 และหลีกเลี่ยงที่จะ
ซือ้อาหาร เคร่ืองดื่มทีไ่มมปีระโยชนตอสุขภาพ อยูในระดับนอย คาเฉลี่ยอยูที่ 2.51 
  1.3 ดานการมีภูมิคุมกันที่ดี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยอยูที่ 3.55 เมื่อพิจารณา           
เปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ คือ มีการรวมกลุมเกษตรกรในชุมชนของทาน คาเฉลี่ยอยูที่ 3.65 รองลงมา 
ใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการทําอาชีพเสริม คาเฉลี่ยอยูที่ 3.55 และมีการเก็บออมเงินไวใชจายยามฉุกเฉิน 
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.46 
  1.4 ดานเงื่อนไขความรู อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยอยูที่ 2.91 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
อยูในระดับปานกลางทุกขอ คือ เขารับการอบรม ทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรกร คาเฉลี่ยอยูที่ 3.16 ใช
ความรูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการเรื่องการประกอบอาชีพ คาเฉลี่ยอยูที่ 2.84 และมีการจัดทํา
บญัชีรายรับ – รายจาย คาเฉลี่ยอยูที่ 2.73 
  1.5 ดานเงื่อนไขคุณธรรม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยอยูที่ 3.68 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยู
ในระดับมากทุกขอ คือ เปนตัวอยางที่ดีดานความพอเพียงใหกับครอบครัว คาเฉลี่ยอยูที่ 3.69 รองลงมาคือ ใหความ
ชวยเหลือเพื่อนบานและคนในชุมชน คาเฉลี่ยอยูที่ 3.68 และมีความมุงม่ันที่จะทํางานใหสําเร็จดวยความเพียร
พยายาม คาเฉลี่ยอยูที่ 3.68 
 2. ระดับความรูความเขาใจในการปฏิบัตติามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปไดดังนี้ 
  2.1 ดานการดําเนินชีวิต โดยภาพรวม คาเฉลี่ยอยูที่ 2.90 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูใน
ระดับปานทุกขอ คือ ซอมแซมสิ่งของเคร่ืองใชดวยตนเอง คาเฉลี่ยอยูที่ 3.00 รองลงมาคือ มีความขยันและอดทน
มุงมั่นในการทํางาน คาเฉลี่ยอยูที่ 2.92 และมีการปลูกพืชผักสวนครัวไวกินเอง คาเฉลี่ยอยูที่ 2.80 
  2.2 ดานความคิด โดยภาพรวม คาเฉลี่ยอยูที่ 2.71 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับ
ปานกลางทุกขอ คือ ไดนําทรัพยากรของเหลือภายในสวนมาใชประโยชน เชน วัชพืชมาทําเปนปุย คาเฉลี่ยอยูที่ 
2.78 รองลงมาคือ มีการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย คาเฉลี่ยอยูที่ 2.73 และไดผลิตอาหารและสิ่งของที่จําเปนไว
ใชในครอบครัว คาเฉลี่ยอยูที่ 2.63 
  2.3 ดานการเรียนรู โดยภาพรวม คาเฉลี่ยอยูที่ 3.51 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับ
มากทุกขอ คือ ไดพัฒนาตนเองโดยการอานหนังสือและดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู คาเฉลี่ยอยูที่ 3.58 รองลงมาคือ 
แนะนําใหเพื่อนบานไดรูเร่ืองการจัดทําบัญชีวิธีการประกอบอาชีพใหมๆ คาเฉลี่ยอยูที่ 3.51 และรูจักที่จะนําของ
เหลือใชมาทําใหเกิดประโยชนเพื่อการใชทรัพยากรที่คุมคา คาเฉลี่ยอยูที่ 3.46 
  2.4 ดานสังคม โดยภาพรวม คาเฉลี่ยอยูที่ 3.53 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก 
คือ ไดแนะนําการทําเกษตรอินทรียในชุมชน คาเฉลี่ยอยูที่ 3.59 รองลงมาคือ ใหความรวมมือในกิจกรรมของสังคม 
เชนงานบุญ คาเฉลี่ยอยูที่ 3.54 และไดนําภูมิปญญาที่มีอยูมาถายทอดความรูสูบุตรหลานในชุมชน อยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.47  
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  2.5 ดานสิ่งแวดลอม โดยภาพรวม คาเฉลี่ยอยูที่ 3.81 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับ
มากทกุขอ คือ แบงปนแบงพื้นที่ทาํกินของทานและใชประโยชนอยางเต็มที่ เชน ปลูกขาว ทําสวน สรางที่อยูอาศัย
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.88 รองลงมาคือ มีการรวมดูแลรักษาแหลงน้ําในชุมชน คาเฉลี่ยอยูที่ 3.82 และรักษาความสะอาด
กําจัดขยะและสิ่งมลพิษที่สาธารณะและชุมชน คาเฉลี่ยอยูที่ 3.74 
  2.6 ดานวัฒนธรรม โดยภาพรวม คาเฉลี่ยอยูที่ 3.15 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับ
ปานกลางทุกขอ คือ ทานและสมาชิกในครอบครัวมีสวนอนุรักษและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน คาเฉลี่ยอยูที่ 
3.36 รองลงมาคือ มีความรูรักสามัคคี ไมมีความแตกแยกกับผูอ่ืน คาเฉลี่ยอยูที่ 3.08 และเขาวัดทําบุญอยูเสมอ 
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.03  
 3. แนวทางสงเสริมการปฏิบัตใินชีวิตประจําวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามเพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และรายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนดังนี้ 
  3.1 ประชาชน ตําบลเวียงพราว อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ที่มีเพศตางกัน มีความ สามารถ
ในการปฏิบัตติามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
  3.2 ประชาชน ตําบลเวียงพราว อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ที่มีอายุตางกัน มีความ สามารถ
ในการปฏิบัตติามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
  3.3 ประชาชน ตําบลเวียงพราว อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ที่มีสถานภาพสมรสตางกัน             
มีความสามารถในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว 
  3.4 ประชาชน ตําบลเวียงพราว อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ที่มีระดับการศึกษาตางกัน          
มีความสามารถในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว 
  3.5 ประชาชน ตําบลเวียงพราว อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ที่มีอาชีพตางกัน มีความสามารถ
ในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
   3.6 ประชาชน ตําบลเวียงพราว อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว
ตางกัน มีความสามารถในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว 
   3.7 ประชาชน ตําบลเวียงพราว อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน           
มีความสามารถในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว 
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  3.8 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธกับความสามารถของประชาชน ตําบลเวียงพราว 
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหมในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซึง่สอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว 
 

 

 การวิจัยเร่ือง การเสริมสรางความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 
ตําบลเวียงพราว อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยมีขอคนพบและประเด็นที่นาสนใจดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัย พบวา ประชาชน ตําบลเวียงพราว อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ที่มีเพศ และอายุ 
สถานภาพสมรส ที่ตางกันมีความสามารถในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมตางกัน สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ วิวรรธน มลศรเอ่ียม (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนตําบลถลุงเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนตําบลถลุงเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย จําแนกตามอายุ พบวาไมแตกตางกัน สวนประชาชน 
ตําบลเวียงพราว อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ที่มีระกับการศึกษา อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และรายได
เฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความสามารถในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตางกัน สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ วิวรรธน มลศรเอ่ียม (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนตําบลถลุงเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนตําบลถลุงเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย จําแนกตามระกับการศึกษา รายไดตอเดือน และจํานวน
สมาชิกในครอบครัวพบวาแตกตางกัน 

 2. ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล ดาน
การมีภูมิคุมกันที่ดี ดานเงื่อนไขความรู และดานเงื่อนไขคุณธรรม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ อรวรรณ แกวมาตย (บทคัดยอ : 2558) ไดศึกษาเก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักศึกษา ภาคปกติ (คฤหัสถ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวสิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแกน 
ผลการวิจัยพบวา การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คือดานการมีเหตุผล 
ดานการมีภูมิคุมกันที่ดใีนตัว ดานเงื่อนไขความรู และดานเงื่อนไขคุณธรรม 
  3. ความสามารถในการปฏิบัตติามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานการดําเนินชีวิต ดานความคิด ดานการ
เรียนรู ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานวัฒนธรรม สวนใหญอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับผลงานวิจยัของ 
โชคชัย เอ่ียมภูมิ (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติในชีวิตประจําวันตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนตําบลโพหัก อําเภอแพ จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการปฏิบัติใน
ชีวติประจําวันตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง 
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การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. รัฐควรสงเสริมบทบาทผูนําชุมชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน โดยนํารูปแบบกิจกรรม
การเรียนรูเชิงบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในคร้ังนี้ประกอบไปดวย การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การ
ประชุมเชิงปฎิบัตกิาร ไปปรับใชในพื้นที่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 2. ผูนาํชุมชนมีความเขาใจ และการเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มข้ึน เพื่อใหเกิดการปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง และเพื่อเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตแกผูนําชุมชน หนวยงานที่เก่ียวของควรเชิญวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิ ปราชญชุมชน และผูมีความรู มีประสบการณ รวมทั้งผูที่ประสบความสําเร็จในการใชชีวิตอยาง
พอเพียงทามกลางกระแสเศรษฐกิจในยุคปจจุบนัมาบรรยายใหความรูอยางสม่ําเสมอ 
 3. ควรสงเสริมใหการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ มีการเชื่อมโยงและสนับสนุนกันและกัน มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูและขอมูลระหวางกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ภาครัฐควรมีความตอเนื่องในการใหความชวยเหลือและสนับสนุนอยางจริงจังโดยยึดความตองการ
และภูมิปญญาของชุมชนเปนแกนในการพัฒนาและในระยะยาวก็ตองเปนผูกากับตรวจสอบและแนะนาใหอยูใน
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืนโดยกาหนดโครงการและความชวยเหลือที่ชัดเจน 
 5. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหมกีระบวนการทํางานแบบสวนรวมอยางตอเนื่องของประชาชนในหมูบาน 
ชุมชน โดยมีการวิเคราะหกิจกรรมการดําเนินงานที่ผานมา และพัฒนาใหเกิดการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
 6. ควรสงเสริมใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปดใหมี
หลักสูตรเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคูกับการพัฒนาชุมชนใหนาสนใจ เพ่ือจะไดเขาถึงประชาชนทุกภาค
สวน และชวยสนรางสมดุล มั่นคง และย่ังยืนใหกับชีวิต เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการจัดการสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม
กับประชาชน 
 7. หนวยงานมีการจัดกิจกรรมที่สรางเสริมสัมพนัธภาพในครอบครัว โดยใหสมาชิกใน 
ครอบครัวไดมีสวนรวมในกิจกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 8. ควรจัดโครงการฝกอบราม การศึกษา ดูงาน และดําเนินกิจกรรมเพื่อใหหัวหนาครอบครัวมีความรู
ความสามารถในการบริหารจัดการ การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการรวมกุลมเพื่อ
สรางเครือขายแลกเปลี่ยนการเรียนรูซึ่งกันและกัน 

 

 1.  ควรศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเชิงคุณภาพ 
 2. ควรศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการพ่ึงพาตนเองของประชาชนในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะการดําเนินงาน
แบบมีสวนรวมในการสรางชุมชนเขมแข็งตอไป 
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PUBLIC PARTICIPATION IN THE FOUR-YEARS LOCAL DEVELOPMENT 
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DISTRICT PHETCHABUN
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สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

   รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม 

 

  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป ของเทศบาลตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ และ 2) เพื่อศึกษาถึงปญหาและ
อุปสรรคตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ของเทศบาลตําบลนางั่ว อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ทาํการเก็บขอมูลจากกลุมตวัอยางจํานวน 388 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ
ในการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร  
 ผลการวิจัยพบวา ดานขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประชากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศชาย สวนใหญมีอายุต่ํากวา 25 ป มีระดับการศึกษาอยูในชวงมัธยมศึกษาตอนตน มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท 
สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม ดานระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของ
เทศบาลตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และดานปญหาและ
อุปสรรคตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ของเทศบาลตําบลนางั่วโดยรวมอยูใน
ระดับนอย ขอเสนอแนะ นายกเทศมนตรีตําบลควรเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามาศึกษาและเรียนรูกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเร่ิมตั้งแตการศึกษาวิเคราะหการทําความเขาใจกับขอมูลในหมูบาน/ชุมชนในดาน
กายภาพชีวภาพเศรษฐกิจสังคมผานกระบวนการวิเคราะหตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในดานตางๆจาก
ชาวบานทั้งหมูบานและนําไปสูการวางแผนพรอมทั้งควรมีการประชาสัมพันธโครงการหรือกิจกรรมตางๆตาม
แผนพัฒนาทองถ่ินเพื่อใหประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึงซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหชาวบานไดเรียนรูถึงกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาตําบลและมีความเขาใจในบริบทของตนเองมากข้ึนซึ่งเปนแนวทางที่ทําใหเกิดการพัฒนาจาก
รากฐานหมูบาน/ชุมชนเพ่ือความย่ังยืนตอไป 

 
 : ,  
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Abstract
The objectives of this research are 1) to study the level of public participation in the 

development of the local development plan for four years Of Na Ngua Subdistrict 
Municipality Mueang Phetchabun District Phetchabun Province and 2) to study the 
problems and obstacles to public participation in the development of the local development 
plan for four years Of Na Ngua Subdistrict Municipality Mueang Phetchabun District 
Phetchaboon Data were collected from a sample of 388 people using questionnaires as a 
research tool. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation. Analyzing data using computer software 

The research found that General information of respondents Most respondents are 
male. Most of them are under 25 years old. Education levels are in the lower secondary 
school. Have income less than 5,000 baht, most of them are agricultural workers The level 
of public participation in the four-year local development plan of Na Ngua Subdistrict 
Municipality Mueang Phetchabun District Phetchaboon Overall at a moderate level And the 
problems and obstacles to public participation in the development of the local development 
plan for four years The recommendations of the district mayor should allow people to come 
to study and learn the process of developing the local development plan for four years 
starting from the study, analysis and understanding of information in the village / community.
In the areas of physical, biological, economic and social processes through analysis, 
validation of various information from villagers, both villages and Should lead to planning 
as well as public relations of projects or activities in accordance with the local development 
plan for people to be thoroughly informed, which is an opportunity for villagers to learn 
about the process of developing the district development plan Greater understanding of 
their own context, which is a way to develop from the foundation of the village / 
community for sustainability

Keyword (s) : participation, local development plan, four years 
 

 

การบริหารราชการสวนทองถ่ิน เปนการจัดการปกครองที่สวนกลางกระจายอํานาจการปกครองและการ
บริหารใหผูที่อยูในพื้นที่ไดรับผิดชอบบริหารปกครองพ้ืนที่ของตนโดยแบงตามเขตพื้นที่ประกอบกับพระราชบัญญัติ 
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 กําหนดใหรัฐบาลตอง
จัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนในการใชทรัพยากรและรายไดทั้งที่
ทองถ่ินจัดเก็บเองและรายไดที่รัฐบาลจัดสรรที่มอียูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน มีการนําแผนงานและ
โครงการที่กําหนดไปปฏิบัตติามใหเกิดสัมฤทธ์ิผลในชวงเวลาที่กําหนด โดยมีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล 
มกีารตรวจสอบทั้งโดยหนวยงานของรัฐและประชาชน 

แผนพัฒนาทองถ่ินถือเปนเคร่ืองมือสําคัญอยางยิ่ง ที่จะชวยในการวิเคราะหสภาพปญหา และความ
ตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีทิศทางที่สอดคลองปละประสาน
สนับสนุนในจุดหมายรวมกัน ทําใหปญหาและความตองการไดรับการตอบสนองอยางเหมาะสมแลว  
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เทศบาลตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งไดมีการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของ
เทศบาลตําบล ตามแนวทางปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2555 แตยังไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดตรงประเด็นของปญหาในพื้นที่
เทศบาลตําบลนางั่ว โดยไดมีการรองขอจากประชาชนเสมอทั้งที่เทศบาลตําบลนางั่ว ไดมีการปรับปรุงแผนพัฒนา
เทศบาลเปนประจําทุกป และยังไมเคยวัดระดับการเขามา มีสวนรวมของประชาชน หรือแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
สอดคลองกับความตองการของประชาชนเพียงใด  

ผูวิจยัจึงอยากศกึษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลตําบลนา
งั่วเปนอยางไร และอยากทราบถึงปญหาและอุปสรรคตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป ของเทศบาลตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณมีมากนอยเพียงใด 

 

 

 1. เพื่อศึกษาระดับศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ของเทศบาล
ตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ  
 2. เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
ของเทศบาลตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 
 

 

ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปของเทศบาลตําบลนางั่ว  

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

1. เพศ 

2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได 
 

   

1. ทฤษฎีการมีสวนรวม 
2. แผนพัฒนาทองถ่ิน 
3. การกระจายอํานาจ 

4. การบริหาร/ การจัดการ 

5. การประสานงาน 
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การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เรือ่งการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป
ของเทศบาลตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ โดยมีข้ันตอนการศึกษา ดังนี้ 

1. วิธีการศึกษา 
 1.1 การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) โดยศึกษาจากหนังสือ ตํารา งานวิจยั วิทยานิพนธ 

และเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กับการศึกษาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาล โดยศึกษาใน
พื้นที่ตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 

 1.2 การศึกษาภาคสนาม (Field Study) 
2. กําหนดประชากรและกลุมตวัอยาง 
3. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
4. ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือวิจัย 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ประชาชนและกลุมตัวอยางประชาชนกรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ได ประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่

ของเทศบาลตําบลนางั่ว อําเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 12,441 คน โดยไดกลุมตัวอยางของ
การศึกษาคร้ังนี้ จํานวน 388 คน ไดมาโดยการสูตรคํานวณกลุมตวัของ Yamane 
 

 

ผลการวิจัยการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลตําบลนางั่ว อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ สามารถสรุปผลในประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

1.  กลุมตัวอยางที่ศึกษาทั้งหมด 388 คน ดานเพศ พบวาประชากรผูตอบแบบสอบถามเปนเพศ
ชาย คิดเปนรอยละ 51.3 เปอรเซ็นต เพศหญิง คิดเปนรอยละ 48.7 เปอรเซ็นต ดานอายุ พบวา ประชากรผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีอายุต่ํากวา 25 ป คิดเปนรอยละ 33.0 เปอรเซ็นต ดานระดับการศึกษา พบวา ประชากร
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในชวงมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 31.2 เปอรเซ็นต ดาน
รายได พบวา ประชากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 41.5 เปอรเซ็นต 
ดานอาชีพ พบวา ประชากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมอีาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 26.3 เปอรเซ็นต  

2.  

 ดานการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของ
เทศบาลตําบลนางั่ว เม่ือพิจารณารายขอ พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของ
เทศบาลตําบลนางั่ว โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 13 ขอ เรียงจากมากไปหานอย คือ ทานมีสวนรวมในการใช
ประโยชนจากแผนพัฒนาเทศบาลตําบล มีสวนรวมมากที่สุด X  = 2.91 รองลงมา คือ ทานไดมีสวนรวมใน
การศึกษากรอบแนวทาง การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล X  = 2.85 ถัดมา ทานไดเขารวมประชุมประชาคม 

261

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



ระดับหมูบาน/ตําบล เพื่อเสนอขอมูลปญหา ความตองการ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล X  = 2.76 ถัดมา 
ทานมีสวนรวมในการเขารวมประชุมเพื่อเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล X  = 2.64      
ถัดมา ทานไดมโีอกาสรวมลงคะแนนใหความเห็นชอบ หรือไมเห็นชอบในแผนพัฒนาเทศบาลตําบล X  = 2.63 ถัดมา 
ทานมีสวนรวมในการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล วาบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในแผนพัฒนา
เทศบาลตําบล ทานมีสวนรวมในการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล วาบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ในแผนพัฒนาเทศบาลตําบล X  = 2.63 ถัดมา ทานไดมีโอกาสเสนอแผนชุมชนตอที่ประชุมประชาคมระดับ
หมูบาน/ตําบลเทศบาลตําบล X  = 2.62 ถัดมา ทานมีสวนรวมในการควบคุม ติดตาม โครงการหรือกิจกรรมที่
เทศบาล ดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายในแผนพัฒนาเทศบาลตําบล X  = 2.62 ถัดมา ทานมีสวนรวมใน
การคนหาปญหาอุปสรรคในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล X  = 2.56 ถัดมา ทานไดมีโอกาสรวมชักจูง
ผูเขารวมประชุมใหเห็นดวยกับขอเสนอแนะของตน X  = 2.56 ถัดมา ทานมีสวนรวมในการอภิปรายสนับสนุน หรือ
ทวงติงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล X  = 2.55 และ ทานมีสวนรวมในการปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบล X  = 2.47 สุดทาย ทานมีสวนรวมในการระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล X  = 2.46 
สุดทายอยูในระดับ ไมมีสวนรวม จํานวน 7 ขอ เรียงจากมากไปหานอย คือ ทานมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการ 
พัฒนาเทศบาลตําบล X  = 2.62 รองลงมา ทานมีสวนรวมในการประเมินผลความกาวหนาคนหาขอผิดพลาด 
จุดออน ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล X  = 2.52 ถัดมา ทานมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล X  = 2.51 ถัดมา ทานมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบล X  = 2.49 ถัดมา ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบแผนพัฒนาเทศบาลตําบล เมื่อเห็นวา
การทํางาน ไมถูกตองหรือไมโปรงใส X  = 2.47 และ ทานมีสวนรวมในการกําหนดยุทธศาสตรในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตาํบล X  = 2.44 สุดทาย ทานมีสวนรวมในการกําหนดกลยุทธในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบล X  = 2.43 

  3. 
 ดานปญหาและอุปสรรคตอการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ของเทศบาลตําบลนางั่ว เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ปญหาและ
อุปสรรคตอการ มีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ของเทศบาลตําบลนางั่ว โดยรวมอยูใน
ระดับนอย 10 ขอ เรียงจากมากไปหานอย คือ การตอบสนองปญหาและความตองการของผูบริหารเปนปญหาและ
อุปสรรคตอการบริหารงานแบบมีสวนรวมของทาน X  = 3.08 รองลงมา การใหบริการสาธารณะที่ลาชาและไม
ทัว่ถึงของเทศบาลตําบล เปนปญหาและอุปสรรคตอการเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของทาน X  = 2.95 
ถัดมา อายุของทานเปนปญหาและอุปสรรคตอการเขาไปมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลของทาน 
X  = 2.94 ถัดมา อาชีพของทาน เปนปญหาและอุปสรรคตอการเขาไปมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาของ
เทศบาลตําบลของทาน X  = 2.84 ถัดมา คณะผูบริหารเปนปญหาและอุปสรรคตอการบริหารงานแบบมีสวนรวม
ของทาน X  = 2.80 ถัดมา เจาหนาที่ในเทศบาลตําบล เปนปญหาและอุปสรรคตอการบริหารงานแบบมีสวนรวม
ของทาน X  = 2.80 ถัดมา บทบาทและหนาที่งานตางๆ ของเจาหนาที่ในเทศบาลตําบล เปนปญหาและอุปสรรคตอ
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การบริหารงานแบบมีสวนรวมของทาน X  = 2.79 ถัดมา ระดับการศึกษาของทาน เปนปญหาและอุปสรรคตอการ
รวมกันตรวจสอบตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบล X  = 2.76 และ ระดับการศึกษาของทานเปนปญหาและ
อุปสรรคตอการรวมกันคิดตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบล X  = 2.71 สุดทาย ระดับการศึกษาของทานเปน
ปญหาและอุปสรรคตอการ รวมกันตัดสินใจตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบล X  = 2.68 

4. 
    

 

4.1 การศึกษาไมมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ของ
เทศบาลตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ เนื่องจากคานัยสําคัญทางสถิติ (Significant) มากกวาคานัยสําคัญทาง
สถิติที่ตั้งไว 0.05 คือ sig = 0.33 ดังนั้น จึงสรุปไดวา ผลการทดสอบตามสมมติฐานในเร่ืองดังกลาวไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว 

4.2 รายไดที่แตกตางกันเปนปญหาและอุปสรรคตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ของเทศบาลตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ เนื่องจากคานัยสําคัญทาง
สถิติ (Significant) นอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่ตั้งไว 0.05 คือ sig = 0.00 ดังนั้น จึงสรุปไดวา ผลการทดสอบ
ตามสมมติฐานในเร่ืองดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  

 

 

จากการวิเคราะหขอมูลจากการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาล
ตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ คร้ังนี้พบวา มีขอคนพบสําคัญที่ควรนํามาเปนประเด็นในการ
อภิปรายผลดังตอไปนี้ 

ดานการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลตําบลนางั่ว อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ผลการวิจัยซึ่งพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
ของเทศบาลตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ในภาพรวมสวนใหญประชาชนมีสวนรวมในระดับ
ปานกลาง ประกอบดวย การมีสวนรวมในการศึกษากรอบแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล การมีสวน
รวมในการเขารวมประชุมเพื่อเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล การเขารวมประชุม
ประชาคม ระดับหมูบาน/ตําบล เพื่อเสนอขอมูลปญหาความตองการ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล การมี
สวนรวมในการคนหาปญหาอุปสรรคในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล การมีสวนรวมในการอภิปรายสนับสนุน 
หรือทวงติงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล การมีโอกาสเสนอแผนชุมชนตอที่ประชุมประชาคมระดับหมูบาน/
ตําบลเทศบาลตําบล การมีโอกาสรวมชักจูงผูเขารวมประชุมใหเห็นดวยกับขอเสนอแนะของตน การมีโอกาสรวม
ลงคะแนนใหความเห็นชอบ หรือไมเห็นชอบในแผนพัฒนาเทศบาลตําบล การมีสวนรวมในการระดมความคิดเห็นใน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล การมีสวนรวมในการควบคุม ติดตาม โครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาล 
ดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายในแผนพัฒนาเทศบาลตําบล การมีสวนรวมในการใชประโยชนจาก
แผนพัฒนาเทศบาลตําบล การมีสวนรวมในการปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาลตําบล การมีสวนรวมในการประเมินผล
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แผนพัฒนาเทศบาลตําบล วาบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในแผนพัฒนาเทศบาลตําบล และรองลงมา คือ 
ประชาชนมีสวนรวมในระดับไมมีสวนรวม ประกอบดวย การมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตําบล การมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล การมีสวนรวมในการ
ประเมินผลความกาวหนาคนหาขอผิดพลาด จุดออน ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล การมีสวนรวมในการ
กําหนดกลยุทธในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล การมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบล การมีสวนรวมในการตรวจสอบแผนพัฒนาเทศบาลตําบล เมื่อเห็นวาการทํางานไมถูกตองหรือไม
โปรงใส ซึ่งไดสอดคลองกับงานวิจัยของ สากล ภูขันเงิน (2548:บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของ
ประชาชนตําบลหนองใหญ อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย ในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
ผลการวิจัยพบวา ประชาชนมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการพัฒนาทองถ่ินนั้นถึงแม
ประชาชนจะมีสวนรวมตั้งแตเร่ิมตนจนถึงจุดสุดทายก็ตาม แตเปนเพียงการมีสวนรวมตามรูปแบบการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยเทานั้น แตสภาพความเปนจริง การคิด การตัดสินใจ และการติดตามประเมินผลในการพัฒนา
ทองถ่ินนั้นมักจะเปนเร่ืองของผูนําทองถ่ินและขาราชการสวนทองถ่ินมากกวา เนื่องจากประชาชนยังขาดความ
เขาใจเก่ียวกับบทบาทของตนเองในการเขาไปมีสวนรวมในทางการเมือง ประกอบกับคานิยมที่เกรงใจ เกรงกลัวผูนํา
ทองถ่ินและขาราชการ จึงกลัวที่จะแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ในการแกปญหาในบางครั้ง จึงไมสนองตอบตอความ
ตองการของประชาชนอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับปญหาการมีสวนรวมในการพัฒนาซ่ึงพบวา 
ประชาชนบางคร้ัง เขามามีสวนรวมในการพัฒนา เพราะเกิดจากความเกรงใจ หรือการถูกบีบบังคับจากผูมีอํานาจ
หรือภาครัฐ สมศักดิ์ พรมเดื่อ (2551 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เขตอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยจําแนกตามเพศ อาชีพ และระดับ
การศึกษา พบวาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา ขององคการบริหารสวนตําบล ในเขต
อําเภอนาดูน จงัหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ดาน คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมี
สวนรวมในการปฏิบัติการ การมีสวนรวมในผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมิน สวนการเปรียบเทียบ
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ที่จําแนกตามอาชีพ ไมแตกตางกัน
ทางสถิติ เม่ือจําแนกตามเพศและระดับการศึกษา พบวา การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เศรษฐไชย หทัยวรรธน (2551 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา
เร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้ อําเภอทอง
แสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหาร
สวนตําบลน้ําพี้ อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการการ การมีสวนรวมในผลประโยชน และ
ดานการมีสวนรวมในการประเมินผลอยูในระดับปานกลาง ทุกดาน  

ดานปญหาและอุปสรรคตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาล
ตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ผลการวิจัยซึ่งพบวา ประชาชนสวนใหญประสบปญหาและ
อุปสรรคตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลตําบลนางั่ว อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ในภาพรวมสวนใหญประชาชนเห็นวาเปนปญหาและอุปสรรคในระดับนอย 
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ประกอบดวย อายุของทานเปนปญหาและอุปสรรคตอการเขาไปมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล
ตําบล อาชีพของทานเปนปญหาและอุปสรรคตอการเขาไปมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบล 
ระดับการศึกษาของทานเปนปญหาและอุปสรรคตอการรวมกันคิดตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบล ระดับ
การศึกษาของทานเปนปญหาและอุปสรรคตอการ รวมกันตัดสินใจตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบล ระดับ
การศึกษาของทานเปนปญหาและอุปสรรคตอการรวมกันตรวจสอบตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบล เจาหนาที่ 
ในเทศบาลตําบล เปนปญหาและอุปสรรคตอการบริหารงานแบบมีสวนรวมของทาน การตอบสนองปญหาและความ
ตองการของผูบริหารเปนปญหาและอุปสรรคตอการบริหารงานแบบมีสวนรวมของทาน และรองลงมา คือประชาชน
เห็นวาเปนปญหาและอุปสรรคในระดับปานกลาง ประกอบดวย คณะผูบริหารเปนปญหาและอุปสรรคตอการ
บริหารงานแบบมีสวนรวมของทาน บทบาทและหนาที่งานตางๆ ของเจาหนาที่ในเทศบาลตําบล เปนปญหาและ
อุปสรรคตอการบริหารงานแบบมีสวนรวมของทาน การใหบริการสาธารณะที่ลาชาและไมทั่วถึงของเทศบาลตําบล 
เปนปญหาและอุปสรรคตอการเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของทาน ซ่ึงไดสอดคลองกับงานวิจัยของ              
สุดาวรรณ มีบัว (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของสมาชิกประชาคมในการวางแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา พบปจจัยที่มคีวามสัมพันธกับการมีสวนรวม
ของสมาชิกประชาคมตําบลคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ความรูในการปกครองทองถ่ินรูปแบบองคการ
บริหารสวนตําบล ทัศนคติตอการปกครองทองถ่ิน รูปแบบองคการบริหารสวนตําบล อุดมการณประชาธิปไตย 
แหลงขอมูลขาวสารทางการเมืองที่ไดรับ การติดตามเนื้อหาขาวสารการเมือง ตําแหนงหรือหนาที่ ดานการพัฒนาการ
รวมทํากิจกรรมการพัฒนาและการไดรับอบรมดานการพัฒนา การมีสวนรวมของสมาชิกประชาคมตําบลในการ
วางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับปานกลาง อังคณา วงษนอก (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา
เร่ือง การบริหารในการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน ในเขต
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พบวา การบริหารในการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเสริมสราง
การมีสวนรวมของประชาชน โดยอยูในระดับปานกลาง ระดับการมีสวนรวมระหวางบุคลากรเพศชาย และเพศหญิง 
บุคลากรที่ดํารงตําแหนงกํานันหรือผูใหญบาน และระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษากับระดับมัธยมศึกษาข้ึนไป        
มกีารบริหารในการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน เปนรายดาน
จากทั้ง 5 ดานพบวา ดานที่มผีลการบริหารระดับสูง มีจํานวน 1 ดาน คือดานการวางแผน และมีผลระดับปานกลางมี 
4 ดานคือ ดานการจัดองคกร ดานการประสานงาน ดานการบังคับบัญชาสั่งการ และดานการควบคุม  
 

 

 

 1. ควรจัดใหมีการวิจัยในเชิงคุณภาพ เก่ียวกับแนวทางการเขามามีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลตําบลนางั่ว เพื่อจะไดนําผลการวิจัยไปใชไดในการปฏิบัติจริง 
 2. ควรมีการศึกษาวิจยั การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลตําบล
นางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ใหครอบคลุมทัง้อําเภอหรือจังหวัดข้ึนไป 
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   ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การเมือง   
    การปกครอง (เกียตรินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

   ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การเมือง  
    การบริหารงานภาครัฐ (เกียตรินิยมอันดับหนึ่ง)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
   กําลังศึกษา ปริญญาโท MPA มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
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THE PERFORMANCE OF GOOD GOVERNANCE OF THE SUB-DISTRICT 
HEADMAN AND VILLAGE HEADMAN IN THE AREA OF CHALONG MUNICIPALITY,
PHUKET PROVINCE

  พภัสสรณ  สมพรานนท 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวัฒน  สิริพรวุฒิ 
             ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

การวิจัยเร่ืองการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบาน ในเขตของเทศบาลตําบลฉลอง 
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบาน 
ในเขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
กํานัน ผูใหญ ในเขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลฉลอง 
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จํานวน 392 คน โดยใชการการกําหนดกลุมตัวอยางของ Yamane (1990) และใชการสุม
ตัวอยางแบบการสุมอยางงาย (Sampling Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีคาความ
เชื่อมั่น เทากับ .98 และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test, 
Anova และ Scheffe 

ผลการวิจยัพบวาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบานในเขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.05) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ประชาชนให
การประเมินมากที่สุด คือ หลักคุณธรรมและหลักนิติธรรม (คาเฉลี่ยเทากับ 3.17) และท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ หลักความ
โปรงใส (คาเฉลี่ยเทากับ 2.86) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน 
ผูใหญบานในเขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จําแนก ดานเพศ สถานภาพ และอาชีพ โดยรวมไม
แตกตางกัน แตดานอายุและระดับการศึกษา มีความคิดเห็นโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 

: /

268

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



Abstract
Research The performance of good governance of the sub-district headman and village 

headman in the area of Chalong Subdistrict Municipality, Phuket Province. The purposes of this 
research were 1.To study the performance of good governance of the village headman in 
Chalong Municipality, Phuket Province. 2. To compare the performance according to the good 
governance of the sub-district chiefs in Chalong Municipality, Phuket Province as classified by 
gender, age, status, educational and occupation. Quantitative data were derived from the people 
residing in Chalong Municipality, Phuket Province and the total number of 392 respondents 
obtained from Yamane by using the simple random sampling technique. The research instrument 
was a rating scale questionnaire withreliability of .89. The statistics used for data analyses were 
percentage, mean, standard deviation, t-test , F test (One-way ANOVA) and Scheffe

The results of the research found that the performance of good governance of Kamnan 
Headman in Chalong Municipal
When considering each aspect, it is found that the aspect that people give the most assessment 

pri
Kamnan Headman in Chalong Municipality Phuket is classified by gender, status, and overall 
occupation. But the age and education level With overall opinions differing significantly at the 
level of .05 

Keywords : performance of village headmen / Good Governance. 

 
กระทรวงมหาดไทย มีหนาที่หลักในการบําบัดทุกข บํารุงสุข ของประชาชน ซึ่งเปนหนาที่ ที่มีขอบเขตของ

ภารกิจกวางขวาง กํานัน ผูใหญบาน ในฐานะพนักงานฝายปกครองในระดับทองที่ จงึมีบทบาทหนาที่ตองรับผิดชอบงาน
ของกระทรวงมหาดไทย และยังตองรับผิดชอบงานของทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่นาลงไปปฏิบัติในตําบล หมูบาน           
จึงนับวาเปนกลไกที่สําคัญ ที่ทําใหงานของทางราชการบรรลุเปาหมาย ตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน เกิดข้ึนคร้ังแรกใน          
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เนื่องจากสมัยนั้นประเทศไทยกาลังเผชิญกับการคุกคาม
ของมหาอํานาจตะวันตกที่แผขยายอิทธิพลเขามาถึงประเทศเพื่อนบานของไทย ขณะท่ีการปกครองของไทยขณะนั้น
ยังคงลาสมัย ไมมี เอกภาพในทางการปกครองอยางแทจริงเปนอันตรายตอความม่ันคงของราชอาณาจักร 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงทรงตัดสินพระทยัที่จะปฏิรูปการปกครองเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและ
รักษาเอกราชของชาติไว จึงไดปฏิรูปการปกครองระดับตําบล หมูบานคร้ังสําคัญ ในป 2435 (ร.ศ. 111) โดยทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหหลวงเทศาจิตวิจารณ (เส็ง วิริยศิริ) ไปทดลองตั้งกํานัน ผูใหญบานข้ึนที่บานเกาะ 
บางปะอิน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใหราษฎรพิจารณา เลือกผูใหญบานแลวใหผูใหญบานเลือก
กันเองเปนกํานันในการปฏิบัติหนาที่ก็กําหนดใหมีหนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองที่ การปองกันการ
โจรกรรมและผูราย และกําหนดใหมีผลประโยชนตอบแทนบาง เชน สินลดคานา ภาษีไมไผ คาเหยียบย่ํา ที่นาราษฎร 
เปนตน ความมุงหมายก็เพื่อใหบคุคลที่ราษฎรเลือกเขามา ไดมีหนาที่ดูแลดําเนินงาน ของตําบล หมูบาน ใหเปนไปดวย
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ความเรียบรอย เปนหูเปนตาใหแกทางราชการที่จะชวยสอดสองดูแลทุกขสุขของราษฎรทั่วไป ตลอดจนชวยเรงรัด
จัดเก็บภาษีอากร และผลประโยชนของแผนดินซ่ึงสมควรไดจากราษฎรโดยธรรมเมื่อผลปรากฏวา การทดลองตั้งกํานัน 
ผูใหญบานไดผลเปนอยางดีและเปนไปตามพระราชประสงคทุกประการแลว ในป 2439 จึงไดทรงจัดรูปการปกครอง
ทองที่อยางเปนทางการข้ึนเปนสวนหนึ่งในระบบการปกครองของประเทศ และในปตอมาไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) ข้ึนใชบังคับทั่วประเทศ และถือเปนแมบทของการ
จัดระเบียบการปกครองตําบล หมูบาน ในประเทศไทย พระราชบัญญัตินี้ใชมาไดประมาณ 17 ป ก็ไดทําการปรับปรุง
ใหม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 พระองคไดทรงประกาศยกเลิกและตรา
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457 ข้ึนใชบังคับแทนกฎหมายดังกลาว จึงเปนตัวกําหนด
บทบาทหนาที่ของ กํานัน ผูใหญบาน มาจนถึงปจจุบัน (ฉลวย พวงพลับ. 2548) ในระยะแรกของการกระจายอํานาจ
การปกครองทองที่ไดประสบกับปญหาตาง ๆ มากมายหลายประการ ไมวาจะเปนในเร่ืองของคุณสมบัติและความ
ประพฤติของกํานัน ผูใหญบาน รวมถึงระบบเทศาภิบาลที่ไมสอดคลองกันอยางสมบูรณในการบริหารการปกครองระดับ
ตําบลหมูบาน ซึ่งกอใหเกิดปญหาในการปกครอง กระทรวง มหาดไทยจึงไดพยายามปรับปรุงคุณสมบัติของกํานัน 
ผูใหญบาน ทั้งดานการใหการศึกษา ตลอดจนปรับปรุงขวัญ กาลังใจ และใหรางวัลเพิ่มข้ึนเพื่อสงเสริมการปฏิบัติหนาที่
ในชวงป 2493–2500 ไดมีการยกระดับความสําคัญใหกับบทบาทของกํานัน ผูใหญบานมากข้ึน โดยมีการแกไขเพิ่มเติม
อํานาจหนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ นอกจากนี้ ทางราชการยังไดตรา
พระราชบัญญัติตาง ๆ มากมาย ที่เก่ียวของกับกํานันผูใหญบานซ่ึงจะตองเปนผูรักษากฎหมายใหเปนไปตามเจตนารมณ 
ทาํใหอํานาจหนาที่ของกํานันผูใหญบาน ครอบคลุมวิถีชีวิตของประชาชนในตําบล หมูบาน เกือบทุกเร่ือง ตั้งแตเกิดจน
ตาย ไมวาจะเปนเร่ือง น้ําทวม ฝนตก ฝนแลง เกิดศัตรูพืช โจรขโมย ฯลฯ ลวนเปนหนาที่ของกํานัน ผูใหญบานซึ่งมี
สถานะเปนเจาพนักงานฝายปกครองแหงทองที่ตามกฎหมาย (คูมือกํานัน ผูใหญบาน สํานักบริหารการปกครองทองที่ 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2545)  

ความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของกํานัน ผูใหญบาน ไดรับผลกระทบอีกคร้ัง เมื่อมีกระแสโลกาภิวัฒนเกิดข้ึนใน
สังคมโลก กระแสการเรียกรองใหกระจายอํานาจการปกครองเร่ิมดังข้ึน และในที่สุดก็ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ในขณะเดียวกันการประกาศใชรัฐธรรมนูญ ฉบับปพุทธศักราช 2540 
การออกกฎหมาย กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การเปลี่ยนแปลงฐานะ
ของสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบล รวมถึงการปฏิรูประบบราชการ ในป 2545 ผลของกฎหมายเหลานี้ทําใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเขามามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมากข้ึน และยังมีผลใหกํานัน ผูใหญบานตองพนจาก
ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยเชนเดียวกัน แตอยางไรก็ตามถึงแมองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเขามามี
บทบาทมากข้ึนในตําบลหมูบานก็ตาม แตกฎหมายก็ไมไดแกไขหรือปรับลดบทบาทอํานาจหนาที่ของกํานัน ผูใหญบานลง
ในพื้นที่การปกครองใดที่ยังมีสถานภาพของกํานัน ในฐานะพนักงานฝายปกครองแหงทองที่อยู (เฉพาะพ้ืนที่ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล) ยังคงไว โดยมิไดยกเลิกอํานาจตามกฎหมายของกํานัน ผูใหญบาน ลงแตอยางใด  
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พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไดกําหนดขอบเขต
ของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เปนแนวทางในการปฏิบัติภารกิจของทุกสวนราชการ วาตองมีความมุงหมายใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐไมมี
ข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ ประชาชนไดรับความ
สะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ (พระธีระพงศ สุเมโธ  
(แซเลา). 2554) 

การที่กํานัน ผูใหญบานจะปฏิบตัหนาที่ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้น สิ่งที่ตองคํานึงคือการยึด
หลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือ ที่เรียกวา หลักธรรมาภิบาล “good governance” โดยเปดโอกาสใหประชาชน
ในทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการกํากับดูแล และสนับสนุนการการปฏิบัติงานของกํานัน ผูใหญบานดังนั้นเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานของกํานัน ผูใหญบาน สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน และเกิดประโยชนแกประชาชนอยาง
แทจริง จึงจําเปนอยางยิ่งที่กํานัน ผูใหญบานจะตองดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเปนแนวทางที่สําคัญในการ
บริหารงานการพัฒนาทองถ่ิน สามารถแกไขปญหาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยใหประชาชนเขามามี 
สวนรวมเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน 

จากปญหาและเหตุผลดั่งกลาวมาแลวขางตนผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวาไดนําหลักการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติมากนอยเพียงใด และเพ่ือที่จะไดขอเสนอแนะที่เหมาะสมในการดําเนินงานใหเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อเกิดประโยชนสูงสุดแกชมุชน สังคมและประชาชนตอไป 

 

1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบาน ในเขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบาน ในเขตเทศบาลตําบลฉลอง 
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

 

 งานวิจัยเร่ือง “การปฏิบัติงานการตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบาน ในเขตเทศบาลตําบลฉลอง 
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต” ผูวิจัยใชแนวคิด หลักเกณฑและวิธีบริหารบานกิจการเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 
ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความ
คุมคา เปนกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ประกอบดวย ตัวแปรตน (Independents Variables) 
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังภาพ 
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1. เพศ  
2. อายุ  
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 

1. หลักนิติธรรม  
2. หลักคุณธรรม  
3. หลักความโปรงใส 
4. หลักการมีสวนรวม  
5. หลักความรับผิดชอบ  
6. หลักความคุมคา 

                 

การวิจัยเร่ืองการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบาน ในเขตของเทศบาลตําบลฉลอง 
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบาน 
ในเขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
กํานัน ผูใหญ ในเขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ การวิจัยคร้ังนี้มีประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยและมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานเขต เทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เฉพาะผูที่มีอายุ 18 ปบริบูรณข้ึนไป จํานวน 19,256 
คน จาก 10 หมูบาน และ การคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยมีการหาขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรของ Yamane (1973)  
โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 392 คน (กรมการปกครอง, 2562) วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยใช
คาความถ่ี และคารอยละ วเิคราะหขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบาน ตามความ
คิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโดยการหา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แลวนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมาย เปนชวงคะแนน 5 ระดับข้ัน วิเคราะห
เปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบานในเขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ตจําแนกตามพื้นที่ในการปฏิบัติงาน โดยการ ทดสอบ คาทีของกลุมตัวอยางที่เปนอิสระจากกัน (t-test for 
Independent Samples)  วิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบาน ในเขต
เทศบาลตําบลฉอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโดยวิเคราะหความ แปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) เม่ือพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัยจะ ดําเนินการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธีของเชฟเฟ 
(Scheffe's Method) 
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จากการศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบานในเขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต สามารถสรุปผลการวิจยัไดดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 215 คน คิดเปน
รอยละ 54.8 มีอายุ 41-50 ป จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 32.1 มีสถานภาพสมรส มีจํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 
57.1 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 55.4 มีอาชีพธุรกิจสวนตัว/ผูประกอบการ/คาขาย    
มีจํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 37.2 

2. การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบานในเขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
โดยภาพรวมทั้ง 6 ดาน อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.05) แสดงใหเห็นวา การใชหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช
ในการปฏิบัติงานของกํานัน ผูใหญบานในเขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมยังไมเห็นแนว
ทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและมีมาตรฐานอันเปนที่พึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการใหบริการตาง ๆ อาจไม
สามารถสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนไดอยางเต็มที่ อาจสืบเนื่องมาจากการใหความสําคัญในการนําหลักธรรมาภิ
บาลมาใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน โดยเมื่อพิจารณาเปนรายดานที่ประชาชนใหการประเมินมากที่สุด คือ หลัก
คุณธรรมและหลกันิติธรรม และท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ หลักความโปรงใส เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สรุปไดดังนี้ 

2.1 หลักนิติธรรม (การบริหารงานตามกฎหมาย ขอบังคับตาง ๆ ดวยความถูกตอง ความดีงามเพื่อให
เปนตัวอยางที่ดีแกสังคม) พบวา ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีความ
คิดเห็นตอการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบานดานหลักนิติธรรม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.17) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอพบวา กํานัน ผูใหญบานไมเลือกปฏิบัติกับผูมาติดตอหรือ
สวนที่เก่ียวของกับหนวยงานเปนที่ยอมรับในชุมชนมากที่สุด รองลงมา คือกํานัน ผูใหญบานเนนความเสมอภาคในการ
ปฏิบัติงาน กํานัน ผูใหญบานสรางบรรยากาศความเปนประชาธิปไตยใหเกิดข้ึนในชุมชน และนอยที่สุดคือกํานัน 
ผูใหญบานปฏิบัติงานตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับสิทธิของประชาชน   

2.2 หลักคุณธรรม (การปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรยึดม่ันความถูกตอง ดีงาม สรางคุณภาพชีวิตในสังคม
ใหดีข้ึน) พบวา ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบานดานหลักคุณธรรม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.18) เมื่อ
พจิารณารายละเอียดในแตละขอพบวา กํานัน ผูใหญบานปฏิบัติงานอยางเปนกัลยาณมิตร เปนที่ยอมรับในชุมชนมากที่สุด 
รองลงมา คือ กํานัน ผูใหญบานมีขันติ อดทน อดกลั้นและมีวุฒิภาวะทางอารมณ, กํานัน ผูใหญบานประพฤติปฏิบัติตนอยู
บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม, กํานัน ผูใหญบาน เปนผูมีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟอ เผื่อแผ, กํานัน ผูใหญบาน
บริหารเวลาในการทํางานอยางมีคุณภาพ และนอยที่สุด คือ กํานัน ผูใหญบานทํางานดวยความซื่อตรง 

 
 

273

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



2.3 หลักความโปรงใส (กระบวนการทํางานและกฎเกณฑตาง ๆ มีการเปดเผยตรงไปตรงมา สามารถ
ตรวจสอบได) พบวา ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีความคิดเห็นตอการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบานดานหลักความโปรงใส โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย
เทากับ 2.86) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละขอพบวา กํานัน ผูใหญบานแจงขอมูล ขาวสารของราชการที่เปน
ประโยชนใหผูที่มีสวนเกี่ยวของรับทราบ เปนที่ยอมรับในชุมชนมากที่สดุ รองลงมา คือ กํานัน ผูใหญบานมีการประกาศให
ผูมีสวนเก่ียวของรับทราบแผนงาน โครงการที่ทําในหมูบาน, กํานัน ผูใหญบานกํากับดูแลงบประมาณในการบริหาร
โครงการดวยความโปรงใสสามารถตรวจสอบได, การจัดซื้อจัดจาง และการเบิกจายงบประมาณ เปนไปตามแผนที่กําหนด
อยางเปนระบบ, กํานัน ผูใหญบานจัดทํารายงานการแสดงผลการปฏิบัติงานประจําปของหมูบานเผยแพรสูสาธารณชน 
และนอยที่สุด คือ กํานัน ผูใหญบานเปดโอกาสใหประชาชน, องคกรภาครัฐ, ภาคเอกชน ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

2.4 หลักการมีสวนรวม (การบริหารที่เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรับรูการวางแผนการปฏิบัติงานใน
การทํางานรวมกัน) พบวา ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีความคิดเห็นตอ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบานดานหลักการมีสวนรวม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย
เทากับ 3.09) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอกํานัน ผูใหญบานเปดโอกาสใหประชาชนในหมูบานเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินโครงการตาง ๆ ของชุมชน รับทราบ เปนที่ยอมรับในชุมชนมากที่สุด รองลงมา คือ กํานัน ผูใหญบานให
ประชาชนประชาชนในหมูบานไดมีโอกาสรวมปฏิบัติกิจกรรมอยางทั่วถึง, กํานัน ผูใหญบานเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานของหมูบาน, กํานัน ผูใหญบานจัดใหประชาชนมีสวนรวมในแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง, กํานัน ผูใหญบาน เปดเวทีใหประชาชนเสนอแนะการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชน และนอยที่สุด 
คือ กํานัน ผูใหญบาน เปดโอกาสใหภาครัฐ, ภาคเอกชน และประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจาง 

2.5 หลักความรับผิดชอบ (การปฏิบัติหนาที่ของกํานัน ผูใหญบานใสใจตอปญหาอยางมีความ
รับผิดชอบตอสังคม) พบวา ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีความคิดเห็นตอ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบานดานหลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
(คาเฉลี่ยเทากับ 2.98) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอพบวา กํานัน ผูใหญบานมีการกํากับและติดตามการ
ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ รับทราบ เปนที่ยอมรับในชุมชนมากที่สุด รองลงมา คือกํานัน ผูใหญบานประพฤติตน
เปนแบบอยางที่ดีตอชุมชน, กํานัน ผูใหญบานมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและมีคุณภาพภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด, กํานัน ผูใหญบานปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบเกิดผลดีตามนโยบายของทางราชการ, กํานัน 
ผูใหญบานเอาใจใสปญหาของชุมชนและสังคมอยางจริงจังและนําปญหามาศึกษาเพื่อแกไข และนอยที่สุด คือ กํานัน 
ผูใหญบานมีความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตนหากผลนั้นมีความผิดพลาดหรือเสียหาย 

2.6 หลักความคุมคา (การบริหารการใชทรัพยากรตาง ๆ ในการดําเนินงานอยางเหมาะสม) พบวา 
ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานตามหลักธรร
มาภิบาลของกํานัน ผูใหญบานดานหลักความคุมคา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.02) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแตละขอพบวา กํานัน ผูใหญบาน อุทิศเวลาเพื่องานราชการ เปนที่ยอมรับในชุมชนมากที่สุด รองลงมา 
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คือ กํานัน ผูใหญบาน มีการเผยแพรและการใชจายดวยความคุมคา ไดประโยชนสงูสดุ, กํานัน ผูใหญบาน บริหารจัดการ
ผูใหญบาน มีการบริหารจัดการดานการเงิน งบประมาณ ดวยความประหยัด คุมคา ไดประโยชนแกสวนรวม และนอย
ที่สุด คือ กํานัน ผูใหญบาน มีการบริหารจัดการอยางเหมาะสมกับงาน คุมคาและไดประโยชนและกํานัน ผูใหญบาน มี
การบริหารจัดการอยางเหมาะสมกับงาน คุมคาและไดประโยชน 

3. เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบานในเขตเทศบาลตําบลฉลอง 
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จําแนกตาม เพศ สถานภาพและอาชีพ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน สวนอายุและระดับ
การศึกษา โดยภาพรวมแตกตางกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ผลการวิเคระหขอมูลเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภภิบาลของกํานัน           
ใหญบานในเขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมไมตางกัน เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน ก็ไมตางกัน 

3.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน 
ผูใหญบานในเขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามอายุ พบวา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3.3 ผลการวิเคระหขอมูลเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน 
ผูใหญบานในเขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามสถานภาพ พบวา โดยภาพรวมไมตางกัน  

3.4 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน 
ผูใหญบานในเขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน มีระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบานในเขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพบความแตกตางจึงทําการทดสอบ
เปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe ซึ่งไดผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบานใน
เขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามระดับการศึกษา หลักนิติธรรม เปนรายคู พบวาแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 2 คู  คือ กลุมระดับการศึกษาอนุปริญญามีความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลนอยกวากลุมปริญญาตรี และกลุมระดับการศึกษาอนุปริญญามีความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลนอยกวากลุมปริญญาตรี   

3.5 ผลการวิเคระหขอมูลเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภภิบาลของกํานัน 
ผูใหญบานในเขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามอาชีพ พบวา ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มี
ระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบานในเขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ไม
แตกตางกัน 
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1. ผลการวิเคระหขอมูลเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภภิบาลของกํานัน ใหญบานในเขต 
เทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมไมตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ก็ไม
ตางกัน สรุป เพศของประชาชนผูตอบแบบสอบถามจะแตกตางกันแตความรูสกึนึกคิดในแตละเพศที่มีตอการรับรูตอการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลไมแตกตางกัน จึงทําใหมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน 
ผูใหญบาน ไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลวิจัยของสุพจน เจริญขํา (2554) ศึกษาเร่ือง “การบริหารงานตามหลักธรรมา 
ภิบาลขององคการบิหารสวนตําบลปางมะคา อําเภอขาณุวรลักษณบุรี จงัหวัดกําแพงเพชรผลการศึกษาพบวา ประชาชน
ที่มีเพศตางกันมีทัศนคติตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบิหารสวนตําบลปางมะคา โดยภาพรวมไม
ตางกัน เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวาประชานที่มีอายุตางกันมีทัศนคติไมตางกันทุกดาน 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบระดับการปฏิบตัิงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบานในเขต
เทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามอายุ พบวา โดยภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ในความคิดเห็นของผูวิจัยอาจกลาวไดวาเนื่องจากประชาชนที่มารับบริการที่ตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนผูที่มีอายุมากแลวมีประสบการณการทํางาน ไดรับการบริการจากหนวยงานรัฐและเขาใจหลักธรรมาภิบาล 
มากกวา ซ่ึงตางจากประชาชนที่มีอายุนอยที่อาจจะยังไมเคยทํางานและไดรับการบริการจากหนวยงานภาครัฐหนวยงาน
อ่ืนจึงไมเกิดการเปรียบเทียบ ทําใหผูที่มีอายุตางกันมีระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบาน
ตางกันสอดคลองกับงานวิจัยของเอกราช รังสรรค (2553) ที่ศึกษาผลการใชหลักธรรมาภิบาลในการจัดทําบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลบานชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม พบวา ในสวนของความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลของ อบต.บานชาง ในการจัดทําบริการสาธารณะ
พบวา ประชาชนที่มีอายุแตกตางกันจะมีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลของ อบต.บานชาง ในการจัดทําบริการ
สาธารณะที่แตกตางกัน  

3. ผลการวิเคระหขอมูลเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบานในเขต
เทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามสถานภาพ พบวา โดยภาพรวมไมตางกัน ในความคิดเห็นของ
ผูวิจัยอาจกลาวไดวา เนื่องจากสถานภาพที่ตางกัน แตการดํารงชีวิตและความตองการปจจัยตาง ๆ ยังเหมือนกัน จึงทํา
ใหไมมีผลตอการมีความคิดเห็นตอระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบานในเขตเทศบาลตําบล
ฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซ่ึสอดคลองกับผลการวิจัยของ นพพล สุรนัครินทร (2547) ที่ศึกษาการนําหลักธรรมาภิ
บาลมาปรับใชในองคการบริหารสวนตําบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม พบวา ประชาชนที่มีสถานภาพ
ตางกันมีทัศนะตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชใน อบต.ไมแตกตางกัน 

4. ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบระดับการปฏิบตัิงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบานในเขต
เทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน  
มีระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบานในเขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพบความแตกตางจึงทําการทดสอบเปนรายคูดวยวิธีของ 
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Scheffe ซึ่งไดผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภภิบาลของกํานัน ผูใหญบานในเขตเทศบาลตําบล
ฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามระดับการศึกษา หลักนิติธรรม เปนรายคู พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 2 คู คือ กลุมระดับการศึกษาอนุปริญญามีความคิดเห็นในการปฏิบัติงานตามหลักธรร
มาภิบาลนอยกวากลุมปริญญาตรี และกลุมระดับการศึกษาอนุปริญญามีความคิดเห็นในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาลนอยกวากลุมปริญญาตรี สอดคลองกับผลการศึกษาของ จเด็จ โพธิ์ศรีทอง (2552) ศึกษาวิจัยเร่ืองการดําเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่ทําใหกลุมตัวอยางมี
ความคิดเห็นแตกตางกันอยางไมมีนัยยะสําคัญทางสถิติไดแก วุฒกิารศึกษา 

5. ผลการวิเคระหขอมูลเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภภิบาลของกํานัน ผูใหญบานใน
เขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามอาชีพ พบวา ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีระดับการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบานในเขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ไมแตกตาง
กัน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของพระธีระพงศ สเุมโธ (แซเลา) 2555) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวาบุคลากรมีความ
คิดเห็นตอการบริหารจัดการ อยูในระดับมากทุกดาน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตอการการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารงานสวนตําบล อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย พบวา บุคลากรที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และเขตพ้ืนที่ โดยรวมไมแตกตางกัน 

 

ผลการวิจยัเร่ืองการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบานในเขตเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. กํานัน ผูใหญบาน ควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานของ
หมูบาน และควรดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ในรูปแบบคณะกรรมการหมูบานเพื่อใหทุกคนมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานทุกข้ันตอนตั้งแตการวางแผน การตัดสินใจ การจัดสรรทรัพยากร ที่ใชในการดําเนินงาน การตรวจสอบและ
การประเมินผลอยางเปนระบบ 

2. กํานัน ผูใหญบาน ควรมีความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตนหากผลนั้นมีความผิดพลาดหรือ
เสียหาย และรายงานผลการปฏิบัติงานแกผูเก่ียวของทราบอยางสม่ําเสมอ 

3. กํานัน ผูใหญบานควรใชทรัพยาการของหนวยงานใหเกิดประโยชนสงูสุดแกสวนรวม 
4. โครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่กํานัน ผูใหญบาน จัดทําข้ีนควรมีการเปดเผยและเผยแพรใหประชาชน

ไดรับรูทั่วกัน เพื่อความโปรงใส 
5. ควรมีการกําหนดมาตรการและบทลงโทษข้ันรุนแรง ในกรณีที่ กํานัน ผูใหญบานละเลยไมปฏิบัติงานตาม

หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความโปรงใสซ่ึงเปนรากเหงาที่สําคัญในการกอใหเกิดปญหาการคอรัปชั่นใน
สังคมไทย 
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1. ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของกํานัน ผูใหญบาน กับตําแหนงงานอ่ืน ๆ             
เชน นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกองคการบริหารสวนตําบล เปนตน เพื่อชี้ใหเห็นถึงการใช
หลักธรรมาภิบาลของเจาหนาที่ของรัฐในบริบทที่แตกตางกัน 

2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จหรือลมเหลวของการนําหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติใชของกํานัน 
ผูใหญบาน 
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SERVICES OF DEPARTMENT OF DISASTER PREVENTION AND MITIGATION, 
SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION BANG PHLI YAI SUB-DISTRICT,
BANG PHLI DISTRICT, SAMUT PRAKAN PROVINCE
 

    พรขัย  แสนวงศใน 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล  
ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของฝายปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลบางพลีใหญอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ และเปรียบเทียบความพึง
พอใจของประชาชนที่มีเพศอายุอาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของฝายปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลบางพลีใหญอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งหมด 4 ดาน โดยใช
แบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่ขอรับบริการ ขอคําถามนํามาจากแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ ซ่ึงผูวิจัยไดเก็บรวบรวม
ขอมูลเอง นาํขอมูลไปวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป spss ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจโดยรวมของประชาชนอยู
ในระดับมาก โดยดานที่มีความพึงพอใจมากที่สุดไดแกดานข้ันตอนการใหบริการ รองลงมาไดแกดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ ดานความเสมอภาค และนอยสุด คือดานสิ่งอํานวยความสะดวก ตามลําดับ จากการจําแนกตามสถานภาพ
พบวาเพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากเทากันไมแตกตางกันจําแนกตามอายุอายุ 18 – 20 ป 
อายุ 21 – 40 ป อายุ 41 – 60 ปอายุ 61 ปข้ึนไป ผลรวมจําแนกตามอายุโดยรวมอยูในระดับมากเทากันไมแตกตางกัน
จําแนกตามอาชีพธุรกิจสวนตัวพนักงานบริษัทรับจางทั่วไปหรือคาขายนักเรียนหรือนักศึกษาจําแนกตามอาชีพโดยรวม
อยูในระดับมากเทากันไมแตกตางกัน 
 

 :  /  
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Abstract 
The purposes of this research are to study satisfaction of people towards services of 

the Department of Disaster Prevention and Mitigation,Sub-district Administrative Organization 
Bang PhliYai Sub-district, Bang Phli District, SamutPrakan Province and compare satisfaction 
towards services of the Department of Disaster Prevention and Mitigation among people with 
different genders, ages, occupations and monthly incomes. by using questionairs. The sample 
are people who receive the service. The questionairs are designed based on related theory 
which has consolidated by a researcher. The data is processed by using SPSS The findings 
prove that the overall satisfaction is at high level. For each aspect, people mostly satisfy with 
service procedures, followed by service providers, equality and facilities, respectively. Besides, 
the satisfaction levels of both men and women are high. For age factor, the satisfaction levels 
of people with ages 18-20 years, 21-40 years, 41-60 years and 61 years and above, are all at 
high level. And, for occupation, business owner, employee, freelancer, student, satisfaction 
levels are all at high level. 

Keywords : Development / Learning Organization
 

 

ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยมีการแบงลักษณะการบริหารราชการออกเปน3 สวนคือการบริหาร
ราชการสวนกลางการบริหารราชการสวนภูมิภาคและการบริหารราชการสวนทองถ่ินการบริหารราชการสวนทองถ่ินตาม
ระเบียบกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะหมายความวาองคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาลองคการบริหารสวน
ตําบลกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซ่ึงงานวิจัยในคร้ังนี้จะกลาวถึง 
เฉพาะองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งของไทยที่จัดตั้งข้ึนตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงคของการจัดตั้งเพื่อกระจายอํานาจ
การปกครองไปสูทองถ่ินระดับตําบลซึ่งเปนเขตชนบทอันเปนพื้นที่สวนใหญของประเทศไดมีโอกาส ปกครองตนเอง 
แกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชนอยางทั่วถึงโดยมีการบริการสาธารณะซึ่งเปนหนาที่หลักของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่7) พ.ศ. 2562สวนที่ 3 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลที่ตองทําดังนี้ 1. จัดใหมีและ
บํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 2. รักษาความสะอาดของถนนทางน้ําทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 3. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 5. สงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6. สงเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผูสูงอายุและผูพิการ 7. คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 8. บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 9. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความจําเปนและสมควรรวมถึงรักษาความเปน
ระเบียบเรียบรอยการดูแลการจราจรและสงเสริมสนับสนุนหนวยงานอ่ืนในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว” 
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องคการบริหารสวนตําบลบางพลีใหญมีฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนสวนหนึ่งของสํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลบางพลีใหญมีหนาที่ตามมาตราท่ี 67แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ 2537 ขอที่ 4 มีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสาธารณภัยตามความหมายของพระราชบัญญัติ ป 2550          
อันไดแกอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยภัยแลงอุบัติเหตุภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายโรคระบาดในสัตวโรคระบาดในพืชไมวา
จะเกิดจากธรรมชาติและมีผูกอข้ึนหรือเหตุอ่ืนใดฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีหนาที่ในการออกปฏิบัติการ
ปองกันและระงับเหตุสาธารณภัยตางๆโดยจะไดรับแจงเหตุจากสายดวน เชน 191,1669 หรือเบอรที่ไดประชาสัมพันธ
ใหแกประชาชนไวนอกจากการใหบริการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแลวฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยังมีหนาที่ในการใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินเบื้องตนคอยบริการรักษาพยาบาลผูปวยเบื้องตนรับสงผูปวยฉุกเฉินนําสง
โรงพยาบาลภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยทั้งสองหนาที่หลักที่กลาวมาจะมีบุคลากรปฏิบัติงานตลอด24 ชั่วโมงนอกจาก
ภารกิจในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับการบริการทางการแพทยฉุกเฉินแลวฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยังเปนหนวยงานใหบริการฝกอบรมดับเพลิงข้ันตนและอบรมอพยพหนีไฟใหแกโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อีกดวย 

 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

องคการบริหารสวนตําบลบางพลีใหญอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ 
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีเพศอายุอาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความพึงพอใจ

ตอการใหบริการของฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลบางพลีใหญอําเภอบางพลีจังหวัด
สมุทรปราการเปนอยางไร 

 
 

 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้เปนการศึกษาความพึงพอในท่ีมีผลตอการจัดการบริการดานกระบวนการ
ข้ันตอนตอนการบริการดานเจาหนาที่บุคลากรและดานสิ่งอํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มารับบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลบางพลีใหญอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดดังนี้ 
                          

- เพศ 
- อายุ 
- อาชีพ 
- รายได 

 - ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
- ดานข้ันตอนการใหบริการ 
- ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
- ดานความเสมอภาค 
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การวิจัยเร่ือง การใหการบริการของฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลบางพลี
ใหญอ.บางพลีจ.สมุทรปราการมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของฝาย
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลบางพลีใหญอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเปนการวิจัย
เชิงสํารวจ ซึง่ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

/  

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจยัเชิงสํารวจ (Servey Research)ประชากรที่ใชในการวิจัยคือประชาชนที่ขอรับบริการ
จากฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลบางพลีใหญอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยได
กําหนดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คนซ่ึงผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสตูรทาโรยามาเน (Yamane 1973 : 887, 
อางถึงในธีรวุฒิเอกะกุล 2550 : 135) โดยมีความเชื่อม่ันรอยละ 95 และมีความเคลื่อนเทากับ 0.05 เคร่ืองมือที่ใชใน
การวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม(Questionnaires)ที่ผูวิจัยสรางข้ึนจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวของกับ
งานวิจัยตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของการวิจัยโดยแบบสอบถามไดผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
จากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานซ่ึงแบงออกเปน 2 ตอนคือตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปไดแกเพศอายุอาชีพและรายได
เฉลี่ยตอเดือนตอนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลความพึงพอใจแตละดานประกอบดวย 4 ดานดังนี้ 1. ดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ 2 ดานข้ันตอนการใหบริการ 3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4. ดานความเสมอภาค 

โดยมีขอคําถามทั้งหมด 17 ขอใชหลักการแปลความหมายคาเฉลี่ยที่ 4.50 – 5.00 = ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการมากที่สุด 3.50 – 4.49 = ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการมาก 2.50 – 3.49 = ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการปานกลาง 1.50 – 2.49 = ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการนอย 1.00 – 1.49 = ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการนอยที่สุดและผูเชี่ยวชาญไดวิเคราะหความสอดคลองรายขอของแบบสอบถามพบวาคาดัชนีความสอดคลอง
รายขอมีคาระหวาง 0.5 – 1.00 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองใช (Tryout) แบบสอบถามกับประชาชนที่อาศัยอยูใกลเคียง
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบางพลีใหญที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30คนโดยคาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ
(reliability) ใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficicient Alpha) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติSPSSไดคาเทากับ 0.932 
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 ผูวิจัยไดใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติSPSS ในการวิเคราะหขอมูลหาคาตางๆไดแกคารอยละคาเฉลี่ย (X )         
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)คาPearson Product Moment Correlation Coefficient คาการถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis)คาความแตกตางระหวางตัวแปร2กลุมที่เปนอิสระตอกันคาความแปรปรวนของ
ประชากร2 กลุมไมเทากันโดยการทดสอบคาที (t – test) ความแปรปรวนทางเดียว (oneway ANOVA) คาทดสอบ
ความแตกตางระหวางกลุมดวยวิธีการทดสอบรายคูของเชฟเฟ(Scheffe’ s test) โดยการทดสอบคาเอฟ (F-test) และ
สามารถสรุปไดดังนี้ 

กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 270คนคิดเปนรอยละ67.5และเพศชายจํานวน130คน
คิดเปนรอยละ32.5ขอมูลผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุอายุ21- 0ปจํานวน184คนคิดเปนรอยละ46รองลงมาอายุ 
41-60 ปจํานวน132คนคิดเปนรอยละ33และนอยสุดอายุ 61 ป ข้ึนไปจํานวน8คนคิดเปนรอยละ8ขอมูลผูตอบ
แบบสอบถามจําแนกตามอาชีพสวนมากประกอบอาชีพพนักงานบริษัทจํานวน274 คนคิดเปนรอยละ 68.5 รองลงมา
ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวจํานวน 46 คนคิดเปนรอยละ 11.5 และนอยสุดนักเรียนนักศึกษาจํานวน39 คนคิดเปนรอย
ละ9.8 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดผูตอบแบบสอบถามสวนมากรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา10,001
บาทจํานวน232คนคิดเปนรอยละ58รองลงมา 5,000 – 10,000 บาทจํานวน120คนคิดเปนรอยละ30และนอยสุดต่ํา
กวา 5,000 บาทจํานวน48คนคิดเปนรอยละ12 
 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริการของฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวน
ตําบลบางพลีใหญอําเภอบางพลีจงัหวัดสมุทรปราการโดยรวม 4 ดานอยูในระดับมากเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอยดานที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดไดแกดานข้ันตอนการใหบริการคาเฉลี่ย X  = 4.46รองลงมาไดแกดาน
เจาหนาที่ผูใหบริการคาเฉลี่ยX  = 4.44 ดานความเสมอภาคคาเฉลี่ยX  = 4.39 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกนอยสุด
คาเฉลี่ยX  = 4.37 
 

 

ผลการวิจัยเร่ืองการใหการบริการของฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลบางพลีใหญ 
อ.บางพลีจ.สมุทรปราการผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจโดยภาพรวม 4 ดานอยูในระดับมากดานที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดไดแกดานข้ันตอนการใหบริการรองลงมาไดแกดานเจาหนาที่ผูใหบริการดานความ
เสมอภาคและดานสิ่งอํานวยความสะดวกนอยสุดซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 

 1  

 พบวาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริการของฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหาร
สวนตําบลบางพลีใหญอําเภอบางพลีจงัหวัดสมุทรปราการดานเจาหนาที่ผูใหบริการโดยรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณา
แลวพบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการโดยเฉพาะเร่ืองความสนใจและเต็มใจในการใหบริการทุก
คร้ังมากมีการเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการแกประชาชนมากแตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมตาม
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กาลเทศะมีความชํานาญในการใหบริการซ่ึงแสดงใหเห็นวาเจาหนาที่ผูใหบริการของฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลบางพลีใหญจังหวัดสมุทรปราการมีการบริการใหประชารูสึกพึงพอใจอยูในระดับมาก
สอดคลองกับงานวิจัยของสุวรรณาภุชชงค (2550, บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการของพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ดอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมในดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการดานระบบการใหบริการดานการอํานวยความสะดวกผลการวิจัยพบวาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอ
การใหบริการทั้ง 3 ดานอยูในระดับดีสวนปญหาอุปสรรคพบวาการใหบริการเกิดจากความลาชาของเจาหนาที่ 

 2  

 พบวาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริการของฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหาร
สวนตําบลบางพลีใหญอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการดานข้ันตอนการใหบริการโดยรวมอยูในระดับมากเม่ือ
พิจารณาแลวการบริการใหประชาชนแบบเบ็ดเสร็จข้ันตอนเดียวประชาชนจะรูสึกพึงพอใจมากสุดรองลงมาไดแกการ
ใหบริการตรงตอเวลาตามนัดหมายรองลงมาอีกคือข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนและขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ไดแกการติดตอประสานงานมีความสะดวกรวดเร็วซึ่งจะเห็นไดวาเวลาเปนสิ่งสําคัญตอการใหบริการประชาชนเปนอยาง
มากหากเจาหนาที่บริการดวยความรวดเร็วยิ่งสงผลตอความพึงพอใจของประชาชนมากข้ึนดวยสอดคลองกับงานวิจัย
ของพนิตตานรสิงห (2552, บทคัดยอ) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลสนามจันทรผลการวิจยัพบวา 
 1. ประชาชนที่มาใชบริการขององคการบริหารสวนตําบลสนามจันทรโดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก
เมื่อแยกเปนรายดานพบวาประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากทั้ง3 ดานคือดานบุคลิกภาพของเจาหนาที่ผูใหบริการ
ดานกระบวนการการใหบริการและดานอาคารสถานที่ 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวาประชาชนผูใชบริการที่มีเพศอายุระดับ
การศึกษาอาชีพและรายไดตอเดือนแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการไมแตกตางกัน 
 3.ประชาชนผูใชบริการใหขอเสนอแนะปรับปรุงในเร่ืองของความสะอาดความกระตือรือรนการบริการใหคํา
ชี้แนะและตอบปญหาขอสงสัย 

 3  

พบวาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริการของฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหาร
สวนตําบลบางพลีใหญอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวมอยูในระดับมากโดย
ประชาชนพึงพอใจตอสถานที่ใหบริการมีความสะอาดและเปนระเบียบมาเปนลําดับแรกรองลงมาพึงพอใจเทากันคือ
สถานที่ใหบริการมีที่นัง่รอรับบริการเพียงพอสถานท่ีใหบริการมีความสะดวกเขาถึงงายและนอยสุดคือสถานที่ใหบริการมี
ความสะอาดและเปนระเบียบสอดคลองกับงานวิจัยของมะปรางเมืองฉิม (2550, บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพรอําเภอบานโปงจังหวัดราชบุรีผลการศึกษาพบวา
ประชาชนมีความพึงพอใจมากทั้ง 3 ดานคือ 
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 1. ดานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากเปนอันดับแรกคือเจาหนาที่ใหบริการดวย
ความสุภาพและเปนมิตร 
 2. ดานระบบการใหบริการประชาชนมีความพึงพอใจมากเปนอันดับแรกคือใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว
และถูกตอง 

3. ดานสถานที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากเปนอันดับแรกคือแสงสวางของของสถานที่ 
 4  

พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริการของฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
สวนตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการดานความเสมอภาค เมื่อพิจารณาประชาชนมีความพึงพอใจ
เร่ือง มีการใหบริการตามลําดับกอน – หลัง รองลงมาเรื่อง มีการบริการดวยความเปนกันเอง และนอยสุดแสดง
กิริยามารยาทสุภาพและออนโยนซึงแสดงใหเห็นวาประชาชนมีความพึงพอใจดานเสมอภาคในระดับมาก สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของชนะดาวีระพันธ (2555,บทคัดยอ) พบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลบานเกาอําเภอพานทองจังหวัดชลบุรีโดยรวมอยูในระดับความพึงพอใจมากที่สดุเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานการใหบริการอยางเพียงพอรองลงมาคือดานการใหบริการอยางเสมอภาคและดานการ
ใหบริการอยางกาวหนาโดยในดานการใหบริการอยางเพียงพอประชาชนมีความพึงพอใจในเร่ืองอาคารสถานที่ใหบริการมี
ความเหมาะสมในดานการใหบริการอยางเสมอภาคประชาชนมีความพึงพอใจในเร่ืองเจาหนาที่บริการดวยความยิ้มแยม
แจมใสและในดานการใหบริการอยางกาวหนาประชาชนมีความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการมีความรับผิดชอบและ
มุงมั่นในการปฏิบัติงานผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลบานเกาอําเภอพานทองจังหวัดชลบุรีพบวาเพศอายุสถานภาพสมรสการศึกษาและอาชีพตางกันมีความ
พงึพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาอําเภอพานทองจังหวัดชลบุรีไมแตกตางกัน 

   

ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน
ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปนการนําขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางมาทดสอบหาความ
แตกตาง จําแนกตาม เพศ อายุ ชพี รายไดมีความพึงพอใจที่ไมแตกตางกัน สามารถอภิปรายไดดังนี้ 
 จําแนกตามเพศพบวาเพศหญิงและเพศชายประชาชนเพศชายและหญิงมีความพึงพอใจตอการบริการของฝาย
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลบางพลีใหญอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยรวมอยูใน
ระดับมากผลการวิเคราะหไมแตกตางกันสอดคลองกับผลการวิจัยของพนิตตานรสงิห (2550, บทคัดยอ) เพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสนามจันทรผลการวิจัยพบวา 
 1. ประชาชนที่มาใชบริการขององคการบริหารสวนตําบลสนามจันทรโดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก
เม่ือแยกเปนรายดานพบวาประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากทั้ง 3 ดานคือดานบุคลิกภาพของเจาหนาที่ผูใหบริการ
ดานกระบวนการการใหบริการและดานอาคารสถานที่ 
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 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวาประชาชนผูใชบริการที่มีเพศอายุระดับ
การศึกษาอาชีพและรายไดตอเดือนแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการไมแตกตางกัน 
 3. ประชาชนผูใชบริการใหขอเสนอแนะปรับปรุงในเร่ืองของความสะอาดความกระตือรือรนการบริการใหคํา
ชี้แนะและตอบปญหาขอสงสัย 
 จําแนกตามอายุอายุ 18 - 20ปอายุ 21 – 40 ปอายุ 41 – 60 ปอายุ 61 ปข้ึนไปผลการวิเคราะหประชาชนมี
ความพึงพอใจตอการตอการบริการของฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลบางพลีใหญอําเภอ
บางพลีจังหวัดสมุทรปราการจําแนกตามอายุโดยรวมอยูในระดับมากผลการวิเคราะหไมแตกตางกันสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของพนิตตานรสิงห (2550, บทคัดยอ) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลสนามจันทรผลการวิจัยพบวา 
 1. ประชาชนที่มาใชบริการขององคการบริหารสวนตําบลสนามจันทรโดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก
เมื่อแยกเปนรายดานพบวาประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากทั้ง3 ดานคือดานบุคลิกภาพของเจาหนาที่ผูใหบริการ
ดานกระบวนการการใหบริการและดานอาคารสถานที่ 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวาประชาชนผูใชบริการที่มีเพศอายุระดับ
การศึกษาอาชีพและรายไดตอเดือนแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการไมแตกตางกัน 
 3. ประชาชนผูใชบริการใหขอเสนอแนะปรับปรุงในเร่ืองของความสะอาดความกระตือรือรนการบริการใหคํา
ชี้แนะและตอบปญหาขอสงสัย 
 จําแนกตามอาชีพธุรกิจสวนตัวพนักงานบริษัทรับจางทั่วไปหรือคาขายนักเรียนนักศึกษาประชาชนมีความพึง
พอใจตอการบริการของฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลบางพลีใหญอําเภอบางพลีจังหวัด
สมุทรปราการจําแนกตามอาชีพโดยรวมอยูในระดับมากผลการวิเคราะหไมแตกตางกันสอดคลองกับผลการวิจัยของพนิต
ตานรสิงห (2550, บทคัดยอ) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลสนามจันทรผลการวิจยัพบวา 
 1. ประชาชนที่มาใชบริการขององคการบริหารสวนตําบลสนามจันทรโดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก
เมื่อแยกเปนรายดานพบวาประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากทั้ง3 ดานคือดานบุคลิกภาพของเจาหนาที่ผูใหบริการ
ดานกระบวนการการใหบริการและดานอาคารสถานที่ 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวาประชาชนผูใชบริการที่มีเพศอายุระดับ
การศึกษาอาชีพและรายไดตอเดือนแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการไมแตกตางกัน 
 3. ประชาชนผูใชบริการใหขอเสนอแนะปรับปรุงในเร่ืองของความสะอาดความกระตือรือรนการบริการใหคํา
ชี้แนะและตอบปญหาขอสงสัย 
 จําแนกตามรายไดต่ํากวา 5,000 บาทมากกวา 5,000 – 10,000บาท10,001 บาทข้ึนไปพบวาประชาชน
จําแนกตามรายไดมีความพึงพอใจตอตอการบริการของฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล
บางพลีใหญอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยรวมอยูในระดับมากผลการวิเคราะหไมแตกตางกันสอดคลองกับ
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ผลการวิจัยของพนิตตานรสิงห (2552, บทคัดยอ) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลสนามจันทรผลการวิจัยพบวา 
 1. ประชาชนที่มาใชบริการขององคการบริหารสวนตําบลสนามจันทรโดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก
เมื่อแยกเปนรายดานพบวาประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากทั้ง3 ดานคือดานบุคลิกภาพของเจาหนาที่ผูใหบริการ
ดานกระบวนการการใหบริการและดานอาคารสถานที่ 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวาประชาชนผูใชบริการที่มีเพศอายุระดับ
การศึกษาอาชีพและรายไดตอเดือนแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการไมแตกตางกัน 
 3. ประชาชนผูใชบริการใหขอเสนอแนะปรับปรุงในเร่ืองของความสะอาดความกระตือรือรนการบริการใหคํา
ชี้แนะและตอบปญหาขอสงสัย 
 

 

ในการทําการวิจัยเร่ืองการใหการบริการของฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล 
บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ คร้ังนี้ ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจโดยภาพรวม 4 ดานอยูใน
ระดับมาก ดานที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดไดแกดานข้ันตอนการใหบริการ รองลงมาไดแก ดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ ดานความเสมอภาค และนอยสุดดานสิ่งอํานวยความสะดวก ซ่ึงดานที่นอยที่สุดผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา          
การอํานวยความสะดวกแกผูเขารับบริการ ในเร่ืองความสะอาดในพื้นที่รับบริการเปนสิ่งสําคัญตอการรับบริการควรจะมี
การแกไขใหดีข้ึนเปนลําดับแรก รองลงมาเร่ืองสถานที่ใหบริการตองมีความสะดวกเขาถึงงาย จากสภาพความเปนจริง
พื้นที่จอดรถของผูมาติดตอรับบริการคอนขางจะหายาก จึงควรมีการแกไข พรอมดวยที่นั่งรอรับบริการควรมีเพิ่มข้ึน
เพียงพอ รวมไปถึงสถานที่บริการควรมีบรรยากาศดีไมมีเสียงรบกวน  
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POLICY ON EDUCATIONAL MANAGEMENT OF ROIET BUDDHIST COLLEGE.

    พระณัฐวุฒิ  เนื่องแกว  
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

  รองศาสตราจารย ดร. สืบพงศ  สุขสม 
ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 
  

การศึกษานโยบายในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ดในการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด และเพื่อเปรียบเทียบความ
ความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล           
โดยจําแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร กลุมตัวอยางที่นํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นิสิตของวิทยาลัยสงฆ 
รอยเอ็ด จํานวน 230 คน และเคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก 
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติ t – test และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
ANOVA เมื่อพบความแตกตาง จึงทําการทดสอบโดยวิธีของเซฟเฟ ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศชาย จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 93.50 มีอายุระหวาง 31 - 50 ป มีจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 
27.80 มอีาชีพขาราชการ จํานวน 102 คนคิดเปนรอยละ 44.35 มีสถานะพระภิกษุ มีจํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 
33.90 มปีระกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ มีจํานวน 62 คน คิด เปนรอยละ 26.95  

ผลการทดสอบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบายการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( x = 3.88) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับ
มากสุด คือ ดานการบริหารทั่วไป ( x = 4.05) รองลงมา คือ ดานการบริหารบุคคล ( x = 3.93) ดานวิชาการ          
( x = 3.78) และดานนโยบายการบริหารการศึกษา ( x = 3.76) เรียงลงมาตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อาชีพและระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับ
นโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ที่ไมแตกตางกัน สวนเพศ อายุและสถานะที่แตกตางกัน มีความ
คิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ที่แตกตางกัน สวนระดับการศึกษา 
เกรดเฉลี่ยสะสม และประสบการณในการเขารวมคายพัฒนาคุณธรรม ที่แตกตางกัน 

 
 : ,  
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Abstract 
The purpose of this study was to study the opinions of students regarding the 

educational management policy of Roi Et Monk College. And to compare the opinions of 
students regarding the educational management policy of Roi Et Monk College.Classified by 
personal information Classified by demographic characteristics Sample groups used in this 
research are the students of 230 Roi Et Monk College and the tools used for collecting data 
were the questionnaires for statistical analysis. Frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t - test statistic and ANOVA one way analysis of variance when finding 
differences.Therefore tested by the safe method The results showed that the majority of the 
respondents were 215 male, 93.50%, aged between 31 - 50 years, there were 64 people, 
representing 27.80%. There were 102 civil servants, representing 44.35%. There are 78 monks, 
representing 33.90 per cent. There are 62 administrative diplomas, representing 26.95 per cent.

The result of testing, the mean and standard deviation of the students' opinions 
regarding the educational management policy of Roi Et Monk College in the overall is in 
the high level (= 3.88). When considering in each aspect, it was found that the highest level 
was the aspect of General administration (= 4.05), followed by personnel administration 
(= 3.93), academic (= 3.78) and educational administration policies (= 3.76), respectively. 

The hypothesis testing found that careers and education levels different There are 
opinions of students regarding the educational management policy of Roi Et Monk College. 
That is not different in sex, age and status which are different There are opinions of 
students regarding the educational management policy of Roi Et Monk College. different 
As for education GPA And experience in joining the moral development camp different 

Keywords : Educational Management Policy, Roi Et Buddhist College

 

ในโลกยุคปจจุบนันั้น ตางยอมรับกันโดยทั่วไปอยูแลววาเปนโลกแหง “สงัคมอุดมปญญา” (Intellectual Society) 
ที่ถือวากําลังความรู ความสามารถของประชากร เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกัน
กิจกรรมการแขงขันที่เขมขนที่สุดของยุคสมัยนี้ คือ การแขงขันดานการศึกษา ที่หากประเทศไทยมีการพัฒนา
การศึกษาใหเจริญกาวหนา มีคุณภาพมาตรฐานเปนที่ยอมรับไดทั่วไปแลว ประเทศนั้นยอมจะไดรับความเชื่อมั่นจาก
นานาประเทศไดอยางตอเนื่องยาวนาน ซ่ึงจะสงผลใหเศรษฐกิจสังคมของประเทศนั้นๆ มีความกาวหนาอยางยั่งยืน
ตอไปดวย ปจจุบนัประเทศไทยมีการพัฒนาในดานตางๆ หลายดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี 
การเมืองการปกครอง เปนตน ในการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาไดนั้น การศึกษาเปนปจจัยพื้นฐานที่
สําคัญ ถาประเทศมีประชากรที่ดีมีคุณภาพก็จะมีสวนชวยใหการพัฒนาเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเปนหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การศึกษาจึงเปรียบเสมือนใบเบิกทางหรือ
เคร่ืองกําหนดลําดับข้ันในการทํางานและการศึกษาตอ การศึกษายังเปนบันไดที่นําไปสูความสําเร็จและความ
เจริญกาวหนาในชีวิตตามที่แตละบุคคลคาดหวังไว จากที่กลาวมาขางตน จึงพอสรุปไดวา การศึกษาเปนพื้นฐาน
สําคัญสําหรับชีวิตมนุษยทุกคนที่จะพัฒนาและสรางความเจริญกาวหนาตอตนเองและตอประเทศชาติ (ธิราภรณ 
กลิ่นสุคนธ และสมเกียรติ รุงเรืองวิริยะ, 2548, หนา 79)  
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การศึกษาเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการพัฒนาบานเมือง ไมวาจะเปนการพัฒนาในดานการเมือง ดานสังคม 
ดานวัฒนธรรม และดานเศรษฐกิจ เพราะในการพัฒนาดังกลาว ตองอาศัยคน ซึ่งเปนทรัพยากรและปจจัยที่สําคัญ
ในการพัฒนา การศึกษาจึงเปนเครื่องมือและกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถ            
มสีติปญญา มีจติสํานึกความรับผิดชอบ มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางสันติสุข โดยนําความรู
มาใชในการแกไขปญหาดวยเหตุและผล ซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยไดใหความสําคัญดานการศึกษามาโดยตลอด 
สถานศึกษาในปจจุบันนี้มีมากมายทั้งที่จัดการเรียนการสอนแบบเนนวิชาการเปนหลัก การสอบคัดเลือกเขาศึกษา
ตอในระดับมหาวิทยาลัยตางๆ ของรัฐ ซึ่งเนนการสอบแขงขันในดานความเปนเลิศทางวิชาการเพียงอยางเดียว 
ระบบการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสมีรูปแบบที่วางไวคอนขางตายตัวเม่ือเรียนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐานแลวทุกคนมุงที่จะเขาเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของรัฐเปนเปาหมายหลัก เม่ือความ
ตองการเขาเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐมีสูง แตจํานวนที่รับมีจํานวนจํากัดความเขมขนในการแขงขันก็สูงตามไป
ดวย ผูเรียนบางกลุมที่มีความสามารถพิเศษทางดานตางๆ จึงมองหาทางเลือกที่ตรงตามความสามารถและความ
ถนัดของตนเปนสถานศึกษาสําหรับศึกษาเลาเรียนวิชาชีพตอไป 

จากสภาพการณและปญหาดังกลาว จึงเปนสิ่งกระตุนใหผูวิจัยสนใจศึกษาความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับ
นโยบายในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด วามีอะไรบางที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกเขาเรียนใน
วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ซึง่สามารถนําผลจากการวิจัยนี้ เพื่อเปนขอมูลในการจัดโครงการแนะแนวนิสิตในการตัดสินใจ
เลือกเขาเรียนและผลการวิจัยนี้ จะชวยใหผูบริหารและผูที่เก่ียวของในวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด นํามาเปนแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด เพื่อสนองตอบความตองการของนิสิตตอไป 

 

 

ในการวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคเพื่อ 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด 

2. เพื่อเปรียบเทียบความความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด 
จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 

 

 

  ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 1  

 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. อาชีพ 
4. สถานะ 
5. ระดับการศึกษา 

 

 

1. ดานวิชาการ 
2. ดานการบริหารบุคคล 
3. ดานการบริหารทั่วไป 
4. นโยบายการบริหารการศึกษา 
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ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มุงศึกษาความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบายในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
สงฆรอยเอ็ด ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 

1. กลุมตัวอยางผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยาง คือ นิสิตของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด จํานวน 527 คน ขอมูล           
ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ที่มา : สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด) และไดกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยาง จํานวน 230 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนคําถามที่ใชรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ

ขอมูลสวนบุคคล ไดแก  
- เพศ 
- อายุ  
- อาชีพ 
- สถานะ 
- ระดับการศึกษา 

สวนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด 
- ดานวิชาการ 
- ดานการบริหารบุคคล 
- ดานการบริหารทั่วไป 
- ดานนโยบายการบริหารการศึกษา 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
3. การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ดวยคาสถิติ ดังนี้ 

3.1. วิเคราะหสถิติพืน้ฐานของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม โดยคาการแจกแจก ความถ่ีและคา
รอยละ 

3.2. การวิเคราะหสถิติพื้นฐาน เพื่อใหทราบลักษณะการแจกแจงในแตละตัวแปรโดยจะใชสถิติ
พื้นฐานบรรยายใหทราบคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3.3. การบรรยายเชิงพรรณนาเก่ียวกับขอเสนอแนะ เพื่อการนําไปใชปรับปรุงและพัฒนา  
 

/  

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก นิสิตของ
วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด จํานวน 230 คน การวิเคราะหขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ อาชีพ 
สถานะ และระดับการศึกษา นํามาวิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) และหาคารอยละ 

จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 230 คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 215 คน คิดเปน
รอยละ 93.50 รองลงมา คือ เพศหญิง มีจํานวน 15 คนคิดเปนรอยละ 6.50 
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จําแนกตามอายุ พบวาสวนใหญมีอายุระหวาง 31 - 50 ป มีจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 27.80 
รองลงมา คือ อายุระหวาง 51 - 60 ป มีจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 26.10 อายุต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป           
มีจาํนวน 55 คน คิดเปนรอยละ 23.90 อายุมากกวา 61 ป มีจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 22.20 ตามลําดับ 

จําแนกตามอาชีพ พบวาสวนใหญมีอาชีพขาราชการ จํานวน 102 คนคิดเปนรอยละ 44.35 รองลงมา คือ 
พระภิกษุสามเณร มีจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 40.00 อาชีพคาขาย มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 10.85 
อาชีพเกษตรกรรม มีจํานวน 11 คนคิดเปนรอยละ 4.80 ตามลําดับ 

จําแนกตามสถานะ พบวาสวนใหญมีสถานะสามเณร มีจํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 46.55 รองลงมา 
คือ พระภิกษุ มีจํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 33.90 และฆราวาส มีจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 19.55 
ตามลําดับ 

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาสวนใหญมปีระกาศนยีบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ มีจาํนวน 62 คน 
คิดเปนรอยละ 26.95 รองลงมา คือ หลักสูตรปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 มีจาํนวน 53 คน คิดเปนรอยละ 23.00 หลักสูตร
ปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 มีจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 18.25 หลักสูตรปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 มีจํานวน 40 คน          
คิดเปนรอยละ 17.40 และหลักสูตรปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 มีจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 33 ตามลําดับ 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
สงฆรอยเอ็ด ประกอบดวย 4 ดานไดแก 1) ดานวิชาการ 2) ดานการบริหารบุคคล 3) ดานการบริหารทั่วไป          
4) นโยบายการบริหารการศึกษา ทําการตรวจสอบโดยวิธีหาคาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD )  

  

         x  SD  

1. ดานวิชาการ 3.78 0.50 มาก 
2. ดานการบริหารบุคคล 3.93 0.43 มาก 
3. ดานการบริหารทั่วไป 4.05 0.32 มาก 
4. นโยบายการบริหารการศึกษา 3.76 0.40 มาก 

                    3.88 0.26  

ในภาพรวม พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบายการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( x = 3.88) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูใน
ระดับมากสุด คือ ดานการบริหารทั่วไป ( x = 4.05) รองลงมา คือ ดานการบริหารบุคคล ( x = 3.93) ดานวิชาการ          
( x = 3.78) และดานนโยบายการบริหารการศึกษา ( x = 3.76) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานวิชาการ พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบายการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ในดานวิชาการ อยูในระดับมาก ( x = 3.78) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากสุด 
คือ มีการฝกประสบการณตรงในการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ( x = 3.86) รองลงมา คือ หลักสูตรมีมาตรฐาน
เดียวกันสามารถไปศึกษาตอที่อ่ืนไดหรือโอนยายสถานศึกษาได ( x = 3.82) และมีการจัดประสบการณตรงใหกับนิสิต – 
นักศึกษา แตละสาขาไดแสดงความสามารถในดานตางๆ ทุกคน ( x = 3.81) เรียงลงมาตามลําดับ 
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ดานการบริหารบุคคล พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบายการ
จัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ในดานการบริหารบุคคล อยูในระดับมาก ( x = 3.93) เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวาอยูในระดับมากสุด คือ ครูผูสอนมีผลงานการแสดงระดับประเทศ ( x = 4.05) รองลงมา คือ วิทยาลัยสงฆ 
มกีารจัดหาทุนและจัดสรรทุนการศึกษาใหนักเรียน – นักศึกษาอยางเพียงพอ ( x = 4.00) และมีวิทยาลัยสงฆ มีการ
สงเสริมพัฒนาบุคลากร จนมีชื่อเสียงและเปนมีผลงานที่ยอมรับ ( x = 3.98) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานการบริหารทั่วไป พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบาย
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ในดานการบริหารทั่วไป อยูในระดับมาก ( x = 4.05) เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวาอยูในระดับมากสุด คือ วิทยาลัยสงฆ มีการพัฒนาเครือขายขอมูลสารสนเทศเปนอยางดี ( x = 4.36) 
รองลงมา คือ ตองการมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของสังคม ( x = 4.30) และวิทยาลัยสงฆ มีการออกแนะแนว มีการ
โฆษณาและประชาสัมพนัธ ( x = 4.00) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานนโยบายการบริหารการศึกษา พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนิสิต
เก่ียวกับนโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ในดานนโยบายการบริหารการศึกษา อยูในระดับมาก           
( x = 3.76) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากสุด คือ วิทยาลัยสงฆ มีนโยบายการบริหารงานที่ยึด
ผูเรียนเปนหลัก ( x = 3.92) รองลงมา คือ วิทยาลัยสงฆ เปนศูนยกลางเครือขายการจัดการศึกษาที่มีนโยบายการ
บริหารงานเพื่อใหทกุคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมกันโดยไมมีการแบงแยกปฏิบัติ ( x = 3.82) และ
วิทยาลัยสงฆ มนีโยบายการบริหารงานดานการจัดการจัดการศึกษาทีใ่หทุกคนสามารถเขามาเรียนรูไดตามศักยภาพ
ของตนเอง ( x = 3.75) เรียงลงมาตามลําดับ 

ตอนที่ 3 ผลวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบายการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด จําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ สถานะ และระดับการศึกษา  

จําแนกตามเพศ พบวาการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบายการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด จําแนกเพศ ในเพศที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบายการ
จัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ที่แตกตางกัน ในภาพรวม ดานวิชาการและดานนโยบายการศึกษา เนื่องจาก
มีคา Sig ที ่0.03 , 0.04 และ 0.01 เรียงลงมาตามลําดับ 

จําแนกอายุ พบวาการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบายการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด จําแนกอายุ ในชวงอายุที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบาย
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ที่แตกตางกัน ในดานการบริหารทั่วไป เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.00 

- ดานการบริหารทั่วไป พบวาผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูเปรียบเทียบความแตกตางของความ
คิดเห็นของนิสติเก่ียวกับนโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด จําแนกอายุ ดานการบริหารทั่วไป พบมี
ความแตกตางกันจํานวน 1 คู คือ ผูที่มีชวงอายุ 31 – 50 ป กับผูที่มีชวงอายุ 51 – 60 ป เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.04 

จําแนกอาชีพ พบวา การเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบายการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด จําแนกอาชีพ ในอาชีพที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบาย
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่มากกวา 0.05 
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จําแนกสถานะ พบวา การเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบายการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด จําแนกสถานะ ในสถานะที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบาย
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ที่แตกตางกัน ในดานการบริหารบุคคล เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.04 

- ดานการบริหารบุคคล พบวา พบวาผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูเปรียบเทียบความแตกตางของความ
คิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด จําแนกสถานะ ดานการบริหารบุคคล 
พบมีความแตกตางกันจํานวน 1 คู คือ ผูที่มสีถานะสามเณร กับผูที่มสีถานะฆราวาส เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.02 

จําแนกระดับการศึกษา พบวา การเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบาย
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด จาํแนกระดับการศึกษา ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มคีวามคิดเห็นของ
นิสติเก่ียวกับนโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่มากกวา 0.05 

 
 

ในภาพรวม พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบายในการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( x = 3.88) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูใน
ระดับมากสุด คือ ดานการบริหารทั่วไป ( x = 4.05) รองลงมา คือ ดานการบริหารบุคคล ( x = 3.93) ดานวิชาการ            
( x = 3.78) และดานนโยบายการบริหารการศึกษา ( x = 3.76) เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของสุวัฒน ปุยพรม (2560:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษายุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชน
ปตตานี ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปตตานี โดยภาพรวม           
1) ดานนโยบายการบริหารงาน อยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด (X = 4.33) 2) ดานหลักสูตร อยูในระดับความ
คิดเห็นมาก (X = 4.19) 3) ดานการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับความคิดเห็นมาก (X = 4.19) 4) ดานการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษา อยูในระดับความคิดเห็นมาก (X = 4.12) และ 5) ดานบุคลากรและเจาหนาที่         
อยูในระดับความคิดเห็นมาก (X = 4.16) ขอเสนอยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชน
ปตตานี ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ 1) ยุทธศาสตรเพื่อการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาเพือ่ปวงชน 2) ยุทธศาสตรเพื่อการยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โดยขยายกลุมเปาหมายผูเรียน
ใหมีความครอบคลุมตามปรัชญาการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน และ 3) ยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชน พันธมิตร ภาครัฐ -เอกชน โดยจัดทาบันทึกขอตกลง เพื่อการใชทรัพยากรการจัดการศึกษา
รวมกันระหวางวิทยาลัยชุมชนกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ 

ดานวิชาการ พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบายการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ในดานวิชาการ อยูในระดับมาก ( x = 3.78) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
อยูในระดับมากสุด คือ มีการฝกประสบการณตรงในการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ( x = 3.86) รองลงมา 
คือ หลักสูตรมีมาตรฐานเดียวกันสามารถไปศึกษาตอที่อ่ืนไดหรือโอนยายสถานศึกษาได ( x = 3.82) และมีการจัด
ประสบการณตรงใหกับนักเรียน – นักศึกษา แตละสาขาไดแสดงความสามารถในดานตางๆ ทุกคน ( x = 3.81) 
เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุวัฒน ปยุพรม (2560:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษายุทธศาสตรการ
จัดการศึกษาเพือ่ปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปตตานี ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของ
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วิทยาลัยชุมชนปตตานี โดยภาพรวม 1) ดานนโยบายการบริหารงาน อยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด (X = 4.33) 
2) ดานหลักสูตร อยูในระดับความคิดเห็นมาก (X = 4.19) 3) ดานการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับความ
คิดเห็นมาก (X = 4.19) 4) ดานการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา อยูในระดับความคิดเห็นมาก (X = 4.12) และ 
5) ดานบุคลากรและเจาหนาที่ อยูในระดับความคิดเห็นมาก (X = 4.16) ขอเสนอยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อ
ปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปตตานี ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ 1) ยุทธศาสตรเพื่อการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 2) ยุทธศาสตรเพื่อการยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โดยขยาย
กลุมเปาหมายผูเรียนใหมีความครอบคลุมตามปรัชญาการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน และ 3) ยุทธศาสตรเพื่อการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พันธมิตร ภาครัฐ - เอกชน โดยจัดทาบันทึกขอตกลง เพื่อการใชทรัพยากร
การจัดการศึกษารวมกันระหวางวิทยาลัยชุมชนกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของกับภาระกิจการ
จัดการศึกษา หรือมีกลุมเปาหมายอยูภายใตการควบคุมดแูล 

ดานการบริหารบุคคล พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบาย
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ในดานการบริหารบุคคล อยูในระดับมาก ( x = 3.93) เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวาอยูในระดับมากสุด คือ ครูผูสอนมีผลงานการแสดงระดับประเทศ ( x = 4.05) รองลงมา คือ 
วิทยาลัยสงฆ มีการจัดหาทุนและจัดสรรทุนการศึกษาใหนักเรียน – นักศึกษาอยางเพียงพอ ( x = 4.00) และมี
วิทยาลัยสงฆ มีการสงเสริมพัฒนาบุคลากร จนมีชื่อเสียงและเปนมีผลงานที่ยอมรับ ( x = 3.98) เรียงลงมา
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุวัฒน ปุยพรม (2560:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษายุทธศาสตรการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปตตานี ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของ
วิทยาลัยชุมชนปตตานี โดยภาพรวม 1) ดานนโยบายการบริหารงาน อยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด (X = 4.33) 
2) ดานหลักสูตร อยูในระดับความคิดเห็นมาก (X = 4.19) 3) ดานการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับความ
คิดเห็นมาก (X = 4.19) 4) ดานการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา อยูในระดับความคิดเห็นมาก (X = 4.12) และ 
5) ดานบุคลากรและเจาหนาที่ อยูในระดับความคิดเห็นมาก (X = 4.16) ขอเสนอยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อ
ปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปตตานี ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ 1) ยุทธศาสตรเพื่อการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 2) ยุทธศาสตรเพื่อการยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โดยขยาย
กลุมเปาหมายผูเรียนใหมีความครอบคลุมตามปรัชญาการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน และ 3) ยุทธศาสตรเพื่อการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พันธมิตร ภาครัฐ -เอกชน โดยจัดทาบันทึกขอตกลง เพื่อการใชทรัพยากร
การจัดการศึกษารวมกันระหวางวิทยาลัยชุมชนกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของกับภาระกิจการ
จัดการศึกษา หรือมีกลุมเปาหมายอยูภายใตการควบคุมดแูล 

ดานการบริหารทั่วไป พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบาย
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ในดานการบริหารทั่วไป อยูในระดับมาก ( x = 4.05) เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวาอยูในระดับมากสุด คือ วิทยาลัยสงฆ มีการพัฒนาเครือขายขอมูลสารสนเทศเปนอยางดี ( x = 4.36) 
รองลงมา คือ ตองการมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของสังคม ( x = 4.30) และวิทยาลัยสงฆ มีการออกแนะแนว มีการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ ( x = 4.00) เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุวัฒน ปุยพรม 
(2560:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษายุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปตตานี ผลการวิจัย
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พบวาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปตตานี โดยภาพรวม 1) ดานนโยบายการ
บริหารงาน อยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด (X = 4.33) 2) ดานหลักสูตร อยูในระดับความคิดเห็นมาก (X = 4.19) 
3) ดานการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับความคิดเห็นมาก (X = 4.19) 4) ดานการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษา อยูในระดับความคิดเห็นมาก (X = 4.12) และ 5) ดานบุคลากรและเจาหนาที่ อยูในระดับความคิดเห็นมาก 
(X = 4.16) ขอเสนอยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปตตานี ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้          
1) ยุทธศาสตรเพื่อการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 2) ยุทธศาสตร
เพื่อการยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โดยขยายกลุมเปาหมายผูเรียนใหมีความครอบคลุมตามปรัชญาการ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชน และ 3) ยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พันธมิตร ภาครัฐ - 
เอกชน โดยจัดทําบันทึกขอตกลง เพื่อการใชทรัพยากรการจัดการศึกษารวมกันระหวางวิทยาลัยชุมชนกับหนวยงาน
ทัง้ภาครัฐและเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของกับภาระกิจการจัดการศึกษา หรือมีกลุมเปาหมายอยูภายใตการควบคุมดแูล 

ดานนโยบายการบริหารการศึกษา พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนิสิต
เก่ียวกับนโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ในดานนโยบายการบริหารการศึกษา อยูในระดับมาก           
( x = 3.76) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากสุด คือ วิทยาลัยสงฆ มีนโยบายการบริหารงานที่ยึด
ผูเรียนเปนหลัก ( x = 3.92) รองลงมา คือ วิทยาลัยสงฆ เปนศูนยกลางเครือขายการจัดการศึกษาที่มีนโยบายการ
บริหารงานเพื่อใหทกุคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมกันโดยไมมีการแบงแยกปฏิบัติ ( x = 3.82) และ
วิทยาลัยสงฆ มนีโยบายการบริหารงานดานการจัดการจัดการศึกษาทีใ่หทุกคนสามารถเขามาเรียนรูไดตามศักยภาพ
ของตนเอง ( x = 3.75) เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุวัฒน ปุยพรม (2560:บทคัดยอ)          
ไดทาํการศึกษายทุธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปตตานี ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปตตานี โดยภาพรวม 1) ดานนโยบายการบริหารงาน อยูในระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด (X = 4.33) 2) ดานหลักสูตร อยูในระดับความคิดเห็นมาก (X = 4.19) 3) ดานการจัดการ
เรียนการสอน อยูในระดับความคิดเห็นมาก (X = 4.19) 4) ดานการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา อยูในระดับ
ความคิดเห็นมาก (X = 4.12) และ 5) ดานบุคลากรและเจาหนาที่ อยูในระดับความคิดเห็นมาก (X = 4.16) 
ขอเสนอยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพือ่ปวงชนของวิทยาลัยชุมชนปตตานี ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร
เพื่อการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาเพือ่ปวงชน 2) ยุทธศาสตรเพื่อการยกระดับ
การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โดยขยายกลุมเปาหมายผูเรียนใหมีความครอบคลุมตามปรัชญาการจัดการศึกษาเพื่อ
ปวงชน และ 3) ยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พันธมิตร ภาครัฐ - เอกชน โดยจัดทํา
บันทึกขอตกลง เพื่อการใชทรัพยากรการจัดการศึกษารวมกันระหวางวิทยาลัยชุมชนกับหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่มีสวนเกี่ยวของกับภาระกิจการจัดการศึกษา หรือมีกลุมเปาหมายอยูภายใตการควบคุมดแูล 

จําแนกตามเพศ พบวาการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบายการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด จําแนกเพศ ในเพศที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบายการ
จัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ที่แตกตางกัน ในภาพรวม ดานวิชาการและดานนโยบายการศึกษา เนื่องจาก
มีคา Sig ที่ 0.03 , 0.04 และ 0.01 เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสัญชัย เขียนคางพลู 
(2554:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย ที่มีตอการจัดการศึกษาของ
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วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย. ผลการวิจัยพบวา 1. นักศึกษาวทิยาลัยชุมชนบุรีรัมย มคีวามคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนดานพบวา ดานอุปกรณการเรียนการสอน อยูใน
ระดับปานกลาง สวนดานอ่ืนๆ อยูในระดับมาก 2. นักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย พบวา ทั้งโดยรวมและรายดานแตกตางกัน 3. นักศึกษาที่มอีายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
จัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย พบวา ทั้งโดยรวมและรายดานแตกตางกัน 4. นักศึกษาที่มีอาชีพตางกัน         
มีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย พบวา ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน          
5. นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย พบวา โดยรวม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานหลักสูตร ดานอุปกรณ
การเรียนการสอนและดานอาคารสถานที่ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานการวัดผล
ประเมินผล ดานงานกิจการนักศึกษาและดานการประชาสัมพนัธ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
6. นักศึกษาทีเ่รียนหนวยการจัดการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย 
พบวา ทั้งโดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 7. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่
เปนขอคําถามแบบปลายเปดของนักศึกษาวทิยาลัยชุมชนบุรีรัมย ที่มีตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย 
ดานหลักสูตร ไดแก ควรมีการจัดการเรียนการสอนตอเนื่องไปจนถึงระดับปริญญาตรี ดานอุปกรณการเรียนการ
สอน ไดแก ขาดสื่อการเรียนการสอนอยูในระดับมาก และดานอาคารสถานที่ ไดแก ควรมีการติดตั้งพัดลมหรือ
เคร่ืองปรับอากาศทุกหอง เพราะหองเรียนรอนมาก 

จําแนกอายุ พบวาการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบายการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด จําแนกอายุ ในชวงอายุที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบาย
ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ที่แตกตางกัน ในดานการบริหารทั่วไป เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.00       
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสัญชัย เขียนคางพลู (2554:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย ที่มีตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย. ผลการวิจัยพบวา 1. นักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนบุรีรัมย มคีวามคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนดานพบวา ดานอุปกรณการเรียนการสอน อยูในระดับปานกลาง สวนดานอ่ืนๆ อยูในระดับมาก 2. นักศึกษาที่มี
เพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย พบวา ทั้งโดยรวมและรายดานแตกตาง
กัน 3. นักศึกษาที่มอีายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย พบวา ทัง้โดยรวมและ
รายดานแตกตางกัน 4. นักศึกษาที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย 
พบวา ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 5. นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย พบวา โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานหลักสูตร ดานอุปกรณการเรียนการสอนและดานอาคารสถานที่ แตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานการวัดผลประเมินผล ดานงานกิจการนักศึกษาและดานการประชาสัมพันธ 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 6. นักศึกษาที่เรียนหนวยการจัดการศึกษาแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย พบวา ทั้งโดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ .01 7. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนขอคําถามแบบปลายเปดของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
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บุรีรัมย ที่มีตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย ดานหลักสูตร ไดแก ควรมีการจัดการเรียนการสอน
ตอเนื่องไปจนถึงระดับปริญญาตรี ดานอุปกรณการเรียนการสอน ไดแก ขาดสื่อการเรียนการสอนอยูในระดับมาก 
และดานอาคารสถานที่ ไดแก ควรมีการติดตั้งพัดลมหรือเคร่ืองปรับอากาศทุกหอง เพราะหองเรียนรอนมาก 

จําแนกอาชีพ พบวา การเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบายในการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด จําแนกอาชีพ ในอาชีพที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบาย
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่มากกวา 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสัญ
ชัย เขียนคางพลู (2554:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย ที่มีตอการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย. ผลการวิจัยพบวา 1. นักศึกษาวทิยาลัยชุมชนบุรีรัมย มคีวามคิดเห็นตอการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนดานพบวา ดานอุปกรณการเรียน
การสอน อยูในระดับปานกลาง สวนดานอ่ืนๆ อยูในระดับมาก 2. นักศึกษาที่มเีพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย พบวา ทัง้โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 3. นักศึกษาที่มีอายุตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย พบวา ทั้งโดยรวมและรายดานแตกตางกัน 4. นักศึกษาที่มี
อาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย พบวา ทั้งโดยรวมและรายดานไม
แตกตางกัน 5. นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย 
พบวา โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
หลักสูตร ดานอุปกรณการเรียนการสอนและดานอาคารสถานที่ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ดานการวัดผลประเมินผล ดานงานกิจการนักศึกษาและดานการประชาสัมพันธ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 6. นักศึกษาที่เรียนหนวยการจัดการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย พบวา ทั้งโดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 7. ความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนขอคําถามแบบปลายเปดของนักศึกษาวทิยาลัยชุมชนบุรีรัมย ที่มีตอการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย ดานหลักสูตร ไดแก ควรมีการจัดการเรียนการสอนตอเนื่องไปจนถึงระดับปริญญาตรี 
ดานอุปกรณการเรียนการสอน ไดแก ขาดสื่อการเรียนการสอนอยูในระดับมาก และดานอาคารสถานที่ ไดแก ควรมี
การติดตั้งพัดลมหรือเคร่ืองปรับอากาศทุกหอง เพราะหองเรียนรอนมาก 

จําแนกสถานะ พบวา การเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบายในการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด จําแนกสถานะ ในสถานะที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบาย
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ที่แตกตางกัน ในดานการบริหารบุคคล เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.04             
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสัญชัย เขียนคางพลู (2554:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย ที่มีตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย. ผลการวิจัยพบวา 1. นักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนบุรีรัมย มคีวามคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนดานพบวา ดานอุปกรณการเรียนการสอน อยูในระดับปานกลาง สวนดานอ่ืนๆ อยูในระดับมาก 2. นักศึกษาที่มี
เพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย พบวา ทั้งโดยรวมและรายดานแตกตาง
กัน 3. นักศึกษาที่มอีายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย พบวา ทัง้โดยรวมและ
รายดานแตกตางกัน 4. นักศึกษาที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย 
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พบวา ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 5. นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย พบวา โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานหลักสูตร ดานอุปกรณการเรียนการสอนและดานอาคารสถานที่ แตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานการวัดผลประเมินผล ดานงานกิจการนักศึกษาและดานการประชาสัมพันธ 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 6. นักศึกษาที่เรียนหนวยการจัดการศึกษาแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย พบวา ทั้งโดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ .01 7. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนขอคําถามแบบปลายเปดของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
บุรีรัมย ที่มีตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย ดานหลักสูตร ไดแก ควรมีการจัดการเรียนการสอน
ตอเนื่องไปจนถึงระดับปริญญาตรี ดานอุปกรณการเรียนการสอน ไดแก ขาดสื่อการเรียนการสอนอยูในระดับมาก 
และดานอาคารสถานที่ ไดแก ควรมีการติดตั้งพัดลมหรือเคร่ืองปรับอากาศทุกหอง เพราะหองเรียนรอนมาก 

จําแนกระดับการศึกษา พบวา การเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับนโยบาย
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด จาํแนกระดับการศึกษา ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มคีวามคิดเห็นของ
นิสติเก่ียวกับนโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่มากกวา 0.05 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสัญชัย เขียนคางพลู (2554:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย ที่มีตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย. ผลการวิจัยพบวา 1. นักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนบุรีรัมย มคีวามคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนดานพบวา ดานอุปกรณการเรียนการสอน อยูในระดับปานกลาง สวนดานอ่ืนๆ อยูในระดับมาก 2. นักศึกษาที่มี
เพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย พบวา ทั้งโดยรวมและรายดานแตกตาง
กัน 3. นักศึกษาที่มอีายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย พบวา ทัง้โดยรวมและ
รายดานแตกตางกัน 4. นักศึกษาที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย 
พบวา ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 5. นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย พบวา โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานหลักสูตร ดานอุปกรณการเรียนการสอนและดานอาคารสถานที่ แตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานการวัดผลประเมินผล ดานงานกิจการนักศึกษาและดานการประชาสัมพันธ 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 6. นักศึกษาที่เรียนหนวยการจัดการศึกษาแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย พบวา ทั้งโดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ .01 7. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนขอคําถามแบบปลายเปดของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
บุรีรัมย ที่มีตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย ดานหลักสูตร ไดแก ควรมีการจัดการเรียนการสอน
ตอเนื่องไปจนถึงระดับปริญญาตรี ดานอุปกรณการเรียนการสอน ไดแก ขาดสื่อการเรียนการสอนอยูในระดับมาก 
และดานอาคารสถานที่ ไดแก ควรมีการติดตั้งพัดลมหรือเคร่ืองปรับอากาศทุกหอง เพราะหองเรียนรอนมาก 
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 มีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. วิทยาลัยฯ ควรกําหนดนโยบายพัฒนาบุคลากร อาจารยผูสอนทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
เพื่อใหทันตอยุคโลกาภิวัตน โดยการจัดหลักสูตรอบรมที่หลากหลายทั้งดานความรู วิชาการศึกษาทั่วไปและดาน
ทกัษะตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 

2. วิทยาลัยฯ ควรสงเสริมงานดานประชาสัมพันธ เชน จัดการแสดงดานศิลปวัฒนธรรมเผยแพรทางเคเบิ้ลทีวี 
เพื่อสงเสริมประชาสัมพนัธใหวิทยาลัยฯ เปนที่รูจักในระดับประเทศใหมากขึ้น 

3. วิทยาลัยฯ ควรจัดทําโครงการพัฒนาการแนะแนวการศึกษาตอ ใหหลากหลายรูปแบบและหลาย
ชองทาง เพื่อใหเขาถึงผูเรียนและผูปกครองมากที่สุด เชน ปรับปรุงเว็บไซดใหมีความทันสมัยตลอดเวลา เผยแพร
ขาวสาร กิจกรรมของทางวิทยาลัยฯ อยางตอเนื่อง สรางเครือขายกับศิษยเกาตามโรงเรียนตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูลซึ่งกันและกัน 

 มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. วิทยาลัยฯ ควรสงเสริมสนับสนุนทุนตางๆ ใหกับอาจารยผูสอนใหมีผลงานการงานทางวิชาการใน

ระดับประเทศใหมากยิง่ข้ึน 
2. อาจารยผูสอนควรเพิ่มความตั้งใจในการถายทอดความรูและประสบการณใหกับผูเรียนอยางเต็ม

ความสามารถ 
 มีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ใหทําเปนเชิง
คุณภาพ ในรูปแบบของการออกแบบสอบถามพรอมบทสัมภาษณ เพื่อใหการเจาะลึกถึงปญหาของงานและได
คําตอบจากประชากรหรือกลุมตัวอยางไดกวางและลึกซ้ึงมากข้ึน เพื่อการแกไขปญหาไดอยางตรงจุดและ            
มปีระสิทธิภาพสมความมุงหมายตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
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PRACTICE IN ACCORDANCE WITH THE BUDDHIST PRINCIPLES OF THE 
STUDENTS AT SAOWAWITTAYAKAN SCHOOL, TAMBON KHWAO, 
SELAPHUM DISTRICT, ROI ET PROVINCE

    พระทองพูน  สุมฺงคโล (ชุมนุม) 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
รองศาสตราจารย ดร. สืบพงศ  สุขสม 
ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

การศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว 
อําเภอเสลภูม ิจังหวัดรอยเอ็ด มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของ
นักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด และ 2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด        
โดยจําแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร โดยกลุมตัวอยางที่นํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนโรงเรียน
ขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 159 คน ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
(ที่มา : ฝายทะเบียน ขอมูลนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด) และไดกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 159 คน และเคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
คาสถิติ Independent Sample t – test และการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม 
โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance) เม่ือพบความแตกตางของคาเฉลี่ย
รายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิจึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test)  

ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 54.72 ศึกษาอยู
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 25.79 มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.01-4.00 จํานวน 89 คน  
คิดเปนรอยละ 55.97 และมีประสบการณในการเขารวมคายพัฒนาคุณธรรม จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 72.33  

ผลการทดสอบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ
นักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัตตินตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว 
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( x = 3.81 และคา SD.= 0.55) โดยดานที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานความมีวินัย ( x = 3.95 และคา SD.= 0.51) , รองลงมา คือ ดานความรับผิดชอบ ( x = 3.85 
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และคา SD.= 0.52) , ดานการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ( x = 3.80 และคา SD.= 0.57) , ดานความขยัน อดทน             
( x = 3.75 และคา SD.= 0.58) , และดานความซื่อสัตย สจุริต ( x = 3.70 และคา SD.= 0.60) เรียงลงมาตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาเพศที่แตกตางกัน มีการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ
นักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่มากกวา 0.05 สวนระดับการศึกษา เกรด
เฉลี่ยสะสม และประสบการณในการเขารวมคายพัฒนาคุณธรรม ที่แตกตางกัน มีมกีารปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่นอยกวา 0.05 

 

:  

Abstract
The study of the practice of Buddhism according to the principles of Buddhism of 

the students at Saowawittayakan School, Tambon Khwao, Selaphum District, Roi Et 
Province Objective 1. To study the level of self-practice according to the Buddhist 
principles of the students at Srivawitthayakhan School, Tambon Khwao, Selaphum District, 
Roi Et Province.of the students of Saowawittayakan School, Tambon Khawo, Selaphum 
District, Roi Et Province By demographic characteristics The sample group used in this 
research was the students of Saowawittayakan School, Tambon Khwao, Selaphum District, 
Roi Et Province. The data were 159 persons. Information as of June 10, 2018 (Source: 
Department of Student Information Registration, Rightaw School college Subdistrict 
Subdistrict, Selaphum Subdistrict, Roi Et Province) and determined the size of the sample 
group 159 persons Standard Deviation) Statistics of Independent Sample t-test and testing 
of the difference between the average of more than 2 groups using the analysis of variance. 
Single (One - way Analysis of Variance) when the difference of the average pairwise 
statistically significant. Therefore testing the differences in pairs by the Scheffe’s test

The results showed that the majority of respondents were male, 87 people, 
representing 54.72 percent, studying in grade 3, 41 people, representing 25.79 percent, with 
a cumulative GPA of 3.01-4.00, 89 people accounted for 55.97% and having experience in 
participating in moral development camps, 115 persons, representing 72.33% 

The test results, mean and standard deviation of the practice according to Buddhist 
principles Of the students of Saow Witthayakhan School, Tambon Khwao, Selaphum 
District, Roi Et Province. In overall, it was found that the mean and standard deviation of 
the practice according to Buddhist principles Of the students of Saowawitthayakhan School, 
Khawao Subdistrict, Selaphum District, Roi Et Province, in the overall picture at a high 
level, with the mean ("

Hypothesis test results Found that gender is different Have practice in accordance 
with Buddhist principles Of the students of Saowawittayakan School That is no different 
Because there is a Sig value greater than 0.05. GPA And experience in joining the moral 
development camp different There is a practice in accordance with the Buddhist principles 
of the students in the school. different Because the Sig value is less than 0.05 

Keywords : Self-practice, principles, Buddhism
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พระพุทธศาสนาไดอยูเคียงคูกับบานเมืองเรามาชานาน คนไทยสวนใหญก็นับถือศาสนาพุทธเปนหลัก ใน
ยามที่ประเทศชาติ บานเมืองหรือแมแตตัวเราเองมีปญหายอมตองการที่พักพิงทางจิตใจซ่ึงคนสวนมากก็มกัจะหันมา
พึ่งพาพุทธศาสนาเพ่ือเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจและเพื่อกาวขามจุดที่ยากที่สุดในชวงหนึ่งของชีวิตใหผานไปไดอยาง
สวยงาม การศึกษาไมวารูปแบบใดหรือโดยใคร ก็ลวนแตเปนเร่ืองของการสราง การพัฒนา คนใหเปนมนุษยที่มี
คุณภาพ ยกระดับทักษะความคิดและจิตใจใหสูงข้ึน เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาตนเอง ใหกาวหนาไปสูความเจริญ
งอกงามและม่ันคง การศึกษาจงึเปนมากกวาข้ันตอนหนึ่งในชีวิตที่ทุกคนตองกาวผานเปรียบเสมือนปจจัยที่หาที่ทุก
คนตองแสวงหาและเพิ่มพูน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง การสรางพฤติกรรมของเด็กตามหลักจริยธรรม
ทางพระพุทธศาสนาไดถือวาวัยรุนเปนวัยที่ขาดการยับยั้งชั่งใจ ขาดความอดทนอดกลั้น ความลําบากตรากตรํา           
ตอทุกขเวทนา ตอการกระทบกระท่ัง ตอการยั่วยวน ยั่วยุ ตอสิ่งตางๆ หรือสังคมที่เสื่อมโทรมและถอยคําที่เขากลาว
ราย อันมาแลวไมดีตอทุกขเวทนา ทางกายที่เกิดข้ึนแลว อันกลาแข็ง เผ็ดรอน ไมเปนที่นายินดีอาจทําใหเกิดการ
ทะเลาะวิวาทหรืออาจกลายเปนปญหาใหญโต ทําใหรุนแรงถึงแกชีวติได ฉะนั้น จึงจําเปนตองใหสถาบันทางศาสนา
ไดเขามามีบทบาทตอการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอยางเปนระบบ จากการไปอยูปรนนิบัติและศึกษาเลาเรียนกับ
พระสงฆ ซึ่งพระสงฆเปนผูมบีทบาทสําคัญในการใหการศึกษาอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกกุลบุตร จะเห็นไดวา การ
อบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมในวัดเชนนี้ จึงเนนหนักเร่ืองศีลธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา และอาจจัดไดวา
เปนการอบรมสั่งสอนที่ไดผลมาก 

ปญหาของนักเรียนในปจจุบัน ขาดการสงเสริมหรือพัฒนาการพฤติกรรมทางจริยธรรมอยางเต็มที่          
ซึง่หมายถึงการแสดงออกทางกาย วาจา และใจที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนั้นยอมรับ ไมผิดศีลธรรมจริยธรรม 
ประเพณีอันงดงามของวัฒนธรรมอันดีของไทย ซึ่งการขัดเกลานั้น ควรไดรับความรวมมือจากครูอาจารย ผูปกครอง
และไดรับการปลูกฝงอยางเปนระบบระเบียบ ซึ่งไดแก การมีความเมตตา ความเสียสละ ความซ่ือสัตย ความสามัคคี 
สิง่เหลานี้เปนจริยธรรมข้ันพื้นฐานที่ เราควรปลูกฝงและแสดงใหเขารูคุณคาของจริยธรรม พรอมทั้ง ครูอาจารยและ
ผูปกครอง ควรปฏิบัติตนใหนักเรียนเห็นและเปนแบบอยาง ประโยชนที่จะไดจากการขัดเกลาเด็กใหมีพัฒนาการ
จริยธรรมผูทีส่มบูรณ คือ ทําใหเด็กเปนคนเกง คนดี มีความสุข สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางสงบสุข ซึง่สอดคลอง
กับแนวนโยบายของรัฐที่ปฏิรูปการศึกษา ตวัชี้วัดที่จะชวยพัฒนาใหเด็กนักเรียนเปนคนที่สมบูรณไดนั้น จําเปนตอง
พิจารณาปจจัยในหลายๆ ดาน ซึ่งผูวิจัยนั้น มีความสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้ฐานของนักเรียนของเด็กนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ดาน คือ ดานความมีเมตตา ดานความ
เสียสละ ความซ่ือสัตย และความสามัคคี ซึ่งการศึกษาคร้ังนี้ จะเปนแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดาน 
คนเกง คนดี และมีความสุข เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนและเปน
การสงเสริมการศึกษาที่มุงใหเด็กนั้นมีพัฒนาการตามรูปแบบการศึกษาที่ดแีละเกิดการพัฒนาตอไป 
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1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร 
ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

2. เพื่อศึกษาการปฏิบัตตินตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว 
อําเภอเสลภูม ิจังหวัดรอยเอ็ด โดยจําแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1

 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มุงศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียน
ขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจยัไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 

กลุมตัวอยางผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 159 คน ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (ท่ีมา : ฝายทะเบียน ขอมูลนักเรียน
โรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด) และไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 
159 คน เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 
Analysis) ดวยคาสถิติพื้นฐานของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม โดยคาการแจกแจก ความถ่ีและคารอยละ         
การวิเคราะหสถิติพืน้ฐาน เพ่ือใหทราบลักษณะการแจกแจงในแตละตัวแปรโดยจะใชสถิติพื้นฐานบรรยายใหทราบ
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบรรยายเชิงพรรณนาเก่ียวกับขอเสนอแนะ          
เพื่อการนําไปใชปรับปรุงและพัฒนา  

 
 
 

1. เพศ 
2. ระดับชั้น 
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
4. ประสบการณในการเขารวม 

 คายพัฒนาคุณธรรม 

1. การปฏิบัตตินตามหลักศาสนา 
2. ความมีวนิัย 
3. ความรับผิดชอบ 
4. ความซื่อสัตย สุจริต 
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/

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงสวนใหญพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย 
จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 54.72 และเพศหญิง จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 45.28 และศึกษาอยูในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 25.79 , ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 
23.90 , ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 16.35 , ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานว 19 คน คิดเปน
รอยละ 11.95 , ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 11.32 และ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 17 คน 
คิดเปนรอยละ 10.69 และมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.01-4.00 จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 55.97 , เกรดเฉลี่ยสะสม 
2.01-3.00 จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 33.34 , เกรดเฉลี่ยสะสม 1.01-2.00 จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 8.80 
และเกรดเฉลี่ยสะสม 0.01-1.00 จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.89 สวนใหญมีประสบการณในการเขารวมคาย
พัฒนาคุณธรรม จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 72.33 และไมเคยประสบการณในการเขารวมคายพัฒนาคุณธรรม 
จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 26.67 

2. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียน
โรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ในภาพรวม อยูในระดับมาก          
มีคาเฉลี่ย ( x = 3.81 และคา SD.= 0.55 ) โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานความมีวินัย ( x = 3.95 และคา 
SD.= 0.51 ) , รองลงมา คือ ดานความรับผิดชอบ ( x = 3.85 และคา SD.= 0.52 ) , ดานการปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนา ( x = 3.80 และคา SD.= 0.57 ) , ดานความขยัน อดทน ( x = 3.75 และคา SD.= 0.58 ) , และดานความ
ซือ่สัตย สุจริต ( x = 3.70 และคา SD.= 0.60 ) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด           
ในดานการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( x = 3.72 และคา SD.= 0.88 ) โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนไมหยิบสิ่งของที่ไมใชของตนเองไปใชที่บาน ( x = 3.89 และคา SD.= 0.76 ) , 
รองลงมา คือ นักเรียนไมมั่วสุมในทางท่ีผิด เชน เสพสิ่งเสพติด เลนการพนันหรือเที่ยวเตรในเวลากลางคืน                 
( x = 3.77 และคา SD.= 0.87 ) นักเรียนไมประพฤติผิดทางเพศกับเพื่อนและนักเรียนผูอ่ืน ( x = 3.73 และคา 
SD.= 0.75 ) , นักเรียนไมพูดปด ไมพูดบิดเบือนหรือพูดยุแหยใหเพื่อนโกรธและทะเลาะกัน ( x = 3.65 และคา 
SD.= 0.96 ) , และนักเรียนไมชอบทะเลาะวิวาทหรือมีพฤติกรรมกาวราว ขมเหง สรางความเดือดรอนใหกับผูอ่ืน           
( x = 3.58 และคา SD.= 1.09 ) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานความมีวินัย พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ในดานความมีวินัย 
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( x = 3.77 และคา SD.= 3.86 ) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนเขาแถว
ตามลําดับกอน-หลัง ทุกคร้ัง เมื่อใชบริการตางๆ รวมกับผู อ่ืน เชน ซื้ออาหาร ถายเอกสาร ข้ึนรถ เปนตน                
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( x = 3.88 และคา SD.= 0.91 ) , รองลงมา คือ นักเรียนทิ้งขยะลงในถังขยะที่โรงเรียนจัดไวให ( x = 3.85 และคา 
SD.= 0.79 ) , นักเรียนมาตรงเวลาทันเขาแถวและเคารพธงชาติ ( x = 3.82 และคา SD.= 0.98 ) , นักเรียนแตง
เคร่ืองแบบอยางถูกตองตามที่โรงเรียนกําหนด ( x = 3.68 และคา SD.= 0.88 ) , และนักเรียนปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบของโรงเรียนอยางเครงครัด ( x = 3.60 และคา SD.= 0.74 ) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานความรับผิดชอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ในดานความ
รับผิดชอบ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( x = 3.90 และคา SD.= 3.75 ) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียน
เขารวมกิจกรรมตางๆของโรงเรียนสมํ่าเสมอ ( x = 4.14 และคา SD.= 0.72 ) , รองลงมา คือ นักเรียนทํางาน/
การบานสงครูตามที่ไดรับมอบหมาย ( x = 3.92 และคา SD.= 0.91 ) , นักเรียนทํางานกลุมในสวนที่ตนรับผิดชอบ
อยางตั้งใจ ( x = 3.87 และคา SD.= 0.97 ) , นักเรียนเขาเรียนทุกคาบที่มีตารางเรียน ( x = 3.83 และคา SD.= 0.51 ) 
และนักเรียนมีหนาที่รับผิดชอบทํางานบางอยางเปนประจําในครอบครัว ( x = 3.76 และคา SD.= 0.63 ) เรียงลง
มาตามลําดับ 

ดานความซื่อสัตย สุจริต พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ในดดานความ
ซือ่สัตย สุจริต อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( x = 3.67 และคา SD.= 0.83 ) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ในการ
สอบทุกคร้ังแมครูจะเผลอ นักเรียนก็ไมเคยแอบดูขอสอบของเพื่อน ( x = 3.81 และคา SD.= .58 ) รองลงมา คือ 
นักเรียนไมโกหกผูอ่ืน เพื่อเอาความดีเขาตัวเอง ( x = 3.73 และคา SD.= 0.90 ) , นักเรียนจะไมโกรธที่เพื่อนวาเปน
คนโงที่นาํเงินที่เก็บไดไปคืน ( x = 3.68 และคา SD.= 0.82 ) , เมื่อนักเรียนกระทําผิดรวมกัน นักเรียนจะยอมรับผิด 
แมเพื่อนๆ จะถูกปฏิเสธ ( x = 3.59 และคา SD.= 0.91 ) และถาเปนหัวหนาหอง นักเรียนจะบอกผูกระทําผิดใหครู
ทราบ แมเพื่อนบางคนจะไมชอบ ( x = 3.56 และคา SD.= 0.95 ) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานความขยัน อดทน พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ในดานความขยัน
อดทน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( x = 3.83 และคา SD.= 0.80 ) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนนํา
แบบอยางของผูที่ขยันอดทนจนประสบความสําเร็จมาฝกปฏิบัติ ( x = 3.93 และคา SD.= 0.77 ) รองลงมา คือ    
เม่ือนักเรียนตัดสินใจทําอะไรแลว แมมีอุปสรรคก็พยายามแกไขปญหา เพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จ              
( x = 3.88 และคา SD.= 0.82 ) , นักเรียนไมนัง่หลับ ขณะที่ครูสอน ( x = 3.84 และคา SD.= 0.85 ) , นักเรียนไม
เบื่อหนายที่ครูใหแบบฝกหัดเสริมจากหนังสือเรียน ( x = 3.78 และคา SD.= 0.76 ) และนักเรียนขวนขวายพัฒนา
ตนเองใหดีข้ึนอยูเสมอ เพื่อนาคตที่ดขีองตนเอง ( x = 3.70 และคา SD.= 0.84 ) เรียงลงมาตามลําดับ 

3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
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จําแนกตามเพศ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
จําแนกตามเพศ พบวาในเพศท่ีแตกตางกัน มีการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียน
ขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน 

จําแนกตามระดับชั้นที่กําลังศึกษา พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตามระดับชั้นที่กําลังศึกษา พบวานักเรียนในระดับชั้นที่กําลังศึกษาที่แตกตางกัน มีการ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน เวนแตในดานความรับผิดชอบ ที่มีความแตกตางกัน 
เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.024 มีความแตกตางกัน จํานวน 1 คู ดังนี้ ผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กับ 
ปที่ 3 มกีารปฏิบัตตินตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอ
เสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.46 

จําแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสมเทอมลาสุด พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสมเทอมลาสุด พบวานักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกตางกัน มีการ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน เวนแตในดานความขยัน อดทน ที่มีความแตกตางกัน 
เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.043 มีความแตกตางกัน จํานวน 1 คู ดังนี้ ผูที่มีเกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 0.01-1.00 กับ ผูที่มี
เกรดเฉลี่ยในระดับ 3.01-4.00 มีการปฏิบัตตินตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยา
คาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.17 

จําแนกตามประสบการณในการเขารวมคายพัฒนาคุณธรรม พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัตตินตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบล
ขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตามประสบการณในการเขารวมคายพัฒนาคุณธรรม พบวาการที่
นักเรียนประสบการณในการเขารวมคายพัฒนาคุณธรรมที่แตกตางกัน จะมีการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ในภาพรวมและ
รายดานที่ไมแตกตางกัน เวนแตในดานการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา และ ดานความรับผิดชอบ ที่มีความแตกตาง
กัน เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.015 และ 0.002 เรียงลงมาตามลําดับ 

 

จากผลการศึกษาผูวิจยันําผลการวิจัยมาอภิปรายตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียน

โรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
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ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ในภาพรวม อยูในระดับมาก           
ซึ่งสอดคลองกับพระกิตติสุวัฒนาภรณ (บุญเพิ่ม ดอนเจดีย) (2557) ไดทําการพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา 1) พฤติกรรมจริยธรรม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียน ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานความรับผิดชอบมี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ไดแก ดานความมีวินัย การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและดานความขยันอดทน สวนดาน
ความซ่ือสัตยสุจริต มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 2) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียน พบวา ในภาพรวม
นักเรียนที่มีเพศและอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมจริยธรรมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05              
สวนนักเรียนที่มีชั้นปที่ศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว เขตที่อยูอาศัยและประสบการณในการเขารวม
โครงการคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตางกัน มีพฤติกรรมจริยธรรมไมแตกตางกัน 3. สําหรับความคิดเห็นของ
นักเรียนเก่ียวกับปญหาในการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม พบวาปญหาที่มีความถ่ีสูงสุด คือ นักเรียนไม
ชอบระเบียบวินัยที่เครงครัดเกินไป  

ดานการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ใน
ดานการปฏิบัตตินตามหลักศาสนา อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ โอภาส อินโสม (2552) ที่ศึกษาเร่ือง 
“คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในกลุมเครือขายการเรียนรูพนา อําเภอพนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อํานาจเจริญ” ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นของครูผูสอนและผูปกครองนักเรียนตอคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนในกลุมเครือขายการเรียนรูพนา อําเภอพนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ ดานการพึ่งตนเอง
และการปฏิบัติตน อยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้ เพราะปจจุบันโรงเรียนทุกแหงใหความสําคัญกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของนักเรียนดานความมีคุณธรรมจริยธรรมตามแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานฉบับใหม จึงมีการจัดกิจกรรมเขาคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมากข้ึน และทําใหนักเรียนที่เขา
รวมกิจกรรมไดฝกฝนตนเอง ซึมซับ สํานึก เขาใจ ยอมรับ และเห็นคุณคาหรือประโยชนแหงตนในการปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรม นกัเรียนระดับมัธยมศึกษาสวนใหญ จงึมีพฤติกรรมจริยธรรมที่เหมาะสมและดีงามมากขึ้น 

ดานความมีวินัย พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ในดานความมีวินัย 
อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ชูพงศ สุขรัตน (2556) ที่ศึกษาเร่ือง “จริยธรรมของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพนัสนิคมจังหวัด
ชลบุรี” ผลการวิจัยพบวา จริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ในดานความมีระเบียบวินัย อยูในระดับสูง ที่เปนเชนนี้เปนเนื่องจากวาการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสวน
ใหญจะมีการสงเสริมใหนักเรียนไดทาํกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเปนการฝกวินัยใหกับนักเรียนในหลาย ๆ ดาน เชน 
การมาเขาแถวใหทันเวลา การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน การจัดทําโครงการกลุม ฯลฯ โดยนักเรียนจะตอง
เปนผูรวมลงมือปฏิบัติ ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้กอใหเกิดความมีวินัยตอตนเองของนักเรียน 
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ดานความรับผิดชอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ในดานความ
รับผิดชอบ อยูในระดับมาก สอดคลองกับพระกิตติสุวัฒนาภรณ (บุญเพิ่ม ดอนเจดีย) (2557) ไดทําการพฤติกรรม
จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา 
1. พฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวม อยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียน ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดาน
ความรับผิดชอบมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ไดแก ดานความมีวินัย การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและดานความ
ขยันอดทน สวนดานความซื่อสัตยสุจริต มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 2.ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียน 
พบวา ในภาพรวมนักเรียนที่มีเพศและอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมจริยธรรมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สวนนักเรียนที่มีชั้นปที่ศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว เขตที่อยูอาศัยและประสบการณใน
การเขารวมโครงการคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตางกัน มีพฤติกรรมจริยธรรมไมแตกตางกัน 3. สําหรับความ
คิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับปญหาในการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม พบวาปญหาที่มีความถ่ีสูงสุด คือ 
นักเรียนไมชอบระเบียบวินัยที่เครงครัดเกินไป  

ดานความซื่อสัตย สุจริต พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ในดดานความ
ซื่อสัตย สุจริต อยูในระดับมาก สอดคลองกับพระกิตติสุวัฒนาภรณ (บุญเพิ่ม ดอนเจดีย) (2557) ไดทําการ
พฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
ผลการวิจัยพบวา 1. พฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียน ทุกดาน
อยูในระดับมาก โดยดานความรับผิดชอบมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ไดแก ดานความมีวินัย การปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาและดานความขยันอดทน สวนดานความซื่อสัตยสุจริต มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 2.ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรม
จริยธรรมของนักเรียน พบวา ในภาพรวมนักเรียนที่มีเพศและอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมจริยธรรมตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 สวนนักเรียนที่มีชัน้ปที่ศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว เขตที่อยูอาศัยและ
ประสบการณในการเขารวมโครงการคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตางกัน มีพฤติกรรมจริยธรรมไมแตกตางกัน             
3. สําหรับความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับปญหาในการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม พบวาปญหาท่ีมี
ความถ่ีสงูสุด คือ นักเรียนไมชอบระเบียบวินยัที่เครงครัดเกินไป 

ดานความขยัน อดทน พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ในดานความขยัน
อดทน อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของกัลยา ศรีปาน (2552) ที่ศึกษาเร่ือง “คุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา”               
มีผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางแตเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา องคประกอบ ดานความขยันอดทน อยูในระดับสูง ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนสามารถปลูกฝงใหนกัเรียนทั้งระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เปนผูที่มีความอดทน อดกลั้นตอปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในการเรียนและการทํางาน 
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นักเรียนตองมีการคนควาหาความรูจากแหลงตาง ๆ จะตองมีความตั้งใจปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ตองทุมเทกําลัง
กายกําลังใจ และสติปญญา เพื่อใหงานบรรลุผลตามเปาหมาย ทนัเวลา และประสบผลสําเร็จในการศึกษาเลาเรียน 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

จําแนกตามเพศ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
จําแนกตามเพศ พบวาในเพศท่ีแตกตางกัน มีการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียน
ขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จงัหวัดรอยเอ็ด ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของจุฬาลักษณ เรืองณรงค (2557) ที่ศึกษาเร่ือง “คานิยมดานคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคใต” ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 4 มีคานิยมดานจริยธรรมรวมทุกดานไม
แตกตางกัน และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ก็พบวา ทุกดานก็แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
ทีเ่ปนเชนนี้เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีชัน้ปที่ศึกษาแตกตางกัน ในความเปนจริงอาจมีความรูความสามารถ
แตกตางกัน เชน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ยอมมีความรูความสามารถและประสบการณมากกวา เปนผูใหญกวา 
และมีความรับผิดชอบมากกวานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หรือปที่ 5 ซ่ึงอยูในวัยที่เด็กกวาและยังรัก
ความสนุกอยูก็จริง แตดานพฤติกรรมจริยธรรมของแตละคนเปนผลมาจากการอบรมกลอมเกลาของครอบครัว 
รวมถึงสังคมที่แวดลอมดวย ซึง่นักเรียนที่ไดรับการอบรมมาดีแมวาจะอยูในชั้นปที่ต่ํากวาก็อาจมีพฤติกรรมจริยธรรม
สงูเทากับนักเรียนในชั้นปที่สูงกวาได 

จําแนกตามระดับชั้นที่กําลังศึกษา พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด จําแนกตามระดับชั้นที่กําลังศึกษา พบวานักเรียนในระดับชั้นที่กําลังศึกษาที่แตกตางกัน มีการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ใน
ภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน เวนแตในดานความรับผิดชอบ ที่มีความแตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่ 
0.024 มีความแตกตางกัน จํานวน 1 คู ดังนี้ ผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กับ ปที่ 3 มีการปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.46 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ จุฬาลักษณ เรืองณรงค (2557) ที่
ศึกษาเร่ือง “คานิยมดานคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคใต” ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาชั้นป
ที ่1 และชั้นปที่ 4 มีคานิยมดานจริยธรรมรวมทุกดานไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ก็พบวา ทุกดานก็
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ที่เปนเชนนี้เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีชั้นปที่ศึกษา
แตกตางกัน ในความเปนจริงอาจมีความรูความสามารถแตกตางกัน เชน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ยอมมีความรู
ความสามารถและประสบการณมากกวา เปนผูใหญกวา และมีความรับผิดชอบมากกวานักเรียนในระดับชั้น
มธัยมศึกษาปที่ 4 หรือปที่ 5 ซึ่งอยูในวัยที่เด็กกวาและยังรักความสนุกอยูก็จริง แตดานพฤติกรรมจริยธรรมของแตละ
คนเปนผลมาจากการอบรมกลอมเกลาของครอบครัว รวมถึงสังคมที่แวดลอมดวย ซึ่งนักเรียนที่ไดรับการอบรมมาดี
แมวาจะอยูในชั้นปที่ต่าํกวาก็อาจมีพฤติกรรมจริยธรรมสูงเทากับนักเรียนในชั้นปที่สูงกวาได 
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จําแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสมเทอมลาสุด พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสมเทอมลาสุด พบวานักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกตางกัน มีการ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน เวนแตในดานความขยัน อดทน ที่มีความแตกตางกัน 
เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.043 มีความแตกตางกัน จํานวน 1 คู ดังนี้ ผูที่มีเกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 0.01-1.00 กับ ผูที่มี
เกรดเฉลี่ยในระดับ 3.01-4.00 มีการปฏิบัตตินตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยา
คาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.17 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของพระกิตติสุวัฒนาภรณ (บุญเพิ่ม ดอนเจดีย) (2557) ไดทําการพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา 1. พฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวาพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียน ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานความรับผิดชอบมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 
รองลงมา ไดแก ดานความมีวินัย การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและดานความขยันอดทน สวนดานความซื่อสัตย
สจุริต มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 2.ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียน พบวา ในภาพรวมนักเรียนที่มีเพศ
และอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมจริยธรรมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนนักเรียนที่มีชั้นปที่
ศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว เขตที่อยูอาศัยและประสบการณในการเขารวมโครงการคายพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตางกัน มีพฤติกรรมจริยธรรมไมแตกตางกัน 3. สําหรับความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับปญหา
ในการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม พบวาปญหาที่มีความถ่ีสูงสุด คือ นักเรียนไมชอบระเบียบวินัยที่
เครงครัดเกินไป  

จําแนกตามประสบการณในการเขารวมคายพัฒนาคุณธรรม พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัตตินตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบล
ขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตามประสบการณในการเขารวมคายพัฒนาคุณธรรม พบวาการที่
นักเรียนประสบการณในการเขารวมคายพัฒนาคุณธรรมที่แตกตางกัน จะมีการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ของนักเรียนโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ในภาพรวมและ
รายดานที่ไมแตกตางกัน เวนแตในดานการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา และ ดานความรับผิดชอบ ที่มีความแตกตาง
กัน เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.015 และ 0.002 เรียงลงมาตามลําดับ ซึง่ไมสอดคลองกับงานวิจัยของพระครูประภัศรวร
กิจ ปดภัย (2550) ที่ศึกษาเร่ือง “ความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาจริยธรรม : กรณีศึกษาการ
อบรมเขาคายคุณธรรมจริยธรรม (คายพุทธบุตร) วัดปาดอนธาตุ ตําบลสงยาง อําเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธร” 
ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาจริยธรรมกอนการอบรม พบวา นักเรียนไม
แนใจเร่ืองของการนํากฎกติกามาใชในการฝกอบรม โดยเฉพาะเรื่องของการมีระเบียบวินัยตอการกระทําของตนเอง 
โดยเฉพาะคนรุนใหมมักจะขาดระเบียบขาดความอดทน มักจะตามใจตัวเอง 2) ความคิดเห็นตอบทบาทของ
พระสงฆในการพัฒนาจริยธรรม หลังการอบรม พบวานักเรียนเขาใจจริง โดยเฉพาะเรื่องการมีความเคารพนบนอบ 
รูจักที่ต่ําที่สูง ทีเ่ปนเชนนี้เนื่องจากพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนเปนผลมาจากการอบรมขัดเกลาของครอบครัว 
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การเรียนการสอนในโรงเรียน และการศึกษาและลงมือปฏิบัติในกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ เชน การอบรมในคาย
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ทําใหนักเรียนที่ผานการฝกปฏิบัติในเร่ืองระเบียบวินัย ความอดทน และมารยาทของชาว
พุทธจากทั้ง 3 แหลง สามารถปรับพฤติกรรมของตนเองไดดีกวาผูที่ไดรับประสบการณในเร่ืองนี้เพียงผิวเผิน รวมทั้ง
ทําใหเกิดความรูสึก สํานึกเขาใจ ยอมรับ และเห็นคุณคาหรือประโยชนแหงตน ในการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมและพรอมนอมรับไปปฏิบัตไิดมากกวา 
 

 
1. โรงเรียนควรสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เสริมสรางพฤติกรรม

จริยธรรมในดานตางๆ โดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความขยัน
อดทน ความซื่อสัตย ความเสียสละ ฯลฯ ในกิจกรรมการกีฬา กิจกรรมการทองเที่ยว กิจกรรมอนุรักษธรรมชาติ และ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพราะกิจกรรมเหลานี้จะชวยพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนไดเปนอยางดี 

2. เนื่องจากพฤติกรรมดานความซื่อสัตยสุจริตของนักเรียนมีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมจริยธรรมต่ํากวาดาน
อ่ืนๆ โรงเรียนจึงควรขอความรวมมือจากผูปกครองและพระภิกษุสงฆใหชวยพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมในดานนี้ของ
นักเรียนใหสงูข้ึน เนื่องจากพฤติกรรมจริยธรรมในดานนี้ของเยาวชนซ่ึงจะเติบโตเปนผูใหญในอนาคตจะสงผลใหการ
ทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทยลดนอยลงและประเทศชาติจะกาวหนาม่ันคงมากข้ึน เพราะความรวมมือกันในการ
พัฒนาเยาวชน ในลักษณะความรวมมือ 3 ฝาย (บาน วัด โรงเรียน) ยอมจะมีประสิทธิภาพดีกวา การดําเนินการของ
ฝายใดฝายหนึ่งหรือ 2 ฝาย 

 

1. ควรศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสังเกตและ
สมัภาษณแบบเจาะลึก 

2. ควรศึกษาประเมินพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน โดยใหครู ผูปกครอง และผูนําชุมชนรวมกันเปน
ผูประเมิน 

3. ควรศึกษาทดลองนํากิจกรรมการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบตางๆ มาทําการเสริมสรางและ
พัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียน เพื่อเพิ่มพนูคุณภาพและประสบการณชีวติของนักเรียนใหสูงข้ึนอยางไดผล 
 

กัลยา ศรีปาน (2552) 
ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา). สงขลา : 

บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ชูพงศ สุขรัตน (2556) 

. งานนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 
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THE EFFECTIVNESS OF PUBLIC SERVICE ABOUT THE PREVENTION AND 
MITIGATION OF NONGNOTAMBONMUNICIPALITY KRANUAN DISTRICT 
KHONKHEAN PROVINCE
 

    พนัจาอากาศตรีประวิชกร  ขุนแข็ง 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวัฒน  สิริพรวุฒิ 
    ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

การวิจัยเร่ืองประสิทธิผลในการใหบริการประชาชนเก่ียวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาล
ตําบลหนองโนอําเภอกระนวนจังหวัดขอนแกน มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลในการ
ใหบริการประชาชนเก่ียวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตําบลหนองโนอําเภอกระนวนจังหวัด
ขอนแกน 2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลในการใหบริการประชาชนเก่ียวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาลตําบลหนองโนอําเภอกระนวนจังหวัดขอนแกน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลเปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 368ตัวอยาง คํานวณจากสูตรของทาโรยา
มาเน และวิเคราะหขอมูลจากสถิติรอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ f-test  

ผลการวิจยัพบวา ดานขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 
50.00 รองลงมาคือ เพศหญิง จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 49.50 นอกจากนี้ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของประชาชน
ที่อาศัยอยูในเขตพ้ืนที่ตําบลหนองโน จํานวน 368 คน สวนใหญมีอายุ 41 – 60 ป จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 
50.80 รองลงมาคือ อายุ 20 – 40 ป จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ40.20 และอายุ 61 ปข้ึนไป จํานวน 33 คน             
คิดเปนรอยละ 9.00 ประชากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 342 คน           
คิดเปนรอยละ 92.90 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 7.10 ประชากรผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพรับจาง จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 53.80 รองลงมาคืออาชีพเกษตรกร จํานวน 142 คน 
คิดเปนรอยละ 38.60 และอาชีพรับราชการ จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.60 ระดับประสิทธิผลในการใหบริการ
ประชาชน เก่ียวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 
โดยรวมอยูในระดับมาก และดานการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับประสิทธิผลในการใหบริการ
ประชาชนเก่ียวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 
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จําแนกตามเพศอายุระดับการศึกษาและอาชีพโดยภาพรวมไมแตกตางกันขอเสนอแนะการบริการที่เทาเทียมมีบางคนที่
ยอมรับวาการบริการของพนักงานถูกเลือกปฏิบัติ  

สรุปควรสรางความรูและความเขาใจใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนการขอบริการจากหนวยงานกอนทุกคร้ัง 
และปลูกฝงจิตสํานึกสําหรับบุคลากรบริการในทุกสวนของงานที่เก่ียวของโดยใหบริการที่เทาเทียมและเสมอภาคซ่ึงอาจ
คํานึงถึงความตองการเรงดวนของปญหาและการขอแกไขปญหาอยางจริงจังและชัดเจนทําใหคนรูสึกถึงความสําคัญของ
ปญหา คนใหมากที่สุดซึ่งอาจรายงานปญหาและอุปสรรคตอผูบริหารเพื่อหาแนวทางในการใหบริการอยูตลอดเวลา 

:

 
Abstract

Objectives of research on effectiveness of public service About the disaster prevention 
and relief work of Nong No Municipality, Kranuan District, KhonKaen Province 1) to study 
the effectiveness level In serving the people About disaster prevention and relief work Of Nong 
No Subdistrict Municipality, Kranuan District, KhonKaen Province 2) To compare the 
effectiveness of the public service on disaster prevention and relief work of Nong No 
Municipality, Kranuan District KhonKaen Classified by personal factors Is a quantitative 
research using questionnaires as a tool to collect data from a sample of 368 samples calculated 
from the formula of Taro Yamane And analyze data from statistics percentage mean standard 
deviation t-test and f-test

The research found that The general information of most respondents was 186 men, 
accounting for 50.00 percent, followed by 182 women, accounting for 49.50 percent. In 
addition, the general information of the people living in the subdistrict area Nongno,368 
people, most of them aged 41-60 years, 187 people, representing 50.80 percent followed by the 
age of 20-40 years, 148 people, accounting for 40.20 percent, and the age of 61 years, the 
number of 33 people, representing percentage 9.00 The majority of respondents had education 
levels lower than bachelor's degree, 342 persons, equivalent to 92.90 percent, followed by 26 
Bachelor's degree, 7.10 percent of the population. Most respondents had 198 jobs. Accounted 
for 53.80 percent, followed by the occupation of 142 farmers, representing a percentage 38.60 
and 28 civil service occupations, representing 7.60 percent of the effectiveness of public 
service About the disaster prevention and relief work of Nong No Municipality, Kranuan 
District, KhonKaen Province Overall at a high level And the comparison of the level of public 
opinion about the effectiveness of the public service on disaster prevention and relief work of 
NongNo Municipality, Kranuan District, KhonKaen Province Classified by gender, age, 
education level and occupation The overall picture is not different.Suggestions to Equal service 
There are some people who accept that the service of employees is discriminated against. 
Therefore, knowledge and understanding should be created for the public to know the process 
of requesting service from the agency first. And instill conscience for service personnel in all 
parts of the related work by providing equal and equal services which may take into account 
the urgent needs of the problem and requesting serious and clear solutions to make people feel 
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the importance of the problem. Most people who may report problems and obstacles to 
executives to find ways to provide services at all times.

Keywords : effectiveness in providing public services / disaster prevention and relief work

 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ถือไดวาเปนหนวยงานภาครัฐที่อยูใกลชิดกับประชาชน มีบทบาท ภารกิจใน

การใหความชวยเหลือและบรรเทาภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบภายใตกฎหมายที่ไดกําหนดอํานาจหนาที่ใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ใหมีอํานาจหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่ ไดแก องคการบริหารสวนตําบล 
เทศบาล เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง มีหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในเขตทองถ่ินของตน โดยมีผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่นั้น เปนผูรับผิดชอบในฐานะ
ผูอํานวยการทองถ่ินและมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีปลัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่นั้น (ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา) เปนผูชวย
ผูอํานวยการทองถ่ิน รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน และมี
หนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการทองถ่ินตามที่ไดรับมอบหมาย จึงถือเปนภารกิจสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
จะตองเตรียมความพรอม ในการปองกันสาธารณภัยและพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยภายหลังจากสถานการณภัยยุติ (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย : 2550)  

การสงเสริมการใหบริการสาธารณะแกประชาชนอยางมีประสิทธิผลสูงสุด เปนวัตถุประสงคหลักขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินพึงปฏิบัติโดยตองสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน ทันตอการเปลี่ยนแปลงระดับสากลมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของระบบราชการ ตั้งแตหนาที่บทบาทของรัฐโครงสรางอํานาจในระดับตาง ๆ ระบบการบริหารและ
วิธกีารทํางาน ระบบบริหารบุคคลกฎหมายกฎระเบียบวัฒนธรรมและคานิยมการปฏิรูประบบราชการเพื่อทําใหราชการมี
สมรรถนะสูง เปนระบบที่มีคุณภาพและคุณธรรมเปนระบบราชการที่ทันสมัยทันการณมีความเปนสากลเปนระบบที่สราง
ใหเจาหนาที่รัฐมีนิสัยการทํางานอยางผูรูจริงทําจริงมีผลงานขยันมีความสามารถซ่ือสัตยสุจริต กลาคิดสรางสรรควิธีการ
ทํางานใหเกิดประสิทธิผล เปนที่เชื่อถือของประชาชนซ่ึงหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐที่ใหบริการแกประชาชนมีหลาย
หนวยงานการบริการประชาชนก็มีหลายรูปแบบมีตั้งแตภารกิจพื้นฐาน ไดแกความม่ันคงของรัฐการดูแลความสงบ
เรียบรอยและความปลอดภัยใหแกประชาชนไปจนถึงการบริการสาธารณะที่เปนลําดับรอง ไดแกการจัดสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ การจัดการศึกษาการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การพัฒนา
คุณภาพชีวติเด็กสตรีคนชราและผูดอยโอกาส ฯลฯ โดยประชาชนจะเปนผูขอรับบริการตาง ๆ ในการจัดบริการสาธารณะ
นี้รัฐไดจัดตั้งองคการในรูปแบบของการบริหารราชการสวนทองถ่ิน (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี. 2554) 
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การบริการเปนหนาที่ของขาราชการ ปจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหการปรับปรุงการใหบริการภาครัฐประสบ
ความสําเร็จไดก็คือการมีทรัพยากรมนุษย ที่มีจิตสํานึกในการใหบริการและปรารถนาที่จะปรับปรุงบริการภาครัฐ ทั้งนี้
เนื่องจากการบริการเปนกระบวนการของกิจกรรมในการสงมอบบริการจากผูใหบริการไปยังผูรับบริการไมใชสิ่งที่จับตอง
ไดชัดเจนแตออกมาในรูปของเวลาสถานที่รูปแบบและที่สําคัญเปนสิ่งเอ้ืออํานวยทางจิตวิทยาใหเกิดความพึงพอใจ ดังนั้น
จิตสํานึกในการใหบริการจึงเปนกุญแจสําคัญในการปรับปรุงบริการภาครัฐ จิตสํานึกในการใหบริการมีความหมายไปในเชิง
ของการรับรูวาตนเองมีหนาที่ของการใหบริการนั้น จะตองตระหนักอยูเสมอวาจะตองพยายามกระทําสิ่งตาง ๆ เพื่อใหเกิด
การบริการที่ดีโดยมุงหวังใหงานที่รับผิดชอบนั้นประสบความสําเร็จมากที่สุดเทาที่จะทําไดนั้นหมายความวาถาใครมี
จิตสํานึกสูงก็อาจจะมีผลสงเสริมใหเขามีความพยายามในการกระทําสิ่งที่เหมาะสมแมจะอดทนก็ยินยอมจะกระทําในทาง
ตรงกันขาม บุคคลที่ขาดจิตสํานึกก็คือคนที่ไมสนใจอยางแทจริงที่จะกระทําสิ่งตาง ๆ อยางเหมาะสมไมวางานจะสําเร็จ
หรือไมก็ตามก็จะไมรูสกึเดือดรอนอะไรผลที่ตามมาอยางแทจริงก็มักจะเปนความลมเหลวของการทํางานและองคการ 

เทศบาลตําบลหนองโน อําเภอกระนวนจังหวัดขอนแกน เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีหนาที่ใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดมีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 47.65 ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุม 1 ตําบล 7 หมูบาน การบริการงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนอีกหนึ่งงานในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนของเทศบาลตําบลหนองโน โดยดําเนินการอยางครบวงจรวัฏจักรของสาธารณภัยในแนวทางการ
ปฏิบัติการในเชิงรุก (Proactive Approach) ซึ่งจะเปนการปองกันและลดผลกระทบการเตรียมความพรอมการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินและการฟนฟูบรูณะ โดยมีแนวทางและกิจกรรมที่สาํคัญใหสอดรับกับพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550 มีการแบงกระบวนการออกเปน 3 ระยะของการจัดการสาธารณภัย คือการปฏิบัติกอนเกิดภัย 
การปฏิบัติขณะเกิดภัยและการปฏิบัติหลังเกิดภัย จากสถิติขอมูลการรับเร่ืองราวรองทุกขและขอมูลจากชองทางการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชน ของเทศบาลในดานตาง ๆ ไดแกตูรับฟงความคิดเห็นโทรศัพท อินเตอรเน็ตของการ
ใหบริการในสวนของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและจากผูบริหารของเทศบาลตําบลหนองโน พบวา
กระบวนการใหบริการของงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลหนองโน มีสวนที่ตองปรับปรุง
แกไขและพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึนเชนระยะเวลาในการใหบริการ ข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานทักษะ
ความสามารถของผูปฏิบัติงานและระบบงานเปนตน ซึ่งขอรองเรียนทั้งจากประชาชนและผูบริหารมีผลกระทบตอ
ภาพลักษณตอกระบวนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการของผูบริหารในหนวยงานที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดตลอดเวลา ทั้งยังอาจสงผลกระทบตอการชวยเหลือประชาชนผูไดรับความเดือดรอน
จากเหตุสาธารณภัยตาง ๆ ดวย (แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, เทศบาลตําบลหนองโน. 2560) 

จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะเปนผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาลตําบลหนองโน จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาประสิทธิผลในการใหบริการประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลหนอง
โน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน เพื่อนํามาเพ่ิมประสิทธิผลในการใหบริการงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยใหแกประชาชน และปรับปรุงพัฒนาการใหบริการประชาชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สรางความพึงพอใจและเกิดประโยชนสงูสุดกับประชาชนและทองถ่ินอยางยั่งยืนตอไป 
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1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการใหบริการประชาชนเก่ียวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล
ตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ในดานการใหบริการอยางเสมอภาค ดานการบริการอยางตรงเวลาและ
รวดเร็ว ดานการใหบริการอยางพอเพียง ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง และดานการใหบริการอยางกาวหนา 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับประสิทธิผลในการใหบริการประชาชนเก่ียวกับ
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน จําแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพ ในดาน 

 

   

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

 
 
 
 
 
 

1. ดานการใหบริการอยางเสมอภาค 
2. ดานการบริการอยางตรงเวลาและรวดเร็ว 
3. ดานการใหบริการอยางพอเพียง 
4. ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง 
5. ดานการใหบริการอยางกาวหนา 

การวิจัยเร่ือง ประสิทธิผลในการใหบริการประชาชนเก่ียวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ
เทศบาลตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล เพื่อหาประสิทธิผลในดานตาง ๆ 5 ดาน ประกอบไปดวย 1) ดาน
การใหบริการอยางเสมอภาค 2) ดานการบริการอยางตรงเวลาและรวดเร็ว 3) ดานการใหบริการอยางพอเพียง 4) ดาน
การใหบริการอยางตอเนื่อง และ 5) ดานการใหบริการอยางกาวหนา จากกลุมตัวอยาง จํานวน 368 ตัวอยาง คํานวณ
จากสูตรของทาโรยามาเน และวิเคราะหขอมูลจากสถิติรอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที และคาเอฟ 
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ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ตําบลหนองโน จํานวน 368 คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 186 คน     
คิดเปนรอยละ 50.00รองลงมาคือ เพศหญิง จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 49.50 นอกจากนี้ ผลการศึกษาขอมูล
ทัว่ไปของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพ้ืนที่ตําบลหนองโน จํานวน 368 คน สวนใหญมีอายุ 41 – 60 ป จํานวน 187 คน 
คิดเปนรอยละ 50.80 รองลงมาคือ อายุ 20 – 40 ป จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ40.20 และอายุ 61 ปข้ึนไป จํานวน 33 คน 
คิดเปนรอยละ 9.00ประชากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 342 คน คิดเปน
รอยละ 92.90 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 7.10 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
อาชีพรับจาง จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 53.80 รองลงมาคืออาชีพเกษตรกร จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 
38.60 และอาชีพรับราชการ จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.60 

ระดับประสิทธิผลในการใหบริการประชาชน เก่ียวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบล
หนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน โดยรวมอยูในระดับมาก โดย 1) ดานการใหบริการอยางเสมอภาค โดยรวม
อยูในระดับมาก ประกอบดวยรูปแบบและกระบวนการใหบริการมีความเสมอภาคและเทาเทียมกัน รองลงมาคือ
เจาหนาที่ใหบริการอยางเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติและมีการบริการประเภทเดียวกันคุณภาพเดียวกันไดอยางทั่วถึงเทา
เทียมกันโดยไมมีขอยกเวน ตามลําดับ 2) ดานการบริการอยางตรงเวลาและรวดเร็ว โดยรวมอยูในระดับมาก 
ประกอบดวยระยะเวลาการใหบริการตามคํารองขอเปนไปอยางรวดเร็วทันตอความตองการ รองลงมาคือการใหบริการมี
ความตรงตอเวลาตามที่กําหนดไวตลอดเวลา และผูรับบริการไมมีการรอคอยหรือเขาคิวเพื่อขอรับบริการ ตามลําดับ         
3) ดานการใหบริการอยางพอเพียง โดยรวมอยูในระดับมาก ประกอบดวย มีการบริการจํานวนและคุณภาพเพียงพอกับ
ความตองการของประชาชน รองลงมาคือเจาหนาที่มีจํานวนเพียงพอตอปริมาณงาน และมีการใหบริการที่ครอบคลุม
ความตองการ ตามลําดับ 4) ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง โดยรวมอยูในระดับมาก ประกอบดวยมีการบริการและ
แกไขปญหาอยางตอเนื่อง รองลงมาคือเปนที่พึ่งพาของผูรับบริการไดเสมอ และมีโอกาสเกิดความผิดพลาดนอยที่สุดและ
การบริการมีคุณภาพมีความตอเนื่องสมํ่าเสมอ ตามลําดับ และ 5) ดานการใหบริการอยางกาวหนา โดยรวมอยูในระดับ
มาก ประกอบดวย เจาหนาที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมืออาชีพ รองลงมาคือมีการพัฒนารูปแบบ และข้ันตอนการ
ใหบริการที่ทันสมัยตลอดเวลาและมีระเบียบแบบแผนการใหบริการที่แนนอน ตามลําดับ 

ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับประสิทธิผลในการใหบริการประชาชนเก่ียวกับ
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน จําแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
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จากการศึกษาระดับประสิทธิผลในการใหบริการประชาชนเก่ียวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาลตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลใน
การใหบริการประชาชนเก่ียวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแกน มีประเด็นสําคัญที่นาสนใจนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

1. ระดับประสิทธิผลในการใหบริการประชาชนเก่ียวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล
ตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน โดยรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายดานปรากฏวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน ไดแก ดานการใหบริการอยางเสมอภาคดานการบริการอยางตรงเวลาและรวดเร็ว ดานการใหบริการ
อยางพอเพียงดานการใหบริการอยางตอเนื่องและดานการใหบริการอยางกาวหนาตามลําดับ แสดงใหเห็นวาการ
ใหบริการประชาชนเก่ียวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแกน เปนไปอยางมีประสิทธิผลในทุกดาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา เทศบาลตําบลหนองโน มีการคัดสรรบุคลากรใหมี
ความเหมาะสมกับงานที่ทําและจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรอยูเสมอเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนสอดคลองกับผลงานของ พระธีระพงศ ธีรปฺโญ (จันทนา) (2556) วิจัยเร่ืองประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชพบวาบุคลากรมีความคิดเห็นตอ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวาบุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากทุกขอเม่ือพิจารณาใน
แตละดานมีประเด็นนํามาอภิปรายไดดังนี้ 

1.1 ดานการใหบริการอยางเสมอภาคจากการศึกษาพบวาประสิทธิผลในการใหบริการประชาชน
เก่ียวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ดานใหบริการ
อยางเสมอภาค โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายขอปรากฏวาอยูในระดับมากทุกขอไดแก รูปแบบและ
กระบวนการใหบริการมีความเสมอภาคและเทาเทียมกัน รองลงมาคือเจาหนาที่ใหบริการอยางเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ 
มีการบริการประเภทเดียวกันคุณภาพเดียวกันไดอยางทั่วถึงเทาเทียมกันโดยไมมีขอยกเวนการใหบริการเปนไป
ตามลําดับกอนหลังและมีความยุติธรรมในการใหบริการ แสดงใหเห็นวา ดานใหบริการอยางเสมอภาค ใหบริการเปนไป
อยางมีประสิทธิผล ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา เจาหนาที่ใหบริการกับประชาชนเปนไปอยางเสมอภาคเทาเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ สอดคลองกับผลงานของ พระธีระพงศ ธรีปฺโญ (จันทนา) (2556) วิจัยเร่ืองประสิทธิผลในการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชพบวาบุคลากรมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลใน
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการบริหารวัสดุอุปกรณโดย
ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (x=3.91) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากทุกขอ 
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1.2 ดานการบริการอยางตรงเวลาและรวดเร็วจากการศึกษาพบวาประสิทธิผลในการใหบริการ
ประชาชนเก่ียวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน           
ดานการบริการอยางตรงเวลาและรวดเร็วโดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายขอ ปรากฏวาอยูในระดับมาก
ทกุขอไดแก ระยะเวลาการใหบริการตามคํารองขอเปนไปอยางรวดเร็วทันตอความตองการ รองลงมาคือ การ ใหบริการ
มีความตรงตามเวลาตามที่กําหนดไวตลอดเวลาผูรับบริการไมมีการรอคอยหรือเขาคิวเพื่อขอรับบริการเจาหนาที่ผู
ใหบริการมีความกระตือรือรนทําใหการบริการเปนไปอยางรวดเร็วและข้ันตอนการใหบริการเปนระบบไมซับซอนแสดง
ใหเห็นวา ดานการบริการอยางตรงเวลาและรวดเร็วเปนไปอยางมีประสิทธิผล ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเจาหนาที่มีความ
กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน และมีความพรอมในการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลาทําใหสามารถไปใหบริการไดทันตาม
เวลาและรวดเร็ว สอดคลองกับผลงานของ อมรรัตน บุตรเจริญ (2555) วิจัยเร่ืองการศึกษาระดับประสิทธิผลการ
บริหารงานดานโครงสรางพื้นฐานเทศบาลตําบลหนองแซง อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี พบวา ระดับประสทิธิผลการ
บริหารงานดานโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลตําบลหนองแซงในภาพรวม ดานการมีสวนรวมในการดํา เนินงานดาน
โครงสรางพื้นฐานอยูในระดับ “มาก” โดยมีความพึงพอใจมากตอดานถนน การเปดโอกาสใหทานมีสวนรวมในการ
พิจารณาคัดเลือกโครงการกอสรางถนน รองลงมาคือดานถนน การเปดโอกาสใหทานไดรวมเสนอแนวทางการแกไข
ปญหาหรือแนวทางการพัฒนาโครงการกอสรางถนน ดานระบบไฟฟาแสงสวาง การเปดโอกาสใหทานมีสวนรวมในการ
พิจารณาคัดเลือกโครงการขยายเขตไฟฟาและการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ ดานระบบไฟฟาแสงสวาง การเปดโอกาสให
ทานไดรวมเสนอแนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนาโครงการขยายเขตไฟฟาและการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 
ระบบประปา การเปดโอกาสใหทานมีสวนรวมในการพิจารณาคัดเลือกโครงการกับระบบประปา ดานระบบประปา การ
เปดโอกาสใหทานไดรวมเสนอแนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนาโครงการเก่ียวกับระบบประปา  

1.3 ดานการใหบริการอยางพอเพียงจากการศึกษาพบวาประสิทธิผลในการใหบริการประชาชน
เก่ียวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน โดยรวมอยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอปรากฏวาอยูในระดับมากทุกขอไดแกมีการบริการจํานวนและคุณภาพเพียงพอกับ
ความตองการของประชาชนรองลงมาคือ เจาหนาที่มีจํานวนเพียงพอตอปริมาณงานมีการใหบริการที่ครอบคลุมความ
ตองการการใหบริการเปนไปอยางสมํ่าเสมอและมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการอํานวยความสะดวกและการใหบริการอยาง
เพียงพอและเหมาะสมแสดงใหเห็นวา ดานการใหบริการอยางพอเพียงเปนไปอยางมีประสิทธิผล ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
จํานวนเจาหนาที่มีจํานวนเพียงพอตอปริมาณที่เกิดข้ึนและมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการอํานวยความสะดวกและการ
ใหบริการอยางเพียงพอและเหมาะสมทําใหสามารถใหบริการไดอยางเพียงพอตามความตองการของประชาชน 
สอดคลองกับผลงานของ ยุกตนันท หวานฉํ่า (2555) วิจัยเร่ือง การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนใน
อําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ดานความสามารถในการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของครูในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยที่มีการ
ปฏิบัติในระดับมากที่สุด คือครูจัดทําเอกสารประกอบการสอนที่สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู รองลงมา คือ ครูใช
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คอมพิวเตอร โปรแกรมไมโครซอรฟออฟฟตในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู สวนที่มีระดับการปฏิบัตินอยที่สุด คือ 
ครูใชบทเรียนคอมพิวเตอรมาชวยสอน  

1.4 ดานการใหบริการอยางตอเนื่องจากการศึกษาพบวาประสิทธิผลในการใหบริการประชาชน
เก่ียวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ดานการ
ใหบริการอยางตอเนื่องในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายขอ ปรากฏวาอยูในระดับมากทุกขอไดแกมีการ
บริการและแกไขปญหาอยางตอเนื่องรองลงมาคือ เปนที่พึ่งพาของผูรับบริการไดเสมอและมีโอกาสเกิดความผิดพลาด
นอยที่สุดการบริการมีคุณภาพมีความตอเนื่องสมํ่าเสมอเจาหนาที่สามารถแกปญหา อุปสรรคที่เกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม
และมีการใหความชวยเหลือกรณีประสบภัยตาง ๆตลอดเวลาแสดงใหเห็นวาดานการใหบริการอยางตอเนื่องเปนไปอยาง
มีประสิทธิผล ทั้งนี้อาจเปนเพราะวามีการบริการและแกไขปญหาอยางตอเนื่องและเจาหนาที่สามารถแกปญหา 
อุปสรรค ที่เกิดข้ึนไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับผลงานของ สมใจ พรมทองบุญ (2559) วิจัยเร่ือง ประสิทธิผลการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นที่อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา พบวา 
คณะกรรมการบริหารและครู ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขตพื้นที่อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีความคิดเห็นวาการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากรในภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับ
มากทุกขอเชนกัน โดยความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ย 3 ลําดับแรก คือ ครูผูดแูลเด็กหรือผูชวยครูผูดูแลเด็ก มีความสัมพันธอันดี 
กับผูปกครองนักเรียน รองลงมาองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงเสริมและสนับสนุนให ครูผูดูแลเด็ก และผูชวยครูผูดูแล
เด็กไดรับการศึกษาที่สูงข้ึนเพื่อพัฒนาตนเอง และผูชวยครูดูแลเด็ก มีความรูเก่ียวกับมาตรฐานการดําเนินงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ตามลําดับและมีความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือภารโรงหรือแมบานทําความสะอาดมีศักยภาพตาม
ภาระหนาที่รับผิดชอบอยางเหมาะสม  

1.5 ดานการใหบริการอยางกาวหนาจากการศึกษาพบวาประสิทธิผลในการใหบริการประชาชน
เก่ียวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณารายขอ ปรากฏวาอยูในระดับมากทุกขอไดแก เจาหนาที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมือ
อาชีพ รองลงมาคือมีการพัฒนารูปแบบและข้ันตอนการใหบริการที่ทันสมัยตลอดเวลามีระเบียบแบบแผนการใหบริการ
ที่แนนอนเจาหนาที่ผูใหบริการไดรับการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอและมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการ
อํานวยความสะดวกและการใหบริการที่ทันสมัยแสดงใหเห็นวาดานการใหบริการอยางกาวหนาเปนไปอยางมี
ประสิทธิผล ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเจาหนาที่มีการพัฒนารูปแบบและข้ันตอนการใหบริการที่ทันสมัยตลอดเวลาและ
เจาหนาที่ผูใหบริการไดรับการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอสอดคลองกับผลงานของพระธีระพงศ ธีรปฺโญ 
(จันทนา) (2556) วิจัยเร่ืองประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอชะอวดจังหวัด
นครศรีธรรมราชพบวา บุคลากรมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอ
ชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชดานการบริหารวัสดุอุปกรณโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากทุกขอ 
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2. เปรียบเทียบประสิทธิผลการใหบริการประชาชนเก่ียวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล
ตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกนโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลไดแกเพศอายุระดับการศึกษาและ
อาชีพสามารถนํามาอภิปรายไดดังนี้ 

2.1 ดานเพศ 
จากการศึกษาพบวาประชาชนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลในการใหบริการ

ประชาชนเก่ียวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลหนองโน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา เพศไมสงผลตอความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิผลการใหบริการประชาชนเก่ียวกับงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา 
ประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจกับประสิทธิผลที่ไดรับจากการบริการของเจาหนาที่ในแตละคร้ังอยาง
เทาเทียมกัน สอดคลองกับผลงานของพระมหาเตชินท สิทฺธาภิภู (ผากา) (2554) วิจัยเร่ืองประสิทธิผลการใหบริการของ
เทศบาลตําบลดงเย็นอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารพบวาระดับประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลดงเย็นอําเภอ
เมืองจังหวัดมุกดาหารจําแนกตามเพศโดยภาพรวมพบวาเพศชายมีคาเฉลี่ย๓.๕๘และเพศหญิงมีคาเฉลี่ย๓.๔๗ตามลําดับ
พบวาไมแตกตางกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นไม
แตกตางกันทุกดานในดานอาคารสถานที่ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและดานเจาหนาที่ผูใหบริการตามลําดับ 

2.2 ดานอายุ 
จากการศึกษาพบวาประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลในการใหบริการ

ประชาชนเก่ียวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลหนองโน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาอายุไมสงผลตอความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิผลการใหบริการประชาชนเก่ียวกับงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
ประชาชนแตละชวงอายุมีความพึงพอใจกับประสิทธิผลที่ไดรับจากการบริการของเจาหนาที่ในแตละคร้ังอยางเทาเทียม
กัน สอดคลองกับผลงานของพระธีระพงศ ธีรปฺโญ (จันทนา) (2556) วิจัยเร่ือง ประสิทธิผลในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา บุคลากรที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยภาพรวมไม
แตกตางกันจึงปฏิเสธสมมติฐานเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาบุคลากรที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลใน
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกดานไมแตกตางกัน 

2.3 ดานระดับการศึกษา 
จากการศึกษาพบวาประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลในการ

ใหบริการประชาชนเก่ียวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลหนองโน ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา แสดงวาระดับการศึกษาไมสงผลตอความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิผลการ
ใหบริการประชาชนเก่ียวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแกน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจกับประสทิธิผลที่ไดรับจากการ
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บริการแตละคร้ังของเจาหนาที่อยางเทาเทียมกัน สอดคลองกับผลงานของพระมหาเตชินท สิทฺธาภิภู (ผากา) (2554) 
วิจยัเร่ืองประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลดงเย็น อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พบวาระดับประสิทธิผลการ
ใหบริการของเทศบาลตําบลดงเย็นอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารจําแนกตามระดับการศึกษาพบวาไมแตกตางกันจึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจยัเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลดงเย็นอําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหารไมแตกตางกันทุกดาน

2.4 ดานอาชีพ 
จากการศึกษาพบวาประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลในการใหบริการ

ประชาชนเก่ียวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลหนองโน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาอาชีพไมสงผลตอความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิผลการใหบริการประชาชนเก่ียวกับงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
ประชาชนที่มีอาชีพแตกตางกัน พอใจกับประสิทธิผลในการใหบริการประชาชนเก่ียวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ของเทศบาลตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ไดรับบริการจากเจาหนาที่เทาเทียมกันและมีความ
เสมอภาคกัน สอดคลองกับผลงานของพระธีระพงศ ธรีปฺโญ (จันทนา) (2556) วิจยัเร่ือง ประสิทธิผลในการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา บุคลากรที่มีรายไดตางกันมีความคิดเห็น
ตอประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมไม
แตกตางกันจึงปฏิเสธสมมติฐานเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาบุคลากรที่มีรายไดตางกันมีความคิดเห็นตอประสิทธิผล
ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกดานไมแตกตางกัน 

 

1. ควรสรางความรูความเขาใจใหประชาชนทราบข้ันตอนการขอรับบริการจากหนวยงานกอนทุกคร้ังและ
ปลูกจิตสํานึกใหแกเจาหนาที่ผูใหบริการทุกสวนการงานที่เก่ียวของใหจัดบริการอยางเสมอภาคและเทาเทียมโดยอาจ
คํานึงความจําเปนเรงดวนของปญหาและการเรียกรองขอใหแกไขปญหาอยางจริงจังและชัดเจน 

2. ควรปรับปรุงกระบวนการและรูปแบบการบริการที่มี โดยสามารถใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว
ตอบสนองความตองการใหแกไขปญหาความเดือดรอนไดอยางทันทวงที 

3. ควรจัดใหมีจํานวนเจาหนาที่และเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่เก่ียวของใหเหมาะสมกับปริมาณงานและประเภท
ของงานบริการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ควรหาแนวทางบริหารจัดการโดยแจงใหประชาชนทราบรูปแบบการดําเนินงานในพื้นที่วางเปลาซึ่งเปน
ของเอกชนที่เทศบาลไมสามารถเขาไปดําเนินการไดทนัทีจําเปนตองแจงหรือขอใหเจาของที่ดินดําเนินการแกไขปญหาใน
เบื้องตน 
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1. ศึกษาการใหบริการในดานอ่ืนเพิ่มเติมเชนดานการประสานงานดานการพัฒนาเจาหนาที่เปนตน 
2. ศึกษาประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลแหงอ่ืนที่มีปจจัยในดานตางๆใกลเคียงเพื่อเปรียบเทียบ

ผลการวิจัยคร้ังนี้เปนการมองการใหบริการรอบดานมากยิ่งข้ึน 
3. ศึกษาในมุมมองของเจาหนาที่กับประชาชนผูรับบริการเพื่อใหเห็นความคิดเห็นที่แตกตางกันออกไป 
4. ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหทราบแนวคิดใหมหรือเสริมสรางการมีสวนรวมสําหรับนํามาปรับใชในการ

บริหารงานตอไป 
5. ในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไปควรจะศึกษาโดยการเพิ่มกลุมตัวอยางใหมากยิ่งข้ึนและมีการสัมภาษณเพิ่มเติม 
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 การวิจยัเร่ือง ลักษณะและพฤติกรรมสวนบุคคลเปนปจจัยที่สงผลตอการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังชายคดี
ยาเสพติด (ยาบา) มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังชายคดี
ยาเสพติด (ยาบา) 2. เพื่อศึกษาลกัษณะพฤติกรรมที่สงผลตอการกระทําผิดซํ้าของผูตองขังชายคดียาเสพติด (ยาบา) 
3. เพื่อวิจัยสภาพปญหาและปจจัยที่สงผลตอการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังชายคดี ยาเสพติด (ยาบา) เปนการวิจัย
เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยศึกษากลุมตวัอยางจํานวนทั้งสิ้น 200 คน คือ ผูตองขังชายที่กระทําผิดซํ้าในคดี
ยาเสพติด (ยาบา) สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐาน F-test (One-way ANOVA)           
ใชเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม 
  จากการศึกษาพบวา ผูตองขังที่กลับมากระทําผิดซํ้ามีสาเหตุมาจากปจจัยทางสังคม ปจจัย ดานจิตวิทยา
โดยปจจัยทางสังคมมีสวนผลักดันที่ทําใหผูตองขังกลับมากระทําผิดซํ้ามากที่สุดและมีปจจัย ที่สนับสนุน คือ 
ความสัมพนัธภายในครอบครัว ความสัมพนัธกับกลุมเพื่อนและสังคมภาวะทางเศรษฐกิจ และการติดตอสัมพันธกับ
อาชญากร ทั้งยังพบวาปจจัยดานจิตวิทยามีสวนสัมพันธกับปจจัยทางสังคมอยางมากโดยมีปจจัย ที่สนับสนุน คือ 
การถูกชักจูงใจใหกระทําความผิด ความไมเกรงกลัวกฎหมาย ทัศนคติตอการถูกลงโทษ ลักษณะนิสัยและความ
รับผิดชอบสวนตัว ตลอดจนสังคมภายนอกท่ีมีทัศนคติทางลบตอผูตองขังที่พนโทษ ทําใหการสมัครงานและหางาน
ทาํที่สจุริตเปนไปไดยากจนเปนเหตุกดดันใหตองกลับมากระทําผิดซํ้า 
 

:  /  
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Abstract
The research was study of the personal characteristic of male recidivist behaviors 

related to drug distribution case (YABA). The objective 1. In order to study of personal 
characteristic of the behavioral recidivists related to drug distribution case (YABA) 2. In 
order to study of characteristic behaviors and the cause of the male recidivists who are 
related to drug distribution (YABA). 3 To study of the problems condition that are led male 
prisoners to recommit the crimes (YABA). This is survey research. The sample group 
involved with 200 recidivists who are related to (YABA). Quantitive data was analyzed 
through statistics including Percentage, Mean, Standard, Deviation, and the test of 
hypothesis F-Test (One-way ANOVA).

The studied results discovered that offenders who repeatedly committed the 
crimes. The causes are not only the social factor but also psychology. Especially the 
pressure from the social factors which make the most of offenders to repeat the crimes. 
Another supportive factors are the family relationship, apart from that there are also 
friendships, the economic condition and the criminal relation. Because of this, the 
psychologist and social factors are relevant to the supports such as crimes-committed 
inducement, regardless of deliberation of the law, the attitudes of corrections, personal 
characteristics, and responsibility. In addition the attitudes of people in society are negative 
to former prisoners, As the results are: the hardly-found job application, and hardly-sought 
legal careers causing most of them to resort to being the recidivists.

Keywords : Narcotic / Recidivism
 

 

 ในสถานการณปจจุบัน ปญหาการกออาชญากรรมดานยาเสพติดยังคงมีอัตราท่ีสูงมากในสังคมไทย             
อันเนื่องมาจากปญหาหลายสาเหตุ อาทิ ปญหาทางดานเศรษฐกิจ ปญหาทางดานจิตใจ และสภาพแวดลอมดาน
ตางๆ โดยมีลักษณะสวนบุคคล ลักษณะพฤติกรรม และสภาพปญหาปจจัยของผูกระทําความผิดในคดี ยาเสพติด             
มีลกัษณะที่แตกตางกันออกไปในแตละบุคคลเพราะสภาพชีวิตและความเปนอยูของผูกระทําความผิด แตละคนไม
เหมือนกัน ไมวาจะเปนในเร่ืองของสภาพครอบครัว สภาพชุมชน แนวคิดหรือคานิยมในการใชชีวิตที่แตกตางกัน
ออกไป ปจจัยในดานตางๆ จึงแตกตางกัน โดยการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาตามแนวคิดและหลักการทาง อาชญาวิทยา 
เพื่อจะทําใหทราบและเขาใจถึงปจจัยสวนบุคคล ลักษณะพฤติกรรม และสภาพปญหาปจจัยของผูที่กระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด รวมถึงยังสามารถนําผลการศึกษาวิจัยที่ไดมาเปนขอมูลสําหรับการหาแนวทาง มาตรการหรือ
นโยบาย ในการปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมการกระทําผิดที่เกิดข้ึนในสังคม 
 สถิติของนักโทษเด็ดขาดของไทยที่ศาลไดตัดสินวามีความผิดแลวนั้นจะมีอัตราของอาชญากร ที่เปนเพศชาย 
จํานวน 284,704 คน เพศหญิง จํานวน 42,985 คน แยกเปนคดียาเสพติด เพศชาย จํานวน 219,703 คน คิดเปน
รอยละ 77.16 ของผูตองขังชายทั้งหมด เพศหญิง จํานวน 36,072 คน คิดเปนรอยละ 83.91 ของผูตองขังหญิง
ทัง้หมด (ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562) จากสถิติอาชญากรทั้งหมด เปนเพศชายมากกวาเพศหญิงซึ่งเปนอัตรา
ที่สูงกวามาก มผีลการวิจัยทางการแพทยที่วาเพศชาย มีสรีระรางกายที่ใหญกวาและมีฮอรโมนที่กอใหเกิดพฤติกรรม
กาวราว ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิดอาชญากรรมไดมากกวาเพศหญิงและเพศหญิงก็ยังมีการเกิดอาชญากรรมที่
กระทําความผิดไดแบบเพศชายไดมากข้ึนเร่ือยๆ ในปจจุบันการเกิดอาชญากรรม ที่เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ นั้น บางสวน
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อาชญากรนั้นไดมกีารกระทําความผิดซํ้าๆ หลายคร้ังไมวาจะเปนการกระทําความผิดแบบเดิมหรือแบบใหม จะเห็น
ไดวามีนักโทษจํานวนหนึ่งที่เขาออกเรือนจําหลายคร้ังดวยกัน ใชชีวติอยูในเรือนจํามากกวาขางนอก อีกทั้งจากการที่
ผูตองขังพนโทษออกไปและหวนกลับมากระทําผิดซ้ํา ทําใหสังคมตั้งขอสังเกตวาบทบาทของเรือนจํา อาจสงผลและ
มีผลตอการเกิดการกระทําผิดซํ้า การแกไขและการฟนฟูพฤติกรรมของผูตองขังอาจจะไมไดผลแมวาสาเหตุและ
ปจจัยของการเกิดการกระทําความผิดซํ้านั้น อาจเกิดไดจากสาเหตุที่แตกตางกันไปนั้น ผูกระทําความผิดมักจะถูก
ตราหนาจากสังคมวาเปนข้ีคุกข้ีตะราง การถูกดําเนินคดี การถูกจําคุกทําใหสูญเสียอิสรภาพ สญูเสียความเปนมนุษย
ลงไป ทําใหผูตองขังมีปญหาในดานของความสัมพนัธระหวางครอบครัวและสังคม กอใหเกิดความเครียด ความวิตก
กังวลจนทําใหกลับไปกอการกระทําความผิดซํ้าไดอีกคร้ัง พฤติกรรมที่เปนสาเหตุและมีอิทธิพลของการกอ
อาชญากรรมของเพศชายในเร่ืองของการจําหนายยาเสพติด และการเกิดการกออาชญากรรมแบบซํ้าๆ หรือที่
เรียกวา อาชญากรมืออาชีพนั้น มีความสําคัญและ มีคุณคาที่จะนํามาศึกษาวิจยัเพื่อทราบถึงพฤติกรรมที่เปนสาเหตุ
ของปญหาและเปนแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งพบวาผูตองราชทัณฑทั่วประเทศเพิ่ม
มากขึ้น ในสวนผูทีก่ระทําผิดในฐานความผิดเก่ียวกับยาเสพติด มีแนวโนมเพิ่มสงูข้ึนในทุกๆ ป 
 ปจจัยที่สงผลตอการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังชายคดียาเสพติด (ยาบา) นั้น อาจจะมีลักษณะ ที่แตกตางกัน
ออกไปในแตละบุคคล เพราะสภาพชีวิตและความเปนอยูของผูกระทําความผิดแตละบุคคล ไมเหมือนกัน ไมวาจะเปน
ในเร่ืองของสภาพครอบครัว สภาพชุมชน แนวคิดหรือคานิยมในการใชชีวิต ที่แตกตางกันออกไป ปจจัยในดานตางๆ 
จึงแตกตางกันดวยเหตุนี้ จึงสนใจที่จะศึกษาถึงสาเหตุการกระทําผิดซํ้าของผูตองขังในคดียาเสพติด (ยาบา) เพื่อเปน
ขอมูลพื้นฐานในการเสนอแนะแนวทางใหกับกรมราชทัณฑ และหนวยงานที่เก่ียวของ ในการปฏิบัติตอผูตองขังคดียา
เสพติด (ยาบา) ซึง่เปนประชากรสวนใหญในเรือนจํา/ทัณฑสถาน ไดอยางถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

 

 1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอการกระทําผิดซํ้าของผูตองขังชายคดียาเสพติด (ยาบา) 
 2. เพื่อศึกษาลกัษณะพฤติกรรมที่สงผลตอการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังชายคดียาเสพติด (ยาบา)  
 3. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและปจจัยที่สงผลตอการกระทําผิดซํ้าของผูตองขังชายคดียาเสพติด (ยาบา) 
 

 

 การวิจัยเร่ืองลักษณะและพฤติกรรมสวนบุคคลเปนปจจัยที่สงผลตอการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังชายคดี
ยาเสพติด (ยาบา) ผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎีการกระทําผิดซํ้าของผูตองขังชายคดียาเสพติด (ยาบา) เปนแนวคิดใน
การศึกษาวิจัยประกอบดวย 1. ปจจัยสวนบุคคล 2. ลักษณะพฤติกรรรมดานตางๆ 3. สภาพปญหาปจจัยที่สงผล
กระทบตอการกระทําผิดซํ้าในดานตางๆ 
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 การวิจยัเร่ือง “ลักษณะและพฤติกรรมสวนบุคคลเปนปจจัยทีส่งผลตอการกระทําผิดซํ้าของผูตองขังชายคดี
ยาเสพติด (ยาบา)” เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยศึกษากลุมตวัอยาง จํานวนทั้งสิ้น 200 คน คือ 
ผูตองขังชายที่กระทําผิดซ้ําในคดียาเสพติด (ยาบา) สถิติที่ใชในการวิเคราะห ในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก คารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐาน F-test
(One-way ANOVA) 
 
 

 

 

 

 

1. อายุ 
2. ระดับการศึกษา 
3. สถานภาพครอบครัว 
4. อาชีพ 
5. รายไดตอเดือน 

 

1. ดานการเรียนรูทางสังคม 
2. ดานของสภาพเขตที่อยูอาศัย 
3. ดานของสภาพครอบครัว 

 

 

1. ดานคานยิมของการกระทําความผิด 
2. ดานการยอมรับทางสังคม 
3. ดานกฎหมายการลงโทษจากหนวยงาน 
 ของรัฐที่เก่ียวของ 
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ลกัษณะและพฤติกรรมสวนบุคคลที่สงผลตอการกระทําผิดซํ้าของผูตองขังชายคดียาเสพติด (ยาบา) สรุปได ดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุประมาณ 31 - 40 ป        

คิดเปนรอยละ 49.5 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 41 สถานะทางครอบครัวสวนใหญ โสด  
คิดเปนรอยละ 60 สวนใหญมีอาชีพรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 72.5 และ สวนใหญมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 
10,000 บาท คิดเปนรอยละ 44.5 

2. ผลการวิเคราะหลักษณะพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง โดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  = 2.55 
และเม่ือพิจารณาเปนดานพบวา 

2.1 ดานการเรียนรูทางสังคม พบวามีลกัษณะการเรียนรูภายในเรือนจําในเร่ืองการปรับตัวเขากับ
เรือนจําไดงาย ในการลงโทษของเจาหนาที่ผูควบคุม มผีลทําใหเกิดความเกรงกลัวตอการกระทําผิด และสังเกตเห็น
ไดวาการกระทําผิดนั้นไมไดมาจากสื่อตางๆ หรือจากเพื่อนผูตองขังภายในเรือนจํา หรือจากคนในครอบครัว กลุม
ตัวอยางสวนใหญพบปญหาในการกระทําผิดคอนขางมีแนวโนมวาเกิดจากการขาดผูสนใจและวากลาวตักเตือน 
สวนมากในการจําหนายยาเสพติดเปนการชวยเหลือตนเองใหสามารถดํารงชีวิตอยูได โดยหาคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  = 2.55 

2.2 ดานของสภาพเขตที่อยูอาศัย พบวาในชุมชนหรือเขตที่อยูอาศัยเปนชุมชนที่ผูอยูอาศัยมี 
ความรูนอยอาศัยอยูเปนจํานวนมาก สงผลกระทบทําใหมีรายไดต่ําและรายไดไมแนนอน รวมถึงลักษณะเปนแหลง
ชุมชนที่มีผูเสพยาเสพติดและผูกระทําผิดกฎหมายอาศัยอยูจํานวนมากเชนกัน ลักษณะผูที่อาศัยอยูในชุมชนไมคอย
สนใจซ่ึงกันและกัน โดยสวนใหญพบวากลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดนั้นจะอาศัยอยูในพื้นที่ที่เปนชุมชนแออัด มีบุคคล
แปลกหนาที่ไมรูจักเขา– ออก หรืออาศัยอยูในพื้นที่ตลอดเวลา อีกทั้งสภาพแวดลอมเขตที่อยูอาศัยเปนลักษณะ
ชุมชนที่เปนแหลงมั่วสุมของผูกระทําผิดกฎหมาย และประชาชนไมคอยปฏิบัติตามกฎหมาย โดยหาคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  = 2.90 

2.3 ดานของสภาพครอบครัว พบวาลักษณะที่คอนขางปกติ ไมพบพฤติกรรมหรือปญหา ในดาน
ครอบครัวมากนัก ไมมีลักษณะครอบครัวที่แตกแยกหรือครอบครัวมีปญหาท่ีจะสงผลใหมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
กระทําความผิด สวนใหญพบวาผูกระทําความผิดรูสึกโลงใจเม่ือไดออกจากบานมากกวาอยูในบาน โดยหาคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  = 2.26 

3. ผลการวิเคราะหสภาพปญหาปจจัยที่สงผลกระทบตอการกระทําผิดซ้ําของกลุมตวัอยาง โดยหาคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  = 2.55 และเม่ือพิจารณาเปนดานพบวา 

3.1 ดานคานิยมของการกระทําความผิด พบวา การจําหนายยาเสพติด ทําใหมีเงิน มีงาน สราง
ฐานะใหเทาเทียมกับผูอ่ืน สามารถเปนที่ยอมรับการจากสังคม ในการประกอบอาชีพทั่วไปนั้น มีรายไดนอยไม
เพียงพอในการดํารงชีวิตประจําวัน การจําหนายยาเสพติด ทําใหมีรายไดมากในเวลาอันสั้นและ ไมเหน็ดเหนื่อย
เหมือนการประกอบอาชีพทั่วไป ทําใหเกิดความสุขในชีวิตจากความสะดวกสบายและอํานาจ ที่เหนือผูอ่ืนได จึงทํา
ใหเกิดแรงจูงใจในการจําหนายยาเสพติด โดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  = 3.20 
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3.2 ดานการยอมรับทางสังคม พบวาสังคมมีลักษณะการดูถูกเหยียดหยามผูที่เคยตองโทษ และ
ภายหลังการพนโทษ สังคมขาดความยุติธรรมกับผูที่เคยตองโทษ อีกทั้งวุฒิการศึกษาที่ไดรับจากเรือนจํา ไมเปนที่
ยอมรับของสังคม สถานประกอบการหรือเจาของกิจการไมรับเขาทํางาน ซ่ึงสงผลกระทบทําใหขาดรายได ในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน โดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  = 3.00 

3.3 ดานกฎหมายการลงโทษจากหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ พบวาสวนใหญมีการ ติดสินบน
เจาหนาที่ของรัฐ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงตอการที่จะถูกจับกุม รวมถึงการรณรงคและใหความรูเก่ียวกับโทษของยาเสพ
ติดมีนอยในปจจุบัน มีการบังคับบทลงโทษเก่ียวกับความผิดของยาเสพติดไมเต็มที่ รวมถึงการฟนฟูผูตองขังเก่ียวกับ
ยาเสพติดยังไมไดผลเทาที่ควร อีกทั้งการประชาสัมพนัธในเร่ืองกฎหมายยาเสพติด ของรัฐบาลมีนอย 

4. การทดสอบสมมติฐาน F-test (One-way ANOVA) ใชเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 
2 กลุม โดยรวมไมแตกตางกัน 
 

 
ผลที่ทาํใหมกีารกระทําผิดซ้ําของผูตองขังชายคดียาเสพติด (ยาบา) จากการวิจัยพบวาเกิดจากปจจัยในหลายดาน ดังนี้ 

1. ดานลักษณะสวนบุคคล พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญมีชวงอายุระหวาง 31 - 40 ป ซึง่เปนชวงอายุของ
วัยทํางานที่มกีารพบปะผูคนเปนจํานวนมากทั้งเพื่อนรวมงานรวมอาชีพ จึงอาจจะพบปะผูคน ที่เก่ียวของกับยาเสพติดได 
ในสวนของอาชีพสวนใหญประกอบอาชีพรับจางทั่วไป การจําหนายยาเสพติดนั้น เปนสิ่งผิดกฎหมาย การประกอบ
อาชีพรับจางอาจเปนการประกอบอาชีพบังหนา และสามารถสรางความเปนสวนตัวโดยไมมีใครรูได รายไดตอเดือน
พบวาสวนใหญรายไดต่ํากวา 10,000 บาท เปนที่นาสังเกตไดวารายไดตอเดือนนั้นคอนขางที่จะต่ํา ซึ่งอาจจะเปน
รายไดจากอาชีพที่ทําไวเพื่อหลบหลีกการจับกุมของเจาหนาที่ ซึ่งรายไดที่แทจริงจากการจําหนายยาเสพติดนั้นมี
จํานวนสูงมาก ระดับการศึกษาของกลุมตวัอยางพบวาสวนใหญ มรีะดับการศึกษาชัน้ประถมศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัย (กลุมงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ, 2556) ที่มีการ
อธิบายวาการมีระดับการศึกษาที่คอนขางต่ํานั้นสงผลใหเกิดการเขาถึงงาน ที่มีรายไดสูงไดยาก รายไดไมเพียงพอ 
ตอสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน จึงอาจมีผลทําใหหันไปประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายได สถานภาพครอบครัวของกลุม
ตัวอยางนั้นสวนใหญโสด ซึ่งสถานภาพครอบครัวดังกลาว อาจจะมีผลตอการกระทําผิดได เนื่องดวยสาเหตุของ
สถานภาพครอบครัว ที่ไมสมบูรณ 

2. ดานการเรียนรูทางสังคม พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญเมื่อไดเคยเขามารับโทษทีเ่รือนจําแลวการใชชวีติ
อยูในเรือนจํานั้นไมไดลําบากหรือนากลัวอยางที่คิด เกิดการเรียนรูถึงการปรับตัว ปรับสภาพความเปนอยูในเรือนจํา 
จนสามารถใชชีวิตในเรือนจําโดยปราศจากความหวาดกลัวในการตองโทษ ในเรื่องของการเรียนรูพฤติกรรมในการ
กระทําความผิดภายในเรือนจําจากเพื่อนผูตองขังรวมกันนั้นในสวนขอมูลเชิงปริมาณ พบวามีตัวเลขดานการเรียนรู
จากเพื่อนผูตองขังดวยกันในระดับนอยซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยที่กลาววา (อรรถชนะ บูรณธร, 2549) ในดานของ
การเรียนรูภายนอกเรือนจํานั้น พบวา สวนใหญมกีารเรียนรูเร่ืองการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดจากสื่อตางๆ 
บาง จากเพือ่นบาง จากคนในชุมชนบาง เรียนรูถึงวิธีการเทคนิค แนวคิดตางๆ จนเกิดการเรียนรูที่วาการจําหนายยา
เสพติดนั้นไมไดนากลัว และการถูกจับกุมก็ไมไดนากลัวอีกตอไป 
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3. ดานสภาพของเขตที่อยูอาศัย พบวา สวนใหญจะอาศัยอยูในเขตที่มีผูเสพยาเสพติด รวมถึง ในขอมูล
สวนบุคคลพบวา ชุมชนลักษณะดังกลาวสวนใหญมปีระชากรที่อาศัยอยูมีลักษณะฐานะยากจน มีระดับการศึกษาที่
คอนขางต่ํา และบางสวนเปนแหลงที่อยูอาศัยของผูที่กระทําผิดกฎหมายในดานตางๆ ลกัษณะชุมชน ที่เปนศูนยรวม
ของผูกระทําผิดนั้นจะมีลักษณะของประชากรที่มี การเขา-ออก ของบุคคลแปลกหนาอยูเปนประจํา ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยที่วา (พิมพทิพย นฤมิตญาณ, 2546) ลักษณะที่อยูอาศัยดังกลาวนั้น มีผลตอการกระทําผิดของกลุม
ตัวอยาง เพราะสภาพแวดลอมชุมชนเปนสวนหนึ่งในการกลอมเกลาพฤติกรรม การใชชีวิต ทัศนคติใหมีโอกาสเขา
ไปสูการกระทําความผิดได  

4. ดานสถานภาพครอบครัว พบวา โดยสวนใหญสถานภาพครอบครัวนั้นไมพบปญหาของลักษณะ
ครอบครัวที่แตกแยก ถึงแมวาในขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวาสภาพครอบครัวสวนใหญไมมีปญหา หรือ
บางสวนก็มกีารทะเลาะเบาะแวงกันบางแตก็ถือวาเปนเร่ืองปกติ ไมมคีวามรุนแรงหรือการใชกําลัง ภายในครอบครัว 
พบปญหาที่วาครอบครัวใหอิสระหรือไมคอยเขมงวดในเร่ืองของการอบรมสั่งสอน สอดคลองกับงานวิจัยที่กลาววา 
อาจจะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทาํใหเกิดการกระทําความผิดได (นุชนาฏ มุกุระ, 2554) แตก็พบวา ครอบครัวของผูกระทํา
ความผิดบางคนมีสภาพครอบครัวที่สมบูรณมาก ทั้งในเร่ืองสมาชิกครอบครัวที่อบอุน แตตัวผูตองขังเองก็ยังสามารถ
กระทําความผิดได  

5. ดานคานิยมของการกระทําความผิด พบวา การกระทําความผิดอาจจะสงผลมากจาก ปจจัยอ่ืนๆ          
แลวนํามารวมเปนคานิยมแนวคิด ทัศนคติสวนตัว ตอการกระทําความผิดนั้นพบวา สวนใหญ มีคานิยมในการ
มองเห็นเร่ืองการจําหนายยาเสพติดนั้น ทําใหเกิดความสะดวกสบายในชีวิตมากข้ึน มีเงินเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับ
อาชีพอ่ืนๆ แลว สามารถหาเงินไดมากกวา รวดเร็วกวาและทําใหมีฐานะที่ดีข้ึน ใหความรูสึกวาเม่ือตนเองมีเงินแลว 
สามารถไดรับการยอมรับจากบุคคลอ่ืนในสังคม ไดมีความเทาเทียมกันกับคนอ่ืนมากยิ่งข้ึน เกิดทัศนคติตอการ
จําหนายยาเสพติดวา ดีกวาไปขอทาน เปนอาชีพที่สรางรายได และสรางความสุขใหกับตนเอง ดังนั้น คานิยม
ดังกลาวเปนสิ่งที่สงผลใหเกิดการกระทําความผิดไดงายที่สุด โดยสอดคลองกับงานวิจัยที่กลาววา คานิยมดังกลาว
อาจถูกปลูกฝงมาจากการมีปฏิสัมพันธ จากการถายทอดในกลุม หรือการเรียนรูดวยตนเองก็ได (ชาญคณิต กฤตยา 
สุริยะมณี, 2553) หากกลุมตวัอยาง หรือผูกระทําความผิด ยังไมไดรับการปรับเปลี่ยนทัศนคติดังกลาว ปรับเปลี่ยน
คานิยมดังกลาว ก็ไมสามารถทีจ่ะเปลี่ยนพฤติกรรมในการกระทําความผิดได 

6. ดานการยอมรับทางสังคม พบวา หลังจากที่พนโทษออกมาจากเรือนจํา และกลับมาใชชีวิตในสังคม          
มกีารดูถูกเหยียดหยามจากคนรอบขาง จากคนท่ีรูจัก จากเพือ่นหรือคนในชุมชน วาเปนผูที่เคยตองโทษ ในเรือนจํา 
และสวนหนึ่งถูกเพิกเฉยในการใหโอกาสกลับเขามาใชชีวิตในสังคม รวมถึงไมไดรับความยุติธรรม ที่เทาเทียมกับ
บุคคลที่ไมเคยตองโทษ ตลอดจนมีการดูถูกเหยียดหยามและเกิดทัศนคติในทางลบจนไมไดรับ ความยุติธรรมที่
เทากันกับคนในสังคม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่กลาววา การไมไดรับการยอมรับทางสังคมจากชุมชนรอบขางนั้น 
ทาํใหโอกาสที่จะกลับตัวเปนคนดีไดยาก เพราะสวนใหญจะประสบปญหาในการ หางานสุจริต และสวนใหญเจาของ
กิจการ บริษัท ราชการ ไมรับบุคคลที่เคยตองโทษมากอน ทําใหกลุมตัวอยาง ไมสามารถหาเล้ียงชีพหรือใชชีวิตใน
สงัคมไดอยางปกติสุข จนทําใหตองหันไปกระทําความผดิอีกคร้ังหนึ่ง (สุวรรณ ใจคลองแคลว, 2546) เพราะสาเหตุที่
ถูกกดดันจากการไมไดรับการยอมรับจากคนในสังคม และไมไดรับโอกาสในการทํางานสุจริต  
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7. ดานกฎหมายการลงโทษจากหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ พบวา ปญหาหลักซ่ึงเปนปญหาใหญที่สุด        
ก็คือ มีการติดสินบนเจาหนาที่ของรัฐ เพ่ือหลบหลีกเลี่ยงการจับกุมติดตาม หรือแมกระทั่งผูมีอํานาจรัฐเปนผูรวม
กระบวนการเอง เจาหนาที่ของรัฐมีสวนเกี่ยวของ ซึง่เปนปญหาใหญที่ไมสามารถแกไขไดในสวนอ่ืนๆ เชน ในสวนของ
ตัวกฎหมาย พบวายังขาดความรู ความเขาใจเร่ืองกฎหมายยาเสพติด การลงโทษ และในเร่ืองของการรณรงคและให
ความรูเก่ียวกับโทษของยาเสพติดมีนอยในปจจุบัน มีการบังคับบทลงโทษเก่ียวกับความผิดของ ยาเสพติดไมเต็มที่ 
รวมถึงการฟนฟูผูตองขังเก่ียวกับยาเสพติดยังไมไดผลเทาที่ควร ตลอดจน การประชาสัมพันธ ในเร่ืองกฎหมายยาเสพ
ติดของรัฐบาลมีนอย และการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ยังไมเขมงวดเทาที่ควร ซึ่งสอดคลองกับหนังสือ “ทฤษฎี
อาชญาวิทยา : หลักการ งานวิจัย และนโยบายประยุกต โดยไดอธิบายประเภทที่มุงเนนไปที่อาชญากรรมของกลุมคน
ที่มีอํานาจในสังคมหรือชนชั้นปกครอง ตัวอยางเชน การทุจริตของนักการเมือง จะพบเห็นวาพฤติกรรมเหลานี้แมจะมี
กฎหมายบัญญัติวามีความผิดแตบางคร้ังบทกําหนดโทษก็ไมรุนแรง หรือเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมไมมีการ
บงัคับใชกฎหมายอยางเครงครัดเทาที่ควร หรือบางครั้งบุคคลเหลานี้มีการใชอํานาจที่รอดพนจากการถูกดําเนินคดีได 
เชน ใชเงินประกันตัวออกมาสูคดี มีทนายความที่มีความสามารถตอสูคดี มีการทําลายพยานหลักฐานทางคดีหรือใช
อํานาจทางเศรษฐกิจซื้อพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ ตลอดจนใชกลยุทธตางๆ ตอสูคดีทําใหเจาหนาที่กระบวนการ
ยุติธรรมไมสามารถดําเนินการกับบุคคลเหลานี้ได (พรชัย ขันตี และคณะ, 2558 น.320, 321) 
 

 

 โดยการศึกษาในคร้ังนี้จะมีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาปจจัยและพฤติกรรมที่สงผลตอการกระทําผิดซ้ํา
ของผูตองขังชายคดียาเสพติด (ยาบา) โดยแบงออกเปนมิติดานตางๆ ดังตอไปนี้ 
1.  

 สถาบันครอบครัวหรือพฤติกรรมใดๆ ที่เก่ียวกับครอบครัวนั้น เปนสิ่งที่สําคัญในอันดับตนๆ ที่สามารถ
อธิบายสาเหตุของพฤติกรรมแหงการกระทําผิดได เนื่องจากสถาบันครอบครัว เปนสิ่งที่อยูใกลชิดที่สุด กับตัวบุคคล 
สถาบันครอบครัวที่ดจีะสงผลใหตวับุคคลไดความอบอุน ไดรับการปลูกฝงแนวความคิดที่ดีที่ถูกตอง ทาํใหแนวโนมที่
จะกระทําผิดนั้นมีโอกาสลดนอยลงได 
2.  

 การศึกษาถือเปนสถาบันที่สําคัญไมแพดานอ่ืนๆ เปนที่ยอมรับ เปนสากลทั่วโลกวาบุคคลที่มีการศึกษาใน
ระดับสูง จะสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวา บุคคลที่ไดรับการศึกษาในระดับที่ถูกตองเหมาะสม กับมาตรฐานพบวา 
จะเปนบุคคลที่มีแนวโนมในการตัดสินใจ มีแนวความคิดที่จะไมเขาไปยุง กับการกระทําความผิดไดดีกวาบุคคลที่
ไมไดรับการศึกษา บุคคลที่ไมไดรับการศึกษามีแนวโนมในการตัดสินใจ และมีแนวคิดในการกระทําผิดไดสูงกวา 
เพราะขาดความรูในการประกอบเหตุผล กระบวนการความคิดที่ขาดการหลอหลอมจากสถาบันการศึกษา จะพบได
วาอาชญากรสวนใหญมรีะดับการศึกษาที่ต่าํกวาระดับมาตรฐาน ดังนั้น หนวยงานที่เก่ียวของควรจะมีการชวยเหลือ 
สนับสนุน ดูแลใหทุกคนในรัฐไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และเปนมาตรฐาน อันจะเปนการชวยลดปญหา
เร่ืองการกออาชญากรรมไดในอีกทางหนึ่ง 
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3.  

 บทบาทของสถาบันทางสังคม มีความสําคัญ ในดานของบรรทัดฐานทางสังคม จารีต ประเพณีวัฒนธรรม
ของสังคมมีผลตอการกออาชญากรรม อธิบายไดคือ สังคมหรือชุมชนใดมีบรรทัดฐานทางสังคม ที่เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน เชน การมองเห็นอาชญากรรมเปนสิ่งไมดี ผิดกฎหมาย ตองรวมมือกันปองกัน สังคมนั้นก็จะมีคุณภาพที่ดี 
ปลอดสิ่งที่ผดิกฎหมาย ในทางตรงกันขาม หากสังคมหรือชุมชนใดมองเรื่องอาชญากรรมเปนเร่ืองปกติ ไมอยากเขา
ไปยุงสังคมนั้นๆ ก็จะพบตัวเลขอัตราการเกิดอาชญากรรมคอนขางสูง การใหโอกาสผูกระทําความผิดกลับคืนสูสังคม 
การยกยองผูที่กลับตัว เปนคนดี การใหรางวัลกับผูทําความดี จะทําใหชวยลดอาชญากรรมไดอีกทาง สถาบันทาง
สงัคมนั้นรวมถึงสถาบันทางศาสนา หากคนในสังคมชวยกันทํานุบาํรุงศาสนา จะพบวา สังคมนั้นจะมีที่ยึดเหนี่ยวทาง
จิตใจที่แข็งแกรง เพราะศาสนาทุกศาสนา มีแนวคําสอนใหประพฤติดี ดังนั้น ศาสนามีสวนชวยในเร่ืองดังกลาวได 
4.  

 หนวยใหญที่สุดของสถาบันตางๆ นั้นคือ สถาบันการเมือง การปกครอง รัฐใดที่มกีารเมืองการปกครอง ที่มี
ประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ สงผลใหการออกนโยบาย กฎหมาย ที่เขมงวด มีการกวดขัน ในเร่ืองการดูแลรักษา 
ความสงบเรียบรอยในสังคม อัตราในการเกิดอาชญากรรมก็มีจาํนวนลดนอยลงไป รัฐใดที่มกีารบริหารงานบานเมือง
มีประสิทธิภาพ สงผลใหประชากรในรัฐเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อประชากร มีคุณภาพชีวิตที่ดี อัตราการเกิด
อาชญากรรมก็นอยลงตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐที่ไมมีความม่ันคง ขาดเสถียรภาพการบริหาร การปกครอง 
บานเมืองก็ขาดประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความสงบกอใหเกิดตัวเลขอาชญากรรมที่มากกวา 
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SUB- DISTRICT MUNICIPALITY AMPHER MUANG CHIANG MAI PROVINCE

    ไพทูรย  คําราพิศ 
    สาขาวชิา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

   รองศาสตราจารย ดร.สบืพงศ  สุขสม 
    ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
 

การวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบความสุขของผูสูงอายุในโรงเรียนเกษียณวัยกับผูสูงอายุในชุมชนของ
เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความสุขของผูสูงอายุใน
โรงเรียนเกษียณวัยของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 2) เพื่อศึกษาระดับความสุขของ
ผูสงูอายุในชุมชนของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และ 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสุข
ของผูสูงอายุในโรงเรียนเกษียณวัยกับผูสูงอายุในชุมชนของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูสูงอายุในพื้นที่ของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 
1,355 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรกําหนดขนาดตัวอยาง ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 422 คน 
และสุมตวัอยางมาวิจัยโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และคา F-Test  

1. ความสุขของผูสูงอายุในโรงเรียนเกษยีณวยัของเทศบาลตาํบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90  

2. ความสุขของผูสูงอายุในชุมชนของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม อยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69  

3. เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความสุขของผูสูงอายุในโรงเรียนเกษียณวัย ในภาพรวมที่ไม
แตกตางกัน (P = 0.22) อายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความสุขของผูสูงอายุในโรงเรียนเกษยีณวยั ในภาพรวม
ที่แตกตางกัน (P = 0) สถานภาพสมรสที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความสุข ในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.74) 
ระดับการศึกษาที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความสุขของผูสูงอายุในโรงเรียนเกษียณวัย ในภาพรวมที่แตกตางกัน 
(P = 0) รายไดตอเดือนที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความสุขของผูสูงอายุในโรงเรียนเกษียณวัย ในภาพรวมที่
แตกตางกัน (P = 0) การอยูรวมกันของครอบครัวที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความสุข ในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน   
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แตกตางกัน (P = 0.89) การเปนสมาชิกชมรมผูสงูอายุในหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล ที่แตกตางกันใหความคิดเห็น
ตอความสุข ในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) การเปนสมาชิกโรงเรียนเกษียณวัยที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอ
ความสุขของผูสงูอายุในโรงเรียนเกษยีณวยักับผูสูงอายุในชุมชน ในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.30) ระยะเวลา
การเปนสมาชิกโรงเรียนเกษยีณวัยที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความสุข ในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) อยาง
มีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

4. เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความสุขของผูสูงอายุในชุมชน ในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.38) 
อายุทีแ่ตกตางกันใหความคิดเห็นตอความสุขของผูสูงอายุในชุมชน ในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0.02) สถานภาพ
สมรสที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความสุข ในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.08) ระดับการศึกษาที่แตกตาง
กันใหความคิดเห็นตอความสุขของผูสูงอายุในชุมชน ในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) รายไดตอเดือนที่แตกตางกัน
ใหความคิดเห็นตอความสุขของผูสูงอายุในชุมชน ในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) การอยูรวมกันของครอบครัวที่
แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความสุขของผูสูงอายุในชุมชน ในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.39) การเปน
สมาชิกชมรมผูสูงอายุในหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล ที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความสุข ในภาพรวมที่ไม
แตกตางกัน (P = 0.28) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

:

 
Abstract

The study to compare a level of happiness among the elderly studying in schools 
for the elderly And those living in Tazala municipality ampher Muang Chiang Mai 
province aimed to focus on 1) studying the happiness among the elderly studying in schools 
for the elderly, 2) studying the happiness among the elderly community living in Tazala 
sub- district, 3) comparing individual factors and the elderly studying in schools for the 
elderly And those living in Tazala municipality ampher Muang Chiang Mai province in 
Tazala municipality ampher Muang Chiang Mai province. The subjects were people with 
422 people. The instrument used was the questionnaire.. Then, the data were analyzed by 
Percentage, Mean, Standard Deviation, frequency, including t-test and F-test.
The findings were found that:

1. The overall opinions among the happiness among the elderly studying in 
schools for the elderly showed that was at the high level mean of 3.90. 

2. The overall opinions among the happiness among the elderly community living 
in Tazala sub- district showed that was at the high level mean of 3.69. 

3. The comparison of individual factors and the happiness among the elderly 
studying in schools for the elderly between the gender indicated that had not the difference 
in opinion (P = 0.22) is statistically significant at 0.05. The different age (P = 0) had 
different opinions with statistically significance at 0.05. Moreover, the different marriage 
status (P = 0.74) had not different opinions with the statistically significant level at 0.05. 
The different education level (P = 0) had different opinions with the statistically significant 
level at 0.05. As the different income (P = 0) had the different opinions with the statistical 
significance at 0.05. The living with family (P = 0.89) which was not different had the 
statistically significant level of 0.05. Furthermore, the difference of member of elderly club 
(P = 0) was different had the statistically significant difference at 0.05 and the difference of 
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member of elderly school (P = 0.03) was not different had the statistically significant 
difference at 0.05. Finally, the different of period of time was member of elderly school (P 
= 0) had the different opinions with the statistically significant level of 0.05. 

The comparison of individual factors and the happiness among the elderly 
studying in schools for the elderly between the gender indicated that had not the difference 
in opinion (P = 0.38) is statistically significant at 0.05. The different age (P = 0.02) had 
different opinions with statistically significance at 0.05. Moreover, the different marriage 
status (P = 0.08) had not different opinions with the statistically significant level at 0.05. the 
different education level (P = 0) had different opinions with the statistically significant level 
at 0.05. As the different income (P = 0) had the different opinions with the statistical 
significance at 0.05. Furthermore, the living with family (P = 0.39) which was not different 
had the statistically significant level of 0.05. Finally, the difference of member of elderly 
club (P = 0.28) was not different with the statistically significant difference at 0.05

Keywords : Happiness among the Elderly Studying in Schools, the Elderly those 
Living, Tazala Sub-District Municipality

 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางอายุของประชากรโครงสรางทางอายุของประชากรแสดงดวยสัดสวนของ
ประชากรในวัยตางๆ เมื่อจําแนกประชากรออกเปนกลุมอายุ 3 กลุมใหญๆ คือ ประชากรวัยเด็ก (อายุนอยกวา 15 ป) 
วัยแรงงาน(อายุ 15-59 ป) และวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปข้ึนไป) จะเห็นไดวา ในระหวางป พ.ศ.2553 –พ.ศ.2583 
สัดสวนของประชากรวัยเด็ก และวัยแรงงาน มีแนวโนมลดลง ในขณะที่สัดสวนของประชากรสูงอายุ มีแนวโนม
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง จากรอยละ 13.2 ใน พ.ศ.2553 เปนรอยละ 32.1 ใน พ.ศ.2583 และที่นาสังเกต คือ ในป          
พ.ศ.2560 จะเปนปที่คาดวาสัดสวนของประชากรวัยเด็กจะเทากันกับสัดสวนของประชากรวัยสูงอายุ สัดสวน
ประชากรวัยเด็ก วัยแรงงานและวัยสูงอายุ พ.ศ.2553 – พ.ศ.2583 จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 
พ.ศ.2553 – พ.ศ.2583 พบวา สัดสวนของประชากรสูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปข้ึนไป) มีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอยาง
ชัดเจนกลาวคือสัดสวนของผูสูงอายุวัยปลายจะเพิ่มจากประมาณรอยละ 12.7 ของประชากรสูงอายุทั้งหมดเปน
เกือบ 1 ใน 5 ของประชากรสูงอายุ ซ่ึงการเพิ่มข้ึนของประชากรสูงอายุวัยปลายนี้ จะสะทอนถึงการสูงอายุข้ึนของ
ประชากรสูงอายุ และนําไปสูการเพิ่มข้ึนของประชากรที่อยูในวัยพึ่งพิง ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพเมื่อ
พิจารณาสัดสวนเพศของประชากรสูงอายุ พบวา ประชากรสูงอายุเพศหญิงมีสัดสวนรอยละ 55.1 ในป 2553 
เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 56.8 ในป 2583 โดยเฉพาะประชากรสูงอายุวัยปลายเพศหญิงมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัด 
จากรอยละ 13.9 ในป 2553 เปนรอยละ 21.3ในป 2583 เนื่องจากเพศหญิงจะมีอายุยืนยาวกวาเพศชายสําหรับ
แนวโนมประชากรสูงอายุไทยจะอาศัยอยูในเขตเทศบาลหรือเขตเมืองเพิ่มข้ึนโดยในป 2553 มีประชากรสูงอายุที่
อาศัยอยูในเขตเทศบาลจํานวน 3.3 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 39.7 เพิ่มข้ึนเปน11.6 ลานคน หรือรอยละ 59.8 
ในป 2583 ทั้งนี้ เนื่องมาจากแนวโนมการเติบโตของประชากรเมืองในประเทศไทยมีสัดสวนเพิ่มสงูข้ึน (มูลนิธิพัฒนา
งานผูสูงอายุ: ออนไลน) อัตราผูสูงอายุรายภาค อีกทั้งแนวโนมดัชนีการสูงอายุอัตราสวนพึ่งพิงวัยสูงอายุและ
อัตราสวนเกื้อหนุน ดัชนีการสูงอายุของประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องคืออัตราสวนของผูสูงอายุ (อายุ 
60 ปข้ึนไป) ตอเด็ก (อายุต่ํากวา 15 ป) 100 คนจากรอยละ 22.6 ในป 2537 เปนรอยละ 82.6 ในป 2557 
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อัตราสวนพึ่งพิงวัยสูงอายุ คืออัตราสวนของผูสูงอายุ (อายุ 60 ปข้ึนไป) ตอผูที่อยูในวัยทํางาน (อายุ 15-59 ป) 100 
คนก็เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องเชนเดียวกันจากรอยละ 10.7 ในป 2537 เปนรอยละ 18.1 ในป 2554 และเพิ่มข้ึนเปน
รอยละ 22.3 ในป 2557 หมายความวาประชากรวัยทํางาน 100 คนจะตองรับภาระเลี้ยงดูผูสูงอายุ 22 คน 
อัตราสวนเกื้อหนุน คืออัตราสวนของคนวัยทํางานอายุ 15-59 ปตอผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไปแสดงใหเห็นถึงศักยภาพ
ของการเก้ือหนุนที่จํานวนคนวัยทํางานจะสามารถดูแลเก้ือหนุนผูสูงอายุ 1 คน พบวาอัตราสวนเกื้อหนุนมีแนวโนม
ลดต่ําลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 9.3 ในป 2537 เปนรอยละ 7.0 รอยละ 6.3 และรอยละ 5.5 (ในป 2545, 2550 
และ 2554 ตามลําดับ) และในป 2557 ลดลงเหลือรอยละ 4.5 

ระดับความสุขของผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุทางดานรางการที่มีสภาพเสื่อมลง ทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมที่สูญเสียสถานภาพและบทบาททางสังคม ยอมสงผลโดยตรงตอสภาพจิตใจและระดับความสุข
ของผูสงูอายุ จากการสอบถามผูสูงอายุถึงระดับความสุขในชวง 3 เดือนที่ผานมาโดยการใหผูสูงอายุประเมินตนเอง
โดยรวม และตอบระดับความสุข โดยแยงระดับความสุขออกเปน 10 ระดับ (0-10) ตั้งแตไมมีความสุขเลย จนถึง
ระดับมีความสุขมากที่สุด เพ่ือใหเขาใกลระดับที่แทจริงของความรูสึกที่ผูสูงอายุตอบ โดยมีเกณฑในการแปล
ความหมาย 5 ระดับ ผลการสํารวจ พบวาผูสูงอายุสวนใหญมีระดับความสุข อยูในชวง "มีความสุข" รอยละ 60.9 
และมีความสุขมากที่สุด รอยละ 16.8 มีผูสูงอายุที่มีความสุขในระดับปานกลางรอยละ 20.3 ผูสูงอายุที่รูสึกวา
ตนเองมีความสุขนอย มีรอยละ 1.7 สําหรับ ผูสูงอายุที่รูสึกวาตนเองมีความสุขนอยที่สุดถึงไมมีความสุขเลยมีเพียง
รอยละ 0.3 ผูสูงอายุชายมีระดับความสุขอยูในชวง "มีความสุขมากที่สุด" สูงกวาผูสูงอายุหญิง (รอยละ 78.5 และ
รอยละ 77.1 ตามลําดับ) ผูสูงอายุวัยตนมีระดับความสุขมากถึงมากที่สุดสูงกวาวัยกลางและวัยปลาย (รอยละ 80.3 
รอยละ 76.1 และรอยละ 69.5 ตามลําดับ) ผูสูงอายุวัยปลายรูสึกวาตนเองมีความสุขนอย นอยที่สุดหรือไมมี
ความสุขเลย สูงกวาวัยกลางและวัยตน ผูสูงอายุในเขตเทศบาลมีระดับความสุขมากที่สุดสูงกวานอกเขตเทศบาล 
ในขณะที่ผูสูงอายุนอกเขตเทศบาลมีความสุขในระดับปานกลางถึงมีความสุขมากสูงกวาในเขตเทศบาล หาก
พิจารณาระดับความสุขตามภาค พบวา กรุงเทพมหานครมีผูสูงอายุที่มีระดับความสุขมากที่สุดสูงกวาภาคอ่ืน (รอย
ละ 22.8) รองลงมาคือภาคกลางและภาคใต นอกจากผูสูงอายุภาคใตยังมีระดับความสุขมากที่สุด (รอยละ 65.2) 
รองลงมาคือ ภาคเหนือและภาคกลาง จากขอมูลระดับความสุขที่มีผูสูงอายุตอบ แสดงใหเห็นวาผูสูงอายุเปนวัยที่
ตองการความรักและการเอาใจใสจากลูกหลานและผูใกลชิดเปนจํานวนมาก ยิ่งสูงวัยมากข้ึนเทาไหรก็ยิ่งตองการ
เพิ่มมากข้ึน การไดรับการปรนนิบัติหรือการดูแลเอาใจใสเปนดั่งน้ําหลอเลี้ยงใหผูสูงอายุไดมีกําลังใจในการดําเนิน
ชีวติบั้นปลาย ซึ่งจะสงผลใหผูสูงอายุนั้นมีชีวติที่ยนืยาวข้ึน 

จากความสําคัญที่กลาวมาทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบความสุขของผูสูงอายุในโรงเรียน
เกษียณวัยกับผูสงูอายุในชุมชนของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อจะนําผลการศึกษาไป
วางแผนปรับปรุง และพัฒนางานคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม อันจะสงผลใหมีการจัดสวัสดิการและสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ ที่มีประสิทธิภาพ              
ตรงตามความตองการของผูสูงอายุ ทําใหเกิดผลสัมฤทธ์ิมากยิง่ข้ึนตอไป 
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1. เพื่อศึกษาระดับความสุขของผูสูงอายุในโรงเรียนเกษียณวัยของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม  

2. เพื่อศึกษาระดับความสุขของผูสูงอายุในชุมชนของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสุขของผูสูงอายุในโรงเรียนเกษียณวัยกับผูสูงอายุในชุมชนของเทศบาล

ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังนี้ผูวิจัยไดนาํแนวคิดเร่ือง ความสุขของผูสูงอายุ Layard (2007, อางในจิริยา อินทนา
และคณะ, 2560) ไดศึกษาองคประกอบที่มผีลตอความสุข 7 ประการ มาเปนกรอบความคิดที่ใชในการวิจยั ดังนี้ 

 
 

 

 การวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความสุขของผูสูงอายุในโรงเรียนเกษียณวัยกับผูสูงอายุในชุมชนของเทศบาล
ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูสูงอายุในพื้นที่
ของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1,355 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใช
สูตรกําหนดขนาดตัวอยาง ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 422 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และคา F-Test เพื่อเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลมากกวา 2 กลุมที่มีตอ
ความสุขของผูสงูอายุในโรงเรียนเกษียณวัยกับผูสูงอายุในชุมชนของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

1. ดานความสัมพันธในครอบครัว  
2. สถานการณทางดานการเงิน  
3. ดานการงาน  
4. ดานสังคมและเพื่อนฝูง  
5. ดานสุขภาพ  
6. ดานเสรีภาพสวนบุคคล  
7. ดานคานยิมสวนบุคคล  
(ปรัชญาแหงชีวิต) 

1. เพศ  
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. รายไดตอเดือน 
6. การอยูรวมกันของครอบครัว 
7. การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุในหมูบานหรือ
ชุมชนหรือตําบล 
8. การเปนสมาชิกโรงเรียนเกษยีณวัย 
9. ระยะเวลาการเปนสมาชิกโรงเรียนเกษยีณวัย 
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 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.0 และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 37.0   
สวนใหญมอีายุระหวาง 65-69 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 34.4 สถานภาพสมรสเปนสมรส (คู) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 
49.0 ระดับการศึกษาต่ํากวา ป.6 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.4 รายไดตอเดือนระหวาง 1,001-5,000 บาท มากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 39.8 อยูรวมกับสามี หรือภรรยา หรือบุตร มากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.9 ไมเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
ในหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล คิดเปนรอยละ 58.5 ไมเปนสมาชิกโรงเรียนเกษียณวัย คิดเปนรอยละ 71.6  
 การเปรียบเทียบความสุขของผูสูงอายุในโรงเรียนเกษียณวัยกับผูสูงอายุในชุมชนของเทศบาลตําบลทาศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ขอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
 1. ความสุขของผูสูงอายุในโรงเรียนเกษียณวัยของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 เม่ือพิจารณารายดานปรากฏผลดังนี้ 
ความสุขของผูสงูอายุในโรงเรียนเกษียณวัยของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ความสัมพันธ
ในครอบครัว มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.12 รองลงมา คือ ความสุขของผูสูงอายุดานสังคมและเพื่อนฝูง มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.06 ความสุขของผูสูงอายุดานเสรีภาพสวนบุคคล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 ความสุขของผูสูงอายุดานการงาน 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 ความสุขของผูสูงอายุดานคานิยมสวนบุคคล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 ความสุขของผูสูงอายุ
ดานการเงิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 และความสุขของผูสูงอายุดานสุขภาพ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ 3.62 ตามลําดับ 
 2. ความสุขของผูสูงอายุในชุมชนของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม 
พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 เมื่อพิจารณารายดานปรากฏผลดังนี้ ความสุขของ
ผูสูงอายุในชุมชนของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ดานสังคมและเพ่ือนฝูง มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
เทากับ 3.97 รองลงมา คือ ความสุขของผูสูงอายุดานความสัมพันธในครอบครัว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 ความสุข
ของผูสงูอายุดานการงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 ความสุขของผูสูงอายุดานการเงิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 ความสุข
ของผูสูงอายุดานคานิยมสวนบุคคล (ปรัชญาแหงชีวิต) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 ความสุขของผูสูงอายุดานเสรีภาพ
สวนบุคคล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 และความสุขของผูสูงอายุดานสุขภาพ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ 3.39 ตามลําดับ 
 3. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอความสุขของผูสูงอายุในโรงเรียนเกษียณวัยของเทศบาล
ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความสุขของผูสูงอายุใน
โรงเรียนเกษยีณวัยในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.22) อายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความสุขในภาพรวม
ที่แตกตางกัน (P = 0) สถานภาพสมรสที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความสุขในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน           
(P = 0.74) ระดับการศึกษาที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความสุขในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) รายไดตอ
เดือนที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความสุขในภาพรวมท่ีแตกตางกัน (P = 0) การอยูรวมกันของครอบครัวที่
แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความสุขในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.89) การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุใน
หมูบานหรือชุมชนหรือตําบล ที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความสุขในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) การเปน
สมาชิกโรงเรียนเกษียณวัยที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความสุขในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.30) 
ระยะเวลาการเปนสมาชิกโรงเรียนเกษียณวัยที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความสุขในภาพรวมที่แตกตางกัน             
(P = 0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  
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4. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอความสุขของผูสูงอายุในชุมชนของเทศบาลตําบลทา
ศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความสุขในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน 
(P = 0.38) อายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความสุขในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0.02) สถานภาพสมรสที่
แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความสุขในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.08) ระดับการศึกษาที่แตกตางกันให
ความคิดเห็นตอความสุขในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) รายไดตอเดือนที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความสุข
ในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) การอยูรวมกันของครอบครัวที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอความสุขในภาพรวม
ทีไ่มแตกตางกัน (P = 0.39) การเปนสมาชิกชมรมผูสงูอายุในหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล ที่แตกตางกันใหความคิด
เห็นตอความสุขในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.28) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

 การวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบความสุขของผูสูงอายุในโรงเรียนเกษียณวัยกับผูสูงอายุในชุมชนของเทศบาล
ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม อภิปรายผลไดดังนี้ 

ความสุขของผูสูงอายุในโรงเรียนเกษยีณวยัของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 สอดคลองกับการศึกษาของธิดารัตน นวลเดช (2560) ไดทําการศึกษาเร่ือง           
การเปรียบเทียบความสุขของผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ระดับความสุขโดยรวมของผูสูงอายุในโรงเรียนมีระดับความสุขโดยรวมมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.62 คะแนน สวนผูสูงอายุในชุมชนมีระดับความสุขโดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
6 คะแนน อยางไรก็ตามเมื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวา ผูสูงอายุที่เรียนในโรงเรียนผูสูงอายุมีระดับความสุข
แตกตางจากผูสูงอายุในชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากสถานการณผูสูงอายุในประเทศไทยไดมร
การคาดการณวาในป พ.ศ. 2568 ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุเกินกวารอยละ 20 (14.4 ลานคน) นั่นหมายถึงประเทศ
ไทยจะกลายเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ(Aged Society) (กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, 2558. อางใน
ธิดารัตน นวลเดช , 2560) จากสถานการณขางตนทําใหทุกภาคสวนตางตื่นตัวในการเตรียมมาตรการดานตาง ๆ 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร รวมถึงหนวยงานระดับทองถ่ิน(ณรงค สหเมธาพัฒน, 2557. อางใน
ธิดารัตน นวลเดช , 2560) ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดบัญญัติเก่ียวกับหนาที่และ
การกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวเปนการเฉพาะตั้งแตมาตรา 281 ถึง มาตรา 290 โดยมี
สาระสําคัญสรุปไดวา รัฐใหความเปนอิสระแกทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถ่ินและสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
มีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหาในพื้นที่รวมทั้งมีอํานาจหนาที่โดยทั่วไปในการดูแลประชาชนในทองถ่ิน 
นอกจากนี้ไดบญัญัตเิก่ียวกับการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุไวในมาตรา 53 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไม
มีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ มีสิทธิไดรับสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางสมศักดิ์ศรีและ
ความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ รวมทั้งมาตรา 80 ไดบัญญัติวา รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม 
การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ไดแก คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุน การอบรมเลี้ยงดู
และใหการศึกษาปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของ
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สถาบันครอบครัวและชุมชนรวมทั้งตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหกับผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ
และผูอยูในสภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและพึ่งพาตนเองได จากภารกิจที่รับการถายโอนและ
กฎหมายที่กลาวมาขางตน สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภารกิจเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะงานดานสวัสดิการสังคม 
งานสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส(สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 
2554. อางในธิดารัตน นวลเดช , 2560) มากไปกวานี้การจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุเปนแนวทางหนึ่งที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินหลายแหงไดริเร่ิมจัดตั้งข้ึน ทั้งการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูสูงอายุมีความรูความ
เขาใจ พัฒนา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเอง เพ่ือเปนการสรางเสริมขวัญและกําลังใจใหผูสูงอายุมีทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพใหแข็งแรง เพื่อดํารงอยูไดในสังคมอยางมีคุณธรรมและคุณคา เพื่อสรางจิตสํานึกและปลูกฝง
ใหคนรุนหลังไดมีทัศนคติและเห็นคุณคาของผูสูงอายุ สังคมไทยจึงมีความพรอมในการรับมือปญหาตาง ๆที่จะ
เกิดข้ึนในภายภาคหนา (สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ, 2556) สําหรับเทศบาลตําบลทาศาลาเองใหเล็งเห็น
คุณคาและความสําคัญของผูสูงอายุจึงเร่ิมมีการขับเคลื่อนใหเกิดการรวมกลุมผูสูงอายุเปนชมรมผูสูงอายุตําบลทา
ศาลา จนขยายไปสูการกอตั้งโรงเรียนเกษียณวัย เพื่อใหผูสูงอายุไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองและ
ไดรับการพัฒนาศักยภาพและภูมิปญญาของตนเองใหเกอดประโยชนทั้งตอตนเอง ชุมชน และสังคม เพื่อใหนักเรียน
ในโรงเรียนเกษยีณวัยเปนผูสูงอายุที่มีศักยภาพสูงเปนแกนนําสําคัญของผูสูงอายุในชุมชน และเปนการเตรียมความ
พรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมสูงอายุของพ้ืนที่เทศบาลตําบลทาศาลา 

ความสุขของผูสูงอายุในชุมชนของเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม อยูในระดับมาก   
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 สอดคลองกับการศึกษาของธิดารัตน นวลเดช (2560) ไดทําการศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบ
ความสุขของผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
ผลการวิจัยพบวา ระดับความสุขโดยรวมของผูสูงอายุในโรงเรียนมีระดับความสุขโดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.62 
คะแนน สวนผูสูงอายุในชุมชนมีระดับความสุขโดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน 
อยางไรก็ตามเมื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวา ผูสูงอายุที่เรียนในโรงเรียนผูสูงอายุมีระดับความสุขแตกตางจาก
ผูสูงอายุในชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อนึ่งเม่ือบุคคลเขาสูวัยสูงอายุ จะมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิต
ในหลายดานเกิดข้ึนพรอมกันมีความเสื่อมถอยทางสรีรวิทยา ทําใหผูสงูอายุประสบปญหาสุขภาพหลายประการ เชน 
โรคเร้ือรัง สมรรถภาพทางกายถดถอย การแยกตัว ความผิดปกติทางอารมณ พบวาผูสูงอายุตองพบกับการสูญเสีย
ตางๆ เชน การสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก ญาติพี่นองหรือเพื่อน สูญเสียบทบาทสถานภาพทางสังคมสิ่งเหลานี้ จะ
สงผลกระทบตอจิตใจอารมณและสังคมของผูสูงอายุโดยตรง ในปจจุบันนี้ประเทศไทยเปนสังคมภาคอุตสาหกรรม
มากขึน้ ทําใหมกีารเคลื่อนยายแรงงานของคนหนุมสาวจากชนบท เขาสูตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมในเขตเมือง
เพิ่มมากขึ้น สงผลกระทบโดยตรงตอโครงสรางครอบครัวไทยใหเปลี่ยนเปนครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน บทบาทของ
ผูสูงอายุในการที่ชวยเหลือกิจการภายในของครอบครัวลดลง สวนผูสูงอายุที่เปนภาระในครอบครัวและไมสามารถ
ประกอบอาชีพอ่ืนได มักถูกทอดทิ้ง ขาดผูดูแล สัมพันธภาพในครอบครัวไมดี บุตรหลานไมเห็นความสําคัญ และ
ไมใหความเคารพ สิ่งเหลานี้สงผลใหผูสูงอายุมีความสุขในชีวิตลดลง ความสุขมวลรวมของผูสูงอายุ เทากับ 6.74 
จากคะแนนเต็ม 10 (ขอมูลประจําเดือนกันยายน-ตุลาคม 2553 ฐานขอมูลรายงานความสุขมวลรวมของคนไทย 
ศูนยวิจัยความสุขชุมชนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) นอกจากนี้ความอยูเย็นเปนสุขเปนภาพสะทอนของสังคมทีมี่
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ความสุขจากองครวม ความสุขเปนยอดปรารถนาของทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะประชากรสูงอายุซึ่งเปนกลุม
ที่เปราะบางและตองพึ่งพิงผูอ่ืนมีจํานวนและสัดสวนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เนื่องจากคนไทยมีอายุยืนยาวข้ึน การพัฒนา
ประเทศไดใหความสําคัญกับความสุขมากกวาการใหความสําคัญกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงดานเดียว 
ดังที่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) กําหนดวาการพัฒนาประเทศยึดคน
เปนศูนยกลางของการพัฒนา เพื่อใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกัน
ตอการเปลี่ยนแปลง โดยเร่ิมจากระดบับุคคลกอนและขยายวงกวางไปยังครอบครัว ชุมชน และสถาบันตาง ๆ และ
ระดับประเทศตามลําดับ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555-2559) ความสุข
เปนผลมาจากปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก ปจจัยภายในเปนเร่ืองของจิตใจ เชน การมีความสุข เนื่องจากการมี
ศีลธรรม สมาธิ หรือปญญา ความรูสึกพอเพียง ไมโลภ (พระธรรมปฎก ,2538) และความสุขซึ่งเปนผลพวงมาจาก
ปจจัยภายนอก เชน มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมมีครอบครัวอบอุน การมีสุขภาพดี (ประเวศ วะสี, 2548) 
การที่คนเราสามารถปรับตัวรับสภาพจากปจจัยภายในและภายนอกไดจะทาใหบุคคลสามารถมีความสุข มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในบั้นปลายชีวิต โดยความสุขในชีวิต (Life happiness) เปนสิ่งที่มนุษยทุกคนควรไดรับ และเปนสิ่งสําคัญ
ของการดําเนินชีวิตของทุกคน ถาแตละชีวิตมีความสุข มนุษยก็จะอยูรวมกันอยางมีความสุข จะเปนความสุขของหมู
คณะ ของสังคม และของโลก (สุภาณี สุขะนาคินทร, 2549 อางในจิริยา อินทนา. 2560) “ความสุข”(Happiness) 
เปนองครวม ซ่ึงหมายถึงมุมมองหรือความคิดเห็นของบุคคล ที่เก่ียวของกับความรูสึกความเชื่อ หรือความตองการ 
นอกจากนี้ความสุขยังเปนความรูสึกที่เกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคคลเก่ียวกับภาวะของตนเองวามีความพึงพอใจ 
สภาพชีวิตที่เปนสุข อันเปนผลจากการมีความสามารถในการจัดการปญหาในการดําเนินชีวิตมีศักยภาพที่จะพัฒนา
ตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใตสภาพสังคม และสิ่งแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไป การที่ผูสูงอายุจะมีความสุข หรือมีสุขภาวะทางจิตที่ดีนั้น ผูที่จะบอกไดดีและตรงที่สุด คือ ผูสูงอายุ
เอง ความสุขของผูสูงอายุ คือ การที่ผูสูงอายุรับรูเก่ียวกับสภาวะของตนเอง หลายทานที่มีประสบการณเก่ียวกับ
งานวิจัยของผูสงูอายุ ไดคนพบวา ความสุขเปนความพึงพอใจในชีวิตที่ผูสูงอายุมีอยู ซึ่งบางครั้งผูสูงอายุอาจมีภาวะ
สุขภาพทางกายไมดีนัก แตมีความพึงพอใจ คือ ไดพักอาศัยอยูกับลูกหลานที่ตนรัก มีการดูแล เอาใจใส เอ้ืออาทร 
ซึง่กันละกัน จนทําใหผูสูงอายุมคีวามรูสึก วาตนเองถึงแมสุขภาพทางกายไมดี แตก็พึงพอใจไดอยูใกลลูกหลาน และ
ลกูหลานเอาใจใส ใหการดูแลอยางใกลชิด ลูกหลานใหเกียรติ ยกยอง เคารพนับถือ ซึ่งถาเปรียบเทียบความอยูดีมี
สุข ของผูสูงอายุไทย กับผูสูงอายุของตางประเทศจะแตกตางกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งผลจากการศึกษาของ จิราพร 
เกศพิชญวัฒนา และคณะ (2543)(อางในจิริยา อินทนาและคณะ, 2560) ไดศึกษามิตกิารอยูดีมีสุข (Psychological 
Well Being) ของผูสูงอายุไทยประกอบดวย 5 มิติดังนี้คือ 1) ความสามัคคีปรองดองของลูกหลาน (Harmony) 2) 
ความสงบของจิตใจ (Acceptance and Calmness) 3) การไดรับการยอมรับนับถือ (Respect) 4) การพ่ึงพาอาศัย
กัน (Interdependance) และ 5) ความร่ืนรมยในชีวิต (Enjoyment) ดังนั้น การมีผูสูงอายุไทยจะสุขไดนั้นจะตอง
สขุจากการที่มีลกูหลานดี สุขจากการมีความสงบในจิตใจของผูสูงอายุเองในสังคม ในสังคมไทยนั้นเปนโชคดีที่ผูสูงมี
พุทธศาสนาเปนแกนหลักในการดําเนินชีวิต กลาวคือ เมื่อมีสิ่งใดเกิดข้ึนในชีวิตก็ทําใจได สุขจากการไดรับการ
ยอมรับนับถือจากลูกหลานและบุคคลในครอบครัวชุมชนคนในละแวกบานหรือสังคมที่ผูสูงอายุอาศัยอยู ผูสูงอายุ
ไทยสุขจากการพึ่งอาศัยกัน ซึ่งไดมีการวิจัยหลายเร่ืองสนับสนุนตรงกันวา ผูสูงอายุสวนใหญจะไมมีรายไดเปนของ
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ตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุหญิง และมีแหลงรายไดหลักจากบุตร ในขณะเดียวกันนั้นผูสูงอายุสวนใหญจะ
จัดเตรียมสิ่งของใหแกบตุรหลานเชน การปลูกผักผลไมจัดทําอาหารไวแบงปนใหแกลูกหลาน ซ่ึงบางครั้งลูกหลานที่
ทํางานนอกบานไมมีเวลาที่จะประกอบกิจกรรมดังกลาวได ดังนั้นจะเห็นวากิจกรรมเหลานี้เปนกิจกรรมที่พึ่งพา
ระหวางผูสูงอายุและบุตรหลาน นอกจากนี้การที่ผูสูงอายุจะมีความสุขไดนั้นจะตองพยายามทําใหชีวิตร่ืนรมย ซึ่ง
ผูสูงอายุบอกวาการที่จะประกอบกิจกรรมใดๆ ก็ตามก็ตองทําดวยความสุข เชน ทําไปรองเพลงไป หรือทําไปฟงวิทยุ
ไป การที่ผูสูงอายุจะมีความสุขไดนั้นจะตองเก่ียวของกับ 3 องคประกอบ คือ 1) ตัวผูสูงอายุเอง จากกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกายเมื่อยางเขาสูวัยสูงอายุ ผูสูงอายุตองปรับตัวโดยเฉพาะอยางยิ่งการทําจิตใจใหสงบและ
ยอมรับ(Acceptance and Calmness) กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 2) บุคคลในคอบครัว ซึ่งไดแก ลูกหลาน หรือ
ผูที่พักอาศัยอยูในครัวเรือนเดียวกับผูสูงอายุ จะตองเขาใจและสนใจผูสูงอายุดวยการพูดคุย ถามถึงความทุกข สุข
ของสภาพรางกายทั่วไป ความรูสึกนึกถึงที่ผูสูงอายุมีตอตนเอง บุตรหลาน หรือสภาพแวดลอม เพื่อไดทราบถึงสภาพ
ของผูสูงอายุ การรับฟงผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุรูสึกอบอุน มีเพื่อน ไมถูกทอดทิ้ง การดูแลสภาพทั่วไป ไดแก การ
สงัเกตการณเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุทั้งสภาพรางกาย จิตใจและความรูสึกนึกคิดจะทําใหญาติ บุตรหลาน หรือผูที่
อาศัยอยูดวยไดรูถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 3) ชุมชนหรือสังคมที่ผูสูงอายุอาศัยอยู ชุมชนหรือสังคมที่ผูสูงอายุ
อาศัยอยูมีสวนเกี่ยวของกับความสุขของผูสูงอายุเปนอยางมาก การที่ผูสูงอายุไดรับการยอมรับจากชุมชนและสังคม
สงผลใหผูสูงอายุรูสกึมีความสุขนอกจากนี้การที่ผูสูงอายุไดมีสวนรวมในกิจกกรมของสังคม หรือชุมชนนั้นจะสงผลให
ผูสูงอายุรูสึกสนุก เบิกบานใจ มีชีวิตชีวาที่ไดรวมกิจกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดกิจกรรมที่ใหผูสูงอายุได
ถายทอดความรูแกชุมชนหรือสังคมนั้นๆ สิ่งที่สําคัญ 

 

 1. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรสงเสริม สนับสนุนใหผูสูงอายุมีการใชภูมิ
ปญญาทางดานสุขภาพในการดูแลบุตรหลานทานเม่ือเจ็บปวยกัน  

2. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรสงเสริม สนับสนุนใหผูสูงอายุไดรับสวัสดิการ
หรือเงินชวยเหลือจากรัฐ เทาที่เห็นสมควรและกฎระเบียบที่ใหอํานาจทําได 

3. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรสงเสริม สนับสนุนใหผูสูงอายุมีกระบวนการ
คิดที่รอบดานกอนลงมือทําทุกคร้ัง เพื่อลดผลกระทบในทุกๆ ดานที่จะตามมา 

4. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรสงเสริม สนับสนุนใหผูสูงอายุไดรับความ
ชวยเหลือทั้งทางดานความคิด พลังกาย และอ่ืนๆ จากบุคคลอ่ืนในสังคมในขณะที่ตองการความชวยเหลือนั้นๆ  

5. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรสงเสริม สนับสนุนใหผูสูงอายุมีกิจกรรมการ
ดําเนินงานทั้งในโรงเรียนเกษยีณวัยและในชุมชน เพื่อลดความรูสึกเหงา เบื่อหนาย ทอแท และเสริมพลังดานจิตใจ
ใหกับผูสงูอายุ 

6. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรสงเสริม สนับสนุนใหผูสูงอายุมีความรูสึกวา
ตนเองสามารถควบคุมสิง่ตางๆ ในการดําเนินชีวิตอยางปกติสุขได  
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7. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรสงเสริม สนับสนุนใหผูสูงอายุมสีามารถในการ
ทาํใจยอมรับสําหรับปญหาท่ียากจะแกไข ในกรณีที่มีปญหาเกิดข้ึน 

8. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูสูงอายุมีรายเสริม
หรือรายไดเพิ่มข้ึนเพื่อเพิ่มความสุขในการที่ใหความชวยเหลือดานการเงินแกลูกหลานเม่ือลูกหลานมีปญหา  

9. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูสูงอายุมีความพึง
พอใจกับทรัพยสินหรือความเปนอยูของตนที่มี อาจใชแนวคิดเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาชวยเสริมการ
ดําเนินงาน 

10. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูสูงอายุมีการ
ดูแลสุขภาพจิต คลายเครียด คลายกังวล รวมทั้งอาจมีกิจกรรมสวดมนต คลายเครียดหรือกังวล 

11. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูสูงอายุเลือกที่
จะทําในสิ่งที่เปนประโยชนสําหรับผูอ่ืนและสังคมเสมอ  

12. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูสูงอายุลด
ความรูสกึเหงา เบื่อหนาย ทอแท กับการดําเนินชีวิต 

13. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูสูงอายุมี
ความสามารถทาํในสิ่งที่ตนเองอยากจะทํา สามารถทําในสิ่งตาง ๆ ในชีวิตอยางปกติสุขหรืออยากจะทํา 

14. เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูสูงอายุมีความ
เชื่อพิธีกรรมตางที่มผีลตอจิตใจและไดทําตามพิธีกรรมนั้นๆ ก็จะทาํใหผูสูงอายุมคีวามสุข 

1. ควรมีการศึกษาความสุขของผูสูงอายุในโรงเรียนเกษียณวัยกับผูสูงอายุในชุมชนของเทศบาลตําบลทาศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในเชิงคุณภาพ เพื่อนํามาเปรียบเทียบการศึกษาในคร้ังนี้ 

2. ควรศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในโรงเรียนเกษียณวัยของ
เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

3. ควรศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชุมชนของเทศบาลตําบลทาศาลา 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
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The good governance principles of local leaders in pa rai subdistrict, don tan district 
mukdahan province
  

   ภาณุพงค  หองแซง 
   

 

 การใชหลักธรรมาภิบาลของผูนําทองที่ ตําบลปาไร อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ทําใหประชาชน
รูสกึวา ธรรมาภิบาลมีบทบาทความสัมพนัธที่เชื่อมโยงโดยตรงกับความเปนประชาธิปไตย เปนหลักการที่นํามาใชใน
การบริหารงานในปจจุบนัอยางแพรหลาย เพราะชวยสรางสรรคสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพมาก
ข้ึน เชน ผูนําทองที่มีความซื่อสัตยสุจริตและขยันหม่ันเพียร จะทําใหประชาชนทั่วไปมีความศรัทธา เชื่อม่ันในตัว
ผูนาํทองที่และองคกร อันจะทําใหเกิดการพัฒนาอยางม่ังคง องคกรที่โปรงใสยอมไดรับความไววางใจใน เจาหนาที่
รัฐบาลที่โปรงใสตรวจสอบไดยอมสรางความเชื่อม่ันใหแกประชาชน  
 

 :  

 
Abstract

The use of good governance of local leaders in Pa Rai Subdistrict, Don Tan 
District Mukdahan Makes people feel that Good governance plays a role in the relationship 
that is directly linked to democracy. Is the principle that is widely used in current 
management Because it helps to create an organization that has more potential and 
efficiency, such as local leaders with integrity and diligence Will make the general public 
have faith Believe in local leaders and organizations Which will result in stable 
development Transparent organizations will gain trust in A transparent, verifiable 
government officer creates confidence for the people.

Key word : good governance 
 

 

 หลักธรรมาภิบาลจะเปนปจจัยเสริมใหการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะเปด ประชาชนมี
เสรีภาพ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางกวางขวาง เกิดกระบวนการรวมตัวกันของประชาชน ประชาสังคม 
และสรางคานิยมใหม ๆ ที่จะนําไปสูการวางรากฐานสังคมไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน สรางความเปนธรรม สรางความ 
สันติสุขในสังคม สรางภูมิคุมกันในสังคมไทยมีความแข็งแรงยิ่งข้ึน ธรรมาภิบาลมีบทบาทความสัมพันธที่เชื่อมโยง
โดยตรงกับความเปนประชาธิปไตย เปนหลักการที่นาํมาใชในการบริหารงานในปจจุบันอยางแพรหลาย เพราะชวย
สรางสรรคสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน เชน พนักงานทํางานอยางซื่อสัตยสุจริตและ
ขยันหมั่นเพียร ทําใหผลประกอบการขององคกรขยายตัวอยางตอเนื่อง นอกจากนี้แลวยังทําใหบุคคลภายนอกที่

350

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



เก่ียวของมีความศรัทธา เชื่อม่ันในองคกรนั้นๆ อันจะทําใหเกิดการพัฒนาอยางมั่งคง องคกรที่โปรงใสยอมไดรับ
ความไววางใจในการรวมทําธุรกิจ รัฐบาลที่โปรงใสตรวจสอบไดยอมสรางความเชื่อมั่นใหแกนักลงทุนและประชาชน 
ตลอดจนสงผลที่ดีตอเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญกาวหนาของประเทศ ซึ่งการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลนั้นเปนการเชื่อมโยงองคประกอบของสังคม 3 สวนเขาดวยกัน คือ ประชาสังคม (civil society)ภาค
ธุรกิจเอกชน (private sector) และภาครัฐ (state or public sector) เพื่อนําไปสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สงัคมใหกับทุกภาคในสังคม รัฐเกิดความเขมแข็ง มั่นคง มีเสถียรภาพและประชาชนมีความเปนอยูอยางสงบสุข 

  
 

 แนวคิดเร่ืองธรรมาภิบาล (Good Governance) ไดรับความสนใจอยางกวางขวางในปจจุบัน ทั้งองคการ
ภาครัฐและภาคเอกชนใหความสําคัญ นําแนวคิดนี้ไปประยุกตใชกับการบริหารองคการ ธรรมาภิบาลเก่ียวของกับ
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในสวนของภาคประชาชน โดยมุงเนนการมีสวนรวมของ
ประชาชน สงเสริมการเมืองภาคประชาชนเพ่ิมสิทธิเสรีภาพของการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐและองคการ
ภาครัฐ มุงใหเกิดความเปนอิสระในการบริหารงาน ลดการควบคุมใหผูบริหารสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตาม
เปาหมายของสถาบันที่ทําหนาที่บริหารงานภาครัฐสํานักงานธรรมาภิบาลโลก (อางใน สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการไทย 2552: หนา 34) 
  หลักธรรมาภิบาลมีที่มาจาก ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่ลุกลามไปทั่วโลก รวมถึงประเทศที่กําลังพัฒนาอยาง
ประเทศไทยที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง กรมโยธาธิการและผังเมือง (2552 : หนา 27-30) ระบุวา องคกรระหวาง
ประเทศที่สําคัญหลายๆ องคกร เชน องคการสหประชาชาติธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหวางประเทศ        
ไดรวมมือกันหาแนวทางฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของกลุมประเทศกําลังพัฒนาและยากจน ไดขอสรุปรวมกันวา 
หลักการแกไขและปองกันวิกฤติเศรษฐกิจที่ยั่งยืนคือ การใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อบริหารจัดการประเทศของภาครัฐ 
โดยใช หลักธรรมาภิบาลเปนเงื่อนสําหรับการใหความชวยเหลือแกประเทศไทยเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจเม่ือป 2540 เชน 
กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ตั้งเงื่อนไขวา ประเทศท่ีจะไดรับความ
ชวยเหลือทางการเงิน ตองสรางหลักธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนทั้งตองปฏิบัติตามหลักการโดยเครงครัด สวน United 
Nations Development Programmed (UNDP) สนับสนุนใหจัดทําโครงการนํารอง เพื่อกระจายอํานาจไปสูทองถ่ิน  
รวมทั้งสงเสริมเร่ืองการบริหารทรัพยากรมนุษย Asian Development Bank (ADB) เปนอีกองคกรหนึ่งที่ใหทุน
สนับสนุนประเทศไทยคอนขางมาก ดังเห็นไดจาก บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ (2554 : หนา 1) ใหทัศนะวา 
ชวงระหวางป พ.ศ. 2511 - 2540 ประเทศไทยไดรับทุนความชวยเหลือจาก ADB ในรูปของเงินกูประมาณ 4.25 
พันลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และอีก 37.4 พันลานเหรียญในรูปของความชวยเหลือพิเศษ ภายใตเงื่อนไข ดังนี้       
(1) การกระจายอํานาจและการกระตุนใหประชาชนมีสวนรวมตัดสินใจ (2) การสงเสริมใหมีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององคกรของรัฐ (3) การเรงใหเกิดการปรับโครงสรางเพื่อการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน           
(4) การลดบทบาทการแทรกแซงของรัฐและการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจไทย (5) การสงเสริมใหเกิดการประสานงาน            
ในข้ันตอนของการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติ และ (6) การสนับสนุนใหปฏิรูปกฎหมายและระบบตุลาการ
แนวคิดธรรมาภิบาลไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากทั้งภาครัฐและเอกชน ในประเทศไทยอันเปนที่มาของระเบียบ
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สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อใหองคกรของรัฐถือเปนแนวปฏิบัติ 
เจตนารมณของรัฐบาลในสมัยนั้น นําแนวคิดธรรมาภิบาลมาใชบริหารประเทศ เพื่อวัตถุประสงคในการเรงรัดใหเกิด
การปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงการบริหารภาครัฐอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูป
การศึกษาเรงรัดแกปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและเอกชนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 (สํานักนายกรัฐมนตรี 2542, หนา 24 - 31)          
ไดระบุที่มาของนโยบายการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีวา ในชวงเวลาที่ผานมาประเทศไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยางมาก บางเร่ืองมีผลในทางขยายตัวและสรางสรรค บางเร่ืองมีผล
ในทางชะลอตัวหรือกอใหเกิดผลกระทบในทางที่ไมพึงประสงค จนบางคร้ังกลายเปนภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอยาง
รุนแรง ซึ่งภาควิชาการและผูไดรับผลกระทบเห็นวา สาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากความหยอนประสทิธิภาพของกลไกการ
บริหารกิจการบานเมือง การบริหารราชการ การกําหนดนโยบายสาธารณะและการทุจริตประพฤติมิชอบในวง
ราชการ อันเปนความรับผิดชอบของภาคราชการท้ังฝายการเมืองและฝายประจํา ขณะเดียวกัน ในภาคประชาชน
อันเปนพลังสําคัญ ก็มคีวามจําเปนที่จะตองสรางความต่ืนตัวและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนความตระหนักในสิทธิ
และหนาที่ของแตละฝายเพิ่มข้ึน หากความออนแอและหยอนประสิทธิภาพดังกลาว ไมไดรับการจัดการแกไขอยาง
แทจริงและรีบดวน โอกาสที่จะนําประเทศใหฟนตัวจากวิกฤติยอมเปนไปไดยาก ทั้งอาจจะกอใหเกิดความเสียหาย
รายแรงตอเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศย่ิงข้ึนอีกดวยดวยเหตุนี้ จึงมีขอเสนอแนะจากการศึกษาและ
ตรวจสอบทั้งในภาควิชาการและภาคปฏิบัตกิารสอดคลองกันวา แนวทางการจัดระเบียบราชการและวางมาตรการ
แกปญหา ควรมีจดุมุงหมาย ดังนี้ 

1. สรางกฎเกณฑและกลไกที่ดีเพื่อการบริหารกิจการบานเมืองและสังคม เพื่อใหหนวยงานที่มีอํานาจ
หนาที่โดยตรง สามารถสงสัญญาณเตือนภัย และผูมีหนาที่เก่ียวของสามารถปรับเปลี่ยนกลไกฟนเฟองการทํางาน 
รวมถึงการประสานงานในภาครัฐและภาคเอกชนใหสามารถรองรับไดอยางทันทวงทีในยามที่มีปญหา 

2. พัฒนาศักยภาพของนักวิชาการใหสามารถศึกษาคนควา และเสนอแนวทางแกไขจุดบกพรองตาง ๆ               
ที่จําเปนตอการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมอยางถูกตอง กลาหาญและมีจริยธรรม 

3. ปรับปรุงระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการทั้งของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนใหรวดเร็ว ชัดเจน 
และเปนธรรม 

4. ขยายโอกาสของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร โดยเฉพาะขอมูลเก่ียวกับสถานการณบานเมือง 
เพื่อรวมกับรัฐ ตัดสินใจและแกไขปญหาของสวนรวม 

5. ขจัดการทุจริตประพฤติมชิอบและการหลีกเลี่ยงกฎหมาย เพื่อแสวงหาประโยชนใสตนหรือกิจการที่ตน
มีสวนไดเสีย ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน เพื่อใหเกิดความสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวมรวมกัน 
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ธรรมาภิบาลเก่ียวของกับการบริหารงานที่มปีระสิทธิภาพสูประชาชน โดยมุงใหเกิดความเปนอิสระในการ
บริหารงาน การลดการควบคุม ใหผูบริหารสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายขององคการที่ทําหนาที่
บริหารงานภาครัฐกําหนด นอกจากจะตองกําหนดบทบาทของตนอยางชัดเจนแลว ยังตองมีความพรอมที่จะถูก
ตรวจสอบตอแนวทางการใชอํานาจการดําเนินงานจากทุกภาคสวน โดยมีเปาประสงค ดังนี้ 

พัชรศรี ศรีเมือง (2556 : หนา 10-11) ไดสรุปสาระสําคัญของเปาหมายของพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ดังนี้ 

1. เกิดประโยชนสุขของประชาชน ไดแก การบริหารราชการที่ตอบสนองตอความตองการของประชาชน
และพยายามมุงใหเกิดผลกระทบเชิงบวก (Positive impact) ตอการพัฒนาชีวิตของประชาชน เปนการกําหนดแนว
ทางการทํางานของสวนราชการ ใหเนนประชาชนเปนศูนยกลาง 

2. เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ไดแก การบริหารเพื่อใหไดผลลัพธ (Outcome)ตรงตามวัตถุประสงค 
(Objective) ที่ตัง้ไว โดยใชการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ (Result - basedmanagement) และทําขอตกลงวาดวย
ผลงาน (Performance Agreement) ในทุกระดับสวนราชการการบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง 
การบริหารงานมุงเนนผลลัพธทีเ่กิดข้ึนจากการปฏิบัตงิานที่สอดคลองในทิศทางเดียวกันกับภารกิจ และวัตถุประสงค
ของงานนั้นครอบคลุมการวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Measurement) การเทียบงาน (Benchmarking) 
เปนการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์และกระบวนการทํางานโดยเทียบวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices)คุณภาพการ
ใหบริการ (Service Quality) เปนการยกระดับคุณภาพของการใหบริการ ใหผูใชบริการมีความพอใจ การ
ตรวจสอบและการปฏิบัติงาน (Performance Auditing) เพื่อสรางความเชื่อมั่นในความถูกตองของขอมูล          
การประเมินผลโครงการ (Program Evaluation) การมอบอํานาจและอิสระของการทํางาน (Devolution and Autonomy) 
การวางแผนองคการและแผนกลยุทธ(Corporate and Strategic Planning) และการทําสัญญาผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Contracting)เปนการสรางขอตอรอง เพื่อกําหนดผลสัมฤทธ์ิเงื่อนไขการทํางานและสิ่งตอบแทนใน
ระบบราชการ 

3. มีประสิทธิภาพและความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไดแก การบริหารเปรียบเทียบระหวางปจจัยที่
นําเขาและผลผลิตที่ได มีการจัดทํา Cost–Benefit Analysis ใหสามารถวเิคราะหถึงความเปนไปไดและความคุมคา
ระหวางแผนงาน รวมถึงการวัดผลงานของบุคคลเชื่อมกับระดับองคกร 

4. ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปน ไดแก การกําหนดระยะเวลา และการลดข้ันตอน
ปฏิบัตงิาน ใหกระจายอํานาจการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติเสร็จสิ้นที่จุดบริการ 

5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ ไดแก การทบทวน ปรับปรุงกระบวนการ 
และลดข้ันตอนทํางานใหมอยูเสมอ ทบทวนลําดับความสําคัญของแผนงานทุกระยะการพิจารณายุบเลิกสวนราชการ 
ทีไ่มจําเปน ปรับปรุงกฎระเบียบใหทนัตอเหตุการณ 

6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการไดแก การทํางานที่เนนความ
ตองการและความพึงพอใจของประชาชนเปนหลัก มกีารสํารวจความตองการ ความพึงพอของผูรับบริการอยูประจํา 
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7. การประเมินผลการปฏิบัตงิานอยางสมํ่าเสมอ ไดแก การตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด
ระบบการควบคุมตนเอง และเพิ่มระดับการทํางานใหองคกรบรรลุเปาหมายการใชหลักธรรมภิบาล ทําใหองคการ
สามารถ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานได อีกทั้งยังเปนกลไกในการควบคุมติดตามและตรวจสอบ โดยมี
ประชาชนหรือองคการภายนอกมีสวนรวมทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกการบริหารองคการ เพราะการ
สรางธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนในองคการ เปนการสรางสํานึกที่ดีในการบริหารงานและการทํางานในองคการ จดัระบบ
ทีส่นับสนุนใหมกีารปฏิบัติตามสํานึกที่ดี ไมวาจะเปนในเร่ืองการบริหารงาน อยางมีประสิทธิภาพไมสิ้นเปลือง การ
ติดตามการทุจริต ความโปรงใส โดยคํานึงถึงผูที่เก่ียวของที่จะไดรับผลกระทบเนื่องจากผูที่ไดรับผลกระทบจากการ
ปฏิบัตงิานในหนวยงานของรัฐนั้น จะเกี่ยวของกับประชาชนโดยตรง  
 

 

การบริหารจัดการทางการศึกษา จําเปนตองอาศัยหลักธรรมาภิบาลจากหลายแหลงเพื่อใชประกอบการ
ดําเนินการหรือเปนแนวทางการดําเนินการขององคการ ใหสอดคลองกับแนวโนมของสภาพปญหา เปนหลักการ
ประกันความสําเร็จ จนนําไปสูประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรหรือหนวยงานทางการศึกษา โดยหลักการ
ของแตละแหลงอาจจะเหมือนและแตกตางกันออกไปบาง ดังนี้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542 
ระเบียบนี้มีผลใชบังคับกับหนวยงานของรัฐตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2542 เปนตนมา(อางในสํานักนายกรัฐมนตรี 
2542 : หนา 24 – 31) โดยระเบียบนี้กําหนดใหทุกหนวยงานของรัฐดําเนินการบริหารจัดการโดยยึดหลักการ         
6 หลัก ไดแก หลักนิตธิรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุมคา โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) ไดแก การตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆใหทันสมัยและเปนธรรม 
เปนที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมายกฎ ขอบังคับเหลานั้น โดยถือวาเปนการ
ปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

2. หลักคุณธรรม (Morality) ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐยึดถือ
หลักนี้ เพื่อการปฏิบัติหนาที่ใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน 
เพื่อใหคนไทยมีความซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยประกอบวิชาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 

3. หลักความโปรงใส (Accountability) ไดแก การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ           
โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการ ใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน 
อยางตรงไปตรงมา ดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก มีกระบวนการให
ประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 

4. หลักความมีสวนรวม (Participation) ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอ
ความเห็นสําหรับการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็นการไตสวนสาธารณะ          
การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรืออ่ืน ๆ 
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5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาที่รวมถึงความสํานึกในความ
รับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนที่จะแกปญหา ตลอดจนการเคารพ ใน
ความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน 

6. หลักความคุมคา (Cost – effectiveness or Economy) ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มี
จํากัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรค
สนิคาบริการที่มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลกและรักษาพัฒนทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืนหลักการ
ของ ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance ตามที่ UNESCAP (อางใน สุทัศน สุทธิกุลสมบัติ, 2552 : หนา 1 - 3) 
กําหนดไวม ี8 หลักการ คือ ดังนี้ 

1. การมีสวนรวม (Participatory) การมีสวนรวมของสมาชิกทั้งชายหญิง คือ การตัดสินใจที่สําคัญในสังคม
และสรางความสามัคคีใหเกิดกับประชาชน การมีสวนรวมสามารถทําไดโดยอิสระไมมีการบังคับ สมาชิกเต็มใจให
ความรวมมือดวยตนเอง หรือมีสวนรวมผานหนวยงานสถาบันหรือผูแทนตามระบอบประชาธิปไตย 

2. การปฏิบัติตามกฎ (Rule of Law) ธรรมาภิบาลตองการความถูกตองตามกรอบของกฎหมาย ไมเลือก
ปฏิบัติ ไมลาํเอียงมีการปฏิบัตอิยางเสมอภาค และเปนธรรมกับประชาชนโดยเทาเทียมกัน ทุกคนในสังคมอยูภายใต
ขอกําหนดของกฎหมายเดียวกัน 

3. ความโปรงใส (Transparency)ความโปรงใสเปนการตรวจสอบความถูกตอง มีการเปดเผยขอมูลอยาง
ตรงไปตรงมาสิ่งนี้ชวยแกปญหาการทุจริตและคอรัปชั่นได ทั้งในภาครัฐและเอกชน สื่อจะเขามามีบทบาทอยางมาก 
สําหรับการตรวจสอบและรายงานผลงานดําเนินงาน โดยการนําเสนอขาวสารที่ถูกตองใหแกสังคมไดรับทราบ 

4. ความรับผิดชอบ (Responsiveness)ความรับผิดชอบเปนการพยายามใหคนทุกฝายทําหนาที่ของตนให
ดีที่สดุสําหรับการปฏิบัตงิาน กลาที่จะคิด กลาที่จะตัดสินใจและรับผิดชอบตอผลการคิดและการตัดสินใจนั้น ๆ 

5. ความสอดคลอง (Consensus Oriented)ความสอดคลองตองกันเปนการกําหนดและสรุปความ
ตองการของคนในสังคมซึ่งมีความแตกตางกันอยางมาก โดยพยายามหาจุดสนใจรวมกันและความตองการที่
สอดคลองกันของสังคมมาเปนขอปฏิบัติเพื่อลดปญหาความขัดแยงในสังคม การจะพัฒนาสังคมไดตองทราบความ
ตองการที่สอดคลองตองกันของสังคมนั้น ๆ ดวยวิธีการเรียนรูวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ กอน 

6. ความเสมอภาค (Equity and Inclusiveness)ความเสมอภาคเปนสิทธิข้ันพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนพึง
ไดรับจากรัฐบาลทั้งการบริการดานสวัสดิการตลอดจนสาธารณูปโภคดานอ่ืน ๆ 

7. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) คือ วิธีการจัดการทรัพยากรที่มี
อยูอยางจํากัด โดยการผลิตและจําหนายเพื่อใหไดผลตอบแทนที่คุมคากับเงินที่ลงทุนหรือการใชทรัพยากรใหได
ประโยชนสงูที่สดุตอมวลมนุษยชาติโดยพัฒนากระบวนการเพิ่มผลผลิตอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

8. การมีเหตุผล (Accountability) การมีเหตุผลเปนความตองการในทุกสังคม ประชาชนทุกคนตอง
ตัดสินใจ และรับผิดชอบตอการกระทําของตนดวยผลที่สมเหตุสมผล การมีเหตุผลไมสามารถกระทําไดถาปราศจาก
การปฏิบัติตามกฎหมาย ความโปรงใส และตรวจสอบไดสวน สุดจิต นิมิตกุล (2543 : หนา 13-24) ไดเสนอ
องคประกอบของ ธรรมาภิบาลสําหรับการบริหาร การปกครอง การพัฒนาและการกระจายอํานาจของ
กระทรวงมหาดไทยไว 11 องคประกอบ ดังนี้ 
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1. การมีสวนรวม (Participation) เปนการมีสวนรวมของท้ังประชาชนและเจาหนาที่รัฐในการบริหารงาน 
เพื่อใหเกิดความคิดริเร่ิมและพลังการทํางานที่สอดประสานกัน เพื่อบรรลุเปาหมายของการใหบริการประชาชน 

2. ความยั่งยืน (Sustainability) มีการบริหารงานที่อยูบนหลักการของความสมดุลทั้งในเมืองและชนบท 
ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ 

3. ประชาชนมีความรูสึกวาเปนสิ่งที่ชอบธรรม (Legitimacy) และใหการยอมรับ(Acceptance) การ
ดําเนินงานของแตละหนวยงานสอดคลองกับความตองการของประชาชนประชาชนพรอมที่จะยอมสูญเสียประโยชน
สวนตนไป เพื่อประโยชนสวนรวมที่ตองรับผิดชอบรวมกัน 

4. มีความโปรงใส (Transparency) ขอมูลตาง ๆ ตองตรงกับขอเท็จจริงของการดําเนินการและสามารถ
ตรวจสอบได มีการดําเนินการที่เปดเผยชัดเจนและเปนไปตามที่กําหนดไว 

5. สงเสริมความเปนธรรม (Equity) และความเสมอภาค (Equality) มีการกระจายการพัฒนาอยางทั่วถึง 
เทาเทียมกัน ไมมกีารเลือกปฏิบัตแิละมีระบบการรับเร่ืองราวรองทุกขที่ชัดเจน 

6. มีความสามารถทีจ่ะพัฒนาทรัพยากรและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีเจาหนาที่ของทุก
หนวยงานจะตองไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ เพื่อใหสามารถนาํไปปรับใชกับการทํางานได และมีการกําหนด
ข้ันตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน เพื่อใหทุกหนวยงานยึดถือเปนแนวปฏิบัติรวมกัน 

7. สงเสริมความเสมอภาคทางเพศ (Promoting Gender Balance) เปดโอกาสใหสตรีทั้งในเมืองและ
ชนบทเขามามีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคมในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งใหเขามามีสวนรวมในการปกครอง
ทองถ่ิน มากขึ้น 

8. การอดทนอดกลั้น (Tolerance) และการยอมรับ (Acceptance) ตอทัศนะที่หลากหลาย(Diverse 
Perspectives) รวมทั้งตองยุติขอขัดแยงดวยเหตุผล หาจุดรวมที่ทุกฝายยอมรับรวมกันได 

9. การดําเนินการตามหลักนิติธรรม (Operating by Rule of Law) พัฒนาปรับปรุง แกไขและเพ่ิมเติม
กฎหมายใหมคีวามทันสมัยและเปนธรรม 

10. ความรับผิดชอบ (Accountability) เจาหนาที่จะตองมีความรับผิดชอบตอประชาชนความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการปฏิบัติงาน จะเปนตัวชี้วัดสําคัญของการประเมินความสําเร็จของหนวยงานและเจาหนาที่ 

11. การเปนผูกํากับดูแล (Regulator) แทนการควบคุม โอนงานบางอยางไปใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ซึ่งใกลชิดกับประชาชนที่สุดหรืองานบางอยางก็ตองแปรรูปใหเอกชนดําเนินการแทนในขณะที่ คณะครุ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.2553 : หนา 82 – 83) ไดระบุวาการใชหลักธรรมาภิบาลที่ดี ควรประกอบไปดวย 

1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หมายถึง หลักการที่มีความมุงหมายที่จะคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของผูปฏิบัติงานภายในโรงเรียน โดยมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่เปนธรรม มีการบังคับใชกฎหมาย 
ขอบังคับตางๆ อยางเสมอภาค ไมมีการเลือกปฏิบัติ ไมมีมาตรการเชิงซอน (Double Standard) มีการดูแลการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามกรอบของกฎหมายไมใหใชกฎหมายไปแสวงหผประโยชนโดยมิชอบ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับตางๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและเปนธรรม เปนที่ยอมรับของสังคม คํานึงสิทธิเสรีภาพ
ความยุติธรรมของบุคคลในโรงเรียน 
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2. หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม ทําตัวเปนตัวอยางที่ดีแก
ผูใตบังคับบัญชา ปลอดจากการทําผิดวินัย ปลอดจากการทําผิดกฎหมาย ปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพ 
สงเสริมสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาตนเองไปพรอมกันเพื่อใหมีความซ่ือสัตยจริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ
วินัย ประกอบอาชีพสุจริต 

3. หลักความโปรงใส (Transparency) หมายถึง การบริหารที่ยึดหลักการเปดเผยตรงไปตรงมาและเขาใจ
งาย มีความชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารงานในทุกๆ ดาน เชน การมีระบบงานที่ชัดเจน มีระบบคุณธรรมในการเลือก
หรือแตงตั้งบุคลากร รวมถึงการใหคุณใหโทษ การเปดโอกาสใหสังคมภายนอกเขาถึงขอมูลขาวสารและผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา โดยองคประกอบเคร่ืองชี้วัดความโปรงใสมี 4 ดาน คือ ความโปรงใส ดานโครงสรางระบบงาน 
ดานระบบ การใหคุณ ดานระบบการใหโทษ และดานการเปดเผยระบบงาน 

4. หลักความมีสวนรวม (Participation) หมายถึง กระบวนการที่เปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของ หรือผูมีสวน
ไดสวนเสียมีสวนรวมในการรับรู การบริหารเก่ียวกับการตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ โดยการใหขอมูล แสดงความคิดเห็น 
ใหคําปรึกษา รวมวางแผนปฏิบัติการ ทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ ประกอบดวยการแบงสรรขอมูลรวมกัน         
การเปดรับความคิดเห็นจากประชาชนการวางแผนรวมกันและการพัฒนาศักยภาพของผูมีสวนเก่ียวของตางๆ          
ใหสามารถเขามามีสวนรวมได 

5. หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) หมายถึง หลักการเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบ 
ซึง่สะทอนความรับผิดชอบตอสาธารณะและผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสีย(Stakeholders) เปนการแสดง
ถึงความรับผิดชอบในการตัดสินใจ ความรับผิดชอบในผลงานหรือปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว      
ซึง่สงผลกระทบตอสาธารณะและมีระบบติดตามผล 

6. หลักความคุมคา (Value for money) หรือหลักประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency 
and Effectiveness)หมายถึง การบริหารจัดการที่คํานึงถึงประโยชนสูงสุดแกสวนรวมสําหรับการบริหารจัดการ
และการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและยั่งยืนรวมทั้งปองกันรักษาสิ่งแวดลอมและมี
ความสามารถทีจ่ะแขงขันกับภายนอก 
Agere (     2555 :  44 - 49)  

 5   

1. ภาระรับผิดชอบ หมายถึง การกําหนดใหบุคคลและองคกรที่ทําหนาที่เก่ียวกับกาบริหารงานของรัฐตอง
มคีวามรับผิดชอบตอสาธารณชน ทั้งเร่ืองที่เก่ียวกับการกระทํากิจกรรมการตัดสินใจซึ่งมีผลตอสาธารณะ 

2. ความโปรงใส คือ การที่สาธารณชนมีโอกาสรับรูนโยบายดานตาง ๆ ของรัฐและมีความม่ันใจวา รัฐมี
ความตั้งใจจริงที่จะการดําเนินตามนโยบายนั้น 

3. การปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมชิอบ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพและความโปรงใสของ
นโยบายเศรษฐกิจและการปฏิรูประบบราชการ 

4. การจัดวิธีการปกครองแบบมีสวนรวม โดยการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีบทบาทและ
อิทธิพลเพื่อการตัดสินใจ ดําเนินนโยบาย และมีสวนรวมในการควบคุมสถาบันตลอดจนการจัดสรรการใชและรักษา
ทรัพยากรตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอชีวิตของตน 
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5. การสรางกรอบทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่เขมแข็ง คือ กฎหมายมีความชัดเจนและ
นํามาใชอยางเปนเอกภาพในทุกระดับสําหรับ เกษม วัฒนชัย (2556 : หนา 25–27) ไดกลาวถึงหลักแหงธรรมาภิ
บาลในโรงเรียนวาหลักแหงธรรมาภิบาลมี 3 ขอ ดังนี้ 

1. เปาหมายสอดคลองตอความตองการหรือความจําเปนของสังคมหรือชุมชน (Relevance) คือ โรงเรียน
จะมีกิจกรรมใด ๆ ตองเปนไปตามวัตถุประสงคของโรงเรียนเปนประโยชนตอนักเรียนและชุมชน 

2. มีความโปรงใส (Transparency) คือ ไมวาโรงเรียนจะบริหารอยางไร กระบวนการบริหารตองมีความ
โปรงใส คือ ตรวจสอบได อธิบายได 

3. ทกุข้ันตอนตองมีผูรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง ความคาดหวังหรือมุงหวังวาจะรับผิดชอบตอ
ผลการกระทําของตนขณะที่ ปาริชาติ เทพอารักษ (2554 : หนา 50) ไดแสดงความเห็นวา ธรรมาภิบาลเปนทั้ง
เปาหมายและวิธีการพัฒนา คือ สวนที่เปนวิธีการ หมายถึง เคร่ืองมือหรือกลไกของการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนา ในสวนที่เปนเปาหมาย หมายถึง ระบบบริหารจัดการที่มี
องคประกอบสําคัญ คือ มีความเปนประชาธิปไตยประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ ใหบริการสาธารณะ
ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชนและยึดมั่นในความสุจริต ความถูกตองดีงามและโปรงใส 
ประกอบดวยหลักการสําคัญ 6 ประการ ดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม เปนหลักที่ถือเปนกฎ กติกาในสังคมที่ทุกคนมีสวนเกี่ยวของ ดังนั้นการตรากฎหมายที่
ถูกตอง เปนธรรม การบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย โดยคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพของสมาชิก ระบบกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมที่ดีมีความเปนธรรมและมีความชัดเจนมีระบบลงโทษที่เหมาะสม รวมทั้งมีการบังคับใชที่
คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน จะชวยคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไมใหถูกละเมิดโดยการใชอํานาจ
รัฐ และจะเกิดผล ในทางตรงกันขาม หากกฎหมายและระบบยุติธรรมออนแอ จะกอใหเกิดพฤติกรรมการแสวงหา
ประโยชนจาก ขอกฎหมายและแพรกระจายอยางกวางขวางนําไปสูการทุจริต การใชอํานาจหนาที่ตองใชอยาง
ระมัดระวัง เพื่อไมใหกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน และกระทบตอการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

2. หลักคุณธรรม เปนการพัฒนาใหบุคลากรของภาครัฐยึดม่ันในความถูกตองดีงามสนับสนุนใหประชาชน
พัฒนาตนเอง ใหเปนผูมีความซ่ือสัตย สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยธรรมาภิบาลเปนการบริหารที่ให
ความสําคัญ กับประสทิธิภาพและยึดถือระบบคุณธรรม โดยมีความเชื่อวา ระบบคุณคาและคานิยมตางๆของระบบ
ราชการเปนปจจัยกําหนดพฤติกรรมของขาราชการและชี้นําวิธีการใหบริการแกประชาชนดวย 

3. หลักความโปรงใส ถาการทํางานของภาครัฐ มีระบบการบริหารจัดการที่มีความโปรงใสและเปดเผย 
ประชาชนใหเขามามีสวนรวมรับรูถึงวิธีการและข้ันตอนการทํางานมีโอกาสเขามาตรวจสอบการทํางานของรัฐ จะทํา
ใหความดอยประสิทธิภาพและการสุจริตประพฤติมชิอบของขาราชการลดลง 

4. หลักการมีสวนรวม เปนปจจัยที่ทวีความสําคัญตอการบริหารกิจการบานเมืองมากข้ึนทุกขณะ เพราะ
การมีสวนรวมของประชาชน เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามารวมรับรูมีสวนเก่ียวของกับกระบวนการตัดสินใจ 
การดําเนินการของโครงการ รวมถึงไดรับการเสริมสรางขีดความสามารถเพื่อการเขามามีสวนรวม การมีสวนรวมจึง
เปนกระบวนการที่ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมทางการเมือง การบริหาร และการตัดสินใจในเร่ืองตางๆ 
ทัง้การจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ โดยมีการแสดงทัศนะตางๆ ตอการดําเนินงานที่มีผลตอชีวิต ความ
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เปนอยู เพื่อใหรัฐบาลนําไปประกอบการตัดสินใจระดับนโยบาย การใหคําแนะนําปรึกษารวมวางแผน รวมปฏิบัติ 
ตลอดจนควบคุมการดาํเนินงาน ดังนั้น การมีสวนรวมจึงเปนการสื่อสารสองทาง มกีารแลกเปลี่ยนขอมูล และรับฟง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหวางรัฐกับประชาชนซ่ึงเปนกระบวนการที่ เสริมสรางความสามัคคีในชาติ                   
ในขณะเดียวกันจะกอใหเกิด กระบวนการติดตามตรวจสอบนโยบายและการดําเนินการของรัฐ ใหดําเนินงาน             
ที่รับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น 

5. หลักความคุมคา การพัฒนาที่ยั่งยืนรัฐจะตองบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม คํานึงถึงความประหยัด คุมคา ทําใหผลผลิตที่ไดมีคุณภาพ โดยยึดถือประชาชน            
เปนเปาหมายสูงสุด 

6. หลักความสํานึกรับผิดชอบ เปนกระบวนการทํางานที่ชวยเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานใหดีข้ึน 
ความสํานึกรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตองมีลักษณะสําคัญ 6 อยาง คือ มีเปาหมายชัดเจน ทุกคน
เปนเจาของรวมกัน มีประสิทธิภาพ ขจัดพฤติกรรมที่ไมเอ้ืออํานวยใหเกิดความรับผิดชอบ ทํางานอยางไมหยุดยั้ง 
และการมีแผนสํารอง การติดตามประเมินผลการทํางาน เนื่องจากภาครัฐเปนผูใชอํานาจหนาที่สําหรับการบริหาร
จัดการ กิจการของรัฐทุกระดับ ดังนั้น จึงตองสรางเคร่ืองมือและวัฒนธรรมสํานึกรับผิดชอบ โดยเฉพาะตออํานาจ
หนาที่การบริหารและการเงิน การบังคับใหเกิดความรับผิดชอบและตรวจสอบได จะเปนการตรวจสอบและควบคุม
พฤติกรรมขาราชการ ใหรับผิดชอบตอภารกิจตอสังคม กระตือรือรนที่จะแกปญหาของประชาชน เคารพความ
คิดเห็นที่แตกตาง และกลาที่จะยอมรับผลที่ตามมาจากการกระทําของตนเองในทัศนะของ อรพินท สพโชคชัย       
(อางใน สมบูรณ ศิริประชัยhttp://www.midnightuniv.org/midnighttext) ไดสังเคราะหถึงองคประกอบของ    
ธรรมาภิบาลไว 6 ดาน ดังนี้ 

1. กฎเกณฑที่ยุตธิรรมและชัดเจน (Fair legal framework and Predictability) กฎเกณฑที่ยุติธรรมและ
ชัดเจน คือ มีกรอบของกฎหมายที่ยุติธรรมและเปนธรรมสําหรับกลุมคนตาง ๆ ในสังคม ซึ่งกฎเกณฑมีการบังคับใช
และสามารถใชบังคับไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนกฎเกณฑที่ชัดเจน ซึ่งคนในสังคมทุกสวนเขาใจ สามารถคาดหวัง
และรูวา 

จะเกิดผลอยางไรหรือไม เมื่อดําเนินการตามกฎเกณฑของสังคม สิ่งเหลานี้เปนการประกันความม่ันคง 
ศรัทธาและความเชื่อม่ันของประชาชน 

2. ความสุจริตและโปรงใส (Honesty and Transparency) ความสุจริตและโปรงใส คือ กลไกที่มีความ
สจุริตและโปรงใส ซึ่งรวมถึงการมีระบบกติกาและการดําเนินงานที่เปดเผย ตรงไปตรงมา ประชาชนสามารถเขาถึง
และไดรับขอมูลขาวสารอยางเสรี เปนธรรม ถูกตองและมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงการที่ผูเก่ียวของทั้งหมด ไมวาจะ
เปนหนวยงานกํากับดูแลและประชาชนสามารถตรวจสอบและติดตามผลได 

3. พันธะความรับผิดชอบตอสังคม (Accountability) พันธะความรับผิดชอบตอสังคม คือ กลไกที่มีความ
รับผิดชอบในบทบาทภาระหนาที่ ที่มีตอสาธารณชน โดยการจัดองคกรหรือการกําหนดกฎเกณฑที่เนนการ
ดําเนินงานเพื่อสนองตอบความตองการของกลุมตางๆ ในสังคมอยางเปนธรรม ในความหมายนี้รวมถึงการที่มี 
Bureaucracy accountability,Political accountability ซึ่งจะมีความหมายท่ีมากกวาการมีความรับผิดชอบ
เฉพาะตอผูบังคับบัญชาหรือกลุม ผูเปนฐานเสียงที่ใหการสนับสนุนทางการเมือง แตครอบคลุมถึงพันธะความ
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รับผิดชอบตอสังคม เชน องคกรหนวยงานและผูที่เก่ียวของตองพรอมและสามารถที่จะถูกตรวจสอบ วัดผลการ
ดําเนินงาน ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ ประสิทธิภาพและการใชทรัพยากรสาธารณะ ดังนั้น คุณลักษณะของความ
โปรงใสของระบบ ในลําดับที่สอง จึงเปนหัวใจสําคัญตอการสราง Accountability 

4. กลไกการเมืองที่ชอบธรรม (Political legitimacy) กลไกการเมืองที่ชอบธรรม คือ กลไกที่มี
องคประกอบของผูที่เปนรัฐบาลหรือผูที่เขารวมบริหารประเทศซึ่งมีความชอบธรรม เปนที่ยอมรับของคนในสังคม
โดยรวม ไมวาจะโดยการแตงตั้งหรือเลือกตั้ง แตจะตองเปนรัฐบาลที่ไดรับการยอมรับจากประชาชนวา มีความสุจริต 
มคีวามเที่ยงธรรม และมีความสามารถทีจ่ะบริหารประเทศได 

5. การมีสวนรวมของสาธารณชน (Public participation) การมีสวนรวมของสาธารณชน คือ กลไก 
กระบวนการที่ประชาชนมีโอกาสและมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจอยางเทาเทียมกัน (Equity) ไมวาจะเปน
โอกาสเขารวมในทางตรงหรือทางออม ผานกลุมผูแทนราษฎรที่ไดรับการเลือกตั้ง จากประชาชนโดยชอบธรรมการ
เปดโอกาสใหสาธารณชนมีสวนรวมอยางเสรีนี้ รวมถึงการใหเสรีภาพแกสื่อมวลชนและใหเสรีภาพแกสาธารณชน 
เพื่อแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค คุณลักษณะสําคัญประการหนึ่งที่สาธารณชนมีสวนรวม คือ การมีรูปแบบ 
การปกครอง และบริหารที่กระจายอํานาจ (Decentralization) 

6. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล(Efficiency and Effectiveness)ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ 
กลไกที่มีประสิทธิภาพของการดําเนินงานไมวาจะเปนดานการจัดกระบวนการทํางาน การจัดองคกร การจัดสรร
บุคลากร และใชทรัพยากรสาธารณะตาง ๆ อยางคุมคาและเหมาะสม สามารถดําเนินการและการใหบริการ
สาธารณะที่ใหผลลัพธเปนที่นาพอใจและกระตุนการพัฒนาของสังคมทุกดานทั้งการเมือง สังคม วัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจนอกจากนี้ ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา (อางใน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2553 : หนา 33 – 34) 
ไดใหองคประกอบของหลักธรรมาภิบาลวา ธรรมาภิบาลเปนตัวรวมของแนวคิดตาง ๆ ประกอบดวยอยางนอย 5 
ประการ คือ 

1. หลักความเปนธรรม (Equitability) ซึ่งหมายความรวมถึงความเปนธรรมตามหลักมนุษยธรรม คุณธรรม 
และนิติธรรม 

2. หลักความคุมคา (Value for Money) ซึ่งหมายความรวมถึงหลักประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
3. หลักความโปรงใส (Transparency) เปดโอกาสใหตรวจสอบได 
4. หลักความรับผิดรับชอบ (Accountability) ที่ทําใหสามารถระบุวาใครรับผิดชอบการกระทําใด ไดอยาง

ชัดเจน 
5. หลักการมีสวนรวม (Participation)โดยหลักสองประการหลัก คือ ความเปนธรรมและความคุมคานั้น 

ถือเปนเปาหมาย(Ends) คือ จะทําอะไรตองดูใหคุมคาและเปนธรรมอยางมีดุลยภาพ สวนหลักที่เหลืออีกสามหลัก
นั้น ถือเปนวิธีการ (Means) ที่จะนําไปสูเปาหมาย คือ ถาจะใหแนใจวาการกระทําใดเปนธรรมและคุมคาหรือไม          
ก็ตองทําใหการกระทํานั้นๆ เปนไปโดยโปรงใส สามารถตรวจสอบได มีการกําหนดตัวผูรับผิดชอบอยางชัดเจน และ
เปดโอกาส ใหผูมีสวนเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมรับรู รวมคิดรวมทําใหมากที่สุดจากที่กลาวมาขางตนพอจะสรุป
หลักการของ ธรรมาภิบาล ไดดงันี้ คือ (1) หลักนิติธรรมคือ มกีฎหมาย กฎ ระเบียบที่เปนธรรมกับทุกฝาย บังคับใช
อยางเสมอภาคและไมเลือกปฏิบัติ ดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามกรอบของกฎหมายไมใหใชกฎหมายไปแสวงหา
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ประโยชนโดยมิชอบ มีการปรับปรุงใหทันสมัยสอดคลองกับอารยประเทศ มีกรอบการปฏิบัติที่เคารพสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน (2) หลักคุณธรรม คือ การทํางานอยางสุจริต ไมทําผิดวินัยของวิชาชีพมีความยุติธรรม ไม
ละเมิดจริยธรรมหรือ ธรรมเนียมปฏิบัติ โดยอยูภายใตกรอบของกฎหมาย กฎระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับขององคกร 
(3) หลักความโปรงใส คือ มีความโปรงใสเก่ียวกับการบริหารงานทุกดานทุกข้ันตอน มีการเปดเผยขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการทํางาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองจากทุกฝาย (4) หลักการมีสวนรวม คือ กระบวนการสื่อสารสองทาง
ระหวางรัฐและประชาชน เพื่อใหทั้งสองฝายเขามามีสวนรวมตัดสินใจการบริหารงาน รวมถึงการจัดสรรทรัพยากร
ทัง้ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่สงผลตอสภาพความเปนอยูของประชาชน เพื่อใหรัฐนําไปประกอบการ
ตัดสินใจระดับนโยบาย การใหคําแนะนําปรึกษา รวมวางแผน รวมปฏิบัติรวมถึง การควบคุมการดําเนินงาน (5) 
หลักความรับผิดชอบ คือ หลักการที่ภาครัฐ เอกชนประชาชน เปดโอกาสใหตรวจสอบเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ
สาธารณะ ยอมรับผลที่เกิดจากการทํางานของตนและองคกร (6) หลักความคุมคา คือ หลักประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล คํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดมี
ความสามารถเพ่ือการแขงขันรวมถึง การปองกันรักษาสภาพแวดลอมอยางยั่งยืน 
 

 

สถานการณในปจจุบนัทั้งภายในและตางประเทศเปลี่ยนไปมากข้ึน สังคมขาวสารไดเขามามีอิทธิพลตอชีวิต
ความเปนอยูของสังคมไทย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่สถาบันขาราชการในฐานะที่เปนสถาบันหลักของชาติ จะตอง
ปรับแนวทางการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปดวย การรวมกันสรางความเปนเอกภาพและ
ความสามัคคีในหมูขาราชการเพื่อใหการประสานงานราชการดานตาง ๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน
ก็ตองปรับเปลี่ยนระบบการทํางาน โดยเนนใหความสําคัญกับการใหบริการประชาชน รวมทั้งขาราชการตองปรับ
ทัศนคติการทํางาน โดยยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณแหงวิชาชีพของการเปนขาราชการที่ดีที่มีคุณภาพ ปฏิบัติหนาที่
ดวยความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต อุทิศเวลากับงานราชการอยางจริงจังและเปนที่พึ่งพาของประชาชน อยางแทจริง 
อันจะชวยสงเสริมใหประเทศชาติมคีวามสงบสุขและพัฒนาอยางรวดเร็วตอไป การศึกษาถึงแนวทางปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาลใหเขาใจอยางถองแท จึงเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานโดยมีผูเสนอแนวทางไวดังนี้ 
 พัชรศรี ศรีเมือง (2556 : หนา 11 - 18) ไดสรุปสาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หรือ “ธรรมาภิบาล” โดยการชี้ใหเห็นวัตถุประสงคของการบริหาร
ราชการและเปนแนวทางการปฏิบัตริาชการของหนวยงานทางการศึกษา ดังนี้เปาหมายขอที่ 1 เกิดประโยชนสุขของ
ประชาชน มีแนวปฏิบัติดงันี้ 

1. การกําหนดภารกิจ สวนราชการตองกําหนดอยางมีกรอบวัตถุประสงค เพื่อใหบรรลุเปาหมายใหเกิด
ประโยชนสงูสุดตอประเทศและประชาชน 

2. วางระบบการทํางาน ใหเปนไปดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตรวจสอบได มุงใหเกิดประโยชนตอประชาชน
โดยรวม 

3. กอนการดําเนินงานตองมีการวิเคราะห ขอดี ขอเสีย ใหครบถวน มีกลไกการทํางานที่ชัดเจน โปรงใส 
ทกุข้ันตอน ถามีผลกระทบตอประชาชนตองทําการชี้แจง และรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
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4. ระหวางทํางานตามภารกิจ ตองรับฟงความคิดเห็นและสํารวจความพึงพอใจของสังคม เพื่อปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสม 

5. ระหวางทํางานตามภารกิจ ตองรับฟงความคิดเห็นและสํารวจ ความพึงพอใจของสังคม เพื่อปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสมเปาหมายขอที่ 2 เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐวิธีการทํางานของราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ วา
ดวยการเนนแผนการทํางานที่มีวตัถุประสงคที่จะชี้วัดผลลัพธของงาน มีดังนี้ 

1. การทํางานของสวนราชการตองสามารถวัดผลสัมฤทธ์ิไดอยางชัดเจน 
2. มีการบริหารราชการแบบบูรณาการ คือ การรวมมือกันทํางานของสวนราชการที่เก่ียวของ มีแนวทาง

การทํางานในทิศทางเดียวกัน 
3. ใหพัฒนาสวนราชการใหเปนองคการแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
4. กําหนดขอตกลงการทํางาน เพื่อเปนมาตรการเพื่อกํากับการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
5. กําหนดแผนการบริหารสวนราชการ ใหมีเปาหมายชัดเจน สามารถกําหนดยุทธศาสตรการทํางานได

อยางตอเนื่องเปาหมายขอที่ 3 มปีระสิทธิภาพและความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
1. หลักความโปรงใส สวนราชการตองกําหนดเปาหมายและแผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จ จํานวน

งบประมาณ เพื่อใหขาราชการและประชาชนทราบ เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
2. หลักความคุมคา สวนราชการตองทําบัญชีตนทุนสําหรับการบริการสาธารณะแตละประเภทและ

รายจายตอหนวย เพื่อเปรียบเทียบความคุมคาระหวางปจจัยนําเขาและผลลัพธที่ได เพื่อประเมินวา ควรจะทําตอไป
หรือยุบเลิก รวมถึงการจัดซื้อจัดจางตองทําโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม 

3. หลักความชัดเจนการปฏิบัตริาชการ 
3.1 การทํางานระหวางสวนราชการดวยกัน ถาตองไดรับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากอีกสวน

ราชการ ใหสวนราชการผูเห็นชอบหรืออนุญาตตองดําเนินการภายใน 15 วัน เวนแตไดประกาศกําหนดเวลาไว
ลวงหนา แลววาตองเกิน 15 วัน เพราะตองปฏิบัตติามข้ันตอนของกฎหมาย 

3.2 การวินิจฉัยชี้ขาดปญหาตาง ๆ สวนราชการตองทําเองโดยเร็ว และหลีกเลี่ยงการแตงตั้ง
คณะกรรมการข้ึนมาพิจารณา เพื่อมิใหใชเวลาพิจารณานาน 

3.3 การพิจารณาในรูปคณะกรรมการใหมีผลผูกพันผูแทนสวนราชการถึงแมจะไมไดเขารวม
ประชุมและจะตองบันทึกเสียงขางนอยไวดวย เพื่อใหเกิดหลักที่ชัดเจนในความรับผิดชอบของผูปฏิบัติหนาที่แทน
สวนราชการนั้น 

3.4 การสั่งราชการตองเปนลายลักษณอักษร ถาสั่งดวยคําพูดตองมีบันทึกคําสั่งนั้นเพื่อเปน
หลักฐานยืนยันคําสั่งที่แนนอน มีความรับผิดชอบทั้งผูสั่งและผูปฏิบัติงานเปาหมายขอที่ 4 ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เปนการกําหนดใหสวนราชการลดเวลาการพิจารณา สั่งการ อนุญาต อนุมัติหรือการทํางานที่มีผลตอประชาชน
โดยตรง ใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. กระจายอํานาจตัดสินใจสวนราชการตองใหมีการกระจายอํานาจการตัดสิน ลงไปสูผูมีตําแหนง
รับผิดชอบโดยตรง มุงใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วตอประชาชนมากที่สุด ในสวนราชการใหมีเกณฑการควบคุม 
ติดตาม กํากับดูแล การใชอํานาจและความรับผิดชอบของผูมอบและผูรับอํานาจเพื่อเปนกรอบทํางาน โดยไมตอง

362

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



เพิ่มข้ันตอนการทํางานเกินความจําเปนใหนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมมาชวย เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพและประหยัดคาใชจาย และเม่ือมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ ใหเผยแพรใหประชาชนทราบดวย
ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการดําเนินการกระจายอํานาจ ความรับผิดชอบและลดข้ันตอน เพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวปฏิบัติทุกสวน
ราชการตองทําแผนภูมิข้ันตอน ระยะเวลา รายละเอียดการทํางานอยางเปดเผยตอประชาชน เปนการลดข้ันตอน
การติดตอสอบถาม การทําความเขาใจ กับประชาชนที่เขามาขอรับบริการจากหนวยงานของรัฐเพื่อความสะดวก 
รวดเร็วของประชาชน 

2. การจัดตั้งศูนยบริการรวมใหทุกกระทรวงมีสวนราชการที่เปนศูนยบริการรวมเพื่อการประสานงาน กับ
ประชาชนข้ึนมาแหงเดียว เพื่อใชติดตอ สอบถาม ขอขอมูล ขออนุมัติหรือขออนุญาตไดพรอมกันทุกเร่ืองที่อยูใน
ความรับผิดชอบของกระทรวงนั้นศูนยบริการรวมตองมีเจาหนาที่และแบบพิมพที่จาํเปนตองใชสําหรับการใหบริการ 
กับประชาชนครบถวน โดยเจาหนาที่ตองสามารถแจงรายละเอียด รับเอกสารที่จําเปน แจงระยะเวลาดําเนินการ 
เปนผูติดตอประสานงานกับสวนราชการอ่ืน เพื่อดําเนินการเร่ืองนั้น ๆ ใหถูกตองถากรณีศูนยบริการรวมไมสามารถ
ดําเนินการดวยมีปญหาหรืออุปสรรค เพราะไมถูกตองหรือขัดกับกฎระเบียบที่กําหนด ใหแจงสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไทยทราบเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไปแนว
ทางการตั้ง ศูนยบริการรวมนี้ใหผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ จดัใหมีข้ึนในจังหวัดหรืออําเภอแลวแตกรณี ตาม
หนาที่ ที่ตนรับผิดชอบ เปาหมายที่ 5 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการเปนการกําหนดใหสวนราชการมีการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อปรับปรุงการทํางานใหเหมาะสมกับสภาพการณและแผนการทํางาน โดยดําเนินการดังนี้ 

1. ทบทวนภารกิจสวนราชการตองทบทวนภารกิจ ตามระยะเวลาท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาราชการ
ไทยกําหนด เพื่อตรวจวาภารกิจใดควรจะดําเนินการตอหรือยุบเลิก โดยคํานึงถึงนโยบายของรัฐ งบประมาณ แผนการ
บริหารราชการแผนดิน ความคุมคาของภารกิจ ถาเห็นวาควรเปลี่ยนแปลงตองเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อปรับปรุง 
ดานโครงสราง อัตรากําลัง อํานาจหนาที่ใหสอดคลองกับภารกิจที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกรณีที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาราชการไทยวิเคราะหความจําเปนของภารกิจของสวนราชการแลว อาจจะเสนอให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุง อํานาจหนาที่โครงสรางหรืออัตรากําลังของสวนราชการก็ได 

2. การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับสวนราชการมีหนาที่สํารวจ ทบทวนเพื่อยกเลิก ปรับปรุง
หรือทําข้ึนใหม และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนสําหรับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่อยูในความ
รับผิดชอบใหทนัสมัย เพื่อลดภาระของประชาชนท่ีมาติดตอราชการใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทําหนาที่
ตรวจสอบกฎหมาย กฎ ระเบียบทําใหเกิดอุปสรรคตอการดํารงชีวิตของประชาชน ใหเสนอสวนราชการปรับปรุง
หรือยกเลิกตอไปถาสวนราชการนั้นไมเห็นดวย ใหเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยตอไปเปาหมายที่ 6 การอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนเปนการกําหนดแนวทางที่ใหสวนราชการตองจัดข้ึน 
เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหไดรับบริการโดยเร็ว และเปนการตรวจสอบความตองการของประชาชน ให
สามารถรับรูปญหาและแกไขปญหาใหกับประชาชน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
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1. การกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานสวนราชการที่มีหนาที่สําหรับใหบริการประชาชน หรือประสานงาน 
ระหวางสวนราชการ ตองมีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน พรอมทั้งแจงใหประชาชนทราบผูบังคับบัญชา  
มหีนาที่ตองกํากับใหงานที่รับผิดชอบแลวเสร็จตามกําหนด ถาไมกําหนดระยะเวลาหรือกําหนดเวลาที่ลาชาเกินสมควร 
สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาราชการไทย สามารถกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใหสวนราชการนั้นก็ได 

2. การจัดระบบสารสนเทศสวนราชการตองจัดใหมีระบบสารสนเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนสําหรับการติดตอสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการทํางานของสวนราชการนั้นกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศมีหนาที่คอยชวยเหลือดานสารสนเทศ ทั้งดานบุคลากร งบประมาณ และขอมูลการดําเนินการ
ใหแก สวนราชการที่ไมสามารถจัดเครือขายสารสนเทศเปนของตนเองได 

3. การรับฟงขอรองเรียนใหสวนราชการมีระบบการตอบคําถามเก่ียวกับการทํางานหรือหนาที่ของสวน
ราชการใหประชาชนทราบ มีระยะเวลาการตอบที่ชัดเจนถาสวนราชการใดไดรับขอรองเรียน ขอเสนอแนะ ความ
คิดเห็น หรือมีปญหาในการติดตองานของประชาชน ใหสวนราชการนั้น นํามาพิจารณาแกไขปรับปรุงหรือ
ดําเนินการใดๆ จนเสร็จสิ้น แลวแจงผลใหผูแจงทราบดวยสวนราชการที่ออกกฎระเบียบใหสวนราชการอ่ืนปฏิบัติ
ตาม ตองตรวจกฎระเบียบที่ออกวา เปนอุปสรรคหรือสรางปญหาใหกับผูปฏิบัติหรือไม ถาไดรับการรองเรียนจาก
สวนราชการ หรือขาราชการใหสวนราชการที่ออกกฎพิจารณาทันทีแลวแจงผลใหทราบ 

4. การเปดเผยขอมูลสวนราชการตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ เวนแต
เพื่อรักษาความม่ันคงหรือความสงบเรียบรอยและคุมครองสิทธิของประชาชนสวนราชการตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ
งบประมาณรายจายรายการจัดซื้อจัดจางและสัญญาใด ๆ ที่มีการดําเนินการ หามทําสัญญาที่มีขอความไมใหเปดเผย
ขอความ หรือขอตกลงเวนแตเปนขอมูลที่ไดรับความคุมครองโดยกฎหมายเปาหมายขอที่ 7 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอเปนการวัดผลการทํางานวา ไดผลตรงตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม มีคุณภาพ และไดรับ      
การยอมรับเพียงใด รวมถึงเพื่อการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการภายในองคกร โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ใหมกีารประเมินผลโดยคณะผูประเมินอิสระ เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิของภารกิจความพึงพอใจของผูรับบริการ
และคุมคาในภารกิจ 

2. ใหมกีารประเมินผลประสิทธิภาพการบังคับบัญชา 
3. การประเมินผลขาราชการตองประเมินทั้งการปฏิบัติงานเฉพาะตัวและประโยชนตอหนวยงานตนสังกัด 

เพื่อใหทํางานเปนทีมมากข้ึนใหมีการบําเหน็จความชอบหรือเงินรางวัล ในกรณีที่สวนราชการผานการประเมินได
มาตรฐานไดผลลัพธตามเปาหมาย เพื่อเปนการจูงใจใหสวนราชการมีการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนในขณะที่ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2553 : หนา 47 – 48 ) ไดเสนอแนวปฏิบัติในการ
ประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลสําหรับการบริหารวา ปจจุบันการบริหารงานในภาครัฐไดรับความสนใจจากประชาชน
เปนอยางมาก ในเร่ืองความโปรงใสของการดําเนินงานดังนั้นการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในหนวยงานของรัฐ 
เพื่อใหประชาชน เกิดความเชื่อถือศรัทธาวาปญหาตาง ๆ ที่เก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่นของหนวยงานภาครัฐจะ
ลดลง  
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การใชหลักธรรมาภิบาลในการปกครองของผูนําทองที่ ตําบลปาไร อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร มี
ความเชื่อพื้นฐานวา จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระบบการปกครองทองที่ของ กํานัน 
ผูใหญบานไดมากขึ้น เพราะสงเสริมการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสีย มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได มี
การปฏิบัติงาน ที่ถูกตองตามกฎหมายควบคูกับการบริหารงานอยางมีคุณธรรม มีสํานึกในหนาที่ ความรับผิดชอบ
และตระหนัก ถึงความคุมคา ประกอบกันไปดวย 
 

 

 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางดี จาก รองศาสตราจารย           
ดร. สืบพงค สุขสม อาจารยทีป่รึกษา ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา เสนอแนะ และตรวจสอบแกไขขอบกพรองดวยความ
เอาใจใสมาตั้งแตตนจนเสร็จเรียบรอย ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณ ไวเปนอยางสูง และขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารยประจําหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตทุกทาน ที่ใหความชวยเหลือดวยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.มีชัย ศรีคูณ ผูอํานวยการศูนยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได
ใหคําแนะนํา ชวยเหลือและแกไขขอบกพรองจนทําใหวิทยานิพนธเลมนี้มคีวามสมบูรณมากยิง่ข้ึน 
 ประโยชนและคุณคาอันพึงมีจากการทําสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนสักการะแดพระคุณบิดา 
มารดา ญาติพี่นอง และบูรพาจารย ผูประสิทธิ์ประสาทวิทยาการและวางรากฐานแกผูวิจัย และขอมอบเปน
คุณปูการสําหรับ เพื่อนรวมงานที่ใหกําลังใจดวยดีตลอดมา 
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PUBLIC PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT OF LOCAL DEVELOPMENT 
PLANS OF HUAI CHAN SUBDISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION IN 
BURI DISTRICT SING BURI PROVINCE
 

  ภานุวัฒน  ปนเจริญ 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวัฒน  สิริพรวุฒิ 
    ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินองค         
การบริหารสวนตําบลหวยชัน อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี (2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลหวยชัน อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในหมูบาน เขตพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลหวยชัน อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ไดแก หมูบานการอง (หมูที่ 1-4) และหมูบานปากแรด (หมูที่ 5) 
จํานวน 250 คนเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test และ F-test 

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 63.6 และเปนเพศชาย รอยละ 36.4 มีอายุระหวาง 
31-40 ป รอยละ 46.8 มีการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวส. รอยละ 44.8 มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจ รอยละ 38.0 และมี
รายไดตั้งแต 10,001 บาทข้ึนไป รอยละ 59.2 

2. การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลหวยชัน อําเภอ
อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการวิเคราะหขอมูลหรือสาเหตุของปญหา รองลงมาไดแก ดานการรวบรวมปญหาความ
ตองการ ดานการติดตามประเมินผล ดานการกําหนดโครงการหรือกิจกรรม และดานการเขารวมปฏิบัติ  

3. การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบล
หวยชัน อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี จําแนกตามเพศ อายุ ระดับกาศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา 
เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ที่แตกตางกัน มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวน
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ตําบลหวยชัน อําเภออินทรบุรี จงัหวัดสิงหบุรี ไมแตกตางกัน สวนปจจัยสวนบุคคลดานอายุที่แตกตางกัน มีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลหวยชัน อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี แตกตางกันในดานการ
กําหนดโครงการหรือกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

: /

Abstract
The objectives of this research are (1) to study the participation of people in the 

development of local development plans, Huai Chan Subdistrict Administration Organization 
In Buri District Sing Buri Province (2) To compare the participation of people in the 
development of local development plans, Huai Chan Subdistrict Administration Organization 
In Buri District Sing Buri Province, classified by gender, age, educational level, occupation 
and average monthly income The sample group is people who live in the village. Huai Chan 
Subdistrict Administrative Organization Area In Buri District Sing Buri Province, namely 
Karong Village (Moo 1-4) and Pak Rhino Village (Moo 5) 250 people. The instrument used for 
data collection is a questionnaire about 5 levels. The statistics used are percentage, mean, 
standard deviation, t-test and F-test
The research found that

1. Most respondents were female, 63.6% and male 36.4%. Age between 31-40 years, 
46.8% have a diploma / vocational education 44.8 percent had a trade / business occupation of 
38.0 percent and had income from 10,001 baht up to 59.2 percent 

2. Public participation in the development of local development plans Huai Chan 
Subdistrict Administration Organization In Buri District Sing Buri Province In the overall 
picture and each aspect is at a high level With an average of 3.60. When considering each 
aspect, it was found that The highest mean is Analysis of data or causes of problems Followed 
by The need to collect problems In the follow-up evaluation Project or activity determination 
And participation in practice 

3. Comparison of public participation in the development of local development plans, 
Huai Chan Subdistrict Administration Organization In Buri District Sing Buri Province, 
classified by gender, age, educational level, occupation and average monthly income, found 
that Gender, education level, occupation and income are different. Participate in the 
development of local development plans, Huai Chan Subdistrict Administration Organization 
In Buri District Sing Buri Province not different As for personal factors in different age 
Participate in the development of local development plans, Huai Chan Subdistrict 
Administration Organization In Buri District Sing Buri Province Differ in the formulation of 
projects or activities With statistical significance at the level of .05

Keywords : Participation / Local Development Plan / Subdistrict Administration Organization
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ในปจจุบนัการพัฒนาประเทศของไทยไดมีจุดมุงเนนตั้งแตระดับทองถ่ิน ตําบล ทองถ่ินซ่ึงรัฐบาลจะมอบหมาย

ใหองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนหนวยงานดําเนินการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน และข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบล เปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน
ในรูปแบบใหม ที่จัดตั้งข้ึนมาต้ังแตป พ.ศ. 2538 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล            
พ.ศ.2537 ซึ่งถือเปนการกระจายอํานาจของรัฐบาลไปสูฐานรากทางสังคม ทั้งนี้การกระจายอํานาจมีสวนเก่ียวของใน
ระดับตําบลมีพื้นที่ และประชาชนที่อาศัยอยูทั่วประเทศ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระในการจําทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน และปกครองตนเองภายใตกฎหมายบัญญัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถกําหนด
แผนงานโครงการและกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่ตําบล ทองถ่ินใหสอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของประชาชนในตําบล ทองถ่ิน ไดอยางแทจริง (คารม คําพิทูรย, 2555 : 3) 

องคการบริหารสวนตําบลในชวงปที่ผานมามีประเด็นปญหาสําคัญ คือ การมีสวนรวมของประชาชนในการ
ดําเนินงานวางแผนขององคการบริหารสวนตําบล เนื่องจากการมีสวนรวมของประชาชนเปนหลักสําคัญในการกระจาย
อํานาจ และการปกครองสวนทองถ่ิน เพราะถาหากประชาชนไมเขามามีสวนรวมแลวองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดตั้ง
ข้ึนก็ไมสามารถแกไขปญหา และสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถ่ินได การที่ประชาชนในตําบลไมสนใจ
เขารวมตอกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล ขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 
โดยเฉพาะในสวนของการไมเขารวมในการกําหนดแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล สงผลใหองคการบริหารสวน
ตําบลไมสามารถดําเนินการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล นอกจากนี้การไมเขา
รวมกิจกรรมการกําหนดแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ยังสงผลใหแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลที่กําหนด
ไวไมตรงกับปญหา และความตองการของชุมชนในระดับตําบล เพราะประชาชนเทานั้นที่จะรูถึงปญหา และวิธีการ
จัดการปญหาของตนเองไดอยางแทจริง (กรมการปกครอง 2561 : 19)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) เนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา 
และใหความสําคัญในฐานะผูกําหนดการพัฒนา ผูไดรับประโยชน และผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนา ยุทธศาสตรการ
พัฒนา คือ การพัฒนาใหรัฐ และประชาชนมีความเขาใจที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีความเอ้ืออาทรตอกันเปนการ
สงเสริมการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาของทุกภาคทุกสวน เพื่อใหภาคเอกชน และภาคประชาชนไดเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาในฐานะผูตัดสินใจ และผูดําเนินการ มิใชในฐานะกลุมเปาหมายที่จะไดรับผลการพัฒนาตามนโยบาย
ของภาครัฐ (กองราชการสวนตําบล. 2561 : 4) 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของการจัดทําแผนขององคการบริหารสวนตําบล ทางราชการโดยเฉพาะในสวน
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายใหองคการบริหารสวนตําบลยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยการทํางานจะตองรับวิธีการทํางานแบบใหมที่เนนการมีสวนรวมเปนหัวใจของการ
พฒันา เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการคิด กําหนดความตองการของตนเอง โดยสงเสริม และเปดโอกาสใหประชาคม
ทองถ่ิน ตําบลเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน ทั้งนี้เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลให
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สอดคลองกับความตองการที่แทจริง ดังนั้น จะพบวาปญหาของการจัดทําแผนพัฒนานั้นซ่ึงผลกระทบโดยตรงถึงการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล  

เพราะฉะนั้นการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลที่ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร นาจะมาจาก
ประเด็นปญหาดังตอไปนี้คือ (กองราชการสวนตําบล. 2561 : 13-14) (1) การขาดวิสยัทัศนในการพัฒนาตําบล กลาวคือ 
องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถบอกไดวา เปาหมายของการพัฒนา หรือสภาพที่พึ่งปรารถนาขององคการบริหาร
สวนตําบลในอนาคตคืออะไร (2) การจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล สวนใหญเนนเฉพาะโครงสราง
พืน้ฐาน โดยละเลยในสวนของการพัฒนาในดานอ่ืน ๆ (3) แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ยังไมสอดคลองกับ
ความตองการที่แทจริงของประชาชนภายในพื้นที่ และ (4) การจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ยังขาด
การมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดทําแผน เนื่องจากระบบการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล ไมเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยางแทจริง และประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผนรวมถึงระเบียบ
กฎหมาย และกระบวนการข้ันตอนของการจัดทําแผนซ่ึงเปนสิ่งสําคัญ  

องคการบริหารสวนตําบลหวยชัน อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ปจจุบันประสบปญหาการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เชน ปญหาประชาชนไมใหความสนใจในกระบวนการมีสวนรวมเทาที่ควร 
ปญหาประชาชนขาดการเขารวมประชุมประชาคมหมูบานเพื่อวางแนวทางโครงการพัฒนาตําบล เนื่องจากตองออกไป
ทํานา ทําสวน ปญหาประชาชนไมเขาใจข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ปญหาองคการบริหารสวนตําบลยังขาด
การประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนเขารวมวางแผนพัฒนาทองถ่ิน ปญหารองเรียนจากประชาชนบางกลุมวา
องคการบริหารสวนตําบล พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเฉพาะในกลุมของตน ปญหาองคการบริหารสวนตําบลไมสงเสริม
พฒันาเศรษฐกิจในชุมชน เปนตน 

จากสาเหตุทีก่ลาวมาแลวขางตน ผูศึกษาจึงมีความประสงคที่จะศึกษาถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําผลการศึกษาคร้ังนี้ ไปใชเปนแนวทางในการสงเสริม และพัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง 

 

1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลหวยชัน 
อําเภออินทรบุรี จงัหวัดสิงหบุรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบล 
หวยชัน อําเภออินทรบุรี จงัหวัดสิงหบุรี จาํแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
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 การวิจัยคร้ังนี้ โดยใชแนวคิดของอังคณา วงษนอก (2557: 29) เก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลหวยชัน อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี เปนกรอบแนวคิดใน
การศึกษาคร้ังนี้ โดยกําหนดตัวแปรอิสระ ไดแก ลกัษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับกาศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนกับตัวแปรตาม ดังภาพ 
 

   

1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

1. ดานการรวบรวมปญหาความตองการ 
2. ดานการวิเคราะหขอมูลหรือสาเหตุของปญหา 
3. ดานการกําหนดโครงการหรือกิจกรรม 
4. ดานการเขารวมปฏิบัติ 
5. ดานการติดตามประเมินผล 

การวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลหวยชัน 
อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
องคการบริหารสวนตําบลหวยชัน อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลหวยชัน อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี จําแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูใน
หมูบานการอง (หมูที่ 1-4) และหมูบานปากแรด (หมูที่ 5) ซ่ึงอยูในเขตพ้ืนที่ปกครองขององคการบริหารสวนตําบลหวยชัน 
อําเภออินทรบุรี จงัหวัดสิงหบุรี เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใช
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) และ การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way Analysis of Variance) 
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1. ปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 63.6 
และเปนเพศชาย จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 36.4 มีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 46.8          
มีการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 44.8 มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจ จํานวน 95 คน            
คิดเปนรอยละ 38.0 และมีรายไดตั้งแต 10,001 บาทข้ึนไป จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 59.2 

2. การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลหวยชัน อําเภอ
อินทรบุรี จงัหวัดสิงหบุรี พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบล
หวยชัน อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการวิเคราะหขอมูลหรือสาเหตุของปญหา ( X =3.60) รองลงมาไดแก 
ดานการรวบรวมปญหาความตองการ ( X =3.60) ดานการติดตามประเมินผล ( X =3.60) ดานการกําหนดโครงการ
หรือกิจกรรม ( X =3.59) และดานการเขารวมปฏิบัติ ( X =3.59) 

3. การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบล
หวยชัน อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี จําแนกตามเพศ อายุ ระดับกาศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา 
เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลเสม็ดใต           
ไมแตกตางกัน สวนปจจัยสวนบุคคลดานอายุ มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลเสม็ดใต 
แตกตางกันในดานการกําหนดโครงการหรือกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

1. ดานการรวบรวมปญหาความตองการ โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ผลการศึกษาเปนเชนนี้เนื่องจาก 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลหวยชัน อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ไดทําการสํารวจเพื่อ
รวบรวมปญหาและความตองการที่สําคัญอยางแทจริงของประชาชนในทองถ่ิน และสามารถนําไปสูแนวทางการ
แกปญหาบนพื้นฐานบริบทขององคการบริหารสวนทองถ่ิน สอดคลองกับแนวคิดของ วาสนา ถ่ินขาม (2558 : บทคัดยอ) 
ทีก่ลาววา การเขารวมกิจกรรมรวมกันโดยเร่ิมที่แตละคนมีผลประโยชนรวมกัน โดยกิจกรรมเหลานั้นสัมพันธกับปญหา
และความตองการของประชาชน เปนปญหาที่เห็นพองตองกันวามีเกิดข้ึนภายในชุมชน จนกอใหเกิดเปนกิจกรรมหรือ
โครงการรวมกัน โดยกิจกรรมหรือโครงการนั้นเกิดจากกระทําโดยบุคคล หรือกลุมบุคคลที่กระทําผานองคกร องคกรจึง
เปรียบเสมือนตัวนําสูการเปลี่ยนแปลง ที่สามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการของชุมชนได และสอดคลองกับ
การวิจัยของ สมจิตร ศรีแสนยง (2558 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลหนองบัว อําเภอมน จังหวัดกาฬสินธุ และพบวา การใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินมาก
ข้ึนอีกทั้งควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการตรวจสอบการทํางานของ อบต. มากข้ึน
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ตลอดจนการสงเสริมใหประชาชนมีจติสํานึกในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนจากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของ
สามารถสรุปไดวา การจัดทําแผนพัฒนาตําบลตองมาจากปญหาและความตองการของประชาชนสวนใหญในทองถ่ิน 
และกําหนดแนวทางที่ชัดเจน การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ใหผูบริหารทองถ่ินสามารถประกาศใชแผนท่ีผานการ
เห็นชอบจาก อนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนาตําบล และผานกระบวนการประชาคม 

2. ดานการวิเคราะหขอมูลหรือสาเหตุของปญหา โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ผลการศึกษาเปนเชนนี้
เนื่องจากการวางแผนพัฒนาเพื่อทองถ่ินไดมีการทําความเขาใจ เปดประเด็น และชวยกันหาทางออก และนําผลการ
วิเคราะหมาหาสาเหตุของปญหา อีกทั้งการพัฒนาที่ดีจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการวบรวมและการวิเคราะหขอมูล
อยางรอบดานและเปนระบบ สอดคลองกับแนวคิดของ กองการสวนตําบล กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย (2560) 
ที่ระบุวา ปญหาและความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลไดถูกจัดใหเปนกลไกการประสาน การ
แกปญหาและพัฒนาชุมชนระดับตําบล/ทองถ่ิน ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลจะตองศึกษารวบรวมวิเคราะหปญหา/
ความตองการใหทราบถึงมิติของปญหาใน 3 ดาน เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดเปาหมายการพัฒนา และแผนงานหรือ
โครงการ คือลักษณะหรือสภาพของปญหา และสอดคลองกับงานวิจัยของ นรา ศรีวงษา (2557: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษา
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด 
ทีพ่บวา ดานการมีสวนรวมวิเคราะหปญหาความตองการ อยูในระดับมาก 

3. ดานการกําหนดโครงการหรือกิจกรรม โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ผลการวิจัยเปนเชนนี้เนื่องจาก 
มีการกําหนดโครงการหรือกิจกรรม และไดมีการจัดการตามแผน แผนงาน โครงการเพ่ือประกอบการจัดทําแผนตาม
ความตองการของประชาชน สอดคลองกับแนวคิดของ กองการสวนตําบล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2560) 
ทีร่ะบุไววาตองยึดหลักความเปนไปไดและมีประโยชนสูงสุด ในการกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุไวในแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล และสอดคลองกับการวิจัยของ พรมณี แสงโยธา (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษา การมีสวนรวม
ของสมาชิกประชาคมในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบล กรณีศึกษา : องคการบริหารสวนตําบลมวง
สามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี และพบวา การกําหนดโครงการหรือกิจกรรม อยูในระดับมาก 

4. ดานการเขารวมปฏิบัติ โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ผลการวิจัยเปนเชนนี้เนื่องจากเปนผลสืบเนื่อง
จากการกําหนดแผน โครงการหรือกิจกรรม ซ่ึงการเขารวมปฏิบัติเปนข้ันตอนการนําแผนไปสูการปฏิบัติ สอดคลองกับ
แนวคิดของ สฤษดิ์ ธญักิจจานุกิจ (2557: บทคัดยอ) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการท่ีเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนาในลักษณะของการเขารวมการจัดการตั้งแตเขารวมตัด สิน
ใจ รวมปฏิบัติ รวมรับผลประโยชน และรวมติดตามการประเมินผลในรูปของชุมชน ที่ไดประโยชนหรือผลกระทบ
โดยตรงจากการพัฒนา สอดคลองกับการวิจัยของพรมณี แสงโยธา (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษา การมีสวนรวมของ
สมาชิกประชาคมในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบล กรณีศึกษา: องคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี ทีพ่บวาการมีสวนรวมในการเขารวมปฏิบัติอยูในระดับมาก 
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5. ดานการติดตามประเมินผล โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ผลการวิจัยเปนเชนนี้เนื่องจาก 
คณะกรรมการมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน สอดคลองกับแนวคิดของ ภัคจิรา ปกปอง (2556 : 
บทคัดยอ) ท่ีกลาววาการติดตามประเมินผล การมีสวนรวมอาจเปนการเขารวมโดยตรงดวยตนเอง หรือ สนับสนุนให
ผูอ่ืนเขารวม โดยผูเขารวมอาจอยูในฐานะผูกระทํา (Actors) หรืออาจอยูในฐานะผูไดรับประโยชน (Benefit) อยางไรก็
ตามการมีรวมของชุมชนในการพัฒนา เปนรวมบริหารงานการรวมพัฒนาทั้งสติปญญา แรงงาน และทุน ตามขีด
ความสามารถ รวมท้ังการติดตามประเมินผล และซอมบํารุงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมนั้น และสอดคลองกับการวิจัย
ของพรมณี แสงโยธา (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษา การมีสวนรวมของสมาชิกประชาคมในการบริหารจัดการขององคการ
บริหารสวนตําบล กรณีศึกษา : องคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี และพบวา การมีสวนรวมใน
การตรวจสอบประเมินผล อยูในระดับมาก 

6. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได มีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลเสม็ดใต ไมแตกตางกัน สวนปจจัยสวนบุคคลดานอายุ มีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลเสม็ดใต แตกตางกันในดานการกําหนดโครงการหรือกิจกรรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องจากการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินข้ึนอยูกับสภาพปญหา 
ความตองการ และบริบทในแตละทองที่ ดังนั้นปจจัยสวนบุคคล กับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
องคการบริหารสวนตําบลเสม็ดใต จงึไมแตกตางกัน ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับการวิจัยของพรมณี แสงโยธา (2553 
: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษา การมีสวนรวมของสมาชิกประชาคมในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบล 
กรณีศึกษา : องคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี และพบวา เม่ือทําการเปรียบเทียบ
ความสัมพันธระหวางสมาชิกประชาคมที่มีระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทและหนาที่ของสมาชิกประชาคม
หมูบาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ และตําแหนงบทบาทหนาที่ ทีแ่ตกตางกันกับ ระดับการมีสวนรวมของ
สมาชิกประชาคมในการคนหาปญหา การมีสวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวมในการดําเนินการ และการมีสวนรวม
ในการตรวจสอบและติดตามประเมินผล พบวา ไมแตกตางกัน 

1. ดานการรวบรวมปญหาความตองการ ควรมีการประชาสัมพันธ เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมการเขารวม
ประชุมเพื่อรับทราบขอมูลการจัดทําแผนพัฒนาตําบล เพื่อใหประชาชนไดรับทราบและพิจารณาประกอบการจัดทําแผน
โดยพรอมเพรียงกัน 

2. ดานการวิเคราะหขอมูลหรือสาเหตุของปญหา ควรหาวิธีในการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในการประชุม
เพื่อหาวิธแีกไขปญหาของหมูบาน เพื่อใหสามารถนาํไปกําหนดวิธีการในการพัฒนาและแกไขปญหาของหมูบานไดอยาง
ถูกตอง 
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3. ดานการกําหนดโครงการหรือกิจกรรม ควรสงเสริมใหประชาชนเห็นความสําคัญและตระหนักเก่ียวกับการ
เขารวมประชุมเพื่อเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล เพ่ือใหคณะกรรมการสามารถสนับสนุน ประสานงานและจัดทําแผนใน
ข้ันตอนตอไป 

4. ดานการเขารวมปฏิบัติ ควรสรางความตระหนักใหแกชุมชนในการมีสวนรวมการติดตามประเมินผลการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อใหทราบถึงขอมูลในการกําหนดแนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการและการจัดทํา
แผนพัฒนาในปตอไป 

1. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหทราบถึง
แนวทางในการตัดสินใจคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาทองถ่ินของผูนําชุมชน 

2. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวม เพื่อนํารูปแบบแผนพัฒนา
แบบมีสวนรวม เพื่อสามารถนําไปปฏิบัติตามข้ันตอนการทําแผน ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน และไดแผนพัฒนาตนแบบ
ทีม่าจากปญหาของชุมชน 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ในเชิงคุณภาพ 
เพื่อใหไดผลการวิจัยในเชิงลึก และยังสามารถนําผลการวิจัยไปใชไดตรงกับความตองการของประชาชนในชุมชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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การวิจัยเร่ืองความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความรูความเขาใจของประชาชนที่มีตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 2)เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่ 3)เพื่อศึกษาถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่ ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก กลุมประชากร ประชาชนในพื้นที่ อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
จํานวน 33,206 คน กลุมตวัอยางใชตารางของเครจซ่ีและมอรแกน ไดกลุมตวัอยาง จํานวน 379 คน 
สถิติทีใ่ช รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t - test และ F - test 

ผลการวิจัยพบวา ระดับความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ รวมทุกดาน ทั้งโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง (X =3.25 ,S.D=0.42) 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน เรียงตามมากไปหานอยตามลําดับไดดังนี้ ดานการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชน            
(X =3.13,S.D=0.39) ดานการมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (X =3.28,S.D=0.55) และ
ดานความรูความเขาใจของประชาชนที่มีตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (X =3.13 S.D=0.39) ตามลําดับ 

ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพนัธกับความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จําแนกตามตัวแปร เพศ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ ดานการศึกษา และดานระยะเวลาใน
การอยูอาศัย พบวา ทั้งโดยรวมและรายขอแตกตางกัน (sig .000)  
 

: /  
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Abstract
Research participate of ‘Participation and understanding of citizens in managing 

an ecotourism at Ko Lanta, Krabi’ has an objective in study of 1.to study citizen’s 
knowledge and understanding towards ecotourism at Ko Lanta, Krabi. 2.to study the 
citizen’s participation inecotourism at Ko Lanta, Krabi. 3.to study about problems, 
obstacles and suggestions about ecotourism at Ko Lanta, Krabi. The population used in this 
study included : citizens within Ko Lanta, Krabi with a total number of 33,206 people ,by 
using Krejcie& Morgan’s table, put the total number to 379 people. 

Converting the meaning of the data to percentage, mean, standard deviation, 
t – testand F – test.

The result of the research found that, participation and understanding of citizens in 
managing an ecotourism at Ko Lanta, Krabi, by every aspect, both overall and Individual ,

are in medium (X =3.25 ,S.D=0.42). When considering individually, can be sorted from 
most to least as follow, having more chances in community’s economical benefits 

(X=3.13,S.D=0.39), participation inecotourism (X=3.28,S.D=0.55), and the understanding 

towards ecotourism(X=3.13 S.D=0.39) respectively.
Result by analyzing personal factors shows the connection between knowledge and 

understanding and citizen’s knowledge and understanding towards ecotourism at Ko Lanta,
Krabi, differentiate by personal factors using gender show no differences overall. However
by analyzing variances of knowledge and understanding and citizen’s participation 
inecotourism at Ko Lanta, Krabi, classifying by personal factors, ages, educations, and 
lived time, found that both overall and individual are different. (sig .000)

Keyword (s) : citizen’s participation / ecotourism
 

 

การสนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนสามารถบริหารจัดการใชประโยชนจากทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม 
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติขนบธรรมเนียมและประเพณีและวัฒนธรรม ชุมชน เพื่อแกปญหาความยากจน และ
พัฒนาความเขมแข็งของชุมชนเปนยุทธศาสตรที่สําคัญยุทธศาสตรหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 ซึ่งในปจจุบนัการทองเที่ยวเชิงอนุรักษกําลังไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวเปนจํานวนมาก ดังนั้นหาก
ชุมชนทองถ่ินสามารถดึงศักยภาพการทองเที่ยวดานตาง ๆ ในชุมชนมาพัฒนาเพื่อสรางรายไดใหกับชุมชน ควบคูไป
กับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ยอมจะทําใหการพัฒนาประเทศบรรลุวัตถุประสงคตาม
ยุทธศาสตรทีไ่ดตั้งไว 
 อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่มีลักษณะเดนหลายอยาง คือมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติมีความ อุดม
สมบูรณดวยธรรมชาติที่งดงาม วัฒนธรรมพื้นบาน วิถีชีวิตที่เรียบงาย ความมีน้ําใจของชุมชน เปนเสนหที่มัดใจ
นักทองเที่ยว มีความหลากหลายของอาหารพื้นบาน ปจจุบันมีการพัฒนาทั้งดานสาธารณูปโภคและการคมนาคม           
มกีารสนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนสามารถบริหารจัดการใชประโยชนจากทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติขนบธรรมเนียมและประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน เพ่ือแกปญหาความ ยากจน และพัฒนา
ความเขมแข็งของชุมชน ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่สําคัญยุทธศาสตรหนึ่งในแผนพัฒนา จังหวัด ซึ่งในปจจุบันการ
ทองเที่ยวแบบย่ังยืนตองไดรับการพัฒนาศักยภาพของคนในทองถ่ิน จําเปนตองมีการบริหารจัดการอยางมืออาชีพ 
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ซึ่งหากการพัฒนานั้นเปนการพัฒนาอยางเปนระบบ แลวก็จะทําใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการการทองเที่ยว เราจําเปนตองมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการทองเที่ยวใหยั่งยืน หมายถึง 
การจัดการทรัพยากรเพื่อการตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคมและความงามทางสุนทรียภาพ ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะรักษาความเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรม และระบบนิเวศโดยการใชทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม 2 อันมีคุณคาอยางรอบคอบและฉลาดในการประยุกตใชซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนในระยะยาว ความ
ยั่งยืนของการทองเที่ยวนอกจากจะเปนการยั่งยืนในการอนุรักษแหลงทองเทียวแลว จะตองเสริมสรางคุณภาพและ
มาตรฐานของการทองเที่ยวให สงูข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะตองมีการใหประชาชนทองถ่ินมีสวนรวมในการรับผิดชอบ
รวมกันพัฒนา โครงสรางพื้นฐานของการทองเที่ยว คนในทองถ่ินมีน้ําใจไมตรีที่ดีงาม และคนทองถ่ินรับผลประโยชน
รวมกัน และจะตองใหประชาชนมีความตระหนักในคุณคาอยางแทจริง มีความรูมกีารรูจักใชประโยชน มีสวนรวมใน
การดูแลรักษา และสรางจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง  

ดังนั้น หากชุมชนทองถ่ินสามารถดึงศักยภาพการทองเที่ยวดานตาง ๆ ในชุมชนมาพัฒนา เพื่อสรางรายได
ใหกับชุมชน ควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ยอมจะทําใหการพัฒนาประเทศบรรลุ
วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรที่ไดตั้งไวจึงตองมีการศึกษาขอมูลประกอบการวางแผนการพัฒนา การสรางความรู
ความเขาใจกับคนในทองถ่ินใหชัดเจนในเรื่องของแนวคิดและแนวทางที่แทจริงของการทองเที่ยววาเปนกิจกรรมที่
มุงเนนประโยชนระยะยาวในดานการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและคนในทองถ่ินใหสามารถพึ่งตนเองได
ตัวแทนชุมชนและคนทองถ่ินที่จะเขามามีสวนรวมจะตองมีความรูเก่ียวกับธุรกิจการทองเที่ยว ทั้งเร่ืองบุคลิกภาพ 
ความรูความเขาใจ การบริหารจัดการ และการพึ่งตนเอง รวมทั้งสงเสริมใหมีการจางงานและกิจกรรมที่ตอเนื่องกับ
การทองเที่ยวโดยเนนใหคนในทองถ่ินมีงานทํา การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียที่เปนเจาของธุรกิจและกิจการ            
มีการแบงปนผลประโยชนกันอยางเปนธรรม ดังนั้นการพัฒนาการบริหารจัดการการ ทองเที่ยวในสถานการณ
ปจจุบนัจึงมีความสําคัญอยางมากที่จะตองมีการพัฒนาบุคลากรในอําเภอเกาะลันตา ในการที่จะเอ้ืออํานวยใหเปน
ผูนาํดานการทองเที่ยวในภูมิภาคอยางตอเนื่อง และยกระดับคุณภาพการทองเที่ยวของประเทศไทยสูมาตรฐานโลก 
จึงตองมีการศึกษาศักยภาพและความตองการพัฒนาของคนในทองถ่ินในการบริหารจัดการการทองเที่ยวแบบย่ังยืน 
ถึงแมวาการทองเที่ยว จะมีความสําคัญตอเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีการพัฒนาการทองเที่ยวที่ผานมาก็
ตามแตการดําเนินงานดานการทองเที่ยวก็ยงัคงมีปญหาท่ีจะตองไดรับการปรับปรุงแกไขคือปญหาความเส  ื่อมโทรม
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญหาโครงสรางพื้นฐานดานตางๆ การจัดระเบียบรานคา เพิงและแผง
ลอยในสถานที่ทองเที่ยวไมมคีวามเปนระเบียบ ไมถูกสุขอนามัย ซึ่งในบางครั้งยังไมคํานึงถึงความเปนวัฒนธรรมไทย
ทาํใหขาดความงดงามตามแบบวัฒนธรรม ผูที่เก่ียวของยังขาดความรูความเขาใจที่แทจริง รวมทั้งขาดขอมูลที่เปน
จริง เกี่ยวกับสถานที่สําคัญทางวัฒนธรรม ไมมีความรูความเขาใจในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ทําใหขาดความ
ตระหนักในความเปนเจาของแหลงทองเที่ยวของตนเอง ทําใหเกิดปญหาความไมปลอดภัยของนักทองเที่ยว  
เกิดปญหาดานการบริหารจัดการในชุมชน การโฆษณาประชาสัมพนัธที่ไมมคีวามชัดเจน (รสิกา อังกูร,2549 : 136) 
พื้นที่หลาย ๆ แหงมีคนจํานวนไมนอยที่เขาไปบุกรุกพื้นที่ เปนการทําลายความงดงามและเสนหของสถานที่เปน
แหลงทองเที่ยว จะเห็นไดวาปญหาดังกลาวนั้นอยูที่คน ซ่ึงยังไมมีความรูความเขาใจ และไมมีทักษะการบริหาร
จัดการที่ดีพอ ประกอบกับการแขงขันที่มีมากข้ึน การใหความสําคัญกับยุทธศาสตรการพัฒนาที่เนนการเพิ่ม
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ประสิทธิภาพ การเสริมสรางความรู และทักษะการบริหารจัดการซ่ึงตองควบคูไปกับทักษะความเปนผูประกอบการ 
มีกิจกรรมเสริมสราง ความรูพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานทองเที่ยว ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรการ
ทองเที่ยวสูสากล จากยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่ตองการใหชุมชนเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได โดยนําทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม มาสรางรายไดใหกับชุมชนได อยางยั่งยืน 
ตามแนวคิดแบบเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมตอไป  
 

 

การทองเที่ยวเปนแหลงที่ชวยกระตุนใหมกีารนําเอาทรัพยากรของประเทศไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ซึ่งประกอบไปดวยธุรกิจและการบริการ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่เก่ียวของกับนักทองเที่ยวองคประกอบที่
สําคัญในการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวนั้นๆ ควรมีองคประกอบหลัก 6 ประการ (6A’s) ไดแกความสามารถใน
การัจดโปรแกรมการทองเที่ยว (Available Package) ความสามารถในการเขาถึง (Accessibility) สิ่งดึงดูดใจ 
(Attraction) สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities) กิจกรรม (Activities) การใหบริการของแหลงทองเที่ยว
(Ancillary Service) และการจะพัฒนาแหลงทองเที่ยวนั้นใหมีความสมบูรณมากที่สุด หนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนควรที่จะตองมีหนาที่ความรับผิดชอบเพื่อสรางความรวมมือรวมกันวางแผนและประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวดวย 

แหลงทองเที่ยวสามารถแบงออกเปนกลุม หรือประเภทของประสบการณ (Travel Experience)           
ที่นกัทองเที่ยวไดรับออกเปน 7 ประเภท คือ  

1. การทองเที่ยวเพื่อชาติพันธ (Ethnic Tourism) เปนการเดินทางดวย วัตถุประสงคที่จะสังเกตการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมและแบบแผนการใชชีวิตของประชากรตาง เผาพันธซึ่งจะรวมไปถึงการไปเยือนบานเกิด
เมืองนอน การเขารวมพิธีกรรมรําฟอน และเขารวมพิธีทางศาสนาตางๆ เปนตน  

2. การทองเที่ยวเพื่อวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เปนการเดินทาง เพื่อสัมผสัและบางกรณีก็เขารวมใช
วิถีชีวติดั้งเดิมทีไ่ดสูญหายไปหมดแลวกลับมาสรางสีสันดึงดูดใจนักทองเที่ยวซึ่งอาจจัดอาหารงานเทศกาลเคร่ืองแตง
กายตามประเพณีการรําพื้นบาน การแสดง ศิลปะและหัตถกรรมรุนโบราณๆ ไวบริการดวย เปนตน  

3. การทองเที่ยวเพื่อประวัตศิาสตร (Historical Tourism) เปนการทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถาน ที่เนนความ
รุงเรืองของอดีต อาจเปนการเยือนอนุสาวรียโบสถวิหารวัดตางๆ การแสดงแสงสีเสียงเก่ียวกับเหตุการณตางๆ           
ในประวัติศาสตร เปนตน  

4. การทองเที่ยวเพื่อสิ่งแวดลอม (Environmental Tourism) คลายคลึงกับการทองเที่ยวเพื่อชาติพันธ 
กลาวคือ ดึงดูดนักทองเที่ยวมาจากแดนไกล แตการทองเที่ยวเพื่อสิ่งแวดลอม เนนสิ่งดึงดูดใจที่เปนสิ่งธรรมชาติและ
สิง่แวดลอมมากกวาที่จะเนนชาติพันธุมนษุย การกลับคืนสูธรรมชาติและการชื่นชมตอความสัมพันธของผูคนกับพื้น
พิภพก็อยูในกลุมนี้ซึ่งจะรวมการถายภาพการเดินทางไกลการปนเขาการลองเรือเล็กและการตั้งแคมปเปนตน 
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5. การทองเที่ยวเพื่อนันทนาการ (Recreational Tourism) เปนการเขารวมในการแขงขันกีฬา การอาบแดด 
และการเขารวมสมาคม เพื่อผอนคลายจิตตามสถานที่ตางๆ อาทิเชน หาดทราย ชายทะเล ชายหาดที่แนวตนปาลมไสว 
สนามกอลฟชั้นเยี่ยม หรือสนามเทนนิสชั้นเลิศ การสงเสริมแหลงทองเที่ยว ในกลุมนีจ้ะดึงดูดนักทองเที่ยวที่ตองการ
พักผอนหยอนใจโดยเฉพาะเปนตน 

6. การทองเที่ยวเพื่อธุรกิจ (Business Tourism) มีลักษณะเดน คือการประชุมหรือการพบปะกันหรือการ
สมัมนา ซ่ึงมักจะรวมเอาการทองเที่ยวประเภทอ่ืนเขามาไวดวย เมื่อมีการทองเที่ยวเพื่อธุรกิจเกิดข้ึน แหลงทองเที่ยว
แตละแหลงจะมีการทองเที่ยวไดหลายประเภท บางแหงเปนทั้งแหลงทองเที่ยวเพื่อนันทนาการ สิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมทั้งนี้แลวแตความตองการของนักทองเที่ยว  

7. การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล (Incentive Tourism) เปนการทองเที่ยว ที่จัดข้ึนเพื่อเปนรางวัลแก
พนักงาน เพื่อเปนสวัสดิการของหนวยงานและบริษัทหางรานตางๆ เพื่อการดูงาน ประชุมศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 
และเพื่อนันทนาการ โดยหนวยงานและบริษัทหางรานจะเปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับคาใชจายทั้งหมด 

 
 

ทรัพยากรการทองเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางไปทองเที่ยวยังแหลง ตําบล เมือง ภาครัฐ 
หรือประเทศนั้นควรมีลักษณะสําคัญ 3 ประการหรือที่เรียกรวมกันวา 3As คือ  

1. ความดึงดูดใจ (Attraction) ทรัพยากรการทองเที่ยวควรดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว  
ไดหรือมีลกัษณะชวนตา ชวนใจ มีเสนหเฉพาะตัวอันมีสาเหตุมาจาก  

1.1 มคีวามงามตามธรรมชาติเชน ชายหาดทรายขาว แนวปะการังที่มีสีสันสวยงาม รวมทั้งปลา
ชนิดตางๆ ปาที่มีพนัธุไมนานาชาติหรือความงดงามที่มนษุยสรางข้ึน เชน ทะเลสาบ รีสอรทในหุบเขา เปนตน  

1.2 มีลักษณะของเหตุการณสําคัญเฉพาะกาลเชน งานประเพณีในเทศกาลสําคัญ ของแตละ
ทองถ่ิน การจัดขบวนบุปผชาติหรือการตกแตงขบวนพาเหรดและการแสดงในเทศกาลตางๆ การแสดงแสงสีเสียง    
ในแหลงทองเที่ยวทางประวัตศิาสตรเปนตน 

2. ความสามารถในการเขาถึงงาย (Accessibility) ทรัพยากรการทองเที่ยวจะดึงดูดความสนใจของ
นักทองเที่ยวไดมากหากมีความสะดวกในการเดินทางเที่ยวชม หากนักทองเที่ยวสามารถเดินทางเขาถึงแหลง
ทองเที่ยวไดอยางสะดวกและใกลชิด นักทองเที่ยวจะเกดิอรรถรสในการทองเที่ยวไดมาก ดังนั้น แมแหลงทองเที่ยวมี
ความสวยงามแตขาดความสะดวกในการเขาถึง นักทองเที่ยวจะไมเดินทางไปเที่ยวชม หนวยงานที่รับผิดชอบแหลง
ทองเที่ยวจําเปนตองดําเนินการ จัดสรางสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ถนน สะพาน ที่จอดรถเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการเขาถึงแกนักทองเที่ยว 

3. ความประทับใจ (Amenity) ทรัพยากรการทองเที่ยวควรกอใหเกิดความประทับใจ สุขใจ และซาบซึ้งใน
การเที่ยวชมเชน ทรัพยากรการทองเที่ยวทางประวัติศาสตรอาทิปราสาทราชวัง วัดโบราณสถานตางๆที่แสดงถึง
อารยธรรมในอดีต หรือแมแตทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมแก การพักผอน อาทิอุทยานแหงชาติทางบกและทาง
ทะเลหรือทรัพยากรการทองเที่ยวที่กอใหเกิด ความสนุกสนาน เชน การรวมงานเทศกาลประเพณีตางๆ เชน            
งานคารนิวัล ในประเทศบราซิล งานประเพณีสงกรานตในประเทศไทยเปนตน 
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1. natural resource tourism) 

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษเก่ียวของกับธรรมชาติที่ยังดํารงไวซึ่งสภาพดังเดิมของระบบนิเวศ (first hand 
ecosystem) และวัฒนธรรมทองถ่ิน ที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษสวนใหญ จึงมัก
ปรากฏอยูในพื้นที่พื้นที่อนุรักษ เชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุ สัตวปา และอุทยานประวัติศาสตร เปนตน 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2539) กลาวถึงแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ วาเปนแหลงที่มี
จุดเดนเปนสิ่งที่ดึงดูดใจนักทองเที่ยว (nature attractions) และตัดขาดจากโลกภายนอก (solitude)                   
ซึง่นักทองเที่ยวจะไมได สัมผัสที่บาน นอกจากนี้ยงัไดใหความหมายของทรัพยากรแหลงทองเที่ยววา หมายถึงแหลง
ทองเที่ยวที่เปนจุดหมาย (destination) ของการทองเที่ยว ซ่ึงหมายถึงพื้นที่ที่รองรับนักทองเที่ยว พื้นที่แหลง
ทองเที่ยวจะมีทรัพยากรที่เปนสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยว ความดึงดูดใจ เหลานั้นอาจเปนความดึงดูดใจของ
นักทองเที่ยวประเภทใดประเภทหนึ่ง แตอาจไมเปนสิ่งดึงดูดใจของนักทองเที่ยวประเภทอ่ืน ดังนั้นสภาพ ทรัพยากร
จึงมีความสัมพนัธโดยตรงกับตลาดการทองเที่ยว นอกจากความดึงดูดใจในทรัพยากรแลว ในบางพื้นที่ยังมีกิจกรรม
ทีเ่ก่ียวของกับการทองเที่ยว ดังนั้น ทรัพยากรแหลงทองเที่ยวจึงหมายรวมถึงศักยภาพในการประกอบกิจกรรมของ
นักทองเที่ยวดวย โดยไดแบงแหลง ทองเที่ยวออกเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ (nature 
destination) และแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (cultural destination) ซ่ึงรวมเอาแหลงทองเที่ยวศาสนา 
ประวัติศาสตร และโบราณคดี (historical, archaeological and regions destination) และแหลงทองเที่ยวศิลป 
วัฒนธรรม และประเพณี (art, culture and traditional destinations) เขาไวดวยกัน 

ดังนั้น หากมองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนอุตสาหกรรมบริการอยางหนึ่ง แหลงทองเที่ยวดังกลาวขางตน
จัดไดวาเปนวัตถุดิบเพื่อรองรับ การทองเที่ยว และเปนวัตถุดิบประเภทใชแลวไมหมดไป หรือสูญหายหากมีการ
ควบคุมปองกันดวยการวางแผนอยางเปนระบบ และนําไปสูการ ปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการ
สนับสนุนใหแหลงทองเที่ยว ยังประโยชนเพื่อการทองเที่ยวไดอยางยั่งยืนโดยไมเสื่อมโทรมลงไป ท้ังยังไมสงผล
กระทบตอระบบนิเวศจนเกินขีดความสามารถของระบบที่จะรองรับได (carrying capacity) 
2.  4   

ประเภทท่ี 1 นักทองเที่ยวแบบหัวกระทิ (hard-core nature tourists) เปนนักทองเที่ยวที่เนนความสําคัญ 
ในการศึกษาคนควาขณะ ที่เที่ยวชมธรรมชาติ  

ประเภทที่ 2 นักทองเที่ยวธรรมชาติแบบอุทิศตน (dedicated nature tourists) เปนนักทองเที่ยวที่เนน
เจาะจงไปเที่ยวสถานที่ ธรรมชาติโดยเฉพาะ เพื่อจะไดรูไดเขาใจในธรรมชาติหรือประเพณีทองถ่ิน  

ประเภทท่ี 3 นักทองเที่ยวธรรมชาติเปนหลัก (mainstream nature tourists) เปนนักทองเที่ยวที่ชอบไป
สถานที่แปลกๆ ที่ไมเคยไปมากอน เชน ไปเยือนลุมน้ําอเมซอน (Amazon) อุทยานกอริลาในรวันดา (Rawanda 
Gorilla Park) หรือจุดหมายปลายทางอ่ืนๆ ที่เปนการริเร่ิมสาํหรับโปรแกรมทองเที่ยวพิเศษ 
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ประเภทท่ี 4 นักทองเที่ยวธรรมชาติตามโอกาส (casual nature tourists) เปนนักทองเที่ยวที่บังเอิญตอง
ไปชมธรรมชาติ เพราะเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมทองเที่ยวที่ตนไดเลือกไปนอกจากนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2539 ไดกลาวถึงลักษณะของนักทองเที่ยวเชิงอนุรักษวา จะตองเปนนักทองเที่ยวที่มี
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคในการศึกษาหาความรู และประสบการณ เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกใน                
การอนุรักษธรรมชาต 
3.  

การตลาดนับเปนสวนสําคัญในการชักจูงนักทองเที่ยวใหไปทองเที่ยว โดยเปนสื่อกลางระหวางนักทองเที่ยว 
ผูประกอบการ และแหลงทองเที่ยว ซ่ึงในเชิงการตลาดจะตองทําความเขาใจใหชัดเจนวา การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มี
ลักษณะอยางไร โดยการใหขอมูลและสิ่งที่คาดหวังจากการทองเที่ยว (expectation) อยางถูกตองแกนักทองเที่ยว 
เพื่อเปนการชวยใหนักทองเที่ยวตัดสินใจวา รูปแบบของการทองเที่ยวในลักษณะเชนนี้เหมาะสม กับความสนใจ และ
ตรงตามความตองการของตนเองหรือไม และสามารถยอมรับกฏ หรือกติกาของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไดหรือไม 

ดังนั้น จึงเห็นไดวาการตลาดเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการเลือกสรรประเภทและคุณภาพของนักทองเที่ยว 
เพื่อสงเสริมสนับสนุน การทองเที่ยวในเชิงคุณภาพ (qualitative tourism) มากกวาการทองเที่ยวในเชิงปริมาณ 
(quantitative tourism) อันจะเปนหนทาง นําไปสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ซ่ึงสวนใหญงานดานการสงเสริม
การตลาดเปนหนาที่ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ดรรชนี เอมพันธุ และสุรเชษฎเชษฐมาส, 2539) 
4.  

การทองเที่ยวซ่ึงรวมถึงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่จําเปนตอการ
สนองความตองการของนักทองเที่ยว ในขณะที่มีกิจกรรมการทองเที่ยว แตการทองเที่ยวเชิงอนุรักษนั้นตองการ
บริการที่เนนการใหขอมูลขาวสาร และการบริการเพื่อใหนักทองเที่ยว ไดรับประสบการณ ความรูความเขาใจอยาง
ลกึซึ้งเก่ียวกับธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ินทองถ่ิน เชน บริการดานสื่อความหมายธรรมชาติ การมีสวนรวมของ
ประชาชนทองถ่ินในภาคบริการ ซึ่งไดแก การจัดที่พักที่สอดคลองกลมกลืนกับธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
(ecolodge) เปนมัคคุเทศกนําทางในการเดินปา เปนตน 
 

 

 

1. เปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ (nature-based) รวมถึงแหลงวัฒนธรรม และประวัติศาสตร 
ซึง่มีความเปนเอกลักษณ เฉพาะถ่ิน (identical or uniqe) และทรงคุณคาในพื้นที่นั้น 

2. เปนการทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบ (responsibly travel) และมีการจัดการอยางยั่งยืน (sustainable 
management) ไมกอใหเกิดผลกระทบ หรือสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมคอนขางต่ํา (no or low impact) และ
ชวยสงเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ของแหลงทองเที่ยวใหยัง่ยืนตลอดไป 
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3. เปนการทองเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู (learning) และการใหการศึกษา (education) เก่ียวกับระบบนิเวศ 
และสิ่งแวดลอมของ แหลงทองเที่ยวเพื่อเพิ่มพูนความรู (knowledge) ความประทับใจ (appreciation) และ
ประสบการณ (experience) ที่มีคุณคา ซ่ึงจะสรางความตระหนักและจิตสํานึกที่ถูกตองทางดานการอนุรักษ ทั้งตอ
นักทองเที่ยว ประชาชนทองถ่ิน ตลอดจนผูประกอบการที่เก่ียวของ 

4. เปนการทองเที่ยวที่นําไปสูการกระจายรายได ทั้งในระดับทองถ่ินและระดับประเทศ โดยคํานึงถึงการมี
สวนรวมของชุมชนทองถ่ิน (involvement of local commuity or people participation) ในภาคบริการตางๆ 
เพื่อกอใหเกิดผลประโยชนตอทองถ่ิน (local benefit) มากกวาการทองเที่ยวที่เคยสงเสริมกันมาต้ังแตอดีตจนกระทั่ง
ปจจุบันที่เรียกวา conventional tourism ซึ่งมักจะเปน การทองเที่ยวแบบหมูคณะใหญๆ (mass tourism)            
ทีผ่ลประโยชนสวนใหญมกัจะตกอยูกับผูประกอบการ หรือบริษัทนําเที่ยวเทานั้น 

สรุปไดวาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปน การทองเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เก่ียวของกับการเดินทางไปยังแหลง
ธรรมชาติ และแหลงวัฒนธรรมอยางมีความรับผิดชอบ โดยไมกอใหเกิด การรบกวนหรือทําความเสียหายแก
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม แตมีวัตถุประสงคอยางมุงมั่นเพื่อชื่นชม ศึกษา เรียนรู และเพลิดเพลินไปกับ
ทศันียภาพ พืชพรรณ และสัตวปา ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหลงธรรมชาตินั้น อีกทั้งชวยสราง
โอกาส ทางเศรษฐกิจที่สงผลใหการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเกิดประโยชนตอชุมชนทองถ่ินดวย 

 

 

1. กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ไดแก การเดินปา (hiking/ trekking) กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ 
(nature education) กิจกรรมถายรูปธรรมชาติ บันทึกเทปวีดีโอ เทปเสียงธรรมชาติ (nature photography 
video taping and sound of nature audio taping) กิจกรรมสองสัตว/ดูนก (animal/bird watching) 
กิจกรรมศึกษา/เที่ยวถํ้า (cave exploring/ visitig) กิจกรรมศึกษา ทองฟาและดาราศาสตร (sky interpretation) 
กิจกรรมลองเรือศึกษาธรรมชาติ (boat sightseeing) กิจกรรมพายเรือแคนู (canoeing)/ เรือคะยัค (kayak) / เรือบด 
(rowboating)/ เรือใบ (sailboating) กิจกรมดําน้ําชมปะการังน้ําตื้น (snorkle or skiln diving) และกิจกรรม          
ดําน้ําลึก (scuba diving) 
 2. กิจกรรมทองเที่ยวประเภทชื่นชมธรรมชาติและกิจกรรมทองเที่ยวประเภทตื่นเตนผจญภัยทาทายกับ
ธรรมชาติ ไดแก กิจกรรมชม ทิวทัศนธรรมชาติในบรรยกาศที่สงบ (relaxing) กิจกรรมข่ีจักรยานตามเสนทาง
ธรรมชาติ (terrain/ mountain biking) กิจกรรมปน/ไตเขา (rock/ mountain climbing) กิจกรรมพักแรมดวยเตน 
(tent camping) กิจกรรมเคร่ืองรอนขนาดเล็ก (hang glider) กิจกรรม ลองแพยาง/ไมไผ (white water rafting) 
กิจกรรมพักผอนรับประทานอาหาร (picnicking) กิจกรรมเที่ยวน้ําตก (waterfall visits/ exploring) และ 
กิจกรรมวินดเซิรฟ (wind surfing)  
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1. การบริหารจัดการในสวนขององคกรที่มีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยว ทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัตกิารอันไดแก ททท. กรมปาไม กรมการปกครอง การควบคุมมลพิษ สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งองคกรชุมชนในทองถ่ิน หนวยงานเหลานี้เปนหนวยงานหลักในการพัฒนาการทองเที่ยวใหยัง่ยืน แตที่ผานมา
การพัฒนามักเปนการดําเนินการแบบ “ตางคนตางทํา” การประสานความรวมมือระหวางหนวยงานนําไปซ่ึงปญหา
การบริหารจัดการในทองถ่ินนั้นๆ 

2. แหลงทองเที่ยวกับกิจกรรมปจจุบันการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวบางชนิดไมคํานึงความเหมาะสม 
หรือผลกระทบตอแหลงทองเที่ยว มุงแตผลประโยชนหรือดวยความรูเทาไมถึงการณ จนทําใหเกิดปญหาความเสื่อม
โทรมของแหลงทองเที่ยว นอกจากนี้แหลงทองเที่ยวหลายแหงยังมิไดกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวขีดความสามารถ
ในการรองรับของพื้นที่ (Carrying Capacity) 

3. การบริการเปนองคประกอบสําคัญในการอํานวยความสะดวก สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล           
ใหนักทองเที่ยวบรรลุวัตถุประสงคของการทองเที่ยว การบริการการทองเที่ยวที่สําคัญ เชน ที่พัก รานอาหาร                 
การบริการนําเที่ยว เปนตน แตที่ผานมาการบริการดังกลาวไมไดรับการบริการจัดการที่ควร จึงกลายเปนปญหาการ
บริการที่ไมมมีาตรฐาน 

4. สิ่งแวดลอมและสภาพภูมิทัศนแบบสงเสริมคุณคาและสวยงามใหแกแหลงทองเที่ยวนั้นๆ แตปจจุบัน
แหลงทองเที่ยวบางแหงกลับถูกทําลายโดยสิ่งแวดลอมและสภาพภูมิทัศนดังกลาว ดวยเหตุของการขาดการบริหาร
จัดการจากผูเก่ียวของในพื้นที่นั้น จึงกลายเปนปญหาการสรางสิ่งแปลกปลอมหรือการทําลายทรัพยากรในการ
ทองเที่ยว 

5. นักทองเที่ยวถือเปนสวนสําคัญของการพัฒนาและการสงเสริมการทองเที่ยว เพราะนักทองเที่ยวเปนผู
ตองการหรืออุปสงค (Demand) ของการทองเที่ยว อีกทั้งนักทองเที่ยว คือ ปจจัยที่กอใหเกิดปญหา และอุปสรรคใน
การพัฒนาการทองเที่ยวดวย ไมวาจะเปนพฤติกรรม หรือวัตถุประสงคของการทองเที่ยว การขาดจิตสํานึกและ
ความรับผิดชอบตอการอนุรักษทรัพยากร มีสวนทําใหแหลงทองเที่ยวนั้นเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว 

6. ชุมชนในแหลงทองเที่ยวมีบทบาทและความสัมพันธตอการทองเที่ยวในหลายรูปแบบ เชน ความเปน
เจาของ ผูจําหนายสินคา ผูใหบริการ รวมถึงองคกรปกครองทองถ่ิน ความสําคัญดังกลาว ถือเปนอีกหนึ่งกลไกใน
กระบวนการพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน แตดวยความเปนชุมชนนั้นก็กอใหเกิดปญหาในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวไดดวยเหตุของการขาดความรูความเขาใจ รวมทั้งการมีสวนรวมในการพัฒนา จึงทําใหการพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนลาชาแนวทางการแกไขปญหา และอุปสรรคของการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนการพัฒนา
เพื่อนําไปสูการเติบโตการดํารงอยูและการสืบทอดตอไปจําเปนตองพัฒนาแบบครบวงจร ดําเนินการไปพรอมกันใน
ทกุองคประกอบในดานตางๆ ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการตอการพัฒนาการทองเที่ยวที่ดําเนินไปดวยกัน 
2. การกําหนดกิจกรรมใหเหมาะสมกับแหลงทองเที่ยวพอเพียงตอขีดความสามารถในการรองรับของแหลง

ทองเที่ยว และกอใหเกิดผลกระทบใหนอยที่สุด 
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3. การสงเสริม สนับสนุนการบริหารและใหบริการที่มีคุณภาพโดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา 
เปนระบบ และย่ังยืน 

4. การสรางความสัมพนัธของชุมชนในการมีสวนรวมและจิตสํานึกของการพัฒนาอยางเปนระบบ ถองแท
ในคุณคาของทรัพยากรกับกระบวนการการพัฒนาการทองเที่ยว โดยตระหนักถึงความพึงพอใจและความตองการ
ของชุมชนดวย 

5. การสรางเสริมและเพ่ิมพนูความรูความเขาใจจิตสํานึกของนักทองเที่ยวและเจาของทองถ่ิน ในความรัก 
หวงแหน และรับผิดชอบตอทรัพยากรทองเที่ยว รวมถึงการพึ่งพากันในความตองการและตอบสนองอยางรูคุณคา
ของการใชไปและการฟนฟู รักษาทรัพยากรการทองเที่ยวไวใหยั่งยืน 

 
 

สรุปไดวาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ หมายถึง การทองเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เก่ียวของกับการเดินทางไปยัง
แหลงธรรมชาติ และแหลงวัฒนธรรมอยางมีความรับผิดชอบ โดยไมกอใหเกิด การรบกวนหรือทําความเสียหายแก
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม แตมีวัตถุประสงคอยางมุงมั่นเพื่อชื่นชม ศึกษา เรียนรู และเพลิดเพลินไปกับ
ทศันียภาพ พืชพรรณ และสัตวปา ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหลงธรรมชาตินั้น อีกทั้งชวยสราง
โอกาส ทางเศรษฐกิจที่สงผลใหการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเกิดประโยชนตอชุมชนทองถ่ินดวย 

การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวในทองถ่ินไดอยางยั่งยืนนั้น ประชาชนในทองถ่ิน ผูเปนเจาของแหลง
ทองเที่ยวจะตองรวมกันคิดรวมกันทํากับพหุภาคี โดยคํานึงถึงเปาหมายตอการพัฒนา คํานึงถึงการใชทรัพยากร
อยางชาญฉลาด เกิดประโยชนสูงสุด ใชไดนานที่สุด มีปญหาหรือผลกระทบนอยที่สุด นั่นคือการพัฒนาและสงเสริม
การทองเที่ยวแบบย่ังยืนการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนจะดําเนินไปได จําเปนตองไดรับความรวมมือและการ
ประสานงานจากองคประกอบของการทองเที่ยวในทุกดานและเปนไปอยางสอดคลองกัน ไมเพียงเฉพาะการ
ผสมผสานความตองการและการตอบสนองแกนักทองเที่ยวเทานั้น แตตองใหความสําคัญตอการดูแลรักษาความ
เปนธรรมชาติและเอกลักษณของทรัพยากรทองเที่ยวเปนหลักควบคูกันไป 
 

 

กุลวรา สุวรรณพิมล. (2548).  กรุงเทพฯ: เพียรสัน เอด็ ดูเคชั่นอินโดไชนา. 
ฐิรชญา มณีเนตร.(2552).  คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน.ขอนแกน:คลังนานาวิทยา 
ฉลองศรี พิมลสมพงศ. (2548).  กรุงเทพมหานคร  
ณรงค ณ เชียงใหม. (2545).  วารสารรูสมิแล, 23(2-3), 1-7. 
ดรรชนีเอมพันธุและสุรเชษฎเชษฐมาส.( 2539). 

. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาอุทยานแหงชาติกับ
นันทนาการและการทองเที่ยวในทศวรรษหนาเพื่อทรัพยากรที่ยั่งยืน. 27-28 พฤษภาคม 2539. กรุงเทพฯ 
: กรมปาไม. 

385

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



บญุเลิศ จิตตั้งวัฒนา( 2548).  กรุงเทพมหานคร : เพรส แอนด ดีไซน. 
รัชพร จันทรสวาง. (2546).  พิมพคร้ังที่1. ภาควิชารัฐศาสนศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 
รสิกา อังกูร (2549). รวมบทความ

การทองเที่ยวไทยนานาชาติปพ.ศ. 2548. สํานักประสานงานการพัฒนาและจัดการทองเที่ยวเชิงพื้นที่อยาง
ยัง่ยืน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. กรุงเทพฯ :บริดจเพรส. 

ศูนยวิจัยปาไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. (2538). 
 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สุวฒัน จุธากรณและจริญญา เจริญสุกใส. (2552).  (เอกสารการสอน ชุดวิชาความ
เบื้องตน เก่ียวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว หนวยที่2). นนทบุรี : หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สาํนักงานพัฒนาการทองเที่ยว. (2552).  สืบคน 25 เมษายน 2560, จาก 
https://tourismatbuu.wordpress.com. 

 
 
 

386

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



KNOWLEDGE MANAGEMENT PERSONNEL IN COMMAND WING  4 TAKHLI 
DISTRICT, NAKHON SAWAN PROVINCE

   เรืออากาศเอกสุรพงษ  โมกขาว 
   สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 
   ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการจัดการความรูของกําลังพลหนวยข้ึนตรงกองบิน 4 
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับ การจัดการความรูของ
หนวยข้ึนตรงกองบิน 4 จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน กลุมตัวอยางเปนกําลังพล            
ที่เปนแกนนําการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู หรือเปน Publisher ของหนวยข้ึนตรงกองบิน 4 อําเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค จํานวน 94 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามในเชิงลึก โดยลักษณะของ
แบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อม่ัน เทากับ .91 สถิติ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คารอยละ (%) คาเฉลี่ย (  ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหคา
ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA)  

ผลการวิจัยพบวา 1) การจัดการความรูของกําลังพลหนวยข้ึนตรงกองบิน 4 อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 
โดยรวมและรายดาน ดานการเรียนรู ดานการเขาถึงความรู ดานการบงชี้ความรู ดานการจัดการความรูใหเปนระบบ 
ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ดานการสรางและการแสวงหาความรู อยูในระดับมาก สวนดานการประมวลผล
และกลั่นกรองความรู อยูในระดับปานกลาง 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกําลังพลหนวยข้ึนตรงกองบิน 4 
เก่ียวกับการจัดการความรูของกองบิน 4 อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และประสบการณในการทํางาน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ 
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Abstract
The purpose of this research was to: 1) study the level of knowledge management of 

personnel in the Command Wing4 Takli District, Nakhon Sawan Provinceand 2) compare the 
opinions of personnel regarding Knowledge management of the unit Command Wing4 
classified by gender, age, education level Work experience The sample consisted of 94 
personnel of the unit in the Wing4 of Takhli District, Nakhon Sawan Province. The research 
instruments were in-depth questionnaires. The nature of the questionnaire is a 5-level rating 

and standard deviation (SD). T-test (t-test) and one-way ANOVA analysis of variance
The results of the research were as follows: 1) Knowledge management of personnel 

in the Wing4 of Takhli District, Nakhon Sawan Province Overall and individual Learning 
Access to knowledge Knowledge indication Knowledge management system In sharing 
knowledge exchange In creating and seeking knowledge At a high level As for the 
processing and screening of knowledge 2) Comparison of opinions of personnel in the 
Wing4 of the Royal Thai Air Force regarding knowledge management of the Wing4 of 
Takhli District, Nakhon Sawan Province. Overall, there is no statistical difference.

 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 

(สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2546) กําหนดให “สวนราชการตองมีหนาที่ในการพัฒนาความรู 
เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสาร และสามารถประมวลผล
ความรู ในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ 
รวมทั้งตองสงเสริม และพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการ” และ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กําหนดใหสวนราชการนําไปใชเปนเคร่ืองมือในการจัดดําเนินการ
ของสวนราชการ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการสวนราชการ เพื่อใหสงมอบคุณคาที่ดีข้ึนทั้งผลผลิตและบริการ
ใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและตอบสนองตอเปาหมายของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ดวย  

ยุทธศาสตร 20 ป กองทัพอากาศ พ.ศ.2560-2579 (กองทัพอากาศ, 2559) สามารถสรุปเนื้อหาที่
เก่ียวของกับงานวิจัยได ดังนี้ กองทัพอากาศตระหนักถึงความสําคัญในการจัดทํายุทธศาสตรเพื่อกําหนดเปาหมาย
และทิศทางในการพัฒนาอยางชัดเจน เปนระบบและเปนรูปธรรม โดยไดริเร่ิมการจัดทํายุทธศาสตรกองทัพอากาศ
ฉบับแรกเม่ือ ป พ.ศ.2551 คือ ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ พ.ศ.2551 - 2562 และไดดําเนินการปรับปรุงใหทันสมัย
และสอดคลองตามสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงอยางตอเนื่องจนถึงฉบับปจจุบัน คือยุทธศาสตร 20 ป 
กองทัพอากาศ พ.ศ.2560-2579 ซึ่งกําหนดเปาหมายในการขับเคลื่อนกองทัพอากาศเพ่ือมุงสูวิสัยทัศน 
"กองทัพอากาศชั้นนําในภูมภิาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)"  
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การพัฒนาตามยุทธศาสตรของกองทัพอากาศกําหนดกรอบระยะเวลาในการพัฒนาระยะยาว 20 ป โดย
กําหนดรายละเอียดในการพัฒนาของแตละประเด็นยุทธศาสตรไวในแผนพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการที่
ใชเครือขายเปนศูนยกลางของกองทัพอากาศ (RTAF NCO Master Plan) และแผนแมบทกองทัพอากาศ สําหรับ
งานดานการพัฒนากําลังพล ไดกําหนดไวในกลยุทธที่ 2.14 เร่ือง เสริมสรางกองทัพอากาศใหเปนองคการแหงการ
เรียนรู โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหกองทัพอากาศเปนองคการแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง ยั่งยืน พรอมมุงสูสังคม
ฐานความรู (Knowledge Based Society)จากยุทธศาสตรกองทัพอากาศ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580) 
กองทัพอากาศตระหนักถึงความสําคัญในการจัดทายุทธศาสตรเพื่อกําหนดเปาหมายและทิศทางในการพัฒนาอยาง
ชัดเจน เปนระบบและรูปธรรม ซึ่งกําหนดเปาหมายในการขับเคลื่อนกองทัพอากาศ เพื่อมุงสูวิสัยทัศน 
"กองทัพอากาศชั้นนาในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN) กองทัพอากาศจึงมีการเสริมสรางขีด
ความสามารถของบุคลากรและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Human and Behavior) จัดใหมีการเรียนรู (learning) 
ของบุคลากรกองทัพอากาศมีการเรียนรูจากการทํางาน การเรียนการสอนในหลักสูตรตาง ๆ การฝกอบรม             
การสัมมนารูปแบบ การฝกงานในหนาที่ และกรณีศึกษาตาง ๆ โดยเฉพาะการเรียนรูจากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
โดย ใชเคร่ืองมือการจัดการความรู หรือ knowledge management : KM ซึ่งหนวยข้ึนตรงของกองทัพอากาศ
จะตองดําเนินกิจกรรมดังกลาวเปนประจําทุกป นอกจากนั้นยังมีการเรียนรูภายหลังจากการปฏิบัติงานตาง ๆ             
ที่เรียกวา “After Action Review and Retrospect” เพื่อสรางนวัตกรรม ความรู ผลผลิตและบริการ เพื่อแกไข
ปญหาทั้งในปจจุบันและอนาคตของกองทัพอากาศ การเปลี่ยนแปลงคานิยมและพฤติกรรมการทํางาน (culture 
change) ภายหลังการทํากิจกรรมการจัดการความรูของกองทัพอากาศมากวา 5 ป พบวาบุคลากรมีการ
เปลี่ยนแปลงวิธี การทํางาน ประกอบกับใหความสําคัญในการจัดการความรูมากขึ้น โดยบุคลากรมีการเรียนรูงาน 
ในหนาที่ความรับผิดชอบ พรอมกับการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูงานในหนาที่ความรับผิดชอบ เดียวกันและ
ขามสายงาน เกิดการยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกันและกันควบคูกับการทํางานเปนทีม ผูบังคับ บัญชาทุกระดับชั้นมี
การปรับตัวตามการเรยีนรูแนวราบของหนวยข้ึนตรงและสายวิทยาการกองทัพ อากาศมากข้ึน แตยังมีปญหาวาการ
เรียนรูไมครอบคลุมลงไปถึงบุคลากรระดับลางมากนัก ยังผลใหหนวยข้ึนตรงของกองทัพอากาศตาง ๆ ยังไมบรรลุผล 
ของการใชเคร่ืองมือการจัดการความรู เพื่อพัฒนากําลังพลและพัฒนางานไดอยางสมบูรณ ผูวิจัยซึ่งสัมผัสกําปญหา
ดังกลาวโดยตรงซ่ึงเปนเร่ืองใกลตัว จึงตองการที่จะศึกษาถึงปจจัยสภาวะแวดลอมตาง ๆอยางลงลึกเพื่อใหทราบถึง
สาเหตุและแนวทางปรับปรุงแกไข เพื่อใหกําลังหนวยงานทุกระดับชั้นไดเขาใจและเต็มใจในการขับเคลื่อนหนวยงาน
ของตนไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน  
 

1. เพื่อศึกษาถึงระดับการจัดการความรูของกําลังพลหนวยข้ึนตรงกองบิน 4 อําเภอตาคลีจังหวัด
นครสวรรค 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกําลังพลเก่ียวกับการจัดการความรู ของหนวยข้ึนตรงกองบิน 4 
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการ ศึกษาและประสบการณ
ทาํงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงตอไปในอนาคต  
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ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเพื่อศึกษาการจัดการความรูของกําลังพล หนวยข้ึนตรงกองบิน 4 อําเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย กําลังพลบางสวนที่เปน
ตัวแทน จากกลุม ประชากรที่เปนแกนนําหรือเปน Publisher ในการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู ของหนวย
ข้ึนตรงนั้น ๆ จํานวน 10 หนวยข้ึนตรง จํานวน 94 คน ของกองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค โดยผูวิจัยทําการศึกษา
จากลุมประชากรเปาหมาย เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ทาํการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับ
ปจจัยสวนบุคคลของกลุมประชากร โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และคํานวณหาคารอยละ 
(Percentage) แลวนํามาเสนอในรูปของตาราง วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการ
จัดการความรูของหนวยข้ึนตรง กองบิน 4 อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ดวยการคํานวณหาคาเฉลี่ย และคาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแตละดาน เปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศชายและเพศหญิง โดยใชสถิติแบบ t –test 

  

จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเร่ือง การจัดการความรูของ สรุปสาระสําคัญของกําลังพลหนวยข้ึนตรง
กองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ผลการวิจัย ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามผลการวิเคราะห พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 – 40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป และมี
ประสบการณทาํงาน 5 – 10 ป ในเร่ืองของความคิดเห็น ของกําลังพลหนวยข้ึนตรงกองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค
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เก่ียวกับการจัดการความรูของ เมื่อพิจารณาในภาพรวมตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา เพศ 
สวนใหญเปนเพศชายจํานวน 86 คน (รอยละ 91.49) อายุ 41 - 50 ป จํานวน 19 คน (รอยละ 20.20) มีระดับ
การศึกษา อยูในระดับปริญญาตรี ข้ึนไป จํานวน 24 คน (รอยละ 25.36) และมีประสบการณทํางาน 5 -10 ป 
จํานวน 45 คน (รอยละ 47.90) 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของกําลังพลเก่ียวกับการจัดการความรูของหนวยข้ึน
ตรงกองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค วิเคราะหหาคาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะหความ
คิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการจัดการความรูของ กําลังพลหนวยข้ึนตรงกองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค            
ในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวากําลังพลเก่ียวกับการจัดการความรูของหนวยข้ึนตรง
กองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค มคีวามคิดเห็นตอการจัดการความรูอยูในระดับมาก 6 ดาน และระดับปานกลาง 1 
ดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คือ ดานการเรียนรู ดานการเขาถึงความรู ดานการบงชีความรู ดานการ
จัดการความรูใหเปนระบบ ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ดานการสรางและการแสวงหาความรู และดานที่มี
คาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คือ ดานการประมวลผล และกลั่นกรองความรู 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบความคิดเห็นของกําลังพลเก่ียวกับการจัดการความรูของ
หนวยข้ึนตรงกองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณทํางาน
ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรูของกําลังพลหนวยข้ึนตรงกองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค อยางมี
นยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 และทําการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe.) 

1. กําลังพลหนวยข้ึนตรงกองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการความรู 
ในภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานการบงชี้ความรู ดานการสรางและการแสวงหาความรู ดานการจัดการความรูใหเปน
ระบบ ดานการเขาถึงความรู ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ดานการเรียนรู แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีร่ะดับ .05 สวนในดานการประมวลและกล่ันกรองความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. กําลังพลหนวยข้ึนตรงกองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการ
ความรู ในภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานการบงชีความรู ดานการสรางและการแสวงหาความรู ดานการจัดการ
ความรูใหเปนระบบ ดานการประมวลและกลั่นกรองความรูดานการเขาถึงความรู ดานการแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรูและดานการเรียนรูแตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ ทีร่ะดับ .05 

3. กําลังพลหนวยข้ึนตรงกองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การจัดการความรู ในภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานการบงชี้ความรู ดานการสรางและการแสวงหาความรู ดาน
การจัดการความรูใหเปนระบบ ดานการประมวลและกลั่นกรองความรู ดานการเขาถึงความรู ดานการแบงปน
แลกเปล่ียนความรูและดานการเรียนรูแตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

4. กําลังพลหนวยข้ึนตรงกองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ที่มีประสบการณทํางานตางกัน มีความคิดเห็น
ตอการจัดการความรู ในภาพรวมและรายดาน ไดแกดานการบงชี้ความรู ดานการจัดการความรูใหเปนระบบ ดาน
การประมวลและกลั่นกรองความรูดานการเขาถึงความรู ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติสวนดานการสรางและการแสวงหาความรูและดานการเรียนรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีร่ะดับ .05 
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จากการศึกษาการจัดการความรูของกําลังพลหนวยข้ึนตรงกองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค อภิปรายผลไดดังนี้ 
1. ผลการศึกษาการจัดการความรู ของกําลังพลหนวยข้ึนตรงกองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ในภาพรวม

อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นตอการจัดการความรูอยูในระดับมาก 6 ดาน และ
ระดับปานกลาง 1 ดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คือ ดานการเรียนรูดานการเขาถึงความรู ดานการบงชี้
ความรู ดานการจัดการความรูใหเปนระบบ ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ดานการสรางและการแสวงหา
ความรู และดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางคือ ดานการประมวลผลและกลั่นกรองความรู สามารถนํามา
อภิปรายผลไดดังตอไปดังนี้ 

1.1 ดานการเรียนรู การจัดการความรูของกําลังพลหนวยข้ึนตรงกองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค 
ในภาพอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 6 ขอและระดับปานกลาง 3 ขอ 
โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก หนวยงานของทานจัดใหบุคลากรใช Internet เพื่อเปนเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรูผานเว็บบล็อก หนวยงานของทานมีการจัดอบรม/สัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทํางานและหนวยงานของ
ทานมีการสอนงานโดยการใชระบบพี่เลี้ยงใหกับกําลังพล ทั้งนี้เนื่องมาจากองคกรสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรู
อยางตอเนื่อง โดยเนนใหกําลังพลมีความสนใจใฝรู มีการสื่อสารเพื่อการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนเปลี่ยนความรู 
วิเคราะห สังเคราะหเพื่อยกระดับความรู สรางความรูใหม ประยุกตใชความรู เรียนรูการใชความรูที่จะชวยเพิ่ม
ศักยภาพขององคกรในการปรับเปลี่ยนใหทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยูตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
วิจารณ พานิช (2549 : 3) กลาววา การจัดการความรู คือเคร่ืองมือ เพ่ือการบรรลุเปาหมายอยางนอย 4 ประการไป
พรอม ๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายของพัฒนาคน บรรลุเปาหมายของการพัฒนาองคกรใหเปน
องคกรแหงการเรียนรูและบรรลุสูความเปนชุมชน โดยเปนหมูคณะ ความเอ้ืออาทรระหวางกันในที่ทํางาน 

1.2 ดานการเขาถึงความรู การจัดการความรูของกําลังพลหนวยข้ึนตรงกองบนิ 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอตามลําดับ โดยขอ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก หนวยงานของทานจัดทําระบบเครือขายInternet , Intranet ใหบุคลากรเขาถึง
ไดสะดวก รวดเร็ว บุคลากรในหนวยงานของทานมี E-mail Address เพื่อเขาถึงฐานขอมูลความรูและหนวยงานของ
ทานมีการกําหนดระดับของการเขาถึงขอมูลเชน การกําหนดชื่อผูใชและรหัสผานใหกับสมาชิก ทั้งนี้เนื่องมาจาก
องคกรมีชองทางในการเขาถึงความรูมเีปนจํานวนมาก เชน ระบบหนังสือเวียน บอรดประกาศ เว็บไซด ทําใหบุคลากร
สามารถเขาถึงความรูไดอยางทั่วถึงและแสดงใหเห็นถึงการสนับสนุนใหกําลังพลเขาถึงขอมูลตางๆ เพื่อนํามาพัฒนา
ภายในองคกร ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2548 : 12) ซึ่งกลาว
ไววา การนําความรูซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบเพื่อใหทุกคนในองคกร
สามารถเขาถึงความรูและรวมพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัตงิานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3 ดานการบงชี้ความรู การจัดการความรูของกําลังพลหนวยข้ึนตรงกองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอตามลําดับ โดยขอ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก หนวยงานของทานมีการระบุความรูวิสัยทัศน พันธกิจ หนวยงานของทานมี
การระบุความรูที่สําคัญจากกระบวนการทํางานตามคูมือการปฏิบัติงาน และหนวยงานของทานมีการระบุความรู
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จากปญหาในการทํางาน เนื่องมาจากองคกรมีการกําหนดพันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคอยางชัดเจนเพื่อให
องคกรมีความเปนเลิศ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของชูศักดิ เจนประโคน (2549 : 135) ไดกลาววา การดําเนิน
กระบวนการใหคนในองคกรมีการกําหนดวิสัยทัศน หรือปณิธาน ความมุงมั่น และเปาหมายมิใชแครวมกันกําหนด
เทานั้น จะตองรวมกันตีความทําความเขาใจจนเขาใจถึงวิธีปฏิบัติ พฤติกรรม ความเชื่อ คุณคา จนเกิดสภาพความ
เปนเจาของวิสัยทัศนนั้นในสมาชิกทุกคนขององคกร 

1.4 ดานการจัดการความรูใหเปนระบบ การจัดการความรูของกําลังพลหนวยข้ึนตรงกองบิน 4  
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 9 
ขอและระดับปานกลาง 1 ขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก หนวยงานของทานมีการจัดแบงความรู
ออกเปนประเภทตางๆ หนวยงานของทานมีการบันทึก รวบรวม หรือจัดเก็บความรูไวเปนลายลักษณอักษร และ
หนวยงานของทาน มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติเพื่อจัดเก็บความรูในการปฏิบัติงาที่จําเปน เนื่องจากองคกรมีการ
จัดแบงความรูออกเปนประเภทตางๆ มีการออกรหัสของเอกสาร ทีไดแจกจายใหกับหนวยงานตางๆ พรอมดวยระบุ
วันที่ออกและหนวยงานที่ออกอยางชัดเจน เพื่อสะดวกในการจัดเก็บเอกสารใหเปนหมวดหมู ซ่ึงจะเห็นไดวา การ
จัดเก็บความรูใหเปนระบบ สวนใหญอยูในรูปแบบของเอกสาร สอดคลองกับแนวคิดของ มาคอรด (Marguardt. 
1996 : 139) ที่กลาววา องคกรจะตองเรียนรูจากทั้งความสําเร็จและความลมเหลวใหเร็วข้ึนและดีข้ึน เพราะ
ขอผิดพลาดอาจใหขอมูลสําคัญที่จะทําใหเกิดการพัฒนาความคิดและวิธีปฏิบัติไดใหมๆ เพื่อใหไดเปรียบทางการ
แขงขันและมีความมั่นคงในสภาวะแวดลอมใหมๆ 

1.5 ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู การจัดการความรูของกําลังพลหนวยข้ึนตรงกองบิน 4  
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ทุกขอโดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก บุคลากรมีการเรียนรูจากการทํางานเปนคณะหรือทีมงานใน
โครงการตางๆ บุคลากรมีการนําความรูที่ไดจากการฝกอบรม สัมมนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและบุคลากรมี
การเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติเกิดประสบการณตรง ทั้งนี้ เนื่องจากบุคลากรมีถายทอดความรูใหแกกันอยาง
สมํ่าเสมอในรูปแบบของการอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรูในการทํางาน การสอนงานโดยระบบพี่เลียง เปนตน 
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศรีไพรศักดิ รุงพงศากุล และ เจษฏาพร ยุทธนวิบูลยชัย (2549 : 16) ที่กลาววาองคกร
ควรจะพิจารณาใหมีการจัดฝกอบรมในหลายรูปแบบเพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรในองคกร สามารถเขารับการ
ฝกอบรมไดอยางสะดวก เชน นอกจากจะจัดใหมีเอกสารและเคร่ืองมือ เพื่อชวยใหคนสามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง 
ทัง้นี้ โดยพิจารณาเพื่อใหเขากับสภาพแวดลอมของการทํางานของบุคลากร นอกจากเร่ืองรูปแบบการฝกอบรมแลว 
องคกรอาจจะพิจารณาวา หัวขอเก่ียวกับการจัดการความรู จะถูกนําไปผนวกหรือบูรณาการเขากับการฝกอบรม ที่มี
อยูในปจจุบนัในองคกรไดอยางไร องคกรจะตองตระหนักวาการใหการฝกอบรมเปนเพียงปจจัยหนึ่งเทานั้น ที่จะชวย
ใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จ บุคลากรจะไมสามารถเขาใจแนวคิดและวิธีปฏิบัติของการจัดการความรูได
อยางชัดเจน ถาไดรับเพียงแคการฝกอบรมโดยปราศจากการศึกษาคนควาและการเรียนรูดวยตัวเอง 

 
 

393

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



1.6 ดานการสรางและแสวงหาความรู การจัดการความรูของกําลังพลหนวยข้ึนตรงกองบิน 4 อ.ตาคลี 
จ.นครสวรรค ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 5 ขอและ
ระดับปานกลาง 2 ขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก หนวยงานของทานมีการทบทวน/ปรับปรุง
ความรูในการปฏิบัตงิานใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน หนวยงานของทานมีการเสาะแสวงหาความรูใหมๆ จาก
ผูรูที่ปรึกษา กําลังพลในหนวยงานของทานมีการสรางสรรคองคความรูใหมๆ จากงานที่ปฏิบัติอยู ทั้งนี้เนืองมาจาก
องคกรมีการจัดฝกอบรมใหกับกําลังพล เพื่อเปนการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กันยา สุวรรณแสง (2550 : 15) ศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพการจัดการความรูทางดานการพยาบาลของ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ผลการวิจัยสรุปวา พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลามีความเห็นตอสภาพการ
จัดการความรูทางการพยาบาลของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ดานการสรางและแสวงหาความรูอยูในระดับมาก 

1.7 ดานการประมวลและกล่ันกรองความรู การจัดการความรูของกําลังพลหนวยข้ึนตรงกองบิน 4 
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา กําลังพลของ กําลังพล
หนวยข้ึนตรงกองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค มคีวามคิดเห็นอยูในระดับมาก 1 ขอ และระดับปานกลาง 4 ขอ โดย
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก หนวยงานมีการประมวลความรูจากขอเสนอแนะ หนวยงานของทานมีการ
ตรวจสอบวิเคราะหความรูจากตัวชี้วัด เพ่ือใหไดความรูที่เปนประโยชนและหนวยงานของทาน มีทีมงานในการ
ปรับปรุงความรูใหมีเนื้อหาทันสมัยครบถวน ทังนี้เนื่องมาจากองคกรมีการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน เชน เม่ือมีองค
ความรูใหมๆ เขามา หากมีการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แกไขหรือปรับปรุง แนวทางการปฏิบัติที่เคยกระทํามา จะมี
คณะกรรมการจัดการความรูขององคกรพิจารณาออกหนังสือแจงใหทกุคนทราบ เปนตน สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ศุภัสชกรณ หลิมเฮงอะ (2549 : บทคัดยอ) ศึกษาการจัดการความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน พื้นที่ 12 
จังหวัดสงขลา ทําหนาที่ในการประมวลและกลั่นกรองความรู เพื่อความถูกตองและครบถวน เที่ยงตรง ทันสมัย 
สอดคลองและตรงกับความตองการของผูใช รวมทั้งพิจารณากําจัดความรูที่ไมจําเปน หรือความรูที่ลาสมัยทิ้งไป 
เพื่อประหยัดทรัพยากรในการจัดเก็บความรู ดังนั้นหากองคกรมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการประมวลและ
กลั่นกรองความรูที่ชัดเจน ยอมที่จะสงผลใหองคความรูที่ไดสรางและแสวงหาความรูมามีคุณภาพ ซึ่งเมื่อนําไปเก็บ
ใหเปนระบบ จะอยูในสภาพที่พรอมและมีความเหมาะสม ในการนําไปใชงานไดทันที รวมถึงมีความทันสมัยเปน
ความรูที่จําเปนและสามรถนําไปใชไดจริง 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการจัดการความรูของกําลังพลหนวยข้ึนตรง
กองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณทํางานตางกัน 
อภิปรายผลได ดงันี้ 

2.1 เปรียบเทียบระดับการจัดการความรู ของกําลังพลหนวยข้ึนตรงกองบิน 4 อ.ตาคลี            
จ.นครสวรรค โดยจําแนกตามเพศ ในภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากบุคลากรเพศชายและเพศหญิง มีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทํางานกันอยางทั่วถึง 
ทาํใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซึ่งกันและกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชลี ยิม้สมบูรณ 
(2554 : 64) กลาววา เกษตรกรเพศชายและเพศหญิงมีสภาพการจัดการความรูดานเกษตรอินทรียไมแตกตางกัน 
เนื่องจากในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทําเกษตรอินทรียกันอยางตอเนื่อง ทําใหมีการ

394

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซึ่งกันและกัน และในชุมชนสวนใหญมีทั้งเพศชายและเพศหญิงประกอบ
อาชีพทางดานการเกษตรที่ไมแตกตางกันมากนัก 

2.2 เปรียบเทียบระดับการจัดการความรูของกําลังพลหนวยข้ึนตรงกองบิน 4 อ.ตาคลี               
จ.นครสวรรค โดยจําแนกตามอายุ ในภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากบุคลากรขององคกรมีการเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ ทั้งภายในและภายนอก หรืออุปสรรคในการจัดการ
ความรูของกําลังพล ซึ่งสอดคลองกับและยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งใหมๆ ฉะนั้น อายุไมใชปญหา การศึกษา
ของนิธิพล นวลมณี (2550 : 65) พบวาอายุมีความสัมพันธกับความพรอมของขาราชการกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน เก่ียวกับการจัดการความรูในองคกร 

2.3 เปรียบเทียบระดับการจัดการความรูของบุคลากร ของกําลังพลหนวยข้ึนตรงกองบิน 4 อ.ตาคลี 
จ.นครสวรรค โดยจําแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจ
เนื่องมาจาก มีการจัดการความรูที่มีจุดเร่ิมตน ที่มีการตั้งโจทกรวมกันรวมเรียนรู เปนการจัดรูปแบบความรู แลว
นาํไปสูการใหและแบงปนที่เอ้ือตอการพัฒนาคน พัฒนางานอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการศึกษาของ สวรส 
บัวมีธูป (2547 : บทคัดยอ) พบวา องคกรมีการจัดการความรูโดยการจําแนก และกําหนดองคความรูหลักแลวจึง
นาํไปจัดทําแผนฝกอบรมและพฒันาพนักงาน มีการใชการประชุมเปนวิธีปฏิบัติเพื่อการแกไขปญหา โดยพนักงานมี
โอกาสแบงปนแลกเปลี่ยนประสบการณและความรูในการปฏิบัติงาน มีกิจกรรมการจัดการความรูอยางไมเปน
ทางการ ไดแก ชมรมนักวิทยาศาสตรและชมรมผูปฏิบัติงานรายไดพนักงานใชกิจกรรมดังกลาวเพื่อการแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณในการทํางาน 

2.4 เปรียบเทียบระดับการจัดการความรูของบุคลากรของกําลังพลหนวยข้ึนตรง กองบิน 4 อ.ตาคลี 
จ.นครสวรรค โดยจําแนกตามประสบการณทํางาน โดยภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากกําลังพล มากกวาจะไดเปรียบเทียบในเรื่องการตัดสินใจ ในการ
ปฏิบัติงานมากกวาผูที่มีประสบการณ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกันยา สุวรรณแสง (2550 : 81) ไดกลาวไววา 
ประสบการณและการเรียนรูของแตละคนทั้งสองอยาง มีความสัมพันธกันอยางใกลชิดแยกออกจากกันไมได 
ประสบการณเปนเคร่ืองมือหรือวิธีการที่ทําใหเกิดการเรียนรูและในเวลาเดียวกัน ผลจากการเรียนรู ทําใหคนมีการ
เรียนรู ทักษะ เจตคติ แตตองอาศัยผานงานนั้นๆ มากอน เชนเดียวกันกับการศึกษาของอังคณา จรรยาวิวัฒนกุล 
(2546 : 98) พบวา ผูที่มพีฤติกรรมการทํางานดีจะมีความสัมพนัธกับผูที่มรีะยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 

1. ดานการบงชี้ความรู กําลังพลภายในหนวยข้ึนตรงกองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ควรมีการประชุม
แลกเปลี่ยนความเขาใจในเรื่องวิสัยทัศน พันธกิจรวมกันใหบอยข้ึน เพื่อเปนการรวมกันกําหนดเปาหมายและ
นโยบายการทํางานใหสอดคลองกัน 

2. ดานการสรางและแสวงหาความรู ควรจัดสงกําลังพล เขารวมสัมมนาใหมากข้ึน เพื่อเปนการพัฒนา
ความรูความสามารถของตนเอง และองคกรใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน และกําลังพลควรที่จะพัฒนาหาเทคนิค
การทํางานใหมๆ ดวยตนเองใหมากยิง่ข้ึน หรืสรางความรูโดยการเขารวมประชุมสมัมนาและกิจกรรม เพื่อนําความรู
ทีไ่ดมาประยุกตใชในกาปฏิบัตงิาน 
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3. ดานการจัดการความรูใหเปนระบบ ควรมีการจัดเก็บความรูที่เปนระเบียบ โดยเฉพาะในระบบที่ทาง
กองทัพอากาศไดจัดทําไวให ไดแก RTAF KMS สามารถคนหาไดงาย และสงมอบไดอยางถูกตองรวดเร็ว และควรมีการ
ปรับปรุงขอมูลและแนวทางการปฏิบัตงิานใหทันสมัยอยูเสมอ เพื่อใหงายตอการนําองคความรูมาใชและทันตอเวลา  

4. ดานการประมวลและกลั่นกรองความรู ควรแตงตั้งทีมงานผูเชี่ยวชาญ ในการปรับปรุงความรู ใหมี
เนื้อหาที่ทนัสมัย ถูกตอง ครบถวนอยูเสมอ 

5. ดานการเขาถึงความรู ควรจัดทําหนังสือคูมือ ที่เปนวิทยาการใหมๆ ใหกับกําลังพล ไดรับทราบอยาง
ทัว่ถึงโดยเขาถึงองคความรูโดยงาย และลงเผยแพรความรูในเว็บไซตของหนวยหรือองคกร เพื่อใหกําลังพลสามารถ
ปฏิบัตงิานไดอยางถูกตอง และสามารถรับรูขาวสารไดอยางทั่วถึง 

6. ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ควรสงเสริมใหกําลังพลทํางานรวมกันเปนทีม เพื่อเปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณซึ่งกันและกัน เละควรจัดใหกําลังพลมีโอกาสไดสับเปลี่ยนงานกัน เพื่อใหกําลังพล
แตละคนสามารถเรียนรูงานและสลับทํางานแทนกันได 

7. ดานการเรียนรู ควรสงเสริมใหกําลังพลนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม สัมมนามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัตงิานจริง เพื่อใหเกิดประสบการณตรง และเปนการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม 

 

1. ควรมีการศึกษาปญหาและอุปสรรค ที่มีตอการจัดการความรู ของหนวยข้ึนตรงกองบิน 4  
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค แบบลงลึกในดานทัศนคติ ตอการการจัดการความรู 

2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม ในประเด็นปจจัยที่มีผลตอการจัดการความรู ของหนวยข้ึนตรงกองบิน 4 อ.ตาคลี 
จ.นครสวรรค เพื่อใหสามารถครอบคลุมถึงปจจัยที่เก่ียวของไดสมบูรณยิ่งข้ึน 

3. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรู ของหนวยข้ึนตรงกองบิน 4 อ.ตาคลี  
จ.นครสวรรค ทุก 1 ป เพื่อใหทราบความคิดเห็นในการจัดการความรูในแตละดาน วามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร 
เพราะในแตละป จะมีกําลังพลบางสวนที่ยายออก เกษียณอายุราชการ และท่ีมาบรรจุใหม
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The development of elderly quality of life in Wichian Buri Municiple area, 
Phetchaboon province.
 

วรรณฤดี  ทาไกร 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม 
    ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 
การวิจยัคร้ังนี้เปนการวิจัยเพื่อศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่อาศัยในเขต เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 

จังหวัดเพชรบูรณ ใน 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความสัมพันธ ทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม เพื่อ
เปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตามปจจัยสวนบุคคล และรวบรวมปญหารวมถึงขอเสนอแนะใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ กลุมตัวอยาง ไดแก ผูสูงอายุที่อาศัยในเขต เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ จํานวน 214 คน เคร่ืองมือที่ใชในการ เก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ (Likert 
Rating Scale) วิเคราะหขอมูลโดยใช คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาความแตกตางโดยสถิติ 
t-test และ F-test

ผลการวิเคราะหการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ โดยภาพรวมมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบการพัฒนา คุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ ในดานดานรางกาย จิตใจ ความสัมพันธทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม จําแนกตามเพศ อายุ และ
อาชีพ ไมแตกตางกัน ควรมีการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุโดย ใหความรู แกผูสูงอายุเก่ียวกับการปฏิบัติตน 
สนับสนุนใหมกีารจัดตั้งกิจกรรม หรือชมรมผูสูงอายุ ใหแตละชุมชนมีการฝกอาชีพในการหารายไดเสริม ควรนําวิถี
ชีวติแบบพอเพียงมาปรับใช ใหเขากับการดําเนินชีวิตในปจจุบันของผูสูงอายุดวย 

Abstract
The purpose of this research are to study the development of elderly quality of life 

in Wichian Buri Municiple area, Phetchaboon province in 4 categories that is physical, 
mental, socializing and environmental. Samples were 214 peoples consisted of elderly who 
live in Wichian Buri Municiple area, Phetchaboon province. The research tools were 
Likert’s 5 rateing scale questionaire. Descriptive statistics included frequency, means and 
standard deviation were used to analyze the data. 
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The result of the study showed that
 1. The elderly qualities of life were in medium level.

2. The compare result showed that elderly who live in Wichian Buri Municiple area 
had no different in Quality of life. 

3. There are suggestion that the Municiple should gives elderly the information on 
how to be healthy and support to establish the elder community which include activities and 
occupation traning.

Keywords : Elderly, Quality of life

 โลกของเรากําลังมีผูสูงอายุมากข้ึนเร่ือยๆ ในป 2560 โลกมีประชากรสูงอายุหรือคนที่มีอายุ 60 ปข้ึนไป 
มากถึง 962 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 13 ของประชากรโลกทัง้หมด 7,550 ลานคน เรียกได วา โลกไดกลายเปน
สังคมสูงอายุแลว ประเทศไทยกําลังมีผูสูงอายุ เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว คาดประมาณวา อีกไมเกิน 4 ป ขางหนานี้ 
ประเทศไทยจะกลายเปนสังคม สูงอายุอยาง สมบูรณ เมื่อมีสัดสวนประชากรอายุ 60 ป ข้ึนไปสูงข้ึนถึงรอยละ 20 
ผูสูงอายุ ที่อยูในภาวะชวยตัวเองไมได มากถึงรอยละ 5 โดยเฉพาะผูสูงอายุ วัยปลายที่ไมสามารถชวยตัวเองได          
มีมากถงึรอยละ 19 ของผูสูงอายุในวัยเดียวกัน 
  ผูสูงอายุทีอ่าศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ปจจุบันนี้มีทั้งหมด 375 คน ผูสูงอายุ
สวนมากมีฐานะที่คอนขางยากจน รายไดไมแนนอน ไมสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได ปจจุบัน ทางเทศบาลเมือง
วิเชียรบุรี ไดเขามาชวยเหลือ โดยมีภารกิจหลักที่ดูแลผูสูงอายุในตอนนี้คือภารกิจ จายเบี้ยยังชีพในแตละเดือน สวน
ภารกิจรองลงมาคือเยี่ยมเยียนดูแลผูสูงอายุที่บาน กิจกรรมตามวันสําคัญ เร่ืองสวัสดิการของผูสูงอายุ ผูวิจัยจึงได
ทํางานวิจัย “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ที่อาศัยในเทศบาล เมืองวิเชียรบุรี” ข้ึนเพื่อใหทราบถึงความ
ตองการ การสงเสริมคุณภาพชีวิตที่แทจริง ของผูสูงอายุ และเปนแนวทาง การจัดทํายุทธศาสตร นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุในฐานะ พลเมืองสวนมากของ ชุมชน และ 
ประเทศ ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางสูงสุด  
 

1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ 
2. เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
3. เพื่อรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะใน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่อาศัยในเขต เทศบาล

เมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ 
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1. ผูสงูอายุที่มเีพศตางกันมีคุณภาพชีวิตแตกตางกัน 
2. ผูสงูอายุที่มอีายุตางกันมีคุณภาพชีวิตแตกตางกัน 
3. ผูสงูอายุที่มสีถานภาพการสมรสตางกันมีคุณภาพชีวิตแตกตางกัน
4. ผูสงูอายุที่มอีาชีพตางกันมีคุณภาพชีวิตแตกตางกัน 

 

 
 
 
 
 

1

( :  

การศึกษาเพื่อศึกษาระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ ศึกษาลกัษณะรูปแบบการดํารงชีวิต และ คุณภาพชีวิต ของผูสูงอายุดานรางกาย ดานจิตใจ ดาน
สัมพนัธภาพทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ศึกษาเฉพาะผูสูงอายุที่อาศัยอยูในพื้นที่ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ  

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส และอาชีพ 
2. ตัวแปรตาม ไดแก การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสัมพันธภาพทาง

สงัคม และดานสิ่งแวดลอม 

1. เพื่อนําผลการศึกษาในขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของผูสูงอายุ ไปประยุกตใชในการปรับปรุง
แผนงานดานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการผูสูงอายุ 

2. เพื่อนําผลการศึกษาความตองการสวัสดิการของผูสูงอายุนําไปปรับปรุงการดูแลผูสูงอายุ  
3. เพื่อนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางวางแผนการดูแลชวยเหลือผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและ

ดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม 

1. เพศ
2. อายุ 
3. ถานภาพการสมรส 
4. อาชีพ 

1. ดานรางกาย 
2. ดานจิตใจ 
3. ดานสัมพนัธภาพทางสังคม 
4. ดานสิ่งแวดลอม 
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การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Server Research) ซ่ึงเปนการวิจัยในลักษณะการสํารวจ 
เพื่อศึกษาระดับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตวัอยาง 
2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ศึกษาเฉพาะผูสูงอายุที่อาศัยอยูในพื้นที่ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัด

เพชรบูรณ ทั้งหมด 480 คน  
กลุมตวัอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางโดยการเปรียบเทียบตาราง การสุมกลุม
ตัวอยางของ เครจซ่ี แอนดมอรแกน (Krejcie and Morgan.1970) ไดกลุมตวัอยางจํานวน 214 คน 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามที่ผูวิจยัจัดทําข้ึนเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งผูวิจัย
ไดสรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยและขอบเขตของการวิจัยโดยแบงแบบสอบถาม
ออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบคําถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส และอาชีพ 
คําถามมีลกัษณะเปนแบบปลายปด 

ตอนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับการวัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ แบบบันทึกขอมูลนี้ประกอบดวยคําถาม          
ซึ่งประกอบดวยองคประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ดาน ดังนี้ 

1. ดานรางกาย 
2. ดานจิตใจ 
3. ดานความสัมพนัธทางสังคม 

  4.  ดานสิ่งแวดลอม
การวัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ใชแนวคิดเก่ียวกับองคประกอบที่เปนตัวบงชี้คุณภาพชีวิต และจากการ

รวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ ซ่ึงแบงเปน 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสัมพนัธภาพทางสังคม และ 
ดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งหมด 40 ขอ โดยแตละขอมีเกณฑ ประเมินการใหคะแนน แบงเปน 5 ระดับ คือ 
  นอยที่สุด หมายถึง มีความรูสึกเชนนั้นนานๆ คร้ัง รูสึกไมพอใจมาก หรือรูสึกแยมาก  
  นอย หมายถึง มีความรูสึกเชนนั้นนานๆ คร้ัง รูสึกไมพอใจ หรือรูสกึแย  
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  ปานกลาง หมายถึง มีความรูสึกเชนปานกลาง รูสึกพอใจหรือ รูสึกดี 
มาก หมายถึง รูสึกเชนนั้นมาก รูสึกพอใจมาก หรือรูสึกดีมาก 

  มากที่สดุ หมายถึง รูสึกเชนนั้นมาก รูสึกพอใจมากๆ หรือรูสึกดีมากๆ  
ตอนท่ี 3 เปนคําถามเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผูสูงอายุ ที่อาศัยใน

เขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 4 ดาน 4 ขอ 

การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดาํเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของทั้งหมด 
 2. สรางแบบสอบถาม เก่ียวกับปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่
อาศัยในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ใหครอบคลุมทกุเนื้อหา  
 3. นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนไปใหอาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง และความสมบูรณของ
เนื้อหา รวมทั้งการใชภาษาที่เหมาะสมกอนที่จะลงพื้นที่เก็บขอมูล 
 4. นําแบบสอบถามท่ีแกไขแลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ดานการสรางเคร่ืองมือวิจัย และ
ดานการศึกษาเพือ่ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาพรอมทั้งพิจารณา ความถูกตองชัดเจนของภาษาท่ีใช
 5. นําแบบสอบถามที่ผานความเห็นชอบแลวไปทดลองใช (Try out) กับประชาชนที่ไมใช กลุมตัวอยาง 
จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) เพื่อใหไดแบบสอบถาม ที่สมบูรณ โดยวิธีการหาคา
สมัประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซึง่ผลการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ 

 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่เก่ียวของขอความอนุเคราะห ในการเก็บรวบรวม ขอมูล 
ผูวิจัยประสานโดยตรงกับสํานักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ เพื่อแจงวัตถุประสงค ของการวิจัย
และนัดกลุมเปาหมายกลุมตวัอยางผูสูงอายุ จํานวน 214 คน เพื่อทําการสัมภาษณ  
  2. ผูวิจยัรวบรวมขอมูลกลับมา ภายใน 15 วัน 
 3. ตรวจสอบความถูกตองของคําตอบ 
 4. จดัหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวเิคราะหตอไป  

การแปรความหมายคาเฉลี่ย การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ที่อาศัยในเขตเทศบาลเมือง วิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ ใชเกณฑในการแปรผลของเบส (Best, 1970) โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

4.50 – 5.00 หมายถึง  ระดับคุณภาพชีวิตมากที่สุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง  ระดับคุณภาพชีวิตมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง  ระดับคุณภาพชีวิตปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง  ระดับคุณภาพชีวิตนอย 
1.00 – 1.49 หมายถึง  ระดับคุณภาพชีวิตนอยที่สุด 
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 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัไดทาํการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป ชวยใน การประมวลผล และ
วิเคราะหขอมูล เพื่อคํานวณหาคาสถิต ิและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีดงันี้  
 1. คารอยละ (Percentage) วเิคราะหรายละเอียดเก่ียวกับเคร่ืองมือวิจัยและผูตอบแบบสอบถาม  

   P  =  100
n

f  

    เม่ือเม่ือ      P แทนแทน  คารอยละคารอยละ

f  แทน จํานวนหรือความถ่ีที่ตองการหาคารอยละ 

n  แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 
 2. คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) หรือเรียกไดอีกหลายอยาง เชน ตัวกลางเลขคณิต คะแนนเฉลี่ยเปนตน วิเคราะหแนว
ปฏิบัตใิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ โดยคํานวณจากสูตร 

   X  =  
N

X
 

 เมื่อ  X แทน คาเฉลี่ย
X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม 

  N  แทน จํานวนประชากร 
 3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปนการวัดการกระจายท่ีไดรับการนําไปใช อยาง
กวางขวาง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ รากที่สองของคาเฉลี่ยของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน (เบี่ยงเบนจากคาเฉลี่ย) 
มีสญัลักษณหลายแบบ หาไดจากสูตร  

   SD = 
1

22

NN

XXN
  

 เมื่อ  SD แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   2

X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
   N  แทน จํานวนในประชากร 

4. คา t – test เปนสถิติทีใ่ชทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ 2 กลุมข้ึนไป  

   t  = 

n
s

n
s

xx

2

2

2

1

2

1

21  

 เม่ือ   t  แทน  คาแจกแจงแบบที  

x1
 x2

 แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตวัอยาง 

 n1
 n2

 แทน  ขนาดของกลุมตวัอยาง 

    s1
 s2

 แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตวัอยาง  
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5. คา F – test เปนสถิติทีใ่ชทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ 3 กลุมข้ึนไป  

   F  = 
w

b

MS

MS  

เม่ือ  F  แทน อัตราสวนของความแปรปรวน 
   bMS  แทน คาเฉลี่ยความแปรปรวนระหวางกลุม 
   wMS  แทน คาเฉลี่ยความแปรปรวนภายในกลุม 
 

  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผูสูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลเมือง วิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ ที่ตอบแบบสอบถาม เมื่อจําแนกตามเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 
60.3 เพศหญิง จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 39.7 อายุ ประกอบดวยอายุ 60-69 ป จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 
62.6 อายุ 70-79 ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 30.8 อายุ 80-89 ป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 6.5 ระดับ
การศึกษา ประกอบดวย ไมไดเรียน จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 78.5 ประถมศึกษา จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 
21.0 มธัยมศึกษา จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.5 ศาสนา ประกอบดวย ศาสนาพุทธ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 
2.80 ศาสนาอิสลาม จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 97.2 สถานภาพการสมรส ประกอบดวย โสด จํานวน 4 คน 
คิดเปนรอยละ 1.9 สมรส จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 63.6 หมาย/หยา/แยก จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 
34.6 อาชีพ ประกอบดวย ไมไดประกอบอาชีพ จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 44.4 เกษตรกรรม จํานวน 94 คน 
คิดเปนรอยละ 43.9 คาขาย จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.9 รับจาง จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 9.8  

ผลการวิเคราะหการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ โดยภาพรวมมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน สรุปไดดังนี้ 

1. คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุทีอ่าศัยในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ดานรางกาย โดยรวม
อยูในระดับปานกลาง  

2. คุณภาพชีวิตของ ผูสูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ดานจิตใจ โดยรวม
อยูในระดับปานกลาง  

3. คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผูสูงอายุที่อาศัยในเขต เทศบาลเมืองวิเชียรบุ รี จังหวัดเพชรบูรณ           
ดานความสัมพนัธทางสังคม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  

4. คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผูสูงอายุที่อาศัยในเขต เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ดานสิ่งแวดลอม 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  

การเปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผูสูงอายุที่อาศัยในเขต เทศบาลเมือง วิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ ในดานดานรางกาย จิตใจ ความสัมพนัธทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม ปรากฏผลดังนี้ 

1. การเปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผูสูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาล เมืองวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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2. การเปรียบเทียบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลเมือง วิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ จําแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

3. การเปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลเมือง วิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ จําแนกตามสถานภาพสมรส โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

4. การเปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลเมือง วิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ จําแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

จากผลการวิจัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่อาศัย ในเขต
เทศบาลเมือง วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ผลการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนไปไดวา
ผูสูงอายุเปนบุคคลที่เจ็บปวยไดงายกวาบุคคลในวัยอ่ืน สุขภาพรางกายไมแข็งแรง เชน ปวดเม่ือย เหนื่อยงาย 
น้ําหนักเพิ่มข้ึน เปนตน เปนอุปสรรค ทําใหไมสามารถทาํในสิ่งที่ตองการไดเหมือนเดิม ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของ
จาก ธาริน สุขอนันต และคณะ (2554:บทคัดยอ) พบวาผลการศึกษา คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
บานสวน จังหวัดชลบุรี โดยศึกษาระดับคุณภาพชีวิตและ เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
ของผูสงูอายุในเขตเทศบาลเมืองบานสวน จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลางโดยผูสูงอายุ สวนใหญมีคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง รอยละ 64.20 รองลงมาเปนระดับดี รอยละ 
24.80 และระดับไมด ีรอยละ 11.00 เม่ือพิจารณารายดานพบวา คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในระดับปานกลาง ไดแก 
ดานรางกาย สภาพแวดลอม และจิตใจ ตามลําดับ แตไมสอดคลองกับ ผลการวิจัยของ อารดา ธีระเกียรติกําจร 
(2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของ ผูสูงอายุในเขต เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผล
การศึกษาพบวา ระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉลี่ยของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม อยูในระดับดี  

ผลการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่อาศัยในเขต เทศบาลเมือง  
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ พบวา ผูสูงอายุสวนใหญเปน เพศชาย อายุ 60-69 ป มีสถานภาพสมรส และไมได
ประกอบอาชีพ จากการวัดระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลาง แสดงใหเห็นวา การที่ผูสูงอายุจะมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลางไดนั้น องคประกอบดานรางกาย 
จิตใจ ความสัมพนัธทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม อยูในระดับปานกลางเชนกัน โดยสอดคลองกับการศึกษา ของ 
ปติ ทั้งไพศาล และคณะ (2550) ที่ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขต 
ศูนยสุขภาพชุมชนตําบลเขวาไร อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กลาวคือ ปจจัยดานสังคม เชน การเขารวม
กิจกรรมตางๆ การมีปฎิสัมพนัธกับบุคคลอ่ืนมีความสัมพนัธ กับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  
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1. คุณภาพชีวิต ผูสูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ดานรางกาย จาก
การศึกษาทาํใหทราบวา การที่ผูสูงอายุเจ็บปวยทางรางกาย เปนอุปสรรคทําใหไมสามารถทํา ในสิ่งที่ตองการ ดังนั้น
ควรใหความรูแกผูสูงอายุเก่ียวกับการ ปฏิบัตตินใหมีสขุภาพรางกายแข็งแรง หางไกลจากโรค  

2. คุณภาพชีวิต ผูสูงอายุทีอ่าศัยในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ดานจิตใจ จากการศึกษา
ทาํใหทราบวา ผูสงูอายุมคีวามพอใจในชีวิต ง ผูสูงอายุรูสกึกังวลใจเก่ียวกับรูปรางหนาตาของตัวเองที่เปลี่ยนแปลงไป 
ดังนั้นหนวยงานที่เก่ียวของควรสงเสริม ใหมกีารจัดตั้งกิจกรรมหรือชมรมที่เปนประโยชนแกผูสูงอายุ 

3. คุณภาพชีวิต ผูสูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ดานความสัมพันธทาง
สังคม ผูสูงอายุรูสึกพอใจกับสัมพันธภาพระหวาง ทานกับสมาชิกในครอบครัว ดังนั้นหนวยงานที่เก่ียวของควร
สงเสริม ใหมกีารจัดตั้งกิจกรรม หรือชมรมผูสูงอายุใหครอบคลุมทกุชุมชน  

4. คุณภาพชีวิต ผูสูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ดานสิ่งแวดลอม จาก
การศึกษาทาํใหทราบวาผูสูงอายุรูสกึวาไดอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมที่มั่นคงปลอดภัย สภาพแวดลอมของ ผูสูงอายุทํา
ใหทานสบายใจ คลายเครียด  

 
1. ควรศึกษาวิจยัเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในตัวแปรอ่ืนๆ เชน อําเภอ จังหวัด เพื่อนําผลการวิจัย

มาเปรียบเทียบกัน 
2. ควรศึกษาวิจยัเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตอ่ืนๆ เพื่อนําผลการวิจัย มาเปรียบเทียบกัน 
3. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในดานอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากดานรางกาย จิตใจ 

ความสัมพนัธทางสังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อนําผลการวิจัยมาเปรียบเทียบกัน 
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THE MANAGEMENT OF SUB DISTRICT MUNICIPALITY FOR THE ELDERLY 
QUALITY OF LIFE: CASE STUDY IN SANPHANET SUB DISTRICT MUNICIPALITY
AMPHER SANSAI CHIANG MAI PROVINCE
 

    ศศิกาญจน  อินตะสุข 
    สาขาวชิา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 
    ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

 

การวิจยัเร่ืองการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ: กรณีศึกษาเทศบาล
ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการของ
เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 2) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาล
ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 4) เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
5) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูสูงอายุในพื้นที่ของเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1,016 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรกําหนดขนาดตัวอยาง ไดจํานวน
กลุมตัวอยาง 287 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ใชรวบรวม
ขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติทีใ่ชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพนัธเพียรสนั t-test และ F-Test 

 

1. การบริหารจัดการของเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา มีการ
บริหารจัดการอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.50  

2. คุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา               
มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31  

3. ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม กับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธ
กันในเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคาอยูระหวาง 0.052 ถึง 0.864 
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4. เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม ไมแตกตางกัน (P = 0.78) อายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของเทศบาล
ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม แตกตางกัน (P = 0) สถานภาพการสมรสที่แตกตางกันให
ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม แตกตางกัน            
(P = 0) ระดับการศึกษาที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอ
สนัทราย จังหวัดเชียงใหม แตกตางกัน (P = 0) สถานะการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็น
ตอการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ไมแตกตางกัน (P = 0.22) 
ระยะเวลาในการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของเทศบาลตําบล         
สนัพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม แตกตางกัน (P = 0.01) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  

5. เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม ไมแตกตางกัน (P = 0.37) อายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาล
ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม แตกตางกัน (P = 0) สถานภาพการสมรสที่แตกตางกันให
ความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม แตกตางกัน 
(P = 0) ระดับการศึกษาที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาลตําบลสันพระเนตร 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม แตกตางกัน (P = 0) สถานะการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุที่แตกตางกันให
ความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม แตกตางกัน 
(P = 0) ระยะเวลาในการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาล
ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม แตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 

: ,  
 

Abstract
This study had objectives to 1) study the level of management of Sanpranet sub 

district municipality for the elderly, 2) examine the quality of life for the elderly in Sanpranet 
sub district municipality, 3) investigate the relationships between the management and the 
quality of life for the elderly in Sanpranet sub district municipality, 4) to compare 
individual factors and the operation based on the management of Sanpranet sub district 
municipality for the elderly. and 5) to compare individual factors and the quality of life for 
the elderly in Sanpranet sub district municipality. The population of 5,480 the elders in 
Sanpranet sub district municipality. The samples were 287 elders and random sampling by 
purposive sampling. The data were collected by questionnaire as the instrument. 
The statistics employed for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, Pearson Correlation, t- test and F- test. The research found that:  

1. The level of management of Sanpranet sub district municipality for the elderly 
was low with the mean of 2.50.  

2. The level of quality of life for the elderly in Sanpranet sub district municipality 
of Sanpranet sub district municipality for the elderly was medium with the mean of 3.31.  

3. The relationships between the management and the quality of life for the elderly 
in Sanpranet sub district municipality had the positive relationship and had the value 
between 0.052 to 0.864 with the statistical significance of 0.01. 
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4. The comparison of individual factors for the management of Sanpranet sub district 
municipality between the gender indicated that had not difference in opinion (P = 0.78) is 
statistically significant at 0.05. The different age (P = 0.0) had difference in opinion with 
the statistically significance at 0.05. Moreover, the different marriage status (P = 0.0) had 
different opinions with the statistical significance at 0.05. As the different education level 
(P = 0.0) had different opinions with the statistically significant level at 0.05. Furthermore, 
the elder club member (P = 0.22) which was different had the statistically significant level 
of 0.05. Finally, the period of elder club member (P = 0.01) had different opinions with the 
statistically significant level of 0.05. 

5. The quality of life for the elderly in Sanpranet sub district municipality between 
the gender indicated that had not difference in opinion (P = 0.37) is statistically significant 
at 0.05. The different age (P = 0.0) had difference in opinion with the statistically 
significance at 0.05. Moreover, the different marriage status (P = 0.0) had different opinions 
with the statistical significance at 0.05. As the different education level (P = 0.0) had 
different opinions with the statistically significant level at 0.05. Furthermore, the elder club 
member (P = 0.0) which was different had the statistically significant level of 0.05. Finally, 
the period of elder club member (P = 0.0) had different opinions with the statistically 
significant level of 0.05.

Keywords : Management, Elderly Quality of Life, Sanpranet Sub District Municipality

 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนหนวยการปกครองตนเองของประชาชนในทองถ่ิน ดําเนินการ
บริหารงานในระดับรองจากระดับชาติหรือระดับรัฐ การบริหารงานทองถ่ิน เกิดจากการกระจายอํานาจของรัฐบาล
เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินปกครองตนเองในรูปแบบของการปกครองทองถ่ิน (Local Government) ประชาชนใน
ทองถ่ิน มีอํานาจปกครองตนเองตามที่ไดรับการกระจายอํานาจจากรัฐบาล ดําเนินการปกครองทองถ่ินของตนเอง
โดยจัดตั้งองคกรข้ึนมาใชอํานาจแทนประชาชน เรียกวา “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ซึง่เปนตัวแทนของประชาชนในทองถ่ินจะเปนผูดําเนินการบริหารทองถ่ิน ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน
อยางเปนอิสระ ภายใตกรอบ นโยบาย และการกํากับดูแลของรัฐ การบริหารในรูปลักษณะกระจายอํานาจการ
บริหารบางอยาง ซ่ึงรัฐไดมอบหมายใหทองถ่ินดําเนินการเอง เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินไดมีโอกาสบริหาร และ
บริหารงานของทองถ่ินดวยตนเอง เพื่อสนองความตองการสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินนั้น มีความประหยัด              
มปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผลตรงกับความประสงคของประชาชน โดยมีแนวคิดวาประชาชนในทองถ่ินยอมรูถึง
ความตองการของทองถ่ินนั้น ไดดกีวาองคกรอ่ืน และยอมมีความผูกพันตอทองถ่ินนั้นๆ และจัดใหราษฎรในทองถ่ิน
เลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินข้ึนมาทั้งหมด หรือแตงตั้งผูบริหารทองถ่ินข้ึนบางสวนจากขาราชการอ่ืนเพื่อทําการบริหาร
ราชการในทองถ่ินนั้น โดยมีงบประมาณของตนเองและมีอิสระในการบริหารงานพอสมควร (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 
2545, หนา 42) และเอนก เหลาธรรมทัศน (2543, หนา 37) ไดใหความหมายของการปกครองทองถ่ินคือ 
เคร่ืองมือที่รัฐบาลใหแกประชาชน เพื่อที่ประชาชนในทองถ่ินตางๆ มีอํานาจหนาที่ มีทรัพยากร มีกฎหมายเพียงพอ 
ที่จะสรางบานสรางเมืองของตนเองดวยตนเองมากข้ึน ดังนั้นลักษณะการบริหารงานทองถ่ิน จึงเปน การบริหาร
ทองถ่ินเปนภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชนเดียวกับการบริหารประเทศเปนภารกิจหลักของรัฐบาล 
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การบริหาร งานทองถ่ินมีลักษณะเฉพาะบางประการท่ีแตกตางจากการบริหารงานภาครัฐในระดับชาติ ซึ่งการ
บริหารทองถ่ินและการจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 1) การบริหาร
ทองถ่ินเปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเปนอํานาจหนาที่ของฝายบริหาร ไดแก ผูบริหารหรือคณะ
ผูบริหารทองถ่ิน 2) การบริหารทองถ่ินเปนกระบวนการหรือกรรมวิธีในการนําเอาการตัดสินใจและนโยบายของ
ทองถ่ินไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ รวมทั้งการนากฎหมายที่ทองถ่ินกําหนด ไปใชบังคับในเขตทองถ่ินดวย ทั้งนี้
นโยบาย และกฎหมายของทองถ่ินดังกลาวตองสอดคลองกับเจตนารมณของทองถ่ินที่จะกําหนดข้ึนโดยประชาชน
หรือตัวแทนของประชาชนในทองถ่ิน เพื่อสนองความตองการและแกไขปญหาของทองถ่ิน 3) การบริหารทองถ่ิน
เปนการผสมผสานของความรู ความสามารถทางการบริหารกับความรับผิดชอบตอทองถ่ิน ซึ่งหลักเหตุผลการ
ดําเนินการบริหารจะตองคํานึงถึงเจตจํานงของประชาชนในทองถ่ิน (Popular Will) ตลอด จนความเสมอภาคและ
ยุติธรรมในสังคม 4) การบริหารทองถ่ินเปนการนําทรัพยากรทางการบริหารของทองถ่ิน อันไดแก บุคลากร               
เงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการ มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อบรรลุเปาหมายในการสนองความตองการของ
ชุมชนทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ 

ประเทศไทยมีแนวโนมการเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มที่กอนประเทศอ่ืน โดยคาดการณไววาไมเกินอีก 
15 ปขางหนา นับจากนี้เปนตนไป และหากสังเกตจากคาดัชนีสูงวัยภายในประเทศเราจะพบวาในหลายๆ จังหวัดได
เขาสูสงัคมผูสูงอายุโดยสมบูรณเปนที่เรียบรอยแลว การเพิ่มข้ึนของประชากรสูงอายุยังขางตนที่ไดกลาวมาขางตน 
ทาํใหผูวิจยัพบวา เมื่อโครงสรางทางสังคมเปลี่ยนแปลงสูสังคมผูสูงอายุ จะกอใหเกิดปญหาตามมา ซึ่งสงผลกระทบ
กับการบริหารประเทศโดยตรง ในแงมมุของดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม อาทิเชน ปญหาทางดาน
เศรษฐกิจ คือ จากโครงสรางประชากรไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต จะสงผลตอการรักษา
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เพราะเมื่อจํานวนประชากรสูงอายุเพิ่มข้ึน สัดสวนแรงงานก็จะลดลง ซ่ึงอาจจะ
กอใหเกิดการแยงชิงแรงงานอันเปนทรัพยากรที่สาํคัญ ขณะท่ีประชากรวัยแรงงานที่มีอยูอยางจํากัดจะตองรับภาระ
พึ่งพิงทางเศรษฐกิจที่สูงข้ึน เพราะภาคอุตสาหกรรมนั้นไมมีนโยบายการจางแรงงานสูงอายุ หรือแมกระทั่งประกร
สงูอายุอาจไมสามารถทาํงานเพื่อหารายไดเหมือนในอดีต หรืออาจกลาวไดวา ประชากรสูงอายุ มีผลทําใหอัตราสวน
ภาระพึ่งพิงเพิ่มข้ึนดวย กลาวคือ วัยแรงงาน 1 คนตองแบกภาระพึ่งพิงวัยสูงอายุ 15 คน และหากมองในแงมุมอ่ืน 
ๆ ก็จะพบปญหาในอีกหลายๆ มิติที่เราจําเปนตองศึกษาเพื่อใหมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เพื่อที่
เราจะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรตาง ๆในสังคม ซึ่งถือเปนเร่ืองที่สําคัญอยางยิ่งตอความม่ันคงและการพัฒนา
ของประเทศชาติ มีหลากหลายประเด็นที่ตองดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของประเทศ เพราะสังคมไทยนั้น
กําลังจะกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณอีกในไมก่ีปขางหนานี้ ซึ่งสถานการณดังกลาวนี้ ทําใหเราจึงจําเปนตองมี
การเตรียมพรอมสําหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพัฒนา
ประเทศไปสูการมีคุณภาพประชากรที่ดี ผูสูงอายุก็นบัเปนทรัพยากรที่ยงัทรงคุณคา เพราะเปนแหลงรวบรวมความรู
และประสบการณในแงมุมตาง ๆ อันจะชวยเปนแรงผลักดันในการพัฒนาประเทศชาติใหมีความเขมแข็งและมี
คุณภาพในอนาคต การวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุจึงเปนสิ่งที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ
ดวย แมประเทศไทยยังไมมีกฎหมายการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุไวโดยเฉพาะ แตรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักร พุทธศักราช 2540 ยังไดกําหนดไวชัดเจนในมาตรา 54 และ มาตร 50 ถึงภารกิจที่จะตองมีหรือ
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ปฏิบัติตอผูสงูอายุ ซึ่งปจจุบนัก็ไดมกีารจัดทําแผนผูสูงอายุ และกําหนดใหมกีฎหมายที่เก่ียวของกับการจัดสวัสดิการ
ของผูสงูอายุ ซ่ึงรัฐไดกําหนดแนวนโยบายทางดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษา วัฒนธรรม และดานเศรษฐกิจที่
เก่ียวของกับผูสูงอายุ โดยไดกําหนดใหครอบคลุมเก่ียวกับการคุมครอง สงเสริม และ สนับสนุนตอสิทธิและ
ประโยชนของผูสูงอายุใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงยังมีการจัดวางนโยบายและสวัสดิการอ่ืน ๆ อีก 
อยางไรก็ตามสังคมยังมีผูสูงอายุยงัมีอีกหลายภาคสวนยังไมไดรับการดูแลหรือการจัดสรรสวัสดิการและการสงเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีใหเปนไปตามหลักการในการเคารพสิทธิของผูสูงอายุ จึงจําเปนตองพัฒนาหรือหาแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขและพึงพอใจ
สามารถดาํรงชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสม ชวยเหลือตนเองไดตามอัตภาพ ไมเปนภาระใหแกผูอ่ืนและดํารงไวซึ่ง
การมีคุณคาในตนเอง ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในระยะยาว(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.อางในธันวา บัวมี, 2560) 

ฉะนั้นจากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางของสังคม ที่กําลังจะกาวเขาสู
สงัคมผูสงูอายุโดยสมบูรณในอนาคตขางหนา จึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
จํานวนประชากรในแงของการเกิด และอัตราเจริญพันธุรวมในพื้นที่ที่ใชศึกษานั้นมีทิศทางที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางเดียวกันกับโครงสรางทางสังคมของจังหวัด และประเทศไทย ผูวิจัยจึงตองการศึกษา และวิเคราะหเก่ียวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่มอียูในพื้นที่ดังกลาว ที่เปนรูปธรรมและสอดคลองกับบริบทของสังคมผูสูงอายุ โดยคาดวา
ผลการศึกษาคร้ังนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เก่ียวของในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใหครอบคลุมในบริบทตาง 
ๆทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ใหสอดคลองการแผนหรือพันธกิจของประเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ โดยนําผลการศึกษาที่ไดไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแนวทางเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ใหมีคุณภาพ
ชีวติที่ดี อันจะเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติตอไปในอนาคต 

 
 

 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
2. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธระหวางการบริหารจัดการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาลตําบล

สนัพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม 
5. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอ

สนัทราย จังหวัดเชียงใหม 
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 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดเร่ือง วัฎจักรเดมม่ิง (Deming Cycle) หรือวงจรคุณภาพ หรือวัฎจักร 
แหงการบริหารคุณภาพ ของดร.เอดวารด เดมิ่ง (1950, อางในสมศักย สินธุระเวชญ 2542: 180 - 190) และ 
คุณภาพชีวิต กุหลาบ รัตนสัจจธรรม และคณะ (2535 : 10 – 11 อางถึงใน จุฑาภรณ ถุงทรัพย. 2554 : 2) มาเปน
กรอบความคิดที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 

 

         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 การวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการของเทศบาลตําบลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ: กรณีศึกษาเทศบาล
ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ 
ผูสูงอายุในพื้นที่ของเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมจํานวน 1,016 คน กําหนดขนาด
ของกลุมตวัอยางโดยการใชสูตรกําหนดขนาดตัวอยาง ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 287 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดย
วิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก        
คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธเพียรสัน t-test และ F-Test 
 
 
 
 

 

1. ดานรางกาย  
2. ดานอารมณ  
3. ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ  
4. ดานสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม  
5. ดานความคิด  
6. ดานจิตใจ  

 

1.เพศ  
2.อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. สมาชิกชมรม 
6.ระยะเวลาในการเปนสมาชิกชมรม 

 (PDCA) 

1.การวางแผนดาํเนินการ (Plan) 
2.การปฏิบัตงิานตามแผน (Do) 
3.การตรวจสอบและการประเมนิผล (Check) 
4.การรายงานผลการปฏบิัติงาน (Action) 
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 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 59.9 และเพศชาย รอยละ 40.1 อายุระหวาง 65-69 ป 
มากที่สุด รอยละ 34.5 สถานภาพการสมรสเปนสมรส (คู) มากที่สุด รอยละ 46.3 การศึกษาอยูในระดับต่ํากวา
มธัยมตน มากที่สดุ รอยละ 45.6 เปนสมาชิกชมรมผูสงูอายุ คิดเปนรอยละ 79.4 เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุระหวาง 
1-4 ป มากที่สดุ คิดเปนรอยละ 46.3  
 การบริหารจัดการของเทศบาลตําบลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสันพระ
เนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ขอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
 1. การบริหารจัดการของเทศบาลตําบลสนัพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา มีการบริหาร
จัดการอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.50  

2. คุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาลตําบลสนัพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา มีคุณภาพ
ชีวติอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31  

3. ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม กับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธ
กันในเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคาอยูระหวาง 0.052 ถึง 0.864 

4. เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นไมแตกตางกัน (P = 0.78) อายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นแตกตางกัน 
(P = 0) สถานภาพการสมรสที่แตกตางกันใหความคิดเห็นแตกตางกัน (P = 0) ระดับการศึกษาที่แตกตางกันให
ความคิดเห็นแตกตางกัน (P = 0) สถานะการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
(P = 0.22) ระยะเวลาในการเปนสมาชิกชมรมผูสงูอายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นแตกตางกัน (P = 0.01) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  

5. เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นไมแตกตางกัน (P = 0.37) อายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็น แตกตาง
กัน (P = 0) สถานภาพการสมรสที่แตกตางกันใหความคิดเห็นแตกตางกัน (P = 0) ระดับการศึกษาที่แตกตางกันให
ความคิดเห็นแตกตางกัน (P = 0) สถานะการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นแตกตางกัน             
(P = 0) ระยะเวลาในการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นแตกตางกัน (P = 0) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 

 

 การบริหารจัดการของเทศบาลตําบลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสันพระเนตร 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม อภิปรายผลไดดังนี้ 

การบริหารจัดการของเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม พบวา               
มีการบริหารจัดการอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.50 สอดคลองกับการศึกษาของสรรยา รักพงศ. (2558)             
ไดทําการศึกษาเร่ือง บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตอําเภอมวง
สามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา การศึกษาความคิดเห็นของผูสูงอายุตอบทบาทขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตอําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ดานสุขภาพ ดานจิตใจ
ดานการมีสวนรวม และดานสภาพแวดลอม พบวาความคิดเห็นของผูสูงอายุตอบทบาทขององคกรปกครองสวน
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ทองถ่ินในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตอําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีโดยภาพรวมอยูในระดับนอย          
( X  = 2.46) เมื่อพิจารณารายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานสขุภาพ 
( X  = 2.67) ดานสภาพแวดลอม ( X  = 2.56) ดานจิตใจ( X  = 2.32) และดานการมีสวนรวม ( X = 2.29) 
ตามลําดับ โดยที่การขับเคลื่อนการทํางานของเทศบาลที่จะไปสูเปาหมายตาง ๆ ไดจะตองหลักการบริหารของ
ผูบริหารของเทศบาล โดย มีคุณธรรมและจริยธรรม เปนพลังในการขับเคลื่อนไปตามศักยภาพ ภารกิจ บทบาทและ
อํานาจหนาที่ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการที่วางไว รวมทั้งกระบวนการบริหารและการ
พัฒนาในโลกแหงการแขงขันในยุคของขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน (ธงชัย สันติวงศ, 2546: 12) 
เพราะวาคนเปนผูสรางผลิตภาพ (Productivity) เปนผูที่อยูเบื้องหลังความสามารถในการผลิตสินคาและบริการที่มี
คุณภาพที่นาพึงพอใจแกลูกคา เปนผูคิดคน เปนผูสราง และเปนผูใชและควบคุมปจจัยการผลิต เทคโนโลยี ระบบ
และกระบวนการบริหารภายในองคกร หากองคกรใดขาดบุคลากรซ่ึงมีความรูความสามารถและขาดประสิทธิภาพ
ในการทํางาน หรือไมสามารถที่จะบริหารทรัพยากรบคุคลภายในองคกรของตนใหปฏิบัติตามไดแลวการบริหารงาน
ก็ไมสามารถที่จะบรรลุเปาหมายที่วางไวได (สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546: 9) 
ความสําคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษยจึงเปนเร่ืองที่มีความสําคัญ และมีความจําเปนตอองคการ ซ่ึงผูบริหาร
ทั้งหลายในองคการจะตองใชศิลปะและกลยุทธในการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให
ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการที่ไมเหมาะสมของภาคสวนตางๆ ของสังคมไทย ปรากฏใหเห็นในลักษณะตางๆ 
กลาวคือภาครัฐหลายหนวยงานใชจายงบประมาณอยางฟุมเฟอยและลงทุนในโครงการพัฒนาขนาดใหญอยางไม
โปรงใส ระบบราชการขาดการพัฒนาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะกฎระเบียบตางๆ 
ที่ยังลาสมัยขาดความยืดหยุน เอ้ือตอการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่เปนหลัก ขาราชการขาดจิตสํานึกถึงความ
รับผิดชอบตอสาธารณะ รัฐวิสาหกิจดําเนินกิจการที่ไมมีประสิทธิภาพขาดความโปรงใส ซ่ึงนําไปสูปญหาการทุจริต
คอรัปชั่นที่รุนแรงในสังคมไทย ในขณะที่ธุรกิจเอกชนบริหารกิจการอยางขาดความระมัดระวัง เชน การปลอยกูแก
โครงการที่มีความเสี่ยงสูง การแสวงหากําไรโดยมิชอบ เปนการทําลายความเขมแข็งของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ
ของชาติโดยสวนรวม และนํามาซ่ึงวิกฤตเศรษฐกิจของไทยในท่ีสุด ซ่ึงการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลสันพระ
เนตรนั้น เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชนในการรวมคิด รวมแกไขปญหา รวมสราง รวมจัดทําสงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลสันพระเนตรใหมีสวนรวม ในการพัฒนาทองถ่ินในทุกดาน การ
พัฒนาของเทศบาลตําบลสันพระเนตรจะสมบูรณไดจําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชนในพ้ืนที่เกิดความ
ตระหนักรวมกันแกไขปญหากันอยางจริงจัง เทศบาลตําบลสันพระเนตรยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา
ในทุกกลุม ทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังไดเนนการสงเสริม และสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และ
พัฒนาเยาวชนใหพรอมที่จะเปนบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สวนดาน
พัฒนาอาชีพจะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในทองถ่ินและยังจัดใหตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยประชาชน
มีสวนรวม การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ ทั้งนี้เพื่อใหทราบวาเทศบาลมีอํานาจหนาที่ที่จะเขาไป
ดําเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน
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โอกาสและภัยคุกคาม (SWOT) ในการดําเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT ของเทศบาลตําบลสันพระเนตร             
จึงกําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ทั้งนี้สามารถวิเคราะห
ภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา โดยสามารถกําหนดแบงภารกิจได 7 ดาน ซ่ึงภารกิจดังกลาวถูกกําหนดตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546) และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ซึ่งการบริหารจัดการของเทศบาลตําบล
สนัพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม และสามารถอภิปรายผลรายประเด็นไดดังนี้ 

1. ดานการวางแผนดําเนินการ มีการบริหารจัดการอยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเทศบาลตําบล
สันพระเนตรมีการสํารวจปญหาและความตองการของผูสูงอายุเพื่อใชในการวางแผนปฏิบัติงานนอย และเทศบาล
ตําบลสันพระเนตรมีการจัดลําดับความสําคัญในการจัดกิจกรรมนอยเชนกัน นอกจากนี้เทศบาลตําบลสันพระเนตรมี
การกําหนดเปาหมายการดําเนินงานผูสูงอายุที่ยังไมชัดเจนในมุมมองของผูสูงอายุ และเทศบาลตําบลสันพระเนตร
ควรมีการวางแผนปฏิบัติการพัฒนาผูสูงอายุเปนประจําทุกป มากไปกวานั้นเทศบาลตําบลสันพระเนตรควรมีการ
ประชุมคณะกรรมการเพื่อเสริมสรางความเขาใจในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลสันพระเนตรเพิ่มมากขึ้น และ
เทศบาลตําบลสันพระเนตรควรมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการดําเนินงานผูสูงอายุ ประการสุดทาย
เทศบาลตําบลสันพระเนตรควรมีการกําหนดงบประมาณในการจัดกิจกรรมผูสูงอายุใหมากขึ้น 

2. ดานการปฏิบัตงิานตามแผน มีการบริหารจัดการอยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเทศบาลตําบล
สนัพระเนตรควรจัดกิจกรรมพัฒนาผูสูงอายุไดตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดใหมากข้ึน และควรใหชุมชนมีสวนรวม
การดําเนินงานพัฒนาผูสูงอายุของเทศบาลตําบลสันพระเนตรใหมากขึ้น นอกจากนี้บุคลากรของเทศบาลตําบลสัน
พระเนตร อาจมีการปฏิบัติงานไดไมตรงตามแผนพัฒนาผูสูงอายุที่กําหนด นอกจากนี้เทศบาลตําบลสันพระเนตร
อาจมีการใชงบประมาณยังไมเพียงพอในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูสูงอายุอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา มากไปกวานี้
เทศบาลตําบลสันพระเนตรอาจมีการประสานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของในการดําเนินงานพัฒนา
ผูสูงอายุยังไมเพียงพอ 

3. ดานการตรวจสอบและการประเมินผล มีการบริหารจัดการอยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
เทศบาลตําบลสันพระเนตรมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานพัฒนาผูสูงอายุตามแผนปฏิบัติการประจําปไมเพียงพอ 
และเทศบาลตําบลสันพระเนตรมีการติดตาม/ตรวจสอบคุณภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูสูงอายุ ไมครอบคลุม
ประเด็นหรือตัวชี้วัดการดําเนินงาน นอกจากนี้เทศบาลตําบลสันพระเนตรควรใหคณะกรรมการประเมินผลการ
ดําเนินงานพัฒนาผูสูงอายุของเทศบาลตําบลสันพระเนตรใหมากยิ่งข้ึนและเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ
ประเมินผลการดําเนินงานดวย และเทศบาลตําบลสันพระเนตรอาจมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
ดําเนินงานพัฒนาผูสูงอายุจากหนวยงานตนสังกัด ชุมชน และเครือขายไมเพียงพอ ประการสุดทายเทศบาลตําบล
สันพระเนตรรับรูผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพพัฒนาผูสูงอายุ แตยังไมมีการนําไปพัฒนาตอยอดใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหมากขึ้น 
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4. ดานการรายงานผลปฏิบัตงิาน มีการบริหารจัดการอยูในระดับนอย อาจเปนเพราะวาเทศบาลตําบลสัน
พระเนตรมีการรายงานขอมูลสารสนเทศพัฒนาผูสูงอายุตอหนวยงานตนสังกัด ชุมชน และเครือขายไมครบประเด็น
หรือไมเปนปจจุบัน และเทศบาลตําบลสันพระเนตรมีการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานพัฒนาผูสูงอายุรายงานตอ
ชุมชน ภาคีเครือขาย และหนวยงานตนสังกัด ไมครอบคลุมผลการดําเนินงานหรือสรุปผลไมครอบคลุมการ
ดําเนินงาน นอกจากนี้เทศบาลตําบลสันพระเนตรอาจนําผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพมาวางแผนปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงานพัฒนาผูสูงอายุยังไมตรงกับความตองการของผูสูงอายุ และเทศบาลตําบลสันพระเนตร
อาจนําผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพพัฒนาผูสูงอายุมาปรับใชในงานยังไมตรงกับเปาหมายหรือความตรง
การของผูสงูอายุ 

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม พบวา 
มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 เทศบาลตําบลสันพระเนตรเปนหนวยงานการปกครอง
ทองถ่ิน ที่มฐีานะเปนนิติบคุคลและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติเทศบาล เปนองคกรใน
ระดับทองถ่ินมีบทบาทในการพัฒนา ยังรวมไปถึงการบรรเทาสาธารณภัย สงเสริมดานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และ
การสงเสริมการพฒันาสตรีเด็กและเยาวชน ผูพิการ รวมถึงกิจการอยางอ่ืน ทําใหเห็นวาภารกิจที่ไดรับการถายโอน
ขางตนทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทหนาที่ ที่มีความสําคัญตอการพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของ
ประชาชน ดังเห็นไดจากการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานการพัฒนาผูสูงอายุ ประจําป ผูสูงอายุประจําป
งบประมาณ และกองทุนสวัสดิการผูสูงอายุ ซึ่งอยูในระหวางการดําเนินการใหแลวเสร็จ จากการดําเนินโครงการที่
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในองครวม ไดสะทอนใหเห็นถึงการใหการจัดกิจกรรม และโครงการที่ให
ความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใหดียิ่งข้ึน อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาว ยังประสบ
ปญหาอยูหลายประการ อาทิ การปฏิบัติตอผูสูงอายุของคนครอบครัว เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
ทีผ่ลักดันใหผูคนในครอบครัวไดออกไปทํางานอยูในเขตเมือง สงผลกระทบทั้งตอรายกาย และจิตใจ ตลอดจนสภาพ
สงัคมของผูสงูอายุ ที่ตองดําเนินชีวิตอยางโดดเดี่ยว ขาดความรักการดูแลอยางอบอุนจากผูใกลชิด อันสงผลเสียตอ
การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ (องคการบริหารสวนตําบลน้ําแวน, 2557, อางในอรณิชา แสงศรีจันทร, 2557) สอดรับ
กับกรอบแนวคิดในทฤษฏีผูสูงอายุ ของ Yurick, Spier, Robb and Ebert. (1984, หนา 67 - 68) ที่เชื่อวาการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ และบทบาททางสังคม ของผูสูงอายุเปนไปในทางเสื่อมถอย ดังนั้น ผูสูงอายุ
จําเปนตองปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคลองกับผลการศึกษาของนักวิชาการหลายทานที่ได
กลาวถึง การเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมถอยของผูสูงอายุในมิติตาง ๆ ที่เก่ียวของกับผูสูงอายุ ไดแก มิติทางรางกาย 
ที่พบวาผูสูงอายุมีความสามารถทางดานรางกายลดนอยลงตามวัยที่สูงข้ึน (ศิราณี ปนคํา, 2542) มิติทางจิตใจ           
ทีพ่บวา การสูญเสียทั้งสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ ครอบครัว สมรรถภาพทางเพศ และบุคคลอันเปนที่รักสงผล
กระทบตอจิตใจของผูสูงอายุ (สุรกุล เจนอบรม, 2534, หนา 19 - 20) มิติทางสังคม ที่พบวาการปฏิสัมพันธทาง
สังคมของผูสูงอายุ อันไดแก การปลดเกษียณ การเปลี่ยนแปลงทางครอบครัว และทางสังคม กอใหเกิดผลพวงตอ
สถานภาพทางจิตใจ (สุรกุล เจนอบรม, 2534, หนา 19 - 20) และมิติทางสิ่งแวดลอม ที่พบวาสิ่งแวดลอมทั้งทาง
ภายภาพ บุคคลใกลตัว และไกลตัว รวมถึงสถานภาพทางสังคม และวัฒนธรรมภายในชุมชนที่ผูสูงอายุอาศัยอยู                
มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ (ระพพีรรณ คําหอม, 2547, หนา 19 - 20) ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการตาม
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แผนพัฒนาผูสงูอายุ บังเกิดผลสัมฤทธ์ิในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ จึงมีความจําเปนตองพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ โดยอาศัยการดําเนินการภายใตกรอบชี้วัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุขององคการอนามัยโลก 
(World Health Organization of Life Group) (The WHOQOL, 1995 หนา54) อันมีองคประกอบหลักทั้ง 4 ดาน 
คือ 1) ดานรางกาย 2) ดานจิตใจ 3) ดานความสัมพันธทางสังคม 4) ดานสภาพแวดลอม ซ่ึงเปนการประเมิน
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่บงบอกถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่กอใหเกิดผลดีตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
ที่ชวยเพิ่มระดับความพึงพอใจในชีวิต และความสุขในการดํารงชีพในสถานการณปจจุบันของผูสูงอายุ โดยมีปจจัย
สวนบุคคลของผูสูงอายุ เปนปจจัยอิสระที่เปลี่ยนแปลงไปตามปจเจกบุคคล ประกอบดวย 1) ปจจัยดานเพศ ไดแก 
เพศชาย และเพศหญิงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางดานสรีรวิทยาที่เกิดข้ึนในแตละเพศมีสวนสําคัญตอระดับ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ (Palmore & Luikart, 1992, หนา 68 - 80; Spier, 1984, หนา 275) 2) ดานอายุ เนื่องจาก
ชวงวัยที่เปลี่ยนแปลงไปของผูสูงอายุมีสวนสําคัญตอระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ (กระทรวงสาธารณสุข, 2531)    
โดยกระทรวงสาธารณสุข (วีรจิต เรืองสวัสดิ์, 2540) ไดจําแนกชวงวัยของผูสูงอายุไว ไดแก 60 - 70 ป 70 – 80 ป 
และมากกวา 80 ปข้ึนไป 3) ดานสถานภาพ ไดแก โสด สมรส หยาราง และแยกกันอยู เนื่องจากสถานภาพของ
ผูสูงอายุเก่ียวเนื่องกับสภาวะทางดานจิตใจของผูสูงอายุอันมีสวนสําคัญตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ สอดรับกับ 
กระทรวงสาธารณสุข (2531) ไดกลาววา การสูญเสียคูชีวิต รวมถึงบุคคลใกลชิดในสังคมในวัยสูงอายุ เปนปญหา
ทางจิตใจ อันเนื่องจากวัยสูงอายุ 4) ดานการศึกษา ไดแก ไมไดรับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี เนื่องจากการศึกษาของผูสูงอายุมีสวนเก่ียวเนื่องกับ
บทบาททางสังคมของผูสูงอายุอันมีสวนสําคัญตอระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ (กอบกุล สุดสวาท, 2541; วาสนา 
เถ่ือนวงษ, 2540) 5) ดานรายได ไดแก ขาดรายได มีรายไดต่ํา และมีรายไดดี เนื่องจากรายไดที่เปลี่ยนแปลงจากผล
พวงของวัยที่สงูข้ึนไดมีสวนสําคัญตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ (Miller & Russel, 1980, pp. 121-129; เขมิกา ยามะรัต, 
2527; วันทนี ขําเพ็ง, 2540) นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดใหความสําคัญกับ
การกระจายอํานาจการปกครองไปสูทองถ่ิน โดยไดกําหนดไวในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา78 
กําหนดใหรัฐตองกระจายอํานาจใหทองถ่ินพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการของทองถ่ินไดเอง พัฒนาเศรษฐกิจ
ทองถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถ่ินใหทั่วถึงและ
เทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ โดย
คํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้นซ่ึงตองดําเนินการถายโอนภารกิจภายใน 4 ป (วุฒิสาร ตันไชย. 
2557. ออนไลน, อางในภูมิวัฒน พรวนสุข, 2558) ตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยภารกิจที่ถายโอนเปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ภารกิจดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต งานสวัสดิการสังคม การ
สงัคมสงเคราะหการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส เปนภารกิจหนึ่งที่กําหนดใหเปนภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพื่อประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ซ่ึงการกําหนดใหมีการถายโอนภารกิจดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต และเร่ือง
การสงเสริมอาชีพใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวยการสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรีคนชรา และผูดอยโอกาสการนันทนาการการสงเสริมกีฬา หรือการจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ 
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การศึกษา ทั้งในและนอกระบบ รวมถึงการสาธารณสุขเชน การรักษาพยาบาลการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
เปนตน ซ่ึงโลกปจจุบันมีการเจริญกาวหนาในหลายดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมไปถึงเทคโนโลยี 
การดํารงชีวิตของผูคนเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสังคมไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงดานประชากร ประชากรวัยเด็กมี
ปริมาณที่ลดลง ซึ่งคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม และ
สามารถอภิปรายผลรายประเด็นไดดงันี้ 

1. ดานรางกาย มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากผูสูงอายุมกีารหลับนอน และพักผอน 
ประจําวันในระยะเวลาที่เหมาะสมกับวัยผูสูงอายุยังไมเพียงพอ โดยที่ผูสูงอายุอาจมีภารกิจที่ตองปฏิบัติใน
ชีวติประจําวัน และผูสูงอายุยงัไมมคีวามรูความเขาใจในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคภัยไขเจ็บ รวมทั้งผูสูงอายุยังไม
มีความรูความเขาใจในการจัดการกับความเจ็บปวดทางรางกายไดดวยตนเอง ตลอดจนการเขารับการรักษาที่
สถานพยาบาล นอกจากนี้ผูสูงอายุยงัไมสามารถประกอบอาชีพหรือทํากิจกรรมอ่ืนๆ ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ได
อยางปกติและเพียงพอ มากไปกวานั้นผูสูงอายุไมสามารถการออกกําลังกายเปนประจําอยางสม่ําเสมอเพื่อความ
สมบูรณแข็งแรงของรางกาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวามีปญหาทางดานปจจัยสวนตัว หรือปจจัยดานสภาพแวดลอมใน
ชุมชนหรือปจจัยทางดานการจัดการของทองถ่ิน 

2. ดานอารมณ มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูสูงอายุมีความนิยมชมชอบใน
ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยสูงสุด และผูสูงอายุมีการสรางความสัมพันธที่อบอุนในครอบครัวและชุมชน 
รวมทั้งผูสูงอายุอาจเลือกการพักผอนหยอนใจดวยวิธีการที่มีคุณประโยชนตอตัวผูสูงอายุเอง นอกจากนี้ผูสูงอายุมี
ความรักและความเปนเจาหรือความผูกพันตอหมูคณะหรือชมรมผูสูงอายุที่เปนสมาชิกหรือชมรมอ่ืนๆ ที่ผูสูงอายุ
เปนสมาชิก 

3. ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเดินทางของ
ผูสูงอายุในการไปรวมกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน หรือแมแตการไปทําภารกิจสวนตัวของผูสูงอายุยังไมมีความ
สะดวกเพยีงพอในการเดินทางไปรวมกิจกรรมตาง ๆ และผูสูงอายุยังไมมคีวามเปนอิสระที่จะไปไหนมาไหนหรือรวม
กิจกรรมตางของครอบครัว ชุมชน และสังคมไดอยางตามที่ตองการ นอกจากนี้ในหมูบานหรือชุมชนของผูสูงอายุยัง
ไมมคีวามปลอดภัยที่เพียงพอ และยังขาดเรื่องความม่ันคงในชีวิตดวยอาจเปนเพราะไมมีความมั่นใจในเร่ืองดังกลาว 
และผูสูงอายุยังไมมีโอกาสที่ไดรับขาวสาร หรืออบรมดานตางๆ ที่เก่ียวของกับผูสูงอายุ หรือฝกฝนทักษะตางๆ ใน
การดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ มากไปกวานั้นการเขารวมกิจกรรมสันทนาการ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของกับทั้งทางดานสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ก็ยงัไมเพียงพอหรือขาดโอกาสดังกลาว และในหมูบานหรือชุมชน
ของผูสูงอายุมีการจัดสถานที่สาธารณะสําหรับเปนที่พักผอนหยอนใจของผูสูงอายุ อาจยังไมเพียงพอกับความ
ตองการของผูสงูอายุ 

4. ดานสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับนอย อาจเปนเพราะวาผูสูงอายุมีหลักคิด 
และหลักปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักธรรมของศาสนาไมเพียงพอ รวมทั้งในหมูบานที่ผูสูงอายุอยูอาศัยยังไมมี
ความเห็นอกเห็นใจกันและเอ้ืออาทรตอกันทั้งนี้อาจเปนเพราะชุมชนในเขตเทศบาลสันพระเนตรกําลังเขาสูสังคม
เมืองหรือสังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบทมากเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ผูสูงอายุยังไมมีโอกาสหรือมีโอกาสนอยในการเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมสาธารณะประโยชนในหมูบานของตนเอง รวมทั้งในหมูบานที่ผูสูงอายุอยูอาศัยอาจขาดความรวมมือ
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รวมใจในการพัฒนาชุมชนของตนเอง มากไปกวานี้ในหมูบานที่ผูสูงอายุอยูอาศัยอาจขาดความเปนระเบียบวินัยใน
การอาศัยรวมกันในชุมชน และในหมูบานหรือชุมชนอาจขาดการสงเสริม สนับสนุนความเปนธรรมดานรายไดและ
ทางสังคม ประการสุดทายในหมูบานที่ผูสูงอายุอยูอาศัยอาจขาดความปลอดภัยในรางกายชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้ง
ในหมูบานหรือชุมชนที่อาจขาดการสงเสริมสนับสนุนการปกครองที่ใหสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค และใน
หมูบานของผูสงูอายุยงัไมมกีารสนับสนุนโอกาสในการศึกษาเรียนรูและการประกอบอาชีพที่เทาเทียมกัน  

5. ดานความคิด มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวาผูสูงอายุมีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง
เม่ือไดชวยเหลือครอบครัว ชุมชนและสังคม และผูสูงอายุมคีวามมั่นใจในตนเอง ที่จะแสดงออกในการชวยเหลือผูอ่ืน
ที่อยูใกลชิด หรือในชุมชนและสังคม กับผูสูงอายุมีความคิด รวมทั้งการตัดสินใจในการกระทําที่เปนประโยชน ตอ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน นอกจากน้ีผูสูงอายุรูสึกวาตนเองมีคุณคาในการดําเนินชีวิต ตอตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนและสังคม และผูสูงอายุมีความสามารถในการเรียนรูเร่ืองราวตางๆ เพื่อนํามาพัฒนาตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชน มากไปกวานั้นผูสูงอายุมคีวามสามารถในการจัดการกับความเศราหรือความกังวลไดดวยตนเองในระยะเวลา
ทีไ่มนานหรือระยะเวลาอันสมควร 

6. ดานจิตใจ มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูสูงอายุมีความจงรักภักดีตอชาติและจะ
แสดงออกทุกคร้ังถามีโอกาส และผูสูงอายุเปนผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งผูสูงอายุมีความกตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณและจะแสดงออกทุกคร้ังที่มีโอกาส นอกจากนี้ผูสูงอายุมีการละเวนจากอบายมุขทั้งปวงและชวยสงเสริม
สนับสนุนสมาชิกชมรมผูสงูอายุปฏิบัติดวย และผูสูงอายุใหความชวยเหลือเก้ือกูลตอเพื่อนบาน และเพื่อนในสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุ มากไปกวานี้ผูสูงอายุใหความเมตตากรุณาตอผูคน สัตวทุกคร้ังที่เขาตกทุกขไดยาก และผูสูงอายุมี
ความเลื่อมใส ศรัทธาในศาสนาและเขารวมกิจกรรมทางศาสนาอยางสมํ่าเสมอ ประการสุดทายผูสูงอายุเสียสละ
ชวยเหลือกิจกรรมชมรมผูสูงอายุหรือกิจกรรมตางๆ ของหมูบานอยางสมํ่าเสมอ 
 

 

 

1. เทศบาลตําบลสันพระเนตรควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูสูงอายุมีการออกกําลังกายตามความเหมาะสม
ของสภาพรางกายเปนประจําอยางสมํ่าเสมอ และตอเนื่องเพื่อความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย และจิตใจ 

2. เทศบาลตําบลสันพระเนตรควรมีการสงเสริม สนับสนุนสงูอายุมคีวามรักและความเปนเจาของที่มีตอหมู
คณะหรือชมรมผูสูงอายุที่ทานเปนสมาชิกหรือชมรมอ่ืนๆ ที่ทานเปนสมาชิก  

3. เทศบาลตําบลสันพระเนตรควรมีการจัดสถานที่สาธารณะสําหรับเปนที่พักผอนหยอนใจของผูสูงอายุ 
เพื่อใหผูสูงอายุใชเปนที่พักฟนทั้งรายกายและจิตใจ 

4. เทศบาลตําบลสันพระเนตรควรเปดโอกาสในการศึกษาเรียนรูและการประกอบอาชีพใหผูสูงอายุที่เทา
เทียมและเสมอภาคกัน เพื่อชวยใหผูสงูอายุใชเวลาวางใหเปนประโยชน ชวยสรางเสริมสขุภาพจิตผูสูงอายุ ตลอดจน
ชวยสรางรายไดใหกับผูสูงอายุและครอบครัว 

5. เทศบาลตําบลสันพระเนตรควรสงเสริม สนับสนุนใหผูสูงอายุมีความสามารถในการจัดการกับความเศรา
หรือความกังวลไดดวยตนเองในระยะเวลาที่ไมนานหรือระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้เปนการชวยเหลือตนเองในเบื้องตน 
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6. เทศบาลตําบลสันพระเนตควรสงเสริม สนับสนุนใหมีกิจกรรมชมรมผูสูงอายุหรือกิจกรรมตางๆ ของ
หมูบานอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง เพื่อใหผูสูงอายุที่ไมไดเขาเปนสมาชิกชมรมเขามาสมทบใหมากขึน้ยิ่งๆ ข้ึนไป 

 

1. ควรทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในเชิงคุณภาพ เพื่อใหสามารถ
ทราบขอมูลในเชิงลึก และนํามาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในคร้ังนี้ 

2. ควรทําการศึกษาเก่ียวกับความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพื้นที่เทศบาลตําบลสัน
พระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในเชิงคุณภาพ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

3. ควรทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับความตองการของเทศบาล
ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
 

 

กระทรวงสาธารณสุข. (2531).   
กรุงเทพมหานคร: กระทรวงฯ.  

กอบกุล สุดสวาท. (2541). คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 

จุฑาภรณ ถุงทรัพย. (2554).  

 การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยว
ไลยอลงกรณ. 

ธงชัย สันติวงษ . (2546).  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
ธันวา บัวมี. 2560.   

 รายงานการวิจัยสาขาวิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ภูมิวัฒน พรวนสุข. (2558) 
 วิทยานิพนธ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนา

ประชาคมเมืองและชนบท คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. อุตรดิตถ: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ. 
ระพีพรรณ คําหอม. (2547).  

รายงานการวิจัย. สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดวยโอกาสคนพิการ และผูสูงอายุ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, กรุงเทพฯ. 

วันทนี ขําเพ็ง. (2540).  
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล. 

วาสนา เถ่ือนวงษ. (2540).  
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.  

420

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2545).  :    

 . กรุงเทพฯ: โฟรเพซ. 
วีรจิต เรืองสวัสดิ์. (2540).  วิทยานิพนธศิลปศา

สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 
ศิราณี ปนคํา. (2542).  ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. (2546). 

 กรุเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
สรรยา รักพงศ. (2558). 

. วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

สุรกุล เจนอบรม. (2534).  กรุงเทพฯ: ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ. (2542). . กรุงเทพฯ. ไทยวัฒนาพานิช. 
อรณิชา แสงศรีจนัทร. (2557) 

 การคนควาอิสระหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สํานักวิชาศิลปะศาสตร. เชียงราย: มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง. 

เอนก เหลาธรรมทัศน. (2543). การเมืองของพลเมือง: สูสหัสวรรษใหม (Civicness and self-government). 
กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพคบไฟ. 

Miller, P. & Russel,. (1980). Elements Promoting Satisfaction as Identified by Residents in the 
Nursing Home. Journal of Gerontological Nursing, 6, 121-129. 

Palmore, E. & Luikart, C. (1992).  Jourmal 
of Health and Social Behavior, 13, 68-80. 

Spier, B. F. (1984). The Nursing Process as Applied to Life Changes of the Aged: The Aged 

 Connecticut: Appleton-Century-Crofts. 
The WHOQQL. (1995). The Development of the World Health Organization Quality of Life 

 New York: Springer-verleg. 
Yurick, A. G., Spier, B. E., Robb, S. S. & Ebert, N. J. (1984). The Aged Person and the Nursing 

Process (2nd edition). Connecticut: Appleton-Century-Crofts. 
 

421

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



  ศุภชัย  นาคศรีจันทร 
สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม

 
การศึกษาเร่ือง การพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
ชุมชน อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาเมือง
ภาคพลเมืองและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเพื่อศึกษาปญหา 
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ดําเนินการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีเปนการวิจัยเชิงปริมาณการวิจัยเชิงปริมาณ พบวา การพัฒนาเมือง
ภาคพลเมืองสวนใหญเก่ียวของกับการมีสวนรวม การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรม โครงการพัฒนาของ
ประชาชนรวมกับ อบต. องคการพัฒนาเอกชน หนวยงานภาครัฐในพ้ืนที่ระดับอําเภอ รวมทั้งทุนทางสังคม 
วัฒนธรรมที่เก่ียวของกับประเพณีความเชื่อ ความศรัทธา สําหรับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนเก่ียวของ
กับกระบวนการพัฒนาของชุมชนเก่ียวของกับกระบวนการพัฒนาของชุมชน รวมกับ อบต.การสนับสนุนจากองคกร
ภายนอกชุมชน (สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนสํานักงานพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกลา ตั้งแต พ.ศ.2551-2553) 
นอกจากนี้พบวา บทบาทของผูนําชุมชน (นายก อบต. สมาชิก อบต. ผูใหญบานบางคน พระสงฆบางรูป ครู อาจารย
ทีเ่ปนแกนนําชุมชน) มีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเมืองภาคพลเมืองและประชาธิปไตยชุมชน  

จากขอมูลเชิงปริมาณ พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญในพื้นทีอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กวา รอยละ 
56.8 มีความเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองของตําบลในระดับปานกลาง ซึ่งเปนแบบแผนเดียวกันในทุก
กลุมชวงอายุ อยางไรก็ตามใหขอมูลอายุระหวาง 18-29 ป มีความเห็นเก่ียวกับการพัฒนาเมืองภาคพลเมืองของตําบล
ในระดับสูงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.1 รองลงมาคือ กลุมอายุระหวาง 40-49 ป คิดเปนรอยละ16.7 และเปนที่นา
สงัเกตวา มีจาํนวนรอยละใกลเคียงกับความเห็นเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองของตําบลในระดับต่ําคิดเปน
รอยละ 15.4 สําหรับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยของชุมชนของตําบล พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญมีความคิดเห็น
เก่ียวกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนของตําบลในระดับปานกลาง โดยเฉพาะในกลุมอายุระหวาง 51-59 ป 
มากที่สดุคิดเปนรอยละ 76.0 และผูใหขอมูลอายุ 60 ปข้ึนไป รองลงมาคิดเปนรอยละ 69.8 สวนอายุระหวาง 30-39 
ป และอายุระหวาง 18-29 ป มีความเห็นเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนของอําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ในนะดับสูงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 25.9 และ25.7 ตามลลําดับ และเปนที่นาสังเกตวา ผูใหขอมูล
อายุระหวาง 30-39 ป และกลุมตัวอยางระหวาง 40-49 ป มีความเห็นเก่ียวกับกดระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
ชุมชนอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีในระดับต่ําสุด มากที่สุด คือ รอยละ12.3 และ11.5 ตามลําดับ 
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ปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับ การพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน 
พบวา ตองสรางความตอเนื่องในการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เชน การสรางผูนําชุมชนรุนใหม การพัฒนา
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการเมืองภาคพลเมือง ประชาธิปไตยชุมชนและบทบาทของสภาองคกรชุมชนตําบล
รวมกับประชาชนในตําบลโดยอาศัยการดําเนินกิจกรรมการเมืองภาคพลเมืองและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
ชุมชนแบบประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง รวมทั้งการสนับสนุนการดําเนินงานของสภาองคกรชุมชนตําบลอยาง
ตอเนื่องหรือเปนระยะๆ จากองคกรภายนอก เชนสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพล
พลเมืองและองคกรภาครัฐในพ้ืนที่ นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่สนับสนุนใหมีการกระจายอํานาจ การปกครอง
ทองถ่ินเพื่อการจัดการตนเองมากข้ึน 
   

: ,

Abstract
The purpose of the study of the development of civic politics and the development of 

democratic community in Pak Kret, Nonthaburi is to study the development, to study and 
compare the opinions of people and to study the problems and suggestions about the 
development of civic politics and the development of democratic community in Pak Kret, 
Nonthaburi. The research methodology is a quantitative research. In quantitative research, it 
was found that the development of civic politics was mainly related to participation in decision 
making and activities of public development projects in collaboration with sub-district service 
organization, private organizations, government agencies in the district level including social 
capita, culture related to traditions, beliefs and faith. The process for developing the democratic 
community involved in the development process of the community together with the District 
Administrative Organization is supported by organization outside the community (Community 
Organization Development Institute, Political Development Office, King Prajadhipok’s 
Institute since 2008 to 2010) In addition, it was found, it was found that the role of community 
leaders (the president of the Sub-district Administrative Organization,members of the District
Service Organization, some village headman,some monks. Some teachers, some professors 
who are community leaders) have an important role in driving the development process of 
political civic and democratic communities. 

Based on quantitative data, it was found that most informants in Pak Kret, 
Nonthaburi more than 56.8 percent have opinions on the development of civil politics in the 
middle level which is the same pattern in all age groups. However, informants age between
18-29 years have the highest level of opinion on the development of civil society in the 
district, accounted for 31.1 percent. Followed by the age group of 40-49 years, representing 
16.7 percent. And it is worth that there is a similar percentage of opinion on the 
development of the civil society of the district at low level of 15.4 percent. For the 
democratic development process of the community of the district it was found that most of 
the informants had opinions about the democratic process of community development at the 
moderate level. Especially in the age group between 51-59 years with the highest level of 
opinion, accounted for 76.0 percent. And informants aged 60 years and over, followed by 
69.8 percent. For the age between 30-39 years and between 18-29 years have opinions 
about the democratic process of community development in Pak Kret, Nonthaburi at the 
highest level, representing 25.9 percent and 25.7 percent respectively.it is worth noting that 
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informants aged between 30-39 years and sample groups added between 40-49 years have 
an opinion on the process of community democracy development in Pak Kret, Nonthaburi, 
at the lowest level, representing 12.3 percent and 1.5 percent respectively. 

Problems and suggestions about the development of the civil society and 
democratic development processes found that there must be continuity in the development 
of civic politics such as creating a new generation of community leaders, development 
knowledge, understanding about civic politics, community democracy and the role of the 
Sub-district Community Organizations council together with people in the district by using 
the activities of the political civic and democratic process of community participation. 
Including the continuous or periodic support for the operation of the community 
organization council from outside organizations such as the community Organization 
Development Institute, Political Civic Development Fund and Government Organizations 
in the area. In addition people in the area encouraged the decentralization of Iocal 
government for more self-management.

Keyword : Civic Politics, Democratic Community, Community Organizations Council,
Public Participation 

อดีตรัฐไทยกับปญหาปญหาการพัฒนาประชาธิปไตย การกระจายอํานาจและการพัฒนา ตามทัศนะของ 
Fred W. Riggs ไดกลาวถึงระบบการปกครองของไทย(Polity) เดิมเปนแบบอํามาตยาธิปไตย อํามาตยาธิปไตยหรือ
ระบบขาราชการประจํา (Bureaucratic Polity) หมายถึงการปกครองซ่ึงอํานาจการบริหาร เร่ิมตนตั้งแตการสงแผน
จนถึงการนํานโยบายไป ปฎิบัติและการจัดการงบประมาณ ขึ้นอยูกับขาราชการประจํา ในขณะเดียวกันอํานาจ
การเมืองข้ึนอยูกับขาราชการทหาร ซึ่งมีกองกําลังจัดตั้งและไดอํานาจมาจาการรัฐประหาร และกลุมอํามาตยาธิป
ไตย หรือระบบขาราชการประจํา ผูซึ่งมีบทบาทการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี ที่ตอบสนองตอผลประโยชนและความ
ตองการของพวกพองตนเองมากกกวากลุมผลประโยชนอ่ืน พรรคการเมืองหรือองคกรที่เก่ียวของกับกฎหมาย            
ซึ่งตอมากลุมไดแสวงหาความอุปถัมภจากกลุมอํามาตยาธิปไตยหรือระบบขาราชการประจํา เพื่อปกปอง
ผลประโยชนทางธุรกิจของเขา (Daniel Arghiprs,2001,pp.16.17) 
 ปจจุบนัการพัฒนาประชาธิปไตย และกระจายอํานาจของไทยนับวามีความกาวหนาในเชิงรูปแบบมาก
พอสมควร แตเม่ือพิจารณาถึงเนื้อหาและสาระสําคัญที่นําไปสูการปฎิบัติจริงและเกิดประโยชนตอสาธารณะ         
ยังพบวามีปญหาเพราะนักธุรกิจและนักการเมือง ซ่ึงมักเปนบุคคลเคยเดียวกันมุงทําการเมืองแบบการเมืองภาค
นักการเมือง อาศัยประชาธิปไตยแบบผานผูแทน (Representative Democracy) ท่ีเปลี่ยนจากการเมืองแบบ อมาต
ยาธิปไตย อํามาตยาธิปไตยหรือระบบขาราชการ (Bureaucratic Polity) มาเปนการเมืองแบบนักธุรกิจการเมือง 
(Businessmen-politicians) ทั้งในระดับทองถ่ินและระดับชาติ ซึ่งมุงรักษาผลประโยชนทางธุรกิจของตนเองหรือ
กลุมผลประโยชนที่เก่ียวของเปนหลัก ดังนั้นแนวคิดการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมหรือการสงเสริม
การเมืองภาคพลเมือง (Civic Politics) นับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประชาธิปไตย การกระจายอํานาจ
และการพัฒนาสังคมไทยใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
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 การเมืองภาคพลเมืองและกระบวนการการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน เปนแนวคิดและหลักการสําคัญ
ของการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและการพฒันาประชาธิปไตยชมุชนแบบมีสวนรวม เปาหมายของประชาธิปไตย
ชุมชน คือ การปลุกความต่ืนตัว ปลุกความตระหนักถึงสิทธิความเปนประชาชนของคนในทองถ่ิน ตามสิทธิชุมชนใน
รัฐธรรมนูญ ใหคนในชุมชนลุกข้ึนมาปกปอง ลุกข้ึนมาจัดการแกไขปญหาดวยตนเอง มีความเสมอภาคมีสวนในการ
ตัดสินใจในเร่ืองของสวนรวมและเรียนรูรวมกันในเร่ืองประชาธิปไตยโดยตรง ทําใหเปนประชาธิปไตยที่กินไดคือ
ประชาธิปไตยที่สามารถแกปญหาปากทองของชาวบานไดจริงๆ กระบวนการประชาธิปไตยชุมชนเปนเคร่ืองมือหรือ
เปนกลไกหนึ่งที่รวมคนใหมาเรียนรูรวมกัน มาแกไขปญหารวมกันและทํางานพัฒนาโดยมีมิติทางการเมือง คือ            
เขาไปเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเขาไปมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งยกระดับจิตของคนข้ึนใหมีความกลาหาญ ใหมีความรูสึกรับผิดชอบตอชุมชนของ
ตนเองและตอนักการเมืองที่ไดเลือกมาดวย (สน รูปสูง,2553,น.3) ประชาธิปไตยที่เร่ิมตนจากระดับฐานรากแมวา
จะตองอาศัยระยะเวลาเพ่ือพัฒนา แนวคิดและสรางความตระหนักใหเกิดข้ึนทั้งในระดับปจเจกและชุมชน                
หากสามารถทําไดสําเร็จจะ เปนการพัฒนาที่ตอเนื่องและยั่งยืนรวมทั้งเปนการสรางและปลูกฝงปลูกจิตวิญญาณ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมใหกับประชาชน ซ่ึงสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกลา ไดดําเนินการ
สงเสริมการเมืองภาคพลเมืองและพัฒนาพื้นที่ตนแบบประชาธิปไตยชุมชนหลายๆ พื้นที่ของประเทศไทยสําหรับ
จังหวัดนนทบุรี ไดมกีารดําเนินการโครงการที่อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 ปากเกร็ด เปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงจังหวัดนนทบุรีนั้น เดิมเปนสวนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา 
เปนราชธานีไทย สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดใหยกฐานะของ บานตลาดขวัญข้ึนเปนเมืองนนทบุรี บริเวณตัว
เมืองดั้งเดิมขณะนั้น คือ ทองที่ตําบลบางกระสอในปจจุบัน ในพุทธศักราช 2179 รัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาท
ทอง ไดโปรดฯ ใหขุดคลองออมใหญไปทะลุคลองบางกรวยตอนใตของวัดเขมาภริตาราม ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร 
คลองนี้ถูกกระแสน้ําที่ไหลแรงขุดเซาะจนกวางมาก กลายเปนสวนหนึ่งของแมน้ําเจาพระยา จนในรัชสมัยสมเด็จ
พระนารายณมหาราช ราวปพุทธศักราช 2208 ทรงเห็นวาการที่แมน้ําเปลี่ยนทิศ ที่ทําใหขาศึกประชิดเมืองไดงาย 
จึงโปรดเกลาฯ ใหสรางปอมปราการตรงปากน้ําแมน้าํออม และยายเมืองนนทบุรีมาอยูปากแมน้ําออมดวย 
 พุทธศักราช 2264 ในรัชกาลสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระ ไดทรงโปรดใหขุดคลองลัดเกร็ด ที่อําเภอ
ปากเกร็ด ความยาวได 38 เสนเศษจวบจนถึงป พ.ศ.2307 เมืองนนทบุรีเปนยุทธภูมริะหวางเรือกําปนกับอังกฤษกับ
พมา และถูกพมายกคายเขาเมืองในชวงเหตุการณ และจนกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาอยูหัว 
รัชกาลที่ 5 ที่ตั้งของเมืองนนทบุรี จึงไดโยกยายอีกคร้ังเปนบริเวณที่ตั้งในปจจุบัน ประชากรของจังหวัดนนทบุรี 
ประกอบดวยชนชาวไทยที่สืบเชื้อสาย มาจากหลายเชื้อชาติ ทั้งไทย จีน มอญ แขก เปนตน โดยชาวไทยเชื้อสาย
มาลยูและชาวไทยเชื้อสายมอญ อพยพมาอยูในจังหวัดนนทบุรีตั้งแตสมัยอยุธยาจนถึงสมัยกรุงธนบุรี ซึ่งปรากฏ
หลักฐานในหนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตรไทยดังนี้ ในจังหวัดนี้ มีชาวไทยสืบเชื้อสายมาจากมอญ อยูมากแถว
อําเภอปากเกร็ด ตั้งแตปากคลองบางตลาด ฝงเหนือลําแมน้ําเจาพระยา ดานตะวันออกและตะวันตก ตําบลออมเกร็ด 
เหนือคลองบางภูมิ ข้ึนไป รวมทั้งเกราะเกร็ดดวย เดิมอําเภอปากเกร็ด ตั้งที่วาการอําเภอที่วัดสนามไชย                 
มีตาํบล 10 ตําบล หมูบาน 168 หมูบาน พื้นที่ของอําเภอปากเกร็ดนั้นมีที่นามากกวาที่สวน โดยสวนมีทุเรียน และ
สวนสมเขียวหวาน เปนไมยนืและมีผลไมอ่ืนเปนไมแซม นอกจาการทํานา ทําสวนแลว ยังมีการทําหัตกรรมเคร่ืองดิน
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เผาของบานเกาะเกร็ด โดยชาวบานที่ประกอบอาชีพเปนคนไทยเชื้อสายมอญ ที่ไดเขามาอยูในราชอาณาจักรไทย 
ตั้งแตสมัยกรุงธนบุรีและตนกรุงรัตนโกสินทร การทําเคร่ืองปนดินเผาของชาวเกาะเกร็ดนิยมสลักลวดลายอยาง
สวยงาม จนกลายเปนสัญลักษณของปากเกร็ด ปจจุบันนี้ พื้นที่ฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา ในอําเภอปากเกร็ด 
คือพื้นที่ครอบคลุม 5 ตําบล คือ ตําบลปากเกร็ด ตําบลบางพูด ตําบลบางตลาด ตําบลคลองเกลือ และตําบลบาน
ใหม และสภาพพื้นที่สวนผลไมตางๆ ไดเปลี่ยนสภาพเปนที่รองรับการขยายตัว เปนที่พักอาศัยและอุตสาหกรรม จน
อาจกลาวไดวาพื้นที่ฝงตะวันออกของปากเกร็ดนี้ เปนสวนหนึ่งของกรุงเทพมหานครดวย  
 การศึกษาวิจัย เร่ือง”การพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี :กรณีศึกษา อําเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตองการทราบวา การพัฒนา
การเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน จากกรณีศึกษาดังกลาวมีการพัฒนาอยางไร 
เกิดข้ึนจริงและตอเนื่องหรือไม เพราะเหตุใด 

ทศิเหนือ ตดิตอ อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
  ทศิใต ติดตอ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
  ทศิตะวันออก ติดตอ เขตดอนเมืองและเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
  ทศิตะวันตก ติดตอ แมน้ําเจาพระยา (ตําบลบางตะไนย อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี) 
 

 ปจจุบนัในเขตอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีประชากรตามขอมูลสํานักทะเบียนราษฎรอําเภอปากเกร็ด 
จํานวนทั้งสิ้น 188,949 คน แยกเปนชาย จํานวน 88,017 คน หญิง จํานวน 100,932 ตามความหนาแนนของ
ประชากรเฉลี่ยตอพื้นที่เทากับ 5,242 คนตอตารางกิโลเมตร  

1. เพื่อศึกษาการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและกระบวนการการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนอําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและ
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตยชุมชน อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี      
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ศึกษาการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนใน อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 

ขอบเขตพื้นที่ประชากรที่อาศัยใน อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ขอบเขตดานระยะเวลาใชเวลาในการวิจัย ระหวางเดือน พฤษภาคม 2562- มิถุนายน 2562 รวม

ระยะเวลา 2 เดือน 
 

1. ทําใหทราบถึงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

2. ทําใหทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและ
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชน อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

3. ทําใหทราบถึงปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและกระบวนการพัฒนา 
ประชาธิปไตยชุมชน อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. วุฒิการศึกษาสงูสดุ 
4. สถานภาพสมรส 
5. สถานภาพทางสงัคมในชุมชน 
6. อาชีพ 

 
- ลักษณะประชาธิปไตยชุมชนของประชาชน
ในพื้นที ่
- การเรียนรูและการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตยชุมชน 
- กระบวนการพัฒนาประชาธปิไตยชุมชน 
- ปญหาและขอเสนอแนะกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตยชุมชน 

- ความเปนพลเมืองของประชาชนในพื้นที่ 
- การเรียนรูและการฝกอบรมเพื่อสราง
ความเปนพลเมืองในระดับครอบครัวและ
ชุมชน 
- การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
พลเมือง 
- การมีสวนรวมทางการเมืองของพลเมืองใน
ชุมชน 
- ปญหาและข อ เสนอแนะการพัฒนา
การเมืองภาคพลเมือง 
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การวิจัยเร่ืองการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี และเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาเมืองภาค
พลเมืองและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเพ่ือศึกษาปญหา ขอเสนอแนะ
เก่ียวกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสํารวจความคิดเห็น(Survey Research) ซ่ึงผูวิจยัไดดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. ประชากรและกลุมตวัอยาง 
2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 
6. สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 

ประชากรที่ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีกลุมเปา
จํานวนประชากรจํานวน 400 คน ในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ข้ันตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
อาชีพ สถานภาพทางสังคมในชุมชน มีลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ข้ันตอนที่ 2 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับความคิดเห็นทางการเมืองและการปกครอง 
ข้ันตอนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ซ่ึงประกอบดวย 
 ความเปนพลเมืองของประชาชนในพื้นที่   จํานวน 8 ขอ 
 การเรียนรูและการฝกอบรมเพื่อสรางความเปนพลเมืองในชุมชน  จํานวน 4 ขอ  
 การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพลเมืองในชุมชน  จํานวน 3 ขอ 
 การมีสวนรวมทางการเมืองของพลเมืองในชุมชน  จํานวน 4 ขอ 
 ปญหาและขอเสนอแนะการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  จํานวน 3 ขอ 
 ปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จํานวน 3 ขอ 
ข้ันตอนที่ 4 ความเห็นเก่ียวกับ กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน ซึ่งประกอบดวย ประกอบดวย 

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข จํานวน 3 ขอ 
 ลักษณะความเปนประชาธิปไตยชุมชนในพ้ืนที่ จาํนวน 3 ขอ 
 การเรียนรูและการฝกอบรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน จํานวน 3 ขอ  
 กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน จํานวน 7 ขอ 
 ปญหาและขอเสนอแนะกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย จํานวน 5 ขอ 
 ปญหาและขอเสนอแนะกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน จํานวน 5 ขอ 
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การวิจยัเร่ืองการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย คร้ังนี้ปรากฏวา มีขอ
คนพบสําคัญซึ่งควรนาํมาเปนประเด็นในการอภิปราย ดังตอไปนี้ 
1.

ความพยายามทําใหเปนประชาธิปไตยของไทยมีลักษณะเฉพาะบางประการ กลาวคือ แมการขับเคลื่อน
เขาสูกระบวนการการเปลี่ยนผานไปสูประชาธิปไตย จะมีบางครั้งที่ขับเคลื่อนโดยมวลชน แตการรางรัฐธรรมนูญและ
ออกแบบสถาบันทางการเมือง มักตกอยูภายใตอํานาจและอิทธิพลของชาชั้นนํา การมีสวนรวมหรือการเปดให
ประชาชน เขามามีสวนรวมเปนแตเพียงการสรางความชอบธรรมใหกับ กรนะบวนการนี้ แตขาดซ่ึงการยอมรับใน
หลักแหงสิทธิอํานาจทางการเมือง ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย และขาดการคํานึงหลักการสราง
ความเห็นพองตองกันในรัฐธรรมนูญ เพื่อใหรัฐธรรมนูญ เปนกติกาทางการาเมืองที่ไดรับการยอมรับจากทุก กลุม
การเมือง อีกทั้งการเขาสูระยะการเปลี่ยนผานไปสูประชาธิปไตยในแตละคร้ัง แมจะมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
ระบอบ แตการออกแบบสถาบันทางการเมือง เพื่อเปลี่ยนผานไปสูประชาธิปไตย ไมรองรับระบอบประชาธิปไตย
อยางแทจริง โดยยังคงใหมีสมาชิกที่มาจากแตงตั้งเพื่อถวงดุลอํานาจ กับสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง เชนที่มาของ
วุฒิสภา และองคกรอิสระที่มาจาการแตงตั้ง ดังนั้น กรณีของไทย การอธิบายลักษณะของเสนทางการเปลี่ยนผาน
อาจจะตองแยกอธิบายใหชัดเจน ระหวางพลังที่ขับเคลื่อนใหเขาสูกระบวนการเปลี่ยนผาน และผูที่เขามามีบทบาท
ในกระบวนการรางรัฐธรรมนูญ และการออกแบบสถาบันทางการเมืองที่จะใชเพื่อเปลี่ยนผานไปสูประชาธิปไตย 
เพื่อนไปสูการสรางความเขาใจเก่ียวกับปญหาที่วา ทําไมเม่ือพลังขับเคลื่อนเขาสูกระบวนการาเปลี่ยนผานไปสู
ประชาธิปไตยเปนมวลชน แตการรางรัฐธรรมนูญและการออกแบบสถาบันทางการเมืองในรัฐธรรมนูญ จึงไมไดคํานึง
หลักความเชื่อมโยงกับประชาชนและการมีสวนรวมของประชาชน 
2.

ผลการศึกษานี้บงชี้ถึงปญหาเจตนารมณที่จะเปนประชาธิปไตยของชาชั้นนํา ทัง้ที่ปรากฏในกระบวนการ
รางรัฐธรรมนูญและการออกแบบสถาบันทางการเมือง และบทบาทของชนชั้นนําในกระบวนการเปลี่ยนผานไปสู
ประชาธิปไตย โดยพบวากระบวนการในการรางรัฐธรรมนูญของประเทศไทยถูกครอบงําโดยชนชั้นนํา และปญหา
ความขัดแยงภายในชนชั้นนาํ ระหวางชนชั้นนาํฝายอนุรักษนยิม และชนชั้นนําที่มาจากการเลือกตั้ง สงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญและการออกแบบสถาบันทางการเมืองในรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของ
ดุลอํานาจภายในหมูชนชั้นนําจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรัฐธรรมนูญ ซึ่งสะทอนสิ่งที่เสนห จามริก ไดเสนอ
ไววา “รัฐธรรมนูญเปรียบเสมือนอัตตชีวประวัติของสัมพนัธภาพทางอํานาจในรัฐ และปญหานี้ทําใหรัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทย มีขอพรองในมิติการเปนกฎกติกาที่ตัวแสดงทางการเมืองเห็นพองตองกัน รัฐธรรมนูญของไทย           
จึงกลายเปนเคร่ืองมือเพื่อสรางความชอบธรรมใหแกกลุมชนชั้นนําที่เขาสูอํานาจทางการเมืองและเปนเคร่ืองสะทอน
ผลประโยชนของดลุมชนชั้นมากกวาจะรับรองการ เปลี่ยนผานไปสูกระบวนการาเปลี่ยนผานไปสูประชาธิปไตยที่ไม
จรรโลงประชาธิปไตย เชน การคอรรัปชัน และการไมพรอมยอมรับการตรวจสอบ และหากอภิปรายผลตามกรอบ
แนวคิดการเปลี่ยนผานไปสูประชาธิปไตย (transition approach) ท่ีเนนบทบาทชนชั้นนํา กรณีของไทยแสดงให
เห็นถึงปญหานี้ที่ กระทบตอกระบวนการทําใหเปนประชาธิปไตยอยางดังนั้น การยอมรับใหมีการจัดรูปแบบการ
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ปกครองแบบประชาธิปไตย มีรัฐธรรมนูญ มีการเลือกตั้ง และการตั้งรัฐบาลพลเรือน แตขาดซ่ึงเจตนาที่จะเปน
ประชาธิปไตย ในที่สุดไมสามารถทีจ่ะสถาปนาและจรรโลงประชาธิปไตยเอาไวได โดยในกรณีไทยเรียกวาเปนความ
ลมเหลวของกระบวนการเปลี่ยนผานไปสูประชาธิปไตย ซ่ึงไดทําใหประเทศไทยไมเคยประสบความสําเร็จในการทํา
ใหเปนประชาธิปไตยไดเลยสักคร้ัง นอกจากนี้ความลมเหลวของกระบวนการทําใหเปนประชาธิปไตยในประเทศไทย
ทั้ง 4 คร้ัง สะทอนใหเห็นวา การทําใหเปนประชาธิปไตยไมไดมีลักษณะที่เปนเสนตรง ที่เมื่อเขาสูกระบวนการ
เปลี่ยนผานไปสูประชาธิปไตยแลวจะพัฒนาไปสูการตั้งม่ันของประชาธิปไตยไดเสมอ 
3.

ในชวงระยะเวลา 85 ปที่ผานมา จากป 2475-ปจจุบัน (2560) แมอํานาจในการตัดสินในทางการเมืองจะ
กระจุกตังอยูในหมูชนชั้นนําแตก็สะทอนลักษณะความเปนพหุสังคมที่มรกลุมทางสังคมที่หลากหลายพัฒนาการข้ึน
โดยลําดับ ดังเชนปรากฏการณ การเขามามีสวนรวมทางการเมืองในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผานไปสู
ประชาธิปไตยของกลุมมวลชน ซึ่งปรากฏข้ึนถึง 2 คร้ังที่ผานมา ทั้งเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 และเหตุการณใน
เดือนพฤษภาคม 2535 ที่นํามาสูการประกาศใชรัฐธรรมนูญป 2540 เพื่อปฏิรูปการเมือง อยางไรก็ตาม เหตุการณ
ทัง้สองคร้ังนั้น แมจะแสดงถึงการพัฒนาข้ึงของสังคมแบบพหุสังคม จาการมีชนชั้นและปญญาชน และชนชั้นกลางที่
เพิ่มข้ึน และบทบาทและพลังในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุมนี้ ในความเห็นของ Erik Paul กรณีนี้แสดงให
เห็นถึงความตองการในอํานาจและความเสมอเทาเทียบทางการเมืองของพลเมือง ซ่ึงนําสู ความคาดหวังวาไทยจะ
สามารถสรางประชาธิปไตยใหมัน่คงได แตในอีกดานหนึ่งกลบัพบวาระยะกวาทศวรรษที่ผานมา ปรากฏการณการมี
สวนรวมของประชาชนทั้งเหตุการณความขัดแยงทางการเมืองกอนรัฐประหารป 2549 และความขัดแยงทาง
การเมืองตลอดชวงระยะเวลาป 2550-2557 ที่มีประชาชนหลลายกลุมเคลื่อนไหวตอตานรัฐบาลพลเรือน ที่มาจาก
การเลือกตั้ง รวมถึงการเคลื่อนไหวสนับสนุนนักการเมืองและพรรคการเมือง ซ่ึงไดนํามาสูเหตุการณใชความรุนแรง
ระหวางรัฐบาลกลับกลุมผูชุมนมุ และระหวางกลุมผูชุมนุมดวยกันเอง กระทั่งนํามาสูวิกฤตการณทางการเมืองลากร
กอรัฐประหาร ซึ่งไดก็สงผลกระทบตอกระบวนการทําใหเปนประชาธิปไตยในประเทศไทย เหตุการณขางตนนี้ 
อาจจะตองพิจารณาแยกเปน 2 ประเภท คือ บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในฐานะพลังประชาธิปไตย กับ
บทบาทการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเพ่ือสนับสนุนชนชั้นนําทางการเมืองหรือพรรคการเมือง ที่จะ
อาจจะนํามาสูการกัดกรอนประชาธิปไตย 
4.

ผลการศึกษานี้พบวา ไมเพียงแตการรัฐประหารของกองทัพที่เปนสาเหตุสําคัญใหประเทศไทยตองออก
จากกระบวนการทําใหเปนประชาธิปไตย และตามตามมาดวยการปกครองในรูปแบบเผด็จการภายใตผูนําจาก
กองทัพเทานั้น แตพบบทบาทของกองทัพในการแทรกแซง การจัดตั้งรัฐบาลพลเรือน เชนการจัดตั้งรัฐบาลในระยะ
เปลี่ยนผานไปสูประชาธิปไตยหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 25161 หรือบทบาทในฐานะคนกลางในการเกลี่ยความ
ขัดแยงทางการเมือง ที่แสดงถึงการยอมรับบทบาทของกองทัพในทางการเมือง เชนกรณีที่เกิดข้ึนในเหตุการณวิกฤติ
การทางเมืองป 2557 ที่กองทัพเปนสวนหนึ่งที่สําคัญในการจัดเจรารวม 7 ฝาย และยังปรากฏบทบาทของกองทัพ
ในฐานะ ตัวแสดงหลักทางการเมืองในชวงระยะเปลี่ยนผานไปสูประชาธิปไตยคร้ังแรกหลังเหตุการณ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองป 2475 เปนตน จากขอเท็จจริงในบริบทของไทยที่กองทัพ มักจะแสดงบทบาทอยูเหนือ
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การเมืองและแทรกแซงการเมืองมาโดยตลอด แมแตในระยะของการเปลี่ยนผานไปสูประชาธิปไตย เชนนี้ การจัด
วางตําแหนงที่ใหกองทัพในการเขาสูระยะเปลี่ยนผานไปสูประชาธิปไตย จึงเปนอีกประเด็นที่สําคัญ ไมแพการ
ออกแบบสถาบันทางการาเมืองตามรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ดังนั้น การศึกษาเพื่อแสวงหาทางเลือก
ใหกับการาจัดวางตําแหนง ที่ใหแกกองทัพหลังเขาสูระยะเปลี่ยนผานไปสูประชาธิปไตย จึงเปนอีกหนึ่งโจทยที่สําคัญ
สาํหรับความสําเร็จของการทําใหเปนประชาธิปไตย 
5.

แมประเทศไทยจะไดมรการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับป 2560 ในวันที่ 6 เมษายน 2560 และนํามาสู
ความพยายามในคาดการณการเลือกตั้งในอนาคตทีจ่ะเกิดข้ึนภายใต การบังคับใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แตหากพิจาณา
สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะพบปญหาสําคัญ 2 ประเด็น กลาวคือ หนึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมใชรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่นํามาสูการสรางความเห็นพองตองกันในกติกาทางการเมือง เนื่องจากเปนการรางข้ึนภายใตอิทธิพลของคณะ
รัฐประหารป 2557 อีกทั้งองคกรที่เขามามีหนาที่ในการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ลวนแลว ตามาจากการแตงตั้ง และ
ไมไดเปดโอกาสใหมกีารอภิปราย ถกเถียง แลเปลี่ยนความคิดเห็นจากทั้งฝายการเมืองและประชาชนอยางเสรี การ
นําวิธีการออกเสียงลงประชามติรับรางรัฐธรรมนูญ มาใชจึงเปนเพียงเพื่อสรางความชอบธรรมใหกับรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้เทานั้น และสอง รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปญหาการออกแบบสถาบันทางการเมืองในรัฐธรรมนูญที่ยังขาดการ
คํานึงหลักการเชื่อมโยงกับประชาชนอยางแทจริง ซึ่งสะทอนผานทั้งการออกแบบที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ที่มาของ
ของนายกรัฐมนตรี อีกทั้งวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ที่ไดนพวิธีการคํานวณในลักษณะการจัดสรรปน
สวนใชกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อไมสะทอนเจตนารมณ ของผูใชสิทธิออกเสียง
เลือกตั้ง ดังนั้น จึงไมอาจที่จะคาดหวังถึงผลของรัฐธรรมนูญฉบับนี้วาจะสามารถนําไปสู การเปลี่ยนผานไปสู
ประชาธิปไตยไดสาํเร็จหรือไม อยางไรก็ตาม จากวัฏจักรของรัฐธรรมนูญไทยแสดงใหเห็นวา รัฐธรรมนูญของไทยไมใช
สิงที่ปรับปรุงแกไขหรือเปลี่ยนแปลงใหมไมได กรณีนี้จึงสามารถเปนชองทางที่เปดกวางใหนําไปสูการปรับปรุงแกไข
รัฐธรรมนูญเพื่อนําไปสูการสรางประชาธิปไตย โดยตองอาศัยเจตนารมณที่ตองการเปนประชาธิปไตยของชนชั้นนํา 
 

  

1. สภาองคชุมชนควรมีบทบาทสําคัญในการรวมกําหนดแผนการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดทําข้ึนและควรมีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานราชการ
อ่ืนๆ ในขณะที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรเนนบทบาทในการเปนองคกรภาคสังคมที่ทํางานรวมกับกลุมองคกร
ชุมชนและภาคประชาชนตางๆ ในลักษณะของภาคภาคีความรวมมือ 

2. การจัดระบบความสัมพันธกับหนวยงานอ่ืนๆ ไมวาจะเปนการประสานความรวมมือหรือ การขอรับ
งบประมาณอุดหนุนจากกหนวยงานตางๆ ทั้งจากอง๕กรของรัฐและองคกรภาคเอกชนนั้น สภาองคกรชุมชนควรวาง
ระยะหางของความสัมพันธดังกลาวโดยพิจารณาถึงเจตนารมณของการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนแลละผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึนในชุมชนทองถ่ินที่เปนสําคัญ 
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3. สภาองคกรชุมชนในพ้ืนที่ไมควรเนนเพียงการทํากิจกรรมแบบเดิมในพ้ืนที่มากจนเกินไป เพราะอาจทํา
ใหสภาองคชุมชนเปนเพียงอง๕กรที่ตอบสนอง ตอนโยบายของหนวยงานในระดับบนมากจนเกินไป แตควรสราง
ประเด็นใหมๆ โดยดึงการมีสวนรวมของประชาชนและกลุมองคกรตางๆ ในพื้นที่อยางครอบคลุม และสามารถ
เชื่อมโยงความรวมมือ กับขบวนองคกรเครือขายอ่ืนๆ อีกดวย 

4. สภาองคกรชุมชนควรคงไวซึ่งเปนการพื้นที่ในการปรึกษาหรือและการพูดคุยกันในประเด็นตางๆ ของ
ประชาชนอยางไมเปนทางการเพื่อใหเกิดความเขาถึงประเด็นปญหา ที่แทจริงตลอดจนการเปนพื้นที่สามารถสงเสริม
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนอยางเขมขน 

5. สถาบันการศึกษาควรมีบทบาทในการเชื่อมโยงองคความรูชุมชนทองถ่ิน ผานกระบวนการศึกษาวิจัยใน
ประเด็นที่เก่ียวของ ในขณะที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรสนับสนุนดานงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ 
ขอมูลขาวสาร ฯ แกสภาอง๕ชุมชน นอกจากนี้สภาองคกรชุมชนยังตองทํางานเปนเครือขายกับขบวนการ 
เคลื่อนไหวทางสังคมอ่ืน ๆ อยางตอเนื่อง 

6. การสงเสริมเพื่อจัดตั้งสภาองคกรชุมชน ควรเปนไปตามความพรองของแตละพื้นที่ โดยที่ไมควรรีบเรง
เพื่อจัดตั้งเพียงเพื่อใหครอบคลุมทุกพื้นที่เทานั้น ซึ่งการสงเสริมหรือสนับสนุนการจัดตั้งควรดําเนินไปพรอมกับการ
ใหความรูความเขาใจแกกลุมองคกรชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ อีกทั้งยังตองทําความเขาใจกับผูนําทองถ่ิน บาน วัด 
โรงเรียน และสถานีอนามัย เปนตน 

7. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภาองคกรชุมชน และ
ควรเกิดข้ึนจาการที่ไดเล็งเห็นถึงบทบาทและความสําคัญของสภาองคกรชุมชน แตไมควรใชกฎหมาย บังคับให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองอุดหนุน คาใชจายแกสภาองคกรชุมชน เพราะจะย่ิงเปนมูลเหตุ ที่เพิ่มความขัดแยง
ระหวางกัน อีกทั้งยังมีนัยที่สําคัญที่แสดงออกถึงการพึ่งพาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จนทําใหสภาองคกรชุมชน
อาจกลายเปนเพียงองคกร ที่ตองสนองตอฯนโยบายของหนวยงานภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อยาง
หลีกเลี่ยงไมได 
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 การวิจัยนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาปญหาการพัฒนาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สังกัดที่วา การอําเภอในเขตจังหวัดอํานาจเจริญ โดยจําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนงงานปจจุบัน 
ประสบการณในการปฏิบัตงิาน ประชากรในการวิจัยคือ ขาราชการประจําและลูกจาง 208 คน กลุมตัวอยาง 137 คน 
สุมตัวอยางจากประชากร คํานวณจากสูตร Taro Yamane ตามสัดสวนการสุมอยางงาย เคร่ืองมือเปน
แบบสอบถามมี 3 ตอน โดยคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของการทดสอบแบบสอบถามทั้งชุดเปนคาแอลฟา 0.93 
การวิเคราะหขอมูลทําการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร คํานวณหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คา t - test และคา F – test  

 

 1. ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอปญหาการพัฒนาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสังกัดที่วา การอําเภอในเขตจังหวัดอํานาจเจริญ โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก ( X =3.97)           
เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานการบริหารจัดการองคการ ( X  =4.02) สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือดานความสําพันธระหวางผูบริหารและเพ่ือนรวมงาน ( X =3.86)  
 2. เปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอปญหาการพัฒนาขวัญและกําลังใจ จําแนกตามเพศ ระดับ
การศึกษา ตําแหนงงานปจจุบัน ประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  
 

Abstract
This research has an objective. To study the problems of morale development in 

the performance of the personnel under District in Amnat Charoen Province by gender, 
education level Current position Work experience The research population is 208 civil 
servants and employees, 137 samples were randomly selected from the population, 
calculated from the Taro Yamane formula in proportion to simple random sampling. The tool 
is a questionnaire with 3 episodes, with confidence values. (Reliability) of the whole set of 
test queries is alpha 0.93. Data analysis is processed by computer. Calculate frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test
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Conclusions
1. The opinions of the respondents on the development of morale in the work of 

the personnel under District in Amnat Charoen Province The overall and individual items 
were at a high level (= 3.97). When considering each aspect, it was found that the highest 
mean value Is the aspect of organizational management (= 4.02). Is the relationship 
between management and colleagues (= 3.86)

2. Compare differences, opinions on problems of morale development by gender,
education level Current position The work experience found that overall and individual 
aspects were not different. With statistical significance at the level of 0.05
 

Key word : Problem development of morale 
 

 

  ประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบการปกครอง มาสูระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และยึดถือเปนรูปแบบ
ในการปกครองประเทศมาจนถึงปจจุบัน การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขนั้น 
พระมหากษัตริยยังทรงมีฐานะเปนพระประมุขของประเทศและทรงใชอํานาจอธิปไตยในการปกครองประเทศ คือ 
ทรงใชอํานาจนิติบญัญัตทิางสถาบันรัฐสภา ทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี และทรงใชอํานาจตุลาการทางศาล 
ประเทศไทยแบงการบริหารออกเปน 3 สวน คือ การบริหารราชการสวนกลาง การบริหารราชการสวนภูมิภาค และ
การบริหารราชการสวนทองถ่ิน  
 การบริหารราชการสวนภูมิภาค (Provincial Administration) เปนการบริหารราชการแผนดินตาม
หลักการแบงอํานาจ (Deconcentration) ราชการบริหารสวนกลางจะมอบอํานาจหนาที่ในกิจการบางอยางไป
ใหแกราชการบริหารสวนภูมภิาคไปปฏิบัติจัดทํา มีอํานาจตัดสินใจในขอบเขตที่จํากัดบางอยางตามที่ราชการบริหาร
สวนกลางจะไดมอบไวใหหนวยงานที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค เปนกลไกสําคัญทางการเมืองในการแปลงนโยบาย
การเมืองสูการปฏิบัต ิตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 51 ไดบัญญัติใหการ
จัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมภิาคมีสองรูปแบบคือจังหวัดและอําเภอ  
 1. เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปกครอง ในประเทศที่มีลกัษณะเปนรัฐเดี่ยวนั้น การปกครองสวนกลาง
จะเปนศูนยรวมแหงการจัดการปกครองของรัฐทั้งหมด ซ่ึงการจัดระบบการปกครองดวยวิธีการแบงงานออกเปน
ระดับหรือข้ันตอนตางๆ ก็เพื่อใหสามารถจัดการปกครองไดทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ในประเทศที่มีนโยบายการ
ปกครองแบบรวมอํานาจในทางการเมืองก็จะใชระบบการแบงอํานาจเปนวิธีการหรือเคร่ืองมือในทางบริหารนั่นเอง 
 2. เพื่อทําหนาที่เปนผูสืบทอดนโยบายของรัฐบาลไปสูภูมภิาคตางๆ โดยตรง ซ่ึงวิธีการแบงอํานาจนั้นเปน
การขยายงานของรัฐบาล หรือการแบงสาขาของรัฐบาลออกไปในระดับตางๆ มีผลทําใหนโยบายของรัฐบาลไดถูก
นําไปปฏิบัตโิดยตัวแทนของรัฐบาลโดยตรง 

3. เพื่อแสดงฐานะตัวแทนของอํานาจสวนกลาง กลาวคือผูที่จะทําหนาที่ในระดับภูมิภาคตองมาจากการ
อนุมัต ิแตงตั้ง ยินยอม หรือตัดสินใจจากสวนกลางเปนสําคัญ 
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การบริหารราชการสวนภูมิภาคจึงเปนกลไกทางการเมืองในการแปลงนโยบายของรัฐสูการปฏิบัติให
ประสบความสําเร็จ เปนกลไกการบริหารราชการในการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพและสราง
ความพึงพอใจใหกับประชาชน (ปธาน สุวรรณมงคล : 2555) 
 ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานนับวามีความสําคัญตอประสิทธิภาพของบุคลากรในทุก ๆ หนวยงาน
และเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัตงิานของผูปฏิบัติงานทุกคนและทุกระดับ ซึ่งจะทําใหบุคลากรปฏิบัติงานดวย
ความขยนัขันแข็ง มีความตั้งใจ รับผิดชอบตอหนาที่การงาน นั่นยอมแสดงใหเห็นถึงสภาวะของขวัญกําลังใจที่อยูใน
ระดับสูง ซึ่งทุกองคกรที่จะตองเอาใจใสตอปญหานี้ จึงเปนหนาที่อันสําคัญของผูบริหารที่จะตองคํานึงวาจะทํา
อยางไรใหคนในองคกรมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน ไมคิดจะเปลี่ยนงานหรือลาออกไปทํางานที่ใหม ผูบริหาร
จะตองมีเทคนิคสรางแรงจูงใจเพื่อใหคนในองคกรมีขวัญและกําลังใจในการทํางานในการบริหารงานเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายประสบผลสําเร็จ และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดนั้น จากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยหลายเลมที่เก่ียวของกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ ทั้งของภาครัฐ
หรือเอกชนมีความพยายามที่จะพัฒนาการสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรในหนวยงานอยูเสมอ แตถึงกระนั้นก็
ไมคอยบรรลุเปาประสงคเทาที่ควร ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหาสาเหตุวาเกิดจากปญหาดานใดบาง เพื่อที่จะ
นําเสนอผูบริหารใหรับทราบขอมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการสรางขวัญและกําลังใจใหมีประสิทธิผลมากข้ึน 
โดยเฉพาะกับบุคลากรสังกัดที่วาการอําเภอในเขตจังหวัดอํานาจเจริญ 7 อําเภอ ตอไป 
 

 

 1. การพัฒนาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่วาการอําเภอในเขตจังหวัด
อํานาจเจริญ มีปญหาหรือไม 
 2. ปญหาการพัฒนาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่วาการอําเภอในเขตจังหวัด
อํานาจเจริญ มีปญหาแตละดานอยูในระดับใด 
 

 

 1. เพื่อศึกษาปญหาการพัฒนาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่วาการอําเภอในเขต
จังหวัดอํานาจเจริญ  
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับปญหาการพัฒนาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่วาการ
อําเภอในเขตจังหวัดอํานาจเจริญ  
 

 

1. ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการพัฒนาขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัตงิานของบุคลากรสังกัดที่วาการอําเภอในเขตจังหวัดอํานาจเจริญ แตกตางกัน 
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2. ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการพัฒนาขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัตงิานของบุคลากรสังกัดที่วาการอําเภอในเขตจังหวัดอํานาจเจริญ แตกตางกัน 

3. ผูตอบแบบสอบถามที่มสีถานะตําแหนงงานตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการพัฒนาขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัตงิานของบุคลากรสงักัดที่วาการอําเภอในเขตจังหวัดอํานาจเจริญ แตกตางกัน 

 4. ผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการในการปฏิบัติงานตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการพัฒนาขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรสังกัดที่วาการอําเภอในเขตจังหวัดอํานาจเจริญ แตกตางกัน 

 
 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับปญหาการพัฒนาขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน เชนแนวคิดของเฮอร ซเบิรก (Herzberg)  และแนวคิดทฤษฏีของสํานักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (สํานักงาน ก.ถ. 2556.อัดสําเนา) มาสังเคราะหและ
กําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 

           

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1  

 

1.    
 การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาปญหาพัฒนาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่วาการอําเภอใน
เขตจังหวัดอํานาจเจริญ โดยศึกษาสภาพปญหา 5 ดาน คือ 1. ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 2. ดานการบริหารจัดการ 

 

 

 

 

  

 

1. เพศ 
2. ระดับการศึกษา 
3. ตําแหนงงานปจจุบนั 
4. ประสบการในการปฏบิัติงาน 

 

1. คาตอบแทนสวสัดิการ 
2. การบริหารจัดการองคการ 
3. ความสําพันธระหวางผูบริหาร  
   และเพ่ือนรวมงาน 
4. ความกาวหนาและม่ันคงในงาน 
5. การมีสวนรวมของประชาชน 
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3. ดาน ความสัมพันธระหวางผูบริหารและเพื่อนรวมงาน 4. ดานความกาวหนาและม่ันคงในงาน 5. ดานการมี
สวนรวมของประชาชน 

 

  2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก ขาราชการประจําและลูกจางสังกัดที่วาการอําเภอในเขตจังหวัด
อํานาจเจริญ จํานวน 7 อําเภอ รวมประชากรทั้งสิ้น 208 คน 
  2.2 กลุมตวัอยางผูตอบสอบถามจํานวน 137 คน จากการสุมตวัอยางจากประชากร โดยกําหนดขนาดของ
กลุมตวัอยางตามการคํานวณจากสูตร Taro Yamane ตามสัดสวนการสุมอยางงาย(Simple Random Sampling)  
 2.3 สัมภาษณปลัดอําเภอในเขตจังหวัดอํานาจเจริญ 7 คน  

 

ตัวแปรอิสระเปนขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา สถานะตําแหนงงาน ประสบการณ
ในการปฏิบัตงิาน และปญหาการพัฒนาขวัญและกําลังใจ 5 ดาน คือ  

1. คาตอบแทนและสวัสดิการ 2. การบริหารจัดการ 3. ความสัมพันธระหวางผูบริหารและเพ่ือนรวมงาน 
4. ความกาวหนาและม่ันคงในงาน 5. การมีสวนรวมของประชาชน 

ตําแปรตาม ไดแก การพัฒนาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของของบุคลากรสังกัดที่วาการอําเภอใน
เขตจังหวัดอํานาจเจริญ 

 

1. การศึกษาทาํใหทราบถึงปญหาการพัฒนาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่วาการ
อําเภอในเขตจังหวัดอํานาจเจริญ 

2. การศึกษาทําใหทราบถึงแนวทางการปรับปรุงและแกไขปญหาการพัฒนาขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัตงิานของบุคลากรสังกัดที่วาการอําเภอในเขตจังหวัดอํานาจเจริญ 
 

 

 การวิจยัเร่ือง ปญหาการพัฒนาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่วาการอําเภอในเขต
จังหวัดอํานาจเจริญ 

 

  2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก ขาราชการประจําและลูกจางสังกัดที่วาการอําเภอในเขตจังหวัด
อํานาจเจริญ จํานวน 7 อําเภอ รวมประชากรทั้งสิ้น 208 คน 
  2.2 กลุมตวัอยางผูตอบสอบถามจํานวน 137 คน จากการสุมตวัอยางจากประชากร โดยกําหนดขนาดของ
กลุมตวัอยางตามการคํานวณจากสูตร Taro Yamane ตามสัดสวนการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  
 2.3 สัมภาษณปลัดอําเภอในเขตจังหวัดอํานาจเจริญ 7 คน  
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1 อําเภอเมือง 19 20 39 26 
2 อําเภอลืออํานาจ 14 17 31 20 
3 อําเภอพนา 13 13 26 17 
4 อําเภอปทุมราชวงศา 14 15 29 19 
5 อําเภอชานุมาน 16 12 28 19 
6 อําเภอเสนางคนิคม 13 15 28 18 
7 อําเภอหัวตะพาน 13 14 27 18 
8  102 106 208 137 

(แหลงขอมูล : งานทะเบียนอัตรากําลังจังหวัดอํานาจเจริญ 29 มกราคม 2561) 
 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามแบบประมาณคา (Rating Seale Questionnaires) 
ประกอบดวย 3 ตอน ดังตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คือ บุคลากรสังกัดที่วาการอําเภอ
ในเขตจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 7 แหง มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check-List) เพื่อทราบสถานภาพ
ของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถามตอปญหาการพัฒนาขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่วาการอําเภอในเขตจังหวัดอํานาจเจริญ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ คือระดับความคิดเห็นมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จําแนกออกเปน 4 ดาน 
คือ 1. คาตอบแทนสวัสดิการ 2. การบริหารจัดการองคการ 3. ความสําพันธระหวางผูบริหารและเพ่ือนรวมงาน 4. 
ความกาวหนาและม่ันคงในงาน 5. การมีสวนรวมของประชาชน 

ตอนท่ี 3 แบบสัมภาษณปลัดอําเภอในเขตจังหวัดอํานาจเจริญ  
 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยนี้ไดดําเนินการโดยนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
สําเร็จรูปทางการวิจัยสังคมศาสตร มาประมวลผลขอมูลวิเคราะหโดยใช สถิติเชิงพรรณนา (Descriptve Statics) 
ไดแก คาสถิติความถ่ี (Freguency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) คา t – test, F-test เพื่อนําไปวิเคราะหกับแบบสอบถาม มีลําดับข้ันตอนดังนี้  

ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถามโดยหาคาความถ่ี(Freguency) คารอยละ 
(Percentage) แลวนํามาเสนอเปนความเรียง 
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ตอนท่ี 2 วิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการพัฒนาขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัตงิานของบุคลากรสังกัดที่วาการอําเภอในเขตจังหวัดอํานาจเจริญ ทั้งรายดานและรายขอ โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ 5 ระดับ และใชเกณฑในการแปลผลของเบส 
(Best, 1970) 

4.50-5.00  หมายความวา  มีปญหาอยูในระดับมากที่สุด 
3.50-4.49  หมายความวา  มีปญหาอยูในระดับมาก 
2.50-3.49  หมายความวา  มีปญหาอยูในระดับปานกลาง 
1.50-2.49  หมายความวา  มีปญหาอยูในระดับนอย 
1.00-1.49  หมายความวา  มีปญหาอยูในระดับนอยที่สุด 

 ตอนท่ี 3 ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดานปญหาการพัฒนาขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่วาการอําเภอในเขตจังหวัดอํานาจเจริญกับขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถามของประชากรดานสถานภาพ โดยใชการทดสอบคาที (t – test)  

 

การวิจัยเร่ืองนี้มสีถิติทีใ่ชในการทําวิจัย 2 ประเภท ไดแก 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถี่ (Freguency) รอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) เพื่อบรรยายขอมูลทั่วไป 
 2. สถิติอนุมานหรืออางอิง (Inferencial Statistics) ไดแก การทดสอบคา (t – test) และการทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA or F – test) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
จะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) 
 

 
 ความคิดเห็นของขาราชการประจําและลูกจางสังกัดที่วาการอําเภอในเขตจังหวัดอํานาจเจริญ  ตอปญหา
พัฒนาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรสังกัดที่วาการอําเภอในเขตจังหวัดอํานาจเจริญ โดยภาพรวม
และรายขออยูในระดับมาก ( X =3.97) เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสงูสุด คือดานการบริหารจัดการ
องคการ ( X  =4.02) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือดานความสําพันธระหวางผูบริหารและเพื่อนรวมงาน             
( X =3.86) เมื่อพิจารณารายขอพบวา 
 2.1 ดานคาตอบแทนสวัสดิการ โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก ( X =3.95) เมื่อพิจารณารายขอ
พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือการใหสิทธิในการหยุดประจําสัปดาห หยุดพักผอนประจําป หยุดตามประเพณี ( X  = 4.28) 
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ เงินเดือนและคาตอบแทนตางๆ ( X = 3.63)  
 2.2 ดานการบริหารจัดการองคการ โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก ( X = 4.02) เมื่อพิจารณา
รายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือการบริหารแบบการมีสวนรวมจากประชาชน ( X  = 4.22) สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือความสมดุลระหวางภาระงานกับจํานวนบุคลากรในการปฏิบัติงาน ( X = 3.73) 
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  2.3 ดานความสําพันธระหวางผูบริหาร และเพื่อนรวมงานโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก              
( X = 3.86) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือการแกงแยงชิงผลงานหรือความดีความชอบของ
บคุลากรในหนวยงาน ( X  = 3.98) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือการมีโอกาสเขาถึงผูบริหาร ( X = 3.74)
  2.4 ดานความมั่นคงในการทํางานโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก ( X =4.01) เม่ือพิจารณาราย
ขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือการเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความสมัครใจถาจะมีการสับเปลี่ยนหรือโยกยาย
ตําแหนงงาน ( X  = 4.17) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือการกําหนดหลกัเกณฑหรือเงื่อนไขในการเลื่อนตําแหนง
ชัดเจน ( X = 3.76) 
  2.5 ดานการมีสวนรวมของประชาชนโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก ( X = 4.01) เมื่อพิจารณา
รายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเขารวมกิจกรรมที่ทางหนวยงานหรือองคการจัดข้ึนของประชาชน ( X  = 4.21) 
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือการอาสาเขารวมกิจกรรมที่หนวยงานจัดจากประชาชน ( X = 3.63) 
  2.6 ดานหลักความคุมคา โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก ( X = 3.97) เมื่อพิจารณารายขอพบวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ควบคุมบุคลากรใหใชทรัพยากรอยางประหยัดและใหเกิดประโยชนสูงสุด ( X  = 4.17)              
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ จัดใหมรีะบบขอมูลสารสนเทศถูกตองครบถวน เปนปจจุบัน ตรงกับความตองการ
และสะดวกตอการใชงาน ( X = 3.86)  
 การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอปญหาพัฒนาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสังกัดที่วาการอําเภอในเขตจังหวัดอํานาจเจริญจําแนกตามเพศ พบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวมและราย
ดานไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 3.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอ จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ความ
คิดเห็นมีความไมมีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอปญหาพัฒนาขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัตงิานของบุคลากรสังกัดที่วาการอําเภอในเขตจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามตําแหนงงานปจจุบัน พบวา ไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 3.3 การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอปญหาพัฒนาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสังกัดที่วาการอําเภอในเขตจังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวา ความ
คิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

  

 1. การพิจารณาคาตอบแทนและจัดสวัสดิการใหบุคลากรสังกัดที่วาการอําเภอไมมีปญหาตอการพัฒนา
ขวัญและกําลังในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพราะทุกอยางมีกรอบงานและระเบียบการปฏิบัติไวอยางชัดเจนใน
การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
 2. การบริหารจัดการองคการที่วาการอําเภอมีปญหาบางในสวนมากจะเปนดานอัตรากําลังของเจาหนาที่
ไมเพียงพอ กับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น ขอใดมีปญหามากคือจํานวนเจาหนาที่ไมเพียงพอ  
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 3. ความสําพันธระหวางผูบริหารและเพื่อนรวมงานในหนวยงานที่วาการอําเภอเปนไปอยางดีทุกคน
ชวยเหลือภาระงานกันเปนอยางดี  
 4. ความมั่นคงในการทํางานของบุคลากรมีปญหาตอการพัฒนาขวัญและกําลังในการปฏิบัตงิานเปนอยางมากที่ 
 5. การมีสวนรวมของประชาชนเปนปญหาอยางมากตอการพัฒนาขวัญและกําลังในการปฏิบัติงานของ
บคุลากร ถาขาดความรวมมือจากประชาชนแลวภาระงานทุกดานยอมไมประสบผลสําเร็จ 
 

 

 1. ความคิดเห็นตอปญหาพัฒนาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่วาการอําเภอใน
เขตจังหวัดอํานาจเจริญ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดานดาน
การบริหารจัดการองคการ สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญมา อัครแสง เรืองยศ จันทรสามารถ รังสรรค สิงหเลิศ 
และ ศักดิ์พงศ หอมหวล (2552 : บทคัดยอ) ไดทาการศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มผีลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค ประการแรกเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัตงิาน ประการที่สอง เพื่อศึกษาระดับขวัญกําลังใจของเจาหนาที่ ประการที่สามเพื่อเปรียบเทียบระดับขวัญ
กําลังใจของเจาหนาที่โรงพยาบาลมหาสารคามระหวางกลุมผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงตางๆ และประการที่สี่
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการสรางขวัญกําลังใจของเจาหนาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม กลุมตัวอยางเปนเจาหนาที่
โรงพยาบาลมหาสารคาม จํานวน 282 คน สุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิและแบบงาย เคร่ืองมือการวิจัย
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.93 การวิเคราะหขอมูลแสดง
เปนคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ และการถดถอยเชิงเสนตรงแบบ
กําหนดตัวแปรเขาไปในสมการทั้งหมด ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มผีลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
โรงพยาบาลมหาสารคาม มีจํานวน 6 ปจจัย คือ เงินเดือนสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน การปกครองบังคับบัญชา การยอมรับนับถือ และความรับผิดชอบ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ
เทากับ 0.654 ระดับขวัญกําลังใจของเจาหนาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก 
 ในดานคาตอบแทนสวัสดิการ โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การใหสิทธิในการหยุดประจําสัปดาห หยุดพักผอนประจําป หยุดตามประเพณีการมี สอดคลอง
กับงานวิจัยของ นภดล คุมครอง (2550 : บทคัดยอ) ศึกษาขวญัและกําลังใจของพนักงานบริษทั รวมกิจรุงเรือง คาร
แคริเออร จํากัดวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับขวัญและกําลังใจของพนักงานบริษัท รวมกิจรุงเรือง คารแคริเออร 
จํากัด และเปรียบเทียบระดับขวัญและกําลังใจของพนักงานบริษัท รวมกิจรุงเรือง คารแคริเออร จํากัด จําแนกตาม
สถานภาพสวนบุคคล ตามแนวคิดทฤษฎีของ Herzberg’s two – factor theory ไดทําการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็น 
 ผลการศึกษาพบวา ขวัญและกําลังใจของพนักงานบริษัท รวมกิจรุงเรือง คารแคริเออร จํากัด ภาพรวมอยู
ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ดานสวัสดิการและคาตอบแทนดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
และผูใตบงัคับบัญชา ดานสภาพการปฏิบัตงิาน ดานโอกาสและความกาวหนา  
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 ในดานความสําพันธระหวางผูบริหารและเพื่อนรวมงาน โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การแกงแยงชิงผลงานหรือความดีความชอบของบุคลากรใน
หนวยงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ มนิล นงนุช (2554) ไดวิจยัเร่ือง ปจจัยที่มผีลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท อินเตอรเมติคอล จํากัด พบวา ระดับขวัญกําลังใจของพนักงาน บริษัท อินเตอรเมติคอล จํากัด 
โดยรวมอยูในระดับมาก คือ ดานเจตคติในการปฏิบัติงาน ดานความผกูพันกับองคการและดานความสามัคคี  
  ในดานความมั่นคงในการทํางาน โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความสมัครใจถาจะมีการสับเปลี่ยนหรือโยกยายตําแหนงงาน 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ปณต สิงหสุขโรจน (2554 : บทคัดยอ) การวิจัยเร่ือง “ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน อบต.ทาชาง จังหวัดจันทบุรี” พบวา พนักงาน อบต. ทาชางมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวม ดานตาง ๆ อันดับแรก คือ ดานโอกาสความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 

ในดานการมีสวนรวมของประชาชน โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือการเขารวมกิจกรรมที่ทางหนวยงานหรือองคการจัดข้ึนของประชาชน สอดคลองกับ นันทชพร 
การสมดี (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษา การมีสวนรวมพัฒนาทองถ่ินของประชาชนในเขตเทศบาล ตําบลเมืองเล็น 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามมีสวนรวมดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
ในพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองเล็น อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมอยูในระดับ นอย โดยเฉพาะความคิดเห็นสวนใหญ
ของประชาชนไมไดรับบรรจุในโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ประชาชนไมมีโอกาสรวมตัดสินใจแสดงความ
คิดเห็น หรือรวมเปนคณะกรรมการในการตัดสินใจในการวางแผนจัดทาโครงการตาง ๆ เพื่อเปนการพัฒนาเทศบาล
ตําบลเมืองเล็น อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  
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Stress in the operation of police patrol officers, Under the Pattaya City Police Station, 
Chonburi province

    สิบตํารวจโทกิตติคุณ  กายะ 
    สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 
    ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ
สายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธระหวางปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอความเครียดกับความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ 
ไดแก ขาราชการตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่มียศตั้งแตสิบตํารวจตรีถึงรอย
ตํารวจเอก ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ประจําสายตรวจรถยนต สายตรวจรถจักรยานยนต สายตรวจเดินเทา และสายตรวจ
ประจําจุดตรวจตาง ๆ จํานวน 107 นาย เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ไดแก 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี ตอนท่ี 2 แบบประเมินวัดความเครียด ซ่ึงดัดแปลงมาจาก Health Opinion Survey (HOS) ตอนท่ี 3 
แบบสอบถามวัดระดับปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอความเครียด การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป        
หาคาสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําการเปรียบเทียบสมมติฐาน โดยใชการทดสอบคาที 
(t-Test) การวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) และการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตาม
วิธขีองเพียรสนั (Pearson Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยทําการประมวลผลดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร 

ผลการวิจัย พบวา เจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประชากร
สวนใหญอยูในระดับชั้นประทวน มีอายุระหวาง 25-35 ป มีสถานะโสด มีวุฒิการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 20,000 บาท เจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี มีความเครียดในการปฏิบัตงิานอยูในระดับสูง ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา  
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1) การเปรียบเทียบระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัด
สถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เจาหนาที่ตํารวจสายตรวจที่มีปจจัย
สวนบุคคลแตกตางกันมีระดับความเครียดในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

2) วิเคราะหความสัมพนัธระหวางปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอความเครียดกับความเครียดในการ
ปฏิบัตงิานของเจาหนาที่ตาํรวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบวา ปจจัยตาง ๆ ที่มี
อิทธิพลตอความเครียดไมมคีวามสัมพนัธกับความเครียดในการปฏิบัติงาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

:  

 

Abstract
This research aims to : 1) To study the stress levels of the police officers Under the 

Pattaya City Police Station, Chonburi province. 2) To study and compare the stress levels of 
the police officers Under the Pattaya City Police Station, Chonburi province, Classified by 
personal factors. 3) To study the relationship between various factors that influence stress 
and stress in the operation of police patrol officers Under the Pattaya City Police Station, 
Chonburi province. The population used in this study were police officers, patrol officers. 
Under the Pattaya City Police Station, Chonburi province, With rank from ten police 
officers to police officers Which performs regular duty on the car inspection line, 
Motorcycle patrol, Pedestrian And inspection lines for various checkpoints in amount 107 
persons. Research tools Is a questionnaire divided into 3 steps. Step 1 is questionnaire about 
personal factors of police patrol officers Under the Pattaya City Police Station, Chonburi 
province. Step 2 is stress measurement form which is adapted from the Health Opinion 
Survey (HOS). Step 3 is questionnaires measuring various factors influencing stress. Data 
analysis by using the program to find statistics, percentage, mean and standard deviation 
Compare the hypothesis using t-test, one-way analysis of variance (One-Way Anova) and 
Pearson's Correlation Coefficient (Pearson Correlation Coefficient) at the statistical 
significance level of 0.05 by processing with a computer program.  

The results of the research showed that police patrol officers Under the Pattaya City 
Police Station, Chonburi province, Most of the population is in non-commissioned levels.
Between 25-35 years of age with a single status, with a bachelor's degree or equivalent and 
have an average monthly income of less than 20,000 baht. Patrol officers under the Pattaya 
City Police Station, Chonburi province, have high operational stress. The results of the 
hypothesis testing showed that 

1. The comparison of the stress levels of the police officers under the Pattaya City 
Police Station, Chonburi Province, Classified by personal factors It was found that Police 
officers with different personal factors has is no difference in the level of work stress. At 
the statistical significance of 0.05 level

2. Analyze the relationship between various factors that influence stress and stress 
in the operation of police patrol officers Under the Pattaya City Police Station, Chonburi 
province, It was found that the factors that influenced stress were not related to work stress. 
At the statistical significance of 0.05 level.

Key Word (s) : Operational stress, Police patrol officers

446

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



สังคมไทยในยุคปจจุบัน ไดมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหวิถีชีวิตของคนใน
สงัคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การดํารงชีวิตของคนในสังคมไทยจึงเกิดการปรับตัวเพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบนัและตองยอมรับในการเปลี่ยนแปลงตามสภาพทางสังคม เนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทําใหคนในสังคมไทยตองเผชิญกับการแขงขันกันอยูตลอดเวลา ทําใหเกิดปญหาทาง
สังคมในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนปญหาความยากจน ปญหาการวางงาน ปญหายาเสพติด จนกระทั่งกอใหเกิด
ปญหาทางอาชญากรรม ซึ่งปญหาเหลานี้สงผลการทบตอการดํารงชีวิตของคนในสังคม ทําใหคนในสังคมไทยอยูกัน
อยางไรสนัติสุข 

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่รวดเร็ว ทําใหคนในสังคมไทยเกิดการปรับตัวไมทัน
และทําใหเกิดความเครียด เม่ือเกิดความเครียด ความเครียดจะผลักดันใหบุคคลมีปฏิกิริยาโตตอบเพื่อลด
ความเครียดและความคับของใจ ซึ่งแสดงออกไดหลายแบบ ยังอาจสงผลกระทบตอจิตใจ เกิดอารมณหงุดหงิดไม
พอใจในการทํางาน ชอบใชอารมณมากกวาเหตุผลและวิจารณญาณ ถามีความเครียดสะสมกันไวนาน ๆ อาจจะทํา
ใหเกิดความบกพรองตอการประสานงานของระบบประสาทและสมอง ผลเสียเหลานี้มีผลกระทบโดยตรงตอการ
ปฏิบัตงิานของพนักงาน ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง การทํางานลาชากวาปกติ และสงผลเสียตอองคการ
โดยสวนรวมได คนท่ีมีความเครียดสะสมมาก ๆ จะขาดความเชื่อมั่นในการทํางาน ขาดความรอบคอบในการทํางาน
และมักจะทํางานผิดพลาดอยูเสมอ โดยโยนความผิดใหกับคนอ่ืน ไมกลาตัดสินใจ ขาดสมาธิในการทํางาน ทําใหเกิด
อุบัติเหตุในการทํางาน เบื่องาน เหนื่อยหนาย ขาดงานบอย หมดสภาพในการทํางาน ผลงานขาดประสิทธิภาพ และ
สดุทายความเครียดอาจนําไปสูถึงการฆาตัวตายได ความเครียดถือวาเปนปญหาท่ีตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน 
เพื่อไมใหเกิดผลเสียขยายออกไปในวงกวาง โดยเฉพาะความเครียดที่เกิดข้ึนกับพนักงานที่มีหนาที่บําบัดทุกขบํารุง
สกุของประชาชน นั่นก็คือ “ขาราชการตํารวจ”  

ตํารวจสายตรวจ ทําหนาที่ในดานการปองกันปราบปรามอาชญากรรม เปนงานหลักที่สําคัญและเปนที่
ยอมรับกันวา “ตํารวจสายตรวจเปรียบเสมือนเปนหัวใจสําคัญของงานปองกันปราบปรามอาชญากรรม” ทําหนาที่
บําบัดทุกขบํารุงสุกใหแกประชาชน เปนผูพิทักษสันติราษฎร มีหนาที่ออกตรวจตราและดูแลความเรียบรอย
บานเรือนของประชาชนและสังคมโดยรวม ปองกันภัยไมมเีหตุรายเกิดข้ึน เพื่อรักษาไวซึ่งความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน การใหบริการประชาชนทั้งในและนอกสถานที่ การรักษาที่เกิดเหตุหลังเหตุเกิดข้ึนแลว 
รวมทั้งการสืบสวนกอนและหลังการกระทําความผิดอีกดวย 

สถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา เปนหนวยงานหนึ่งที่สังกัดในสํานักงานตํารวจแหงชาติ สถานีตํารวจภูธรเมือง
พัทยาต้ังอยูที่ 304 ม.10 ตาํบลหนองหรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 ปจจุบันไดยกฐานะเปนโรงพักล้ําสมัย 
พื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา ไดตั้งอยูบริเวณศูนยกลางของเมืองพัทยา ซ่ึงตั้งอยูระหวางเขต
ติดตอระหวางสถานีตํารวจภูธรบางละมุงและสถานีตํารวจภูธรนาจอมเทียน เนื่องจากเมืองพัทยาจัดเปนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษแหงหนึ่งในจํานวนสองแหงของประเทศไทย มีระดับเทียบเทาเทศบาลนคร จัดตั้ง
ข้ึนตามพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 เปนเมืองทองเที่ยวที่มหีาดทรายและชายทะเล
ซึ่งมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ มีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวและพักผอนจํานวนมาก เปนเหตุใหมีหมูบานที่พักอาศัย 
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โรงแรม หอพัก หองแถว อาคารพาณิชย หางสรรพสินคา ตลาดนัด และอ่ืน ๆ เกิดข้ึนเปนจํานวนมาก ในขณะเดียวกัน 
เหตุอาชญากรรมก็จะเกิดข้ึนมากตามไปดวย เนื่องจากเมืองพัทยาเปนแหลงรวมของนักทองเที่ยวหลายประเทศ             
ทาํใหมเีปนแหลงชุมชนขนาดใหญและหนาแนน จึงเปนการลอแหลมที่จะเกิดเหตุอาชญากรรมไดมาก ตํารวจสายตรวจ
ที่มหีนาที่ออกตรวจตราปองกันปราบปรามอาชญากรรมจะตองมีไหวพริบปฏิภาณในการปฏิบัติหนาที่เปนอยางสูง 

การดําเนินงานปองกันปราบปรามของสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จะบรรลุผลไดนั้น 
จําเปนตองพัฒนากําลังของเจาหนาที่ตาํรวจสายตรวจใหมีศักยภาพในการปองกันอาชญากรรมที่อาจจะเกิดในพ้ืนที่ได
ตลอดเวลา ดังนั้น ตํารวจเปนอาชีพหนึ่งในหลาย ๆ อาชีพ ที่นักวิชาการหลายทานไดศึกษา ปญหาของบุคคลที่
ประกอบอาชีพตํารวจนั้นจะมีแนวโนมของการเกิดความเครียดสูง ซึ่งกอใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ตอการติดสุรา
เร้ือรัง ตอการติดยาเสพติดใหโทษและแมกระทั่งการฆาตัวตายและจากผลของการเจริญเติบโตของสังคมซึ่งมีลักษณะ
ของความเปนเมืองมากข้ึน สลับซับซอนกวาแตกอนมาก กอใหเกิดปญหาภายในสังคมมากข้ึนไปดวย งานตํารวจสาย
ตรวจจะมีแตกตางจากงานในอาชีพอ่ืนมักสงผลกระทบกอใหเกิดปญหาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติภารกิจดังนี้ 

1. งานบังคับใชกฎหมาย เปนงานที่ตองปฏิบัติภายใตสถานการณความขัดแยง ตํารวจจึงมีโอกาสที่ถูกโจมตี
และวิพากษวิจารณจากทุกฝาย 

2. งานตํารวจเปนงานที่เสี่ยงตออันตราย คือ ความจําเปนในการที่จะตองแกไขสถานการณเฉพาะหนาใน
เวลาอันสั้นเก่ียวกับเร่ืองเปนเร่ืองตายไมมเีวลาพอในการคนหาขอมูล หรือขอปรึกษาจากผูเก่ียวของทั้งหลายเหมือน
อยางเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานอ่ืน เจาหนาที่ตํารวจจะตองตัดสินใจในชั่วพริบตาเดียววาจะใชอาวุธในการเขา
จับกุม หรือใชวิธีอ่ืนในการบยับยั้งผูกระทําความผิดที่กําลังกอสถานการณเปนอันตรายตอชีวิตของตํารวจและ
ผูเก่ียวของอีกทั้งตองตัดสินใจเก่ียวกับ “ความผิด” และ “ขอบเขตความผิด” ของผูตองหาที่ตองเผชิญหนาอยู           
จะเห็นไดวานอกจากความจําเปนที่ตํารวจจะตองใชวิจารณญาณแลวยังตองมีความสามารถในการใชวิจารณญาณ
อยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพดวย 

3. งานตํารวจ เปนงานที่มีการใชดุลยพินิจในระดับปฏิบัติคอนขางมากในการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมนั้น การจัดระบบสายตรวจเปนงานที่สําคัญที่สุด และผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดแก 
ขาราชการตํารวจชั้นผูนอยระดับนายสิบและพลตํารวจที่มีความรูนอยและเงินเดือนต่ํา เม่ือตํารวจถูกสั่งให
ปฏิบัตงิานในการตรวจ มีอิสระในการใชดุลยพินจิในการสืบสวนสวบสวนและจับกุมผูกระทําความผิดระหวางปฏิบัติ
หนาที่อยูหางไกลการควบคุมของผูบงัคับบัญชาระดับสูง พลตํารวจสามารถตกลงใจวาจะจับหรือไมจบัไดตลอดเวลา  

สถานการณและปญหาเหลานี้อาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ ทําให
ตกอยูในสถานการณของความรับผิดชอบในภารกิจที่ไดรับมอบหมาย อาจทําใหเกิดความเครียดข้ึนมาไดเพราะทุก
คนไมสามารถหลีกหนีความเครียดในสถานการณในรูปแบบตาง ๆ ได (ชินโอสถ หัสบําเรอ, 2531 หนา 4) 

นอกจากนี้ปญหาในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจของสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี อาจมีปญหาความเครียดอันเนื่องมาจาก รายไดไมเพียงพอกับการดํารงชีพ ทําใหตํารวจกลับกลายเปน
โจรเสียเอง, ปญหาเก่ียวกับที่พักอาศัยที่ไมมั่นคงถาวรซึ่งทําใหไมสามารถมองเห็นอนาคตของตนเองได จากที่มีการ
แตงตั้งโยกยายอยูในแตละป, ปญหาดานการบังคับบัญชา ตํารวจสายตรวจอาจตกอยูในทามกลางความกดดันของ
ผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติหนาที่, ปญหาสิ่งแวดลอมขณะปฏิบัติหนาที่ ประชาชนไมใหความรวมมือ, ปญหาดาน
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ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน อาจทําใหเกิดการทะเลาะวิวาทกัน, ปญหาครอบครัวคูชีวิตขาดความซื้อสัตยสุจริต
ตอกัน, ปญหาดานความกาวหนาและยุติธรรม ตํารวจสายตรวจอาจมิไดรับพิจารณาในผลงานที่ปฏิบัติอยางถูกตอง
เที่ยงธรรม ทําใหมิสามารถมองเห็นความกาวหนาในอนาคตได นากจากนี้ปญหาดานศักดิ์ศรีในอาชีพตํารวจที่ตอง
ทนอยูกับกระแสวิพากษวิจารณจากสื่อมวลชน การมีภารกิจมากเกินไป สิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานลักษณะนิสัยของ
ตํารวจสายตรวจเองที่มีตอเพื่อนรวมอาชีพเดียวกัน ปจจัยสําคัญหลายประการดังกลาวอาจเปนปญหาทําใหตํารวจ
เกิดความเครียดไดทกุขณะ ทั้งนี้จะเห็นไดจากการฆาตัวตาย ฆาผูอ่ืน หรือแมกระทั่งผูบังคับบัญชาไดปรากฏข้ึนอยูเสมอ 
(เดนพงษ วรรณพงษ, 2535 หนา 3) 

ดังนั้น การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพนั้น สถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จะตองมีเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจท่ีมีความ
พรอมทั้งทางดานรางกาย จิตใจ มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ ไรกังวล สามารถแสดงศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ตามแบบ
แผนที่ไดรับมอบหมาย ใหประสบผลสําเร็จลุลวงไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจยัจึงมีความ
สนใจในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ข้ึน 

การวิจัยในคร้ังนี้ มุงศึกษาความเครียดของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี โดยมีจุดมุงหมายในการวิจัยดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานี
ตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอความเครียดกับความเครียดในการ
ปฏิบัตงิานของเจาหนาที่ตาํรวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  
 

การวิจยัในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเก่ียวกับความเครียดที่เกิดข้ึนกับตํารวจสายตรวจ ที่ปฏิบัติหนาที่สายตรวจ
ในทองที่ของสถานีตาํรวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยไดจํากัดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้ 

 1.1 เปนการศึกษาความเครียดกับปจจัยสวนบุคคลของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธร
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ไดแก ระดับชั้นยศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  

1.2 เปนการศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอความเครียดของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานี
ตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ไดแก ครอบครัว สิ่งแวดลอมที่ตองเผชิญในการปฏิบัติงาน การบังคับบัญชา 
และความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน 
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 ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ ไดแก เจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
จํานวน 107 นาย 

 3.1 ตัวแปลอิสระ แบงออกเปน 2 กลุม คือ 
  3.1.1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
   3.1.1.1 ระดับชั้นยศ 
   3.1.1.2 อายุ 
   3.1.1.3 สถานภาพสมรส 
   3.1.1.4 ระดับการศึกษา 
   3.1.1.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

3.1.2 ปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอความเครียด ไดแก 
3.1.2.1 ครอบครัว 
3.1.2.2 สิ่งแวดลอมที่ตองเผชิญในการปฏิบัติงาน 

   3.1.2.3 การบังคับบัญชา 
3.1.2.4 ความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน 

 3.2 ตัวแปลตาม ไดแก ความเครียดในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานี
ตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 

 
 
 1. ระดับชั้นยศ 
 2. อายุ 

3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษา         
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน                  

 

 1. ครอบครัว 
 2. สิ่งแวดลอมที่ตองเผชิญในการปฏิบัตงิาน 
 3. การบังคับบัญชา 

4. ความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน 
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การวิจยัคร้ังนี้ศึกษาเร่ืองความเครียดในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธร
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจสาย
ตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอความเครียดกับความเครียดในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ขาราชการ
ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตาํรวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่มยีศตั้งแตสิบตํารวจตรีถึงรอยตํารวจเอก ซ่ึงปฏิบัติ
หนาที่ประจําสายตรวจรถยนต สายตรวจรถจักรยานยนต สายตรวจเดินเทา และสายตรวจประจําจุดตรวจตาง ๆ 
จํานวน 107 นาย โดยศึกษาขาราชการตํารวจสายตรวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยาทั้งจํานวน  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนเอง ประกอบดวยขอคําถาม 3 ข้ันตอน ไดแก  
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธร

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประกอบดวย ระดับชั้นยศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน มีลกัษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check Lists) 

ตอนที่ 2 แบบประเมินวัดความเครียด ซึ่งดัดแปลงมาจาก Health Opinion Survey (HOS) จะเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ โดยกําหนดระดับความรูสึกและพฤติกรรมของบุคคล ดังนี้ 
  เกิดข้ึนบอยคร้ัง  คะแนนระดับพฤติกรรมเทากับ 3 
  เกิดข้ึนนาน ๆ ครั้ง  คะแนนระดับพฤติกรรมเทากับ 2 
  ไมเคยเกิดข้ึนเลย  คะแนนระดับพฤติกรรมเทากับ 1 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดระดับปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอความเครียดของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ 
สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งผูวิจัยไดสรางข้ึนจากแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวของ            
ขอคําถามจะมีจาํนวนทั้งหมด 40 ขอ โดยแบงเปนขอคําถามในปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 
  - ปจจัยดานครอบครัว     จํานวน 10 ขอ 
  - ปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่ตองเผชิญในการปฏิบัติงาน  จํานวน 10 ขอ 
  - ปจจัยดานการบังคับบัญชา    จํานวน 10 ขอ 
  - ปจจัยดานความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน   จํานวน 10 ขอ 
 แบบสอบถามในตอนที่ 3 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยกําหนดตัวเลือกไว 
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยกําหนดคาคะแนน ดังนี้ 
  5 หมายถึง คะแนนพฤติกรรมที่ทําใหเกิดความเครียด มากที่สุด 
  4 หมายถึง คะแนนพฤติกรรมที่ทําใหเกิดความเครียด มาก 
  3 หมายถึง คะแนนพฤติกรรมที่ทําใหเกิดความเครียด ปานกลาง 
  2 หมายถึง คะแนนพฤติกรรมที่ทําใหเกิดความเครียด นอย 

 1 หมายถึง คะแนนพฤติกรรมที่ทําใหเกิดความเครียด นอยที่สุด 
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การเก็บขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการแจกแบบสอบถามขอมูลและเก็บแบบสอบถามขอมูลคืนดวยตนเอง 
ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ จัดหมวดหมูของขอมูล และนํามาศึกษาวเิคราะหตอไป 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
หาคาสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําการเปรียบเทียบสมมติฐาน โดยใชการทดสอบคาที 
(t-Test) การวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-Way Anova) และ
การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตามวิธีของเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 โดยทําการประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 

 

1. ขอมูลทั่วไปของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
เจาหนาที่ตาํรวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประชากรสวนใหญมีระดับชั้นยศ 

อยูในระดับชั้นประทวน มีอายุระหวาง 25-35 ป มีสถานะโสด มีวุฒิการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 20,000 บาท 

2. ความเครียดในการปฏิบัตงิานของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี ในภาพรวมมีความเครียดอยูในระดับสูง  

3. ความเครียดในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี จําแนกตามระดับชั้นยศ พบวา ในภาพรวมเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจมีความเครียดอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณา
ตามระดับชั้นยศเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย พบวา เจาหนาที่ตํารวจชั้นประทวน มีคาเฉลี่ยความเครียดอยูใน
ระดับสูง รองลงมาคือเจาหนาที่ตาํรวจชั้นสัญญาบัตร มีคาเฉลี่ยความเครียดอยูในระดับสูง ตามลําดับ 

4. ความเครียดในการปฏิบัตงิานของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี จําแนกตามอายุ พบวา ในภาพรวมเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจมีความเครียดอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาตาม
อายุเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย พบวา เจาหนาที่ตํารวจสายตรวจที่มีอายุตั้งแต 55 ปข้ึนไป มีคาเฉลี่ย
ความเครียดอยูในระดับสูง รองลงมาคือเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจที่มีอายุระหวาง 25-35 ป มีคาเฉลี่ยความเครียด
อยูในระดับสูง เจาหนาที่ตาํรวจสายตรวจที่มอีายุระหวาง 35-45 ป มีคาเฉลี่ยความเครียดอยูในระดับสูง เจาหนาที่
ตํารวจสายตรวจที่มอีายุระหวาง 45-55 ป มีคาเฉลี่ยความเครียดอยูในระดับสูง และเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจที่มี
อายุต่ํากวา 25 ป มีคาเฉลี่ยความเครียดอยูในระดับสูง ตามลําดับ 

5. ความเครียดในการปฏิบัตงิานของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี จําแนกตามสถานภาพสมรส พบวา ในภาพรวมเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจมีความเครียดอยูในระดับสูง เมื่อ
พิจารณาตามสถานภาพสมรสเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย พบวา เจาหนาที่ตํารวจสายตรวจที่มีสถานะสมรส 
มีคาเฉลี่ยความเครียดอยูในระดับสูง รองลงมาคือเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจที่มสีถานะโสด มีคาเฉลี่ยความเครียดอยู
ในระดับสูง ตามลําดับ 
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6. ความเครียดในการปฏิบัตงิานของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ในภาพรวมเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจมีความเครียดอยูในระดับสูง เมื่อ
พิจารณาตามระดับการศึกษาเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย พบวา เจาหนาที่ตํารวจสายตรวจที่มีระดับ
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีคาเฉลี่ยความเครียดอยูในระดับสูง รองลงมาคือเจาหนาที่ตํารวจ
สายตรวจที่มรีะดับการศึกษาต่าํกวาปริญญาตรี มีคาเฉลี่ยความเครียดอยูในระดับสูง และเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ
ที่มรีะดับการศึกษาอยูในระดับสูงกวาปริญญาตรี มีคาเฉลี่ยความเครียดอยูในระดับสูง ตามลําดับ 

7. ความเครียดในการปฏิบัตงิานของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ในภาพรวมเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจมีความเครียดอยูในระดับสูง 
เมื่อพิจารณาตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย พบวา เจาหนาที่ตํารวจสายตรวจทีม่รีายได
เฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 20,000 บาท มีคาเฉลี่ยความเครียดอยูในระดับสูง รองลงมาคือเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีคาเฉลี่ยความเครียดอยูในระดับสูง และเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจที่
มรีายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 บาทข้ึนไป มีคาเฉลี่ยความเครียดอยูในระดับสูง ตามลําดับ 

8. ปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานี
ตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบวา 

     8.1 ในภาพรวม พบวา ปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอความเครียด มีคาเฉลี่ยความเครียดอยูใน
ระดับมาก ไดแก ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่ตองเผชิญในการปฏิบัติงาน ปจจัยดานการบังคับ
บญัชา และปจจัยดานความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน 

  8.2 เมื่อพิจารณาเปนรายดานของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียดปรากฏผลดังนี้ 
   8.2.1 ปจจัยดานครอบครัว ในภาพรวมมีความเครียดอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ความขัดแยงภายในครอบครัว ความเจ็บปวยของสมาชิกในครอบครัว 
ทะเลาะกับสมาชิกในครอบครัว การขัดแยงเร่ืองเงินภายในครอบครัว การมีสมาชิกภายในครอบครัวเพิ่มข้ึน ปญหา
การหยารางหรือแยกกันอยูกับภรรยา การเลี้ยงดูและอบรมลูก ความยุงยากเก่ียวกับเร่ืองเพศสัมพันธระหวางสามี
ภรรยา การไมมเีวลาอยูพรอมหนากันทั้งครอบครัว สมาชิกในครอบครัวไมมงีานทํา ตามลําดับ 

  8.2.2 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่ตองเผชิญในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมมีความเครียดอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก การปฏิบัติหนาที่ไมไดผลเปนที่นาพอใจทั้ง
ที่พยายามทํางานเต็มความสามารถแลว การตองไปติดตอกับหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ภาระหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายหนักเกินไป ความเหลื่อล้ําทางสังคม สภาพแออัดของผูคน การไดรับมอบหมายงานที่ไมเคยทํามากอน 
ถูกปลอยใหรับผิดชอบงานเพียงแตผูเดียว การทํางานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาแลวไมไดรับความเปน
ธรรม สื่อเทคโนโลยีจากสังคมภายนอกขณะปฏิบัตหินาที่ ความแออัดยวดยานบนทองถนน ตามลําดับ 

  8.2.3 ปจจัยดานการบังคับบัญชา ในภาพรวมมีความเครียดอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก การที่ตองเอาใจผูบังคับบัญชาหลายคน ผูบังคับบัญชาขาด
ความปกครองผูใตบงัคับบัญชา ผูบงัคับบัญชาตําหนิและไมแนะนําแนวทางที่ถูกตอง ผูบังคับบัญชาไมสนใจฟงความ
คิดเห็นของทาน ผูบังคับบัญชาชอบตําหนิอยูบอย ๆ การแตงตั้งผูบังคับบัญชาที่มีประสบการณนอยกวา 
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ผูบังคับบัญชาไมยอมรับความสามารถของทาน ผูบังคับบัญชาเครงครัดมากเกินไป ไดรับมอบหมายใหเปน
ผูบังคับบัญชากลุม ผูบังคับบัญชาสั่งงานขามสายการบังคับบัญชา ตามลําดับ 

  8.2.4 ปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ในภาพรวมมีความเครียดอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก การเอารัดเอาเปรียบของเพื่อนรวมงาน ไมสามารถ
ที่จะเขากับเพื่อนรวมงานได ชอบยุงเร่ืองสวนตัวของทานมากเกินไป เพื่อนรวมงานไมใหความชวยเหลือเมื่อทาน
เดือดรอน ทานจะเปนฝายผิดทุกคร้ังที่ไดทํางานรวมกัน บุคลากรในหนวยงานมักใชอารมณกับทาน เพื่อนรวมงาน
กาวกายหนาที่ของทานมากเกินไป เพื่อนรวมงานไมใหเกียรติเทาที่ควร การแกวงแยงชิงดีซึ่งกันและกัน เพื่อน
รวมงานไมใหความสําคัญกับทาน ตามลําดับ 

9. เจาหนาที่ตาํรวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่มีระดับชั้นยศแตกตางกัน 
มรีะดับความเครียดในการปฏิบัตงิานแตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

10. เจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่มีอายุแตกตางกัน มี
ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

11. เจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่มีสถานภาพสมรส
แตกตางกัน มีระดับความเครียดในการปฏิบัตงิานแตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

12. เจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกัน มีระดับความเครียดในการปฏิบัตงิานแตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

13. เจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
แตกตางกัน มีระดับความเครียดในการปฏิบัตงิานแตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

14. ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอความเครียด ไดแก ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่ตองเผชิญ
ในการปฏิบัติงาน ปจจัยดานการบังคับบัญชา และปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธกับ
ความเครียดในการปฏิบัตงิานของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี อยาง
ไมมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 

 

การวิจยัเร่ือง ความเครียดในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี เก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล และปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอความเครียด สามารถอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงคการศึกษาได ดังนี้ 

1. ความเครียดในการปฏิบัตงิานของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี ในภาพรวมมีความเครียดอยูในระดับสูง ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากความวิตกกังวลในความรับผิดชอบตอการ
ปฏิบัติภารกิจ ที่ตองปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา มีหนาที่ตรวจตรา สอดสองดูแลความสงบ
เรียบรอย ใหการพิทักษสันติราษฎรตามปรัชญาของอาชีพตํารวจ ประกอบกับเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เปนเมือง
ใหญ มีเขตความรับผิดชอบอยางกวางขวาง รวมทั้งยังเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศ มีนักทองเที่ยว
จํานวนมาก แตกําลังเจาหนาที่ตาํรวจสายตรวจไมเพียงพอกับการปฏิบัติภารกิจ ทั้งยังตองใชวิจารณญาณแกปญหา
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เหตุการณเฉพาะหนาที่เกิดข้ึน จึงทําใหเกิดความเครียดข้ึนได ซ่ึงสอดคลองกับ นภาพร สมจิตต (2557) ไดศึกษา
เก่ียวกับความเครียดในการทํางานของขาราชการตํารวจฝายอํานวยการ กองบังคับการตํารวจนครบาล 3           
ผลการศึกษาพบวา ความเครียดในการทํางานของขาราชการตํารวจฝายอํานวยการ กองบังคับการตํารวจนครบาล 3 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ ดวงรัตน วัฒนกิจไกลเลิศ และ กลิ่นชบา สุวรรณรงค (2557) ไดทํา
การวิจัยเก่ียวกับ ความเครียด ปจจัยที่มี อิทธิพลตอความเครียด และการจัดการความเครียดของตํารวจ             

พบวา หนึ่งในสี่ของกลุมตัวอยาง (รอยละ 25.6) มีระดับความเครียดสูงกวาปกติ และสอดคลองกับ 
Shweta Singh และ Sujita Kumar Kar (2015) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับ แหลงที่มาของความเครียดจากการทํางาน
ในเจาหนาที่ตํารวจของอินเดียตอนเหนือ ผลการศึกษาพบวา ผูตรวจสอบมีระดับความเครียดสูงสุด (โดยรวม)  

2. การเปรียบเทียบระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานี
ตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา 
  2.1 เจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่มีระดับชั้นยศ
แตกตางกัน มีระดับความเครียดในการปฏิบัตงิานไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับอาทิตย ชัยประคองชีพ (2554) ไดศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ ในสถานีตํารวจภูธรบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ผลการศึกษาพบวา ขาราชการตํารวจที่มรีะดับชั้นยศแตกตางกัน มีปจจัยความเครียดในการทํางานไมแตกตางกัน  
  2.2 เจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่มีอายุแตกตาง
กัน มีระดับความเครียดในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ อาทิตย ชัยประคองชีพ (2554) ไดศึกษา
ปจจัยที่มผีลตอความเครียดในการปฏิบัตงิานของขาราชการตํารวจ ในสถานีตํารวจภูธรบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ผลการศึกษาพบวา ขาราชการตํารวจที่มอีายุแตกตางกัน มีปจจัยความเครียดในการทํางานไมแตกตางกัน 
  2.3 เจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่มีสถานภาพ
สมรสแตกตางกัน มีระดับความเครียดในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับอาทิตย ชัยประคองชีพ 
(2554) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ ในสถานีตํารวจภูธรบอวิน 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา ขาราชการตํารวจที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีปจจัย
ความเครียดในการทํางานแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
  2.4 เจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกัน มีระดับความเครียดในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ อาทิตย ชัยประคองชีพ 
(2554) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ ในสถานีตํารวจภูธรบอวิน 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา ขาราชการตํารวจที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีปจจัย
ความเครียดในการทํางานไมแตกตางกัน 

  2.5 เจาหนาที่ตาํรวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนแตกตางกัน มีระดับความเครียดในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ อาทิตย ชัยประคองชีพ 
(2554) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ ในสถานีตํารวจภูธรบอวิน 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา ขาราชการตํารวจที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีปจจัย
ความเครียดในการทํางานไมแตกตางกัน 
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3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอความเครียดกับความเครียดในการ
ปฏิบัตงิานของเจาหนาที่ตาํรวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบวา ปจจัยตาง ๆ ที่มี
อิทธิพลตอความเครียด ไดแก ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่ตองเผชิญในการปฏิบัติงาน ปจจัยดาน
การบังคับบัญชา และปจจัยดานความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน มีความสัมพนัธกับความเครียดในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 คือ ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอความเครียดไมมีความสัมพันธกับความเครียดในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ตํารวจสายตรวจ สังกัดสถานีตาํรวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึง่สอดคลองกับ ณรงครัตน พิพัฒนสวัสดิ์ (2542) 
ไดศึกษาเก่ียวกับความเครียดในการปฏิบัตภิารกิจดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของตํารวจสายตรวจ 
สงักัดกองบังคับการตํารวจนครบาล 2 กองบัญชาการตํารวจนครบาล ผลการศึกษาพบวา ปจจัยตาง ๆ ไดแก ดาน
ครอบครัว ดานสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานการบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ไมมี
ความสัมพันธกับความเครียดในการปฏิบัติภารกิจดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ของเจาหนาที่
ตํารวจสายตรวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจนครบาล 2 กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

 

 

 

จากการศึกษาในคร้ังนี้ทําใหทราบถึงระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ 
สงักัดสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และทราบถึงความสัมพันธระหวางปจจัย ๆ กับความเครียดในการ
ปฏิบัตงิานของเจาหนาที่ตาํรวจสายตรวจ ดังนั้นสํานักงานตํารวจแหงชาติจึงควรใหความสนใจกับขาราชการตํารวจ
ซึง่เปนผูปฏิบัตงิาน และผูบังคับบัญชาควรใหความสนใจผูใตบังคับบัญชา เรงแกไขปญหาเพื่อกําจัดความเครียดให
หมดไป จึงขอนําเสนอแนวทางดังนี้ 

1. ผูกํากับการสถานีตาํรวจควรใหความสําคัญแกเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ คอยใหคําปรึกษา เปดกวางให
ผูใตบังคับบัญชาสามารถใชเหตุผลแสดงความคิดเห็น และใหอํานาจตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติงาน และทราบถึงขอเท็จจริงของปญหาระหวางการปฏิบัติงานที่ผูใตบังคับบัญชาพบและ
เกิดข้ึนจริงในขณะปฏิบัตงิาน รวมทั้งการมอบหมายงานที่ปฏิบัติควรใหมปีริมาณงานที่เหมาะสม 

2. รัฐบาลควรปรับปรุงอัตราเงินเดือน หรือเพิ่มสวัสดิการใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและหนาที่ของ
ขาราชการตํารวจ เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

3. ใหการสงเสริมทางดานอนามัย แกกําลังสายตรวจ ดวยการจัดกิจกรรมออกกําลังกาย เชิญแพทยมา
ตรวจสุขภาพเปนระยะ ๆ และสงเสริมการพฒันาบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายใน 

4. ผูบงัคับบัญชา ควรจัดฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจที่ตองปฏิบัติงานรวมกันใหมีความสามัคคีกัน 
เพราะหากเพื่อนรวมงานมีความสัมพนัธกันที่ด ีไมมกีารแบงพรรคแบงพวก จะทําใหเกิดการประสานงานที่ดีสามารถ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันไดขณะปฏิบัติงาน ยอมเปนแรงผลักดันใหเกิดการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
ผูบังคับบัญชาควรเนนถึงเปาหมายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ คือ “การบําบัดทุกขบํารุงสุขแกประชาชน”               
ใหเจาหนาที่ตํารวจที่ตองปฏิบัตงิานรวมกันระลึกอยูเสมอ 
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1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับความเครียดของการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจในแผนกงานอ่ืน เชน งานจราจร 
งานสืบสวน งานสอบสวน และงานอํานวยการ ที่อยูในสังกัดเดียวกัน เพื่อนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบระหวาง
แผนกงาน 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางบุคลิกภาพของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัตงิานในแตละดาน 

3. ควรทําการศึกษาเก่ียวกับวิจัยเชิงคุณภาพรวมดวย เพื่อใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่กอใหเกิด
ความเครียด รวมทั้งใหทราบถึงวิธีขจัดความเครียดของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ เพื่อนําผลที่ไดมากําหนดแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจ 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PEOPLE’S PARTICIPATION AND COMMUNITY 
DEVELOPEMENT IN SUB-URBAN AREA : A CASE STUDY SANPHISUA SUB 
DISTRICT MINICIPALITY AMPHER MUANG CHIANG MAI PROVINCE
 

    อนิวัตติ์  โยธนิอัศวกุล 
    สาขาวชิา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

   รองศาสตราจารย ดร.สบืพงศ  สุขสม 
    ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
 

 

การพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
มีวตัถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นทีก่ึ่งเมืองก่ึงชนบท: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสันผีเสือ้ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 2) เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท : กรณีศึกษาเทศบาลตําบล
สันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับการพัฒนา
ชุมชนในพ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 4) ปจจัยสวนบุคคลที่
แตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสัน
ผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่แตกตางกัน 5) ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนา
ชุมชนในพ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่แตกตางกัน ประชากร
ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป ในพื้นที่ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 
8,160 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรกําหนดขนาดตัวอยาง ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 381 คน และโดย
วิธกีารสุมแบบงาย ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน t-test และ F-Test  

 

1. การมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม พบวา มีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.81  

2. การพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม พบวา มีการพัฒนาชุมชนอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.78  

3. ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท 
กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 มีคาอยูระหวาง 0.401 ถึง 0.887 โดยมีความสัมพันธเชิงบวก ที่มีคาความสัมพันธตั้งแตระดับปานกลางถึงคา
ความสัมพนัธระดับสูง 
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4. เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท ไมแตกตางกัน 
(P = 0.92) อายุทีแ่ตกตางกันใหความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท แตกตางกัน 
(P = 0.03) สถานภาพการสมรสที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ก่ึงเมืองก่ึง
ชนบท แตกตางกัน (P = 0.04) ระดับการศึกษาที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของประชาชนใน
พื้นที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท แตกตางกัน (P = 0) อาชีพที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของประชาชนใน
พื้นที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท แตกตางกัน (P = 0) รายไดตอเดือนที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนในพื้นที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท แตกตางกัน (P = 0) ระยะเวลาท่ีอาศัยในหมูบานที่แตกตางกันใหความคิดเห็น
ตอการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท แตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  

5. เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท กรณีศึกษาเทศบาล
ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไมแตกตางกัน (P = 0.27) อายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอการ
พัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท แตกตางกัน (P = 0) สถานภาพการสมรสที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอการ
พัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท ไมแตกตางกัน (P = 0.10) ระดับการศึกษาที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอ
การพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท แตกตางกัน (P = 0) อาชีพที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอการพัฒนา
ชุมชนในพื้นที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท แตกตางกัน (P = 0) รายไดตอเดือนที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอการพัฒนา
ชุมชนในพ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท แตกตางกัน (P = 0) ระยะเวลาท่ีอาศัยในหมูบานที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอ
การพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท แตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 : , ,  

 
Abstract

This study had the objectives to 1) study the people’s participation in sub-urban 
area: a case study Sanphisua sub district municipality ampher Muang Chiang Mai province, 
2) examine community development in sub-urban area: a case study Sanphisua sub district 
municipality ampher Muang Chiang Mai province, 3) investigate the relationship between 
people’s participation and community development in sub-urban area: a case study 
Sanphisua sub district municipality ampher Muang Chiang Mai province, 4) study the 
people’s participation between individual factors, and 5) explore the relationship between 
community development in sub-urban area: a case study Sanphisua sub district municipality 
ampher Muang Chiang Mai province. The population are 8,160 of people in sanphisua sub 
district, the samples of the study comprised 381 of people in Sanphisua sub district and 
random sampling by purposive sampling. The data were collected through the application 
of rating scale questionnaires using descriptive statistics consisting of frequency, percentage, 
Mean, standard deviation (as item, aspect and overall aspects) as well as Pearson’s
correlation coefficient t test and F test.
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The results of the study showed as follows:
1. The analysis of opinions on the people’s participation in sub-urban area: a case 

study Sanphisua sub district municipality ampher Muang Chiang Mai province was on 
medium ( =2.81)  

2. The overall opinions on community development in sub-urban area: a case study 
Sanphisua sub district municipality ampher Muang Chiang Mai province, it revealed that 
their opinions were rated as medium level ( = 2.78)  

3. The internal correlation coefficient of people’s participation and community 
development in sub-urban area: a case study Sanphisua sub district municipality ampher Muang 
Chiang Mai province had the value between 0.401 to 0.887 that mean positive relationship.

4. The comparison of individual factors and the people’s participation in sub-urban 
area between the gender indicated that not difference in opinion (P = 0.92) is statistically 
significant at 0.05. The age different (P = 0.0) had the different opinions with the 
statistically significance at 0.05. Marriage status different (P = 0) had the different opinions 
with the statistically significance at 0.05. Moreover, the different education level (P = 0.0) 
had the different opinions with the statistically significance at 0.05. Furthermore, the 
different occupational (P = 0) had different opinions with the statistical significance at 0.05 
and the different income (P = 0) had different opinions with the statistical significance at 
0.05. Finally, the living in village (P = 0) which was different had the statistically 
significant level of 0.05. 

5. The comparison of individual factors and the community development in sub-
urban area between the gender indicated that not difference in opinion (P = 0.92) is 
statistically significant at 0.05. The age different (P = 0.0) had the different opinions with 
the statistically significance at 0.05. Marriage status different (P = 0) had the different 
opinions with the statistically significance at 0.05. Moreover, the different education level 
(P = 0.0) had the different opinions with the statistically significance at 0.05. Furthermore,
the different occupational (P = 0) had different opinions with the statistical significance at 
0.05 and the different income (P = 0) had different opinions with the statistical significance 
at 0.05. Finally, the living in village (P = 0) which was different had the statistically 
significant level of 0.05.

Keywords : Participation, Community Development, Sub-Urban Area, Sanphisua Sub 
District Municipality

 
 

การกระจายอํานาจข้ึน เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ทองถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถ่ินใหทั่วถึงและ
เทาเทียมกันทั้งประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มคีวามพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ แผนการ
ที่ดาํเนินการตามกรอบแนวทางของแผนการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2543 โดยได
ผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 และนําเสนอวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร 
เมื่อวันที่ 8 และวันที่ 13 กุมภาพันธ 2545 พรอมทั้งไดประกาศในกิจจานุเบกษาบังคับใชเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 
2545 ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 119 ตอนพิเศษ 23 ทั้งนี้ สวนราชการที่มีภารกิจถายโอน จํานวน 245 ภารกิจ 
จาก 57 กรมใน 15 กระทรวง 1 ในสวนราชการไมตองสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง จะตอง
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ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้ และแผนการดังกลาวดําเนินการโดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนใน
จังหวัดนั้น ในการถายโอนภารกิจ แบงออกเปน 6 ดานไดแก โครงสรางพื้นฐาน 87 เร่ือง ดานการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 103 เร่ือง ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 17 เร่ือง ดานการวางแผน             
การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 19 เร่ือง ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 17 เร่ือง ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 2 เร่ือง 
รูปแบบการปกครองทองถ่ินไทยในปจจุบนัแบงออกเปน 2 รูปแบบรูปแบบทั่วไป ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และรูปแบบพิเศษ ไดแก กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เทศบาลตําบล
องคการปกครองทองถ่ินที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2546 การจัดตั้งเทศบาลเมือง ตองมีประชากรตั้งแต 10,000 คน ข้ึนไป ผลจากการเลือกตั้งของประชาชน
โดยตรงมีนายกเทศมนตรี 1 คน รองนายกเทศมนตรี 3 คน และเลขานุการที่ปรึกษา3 คน มีอํานาจหนาที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทองถ่ินพ.ศ. 2542 ไดกําหนดอํานาจหนาที่การ
จัดระบบการบริการสาธารณะไว ตามมาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ
และหนาที่ในการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ินจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ินมีดวยกัน 30 ภารกิจ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ ภารกิจหรือบทบาทหนาที่ของเทศบาลที่นาสนใจในปจจุบันก็คือ ดานสาธารณูปโภคดานสงเสริมอาชีพ 
ดานการศึกษา ดานการรักษาศิลปะวัฒนธรรม ดานอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สํานักงานปลัดสํานักงาน
นายกรัฐมนตรี, 2548) แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2543 กําหนดแนวทาง
ข้ันตอน และจุดเร่ิมของการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3 ประการ คือ หลักความเปนอิสระ 
หลักความสัมพนัธของการบริหารราชการแผนดินและหลักประสิทธิภาพการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(วุฒิสาร ตันไชย : 2544) สํานักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได
สรุปลักษณะภารกิจที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะในทองถ่ินตามหลักการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการใน   
3 ลักษณะ คือ 1) ภารกิจที่ทองถ่ินตองดําเนินการเองเปนภารกิจที่แตละทองถ่ินจะตองจัดบริการสาธารณะนั้น ๆ           
ไดเองแตถาภารกิจนั้นมีผลกระทบตอประชาชนในหลายพื้นที่และตองลงทุนจํานวนมากก็ควรทํารวมกับองคกร
ทองถ่ินอ่ืน ๆ หรืออาจซ้ือบริการจากภาคเอกชนหรือจาก 

หนวยงานอ่ืนที่มปีระสบการณอยูแลว เชน การจัดผังเมือง 2) ภารกิจที่ดําเนินการรวมกับรัฐ เนนภารกิจ
ที่รัฐโอนใหทองถ่ินทําและบางสวนรัฐยังคงเปนผูใชอํานาจอยูจึงเปนการทํางานรวมกัน เชน การดูแลรักษาแมน้าํเปน
หนาที่ของทองถ่ิน แตแมน้ํามีการคมนาคมขนสงอาจตกเปนภารกิจของกรมเจาทา ดังนั้น ภารกิจการขุดลอกสัน
ดอนหรือรองน้ํายังคงเปนรัฐเปนผูดําเนินการตอไปรวมกับทองถ่ิน เปนตน 3) ภารกิจที่รัฐยังคงทําแตทองถ่ินก็
สามารถดําเนินการได เปนภารกิจที่แมวาจะซํ้าซอนแตการดําเนินการนั้นมีผลกระทบตอประชาชนนอกพื้นที่จังหวัด
และอาจลงทุนสูง จึงยังคงเปนภารกิจของรัฐ แตหากทองถ่ินใดมีความพรอมที่จะดําเนินการก็สามารถดําเนินการได 
เชน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนตน 
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การปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทสําคัญในการสรางคุณคาใหเกิดประโยชนตอสาธารณะรับผิดชอบตอ
ประชาชนในทองถ่ิน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เม่ือเปนเชนนี้ การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารและการพัฒนาถือเปนหลักพื้นฐานที่สําคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาชนควรไดเขามามี
บทบาทในกระบวนการตัดสนิใจรวมกับรัฐเพื่อใหแนใจวารัฐไดทําตามความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนนั้น
จะเกิดกับประชาชนอยางสูงสุด นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  
จนมาถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวดที่ 14 มาตรา 281 - 290 ใหความสําคัญกับ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกeหนดกรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองมี
ความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง นอกจากนี้
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติ
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบในการจัดทําแผนกระจายอํานาจ ในการใหบริการสาธารณะที่จําเปน และ
ไดกําหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินที่มคีวามเปนอิสระมากข้ึน ปจจุบันรัฐบาลใหความสําคัญกับการ
มีสวนรวมของประชาชนในทุกข้ันตอนของการพัฒนา เร่ิมตัง้แตการมีสวนรวมในการคนปญหา การมีสวนรวมในการ
วางแผนการมีสวนรวมในการดําเนนิงาน การมีสวนรวมในการตรวจสอบและติดตามผล และการมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชน ฯลฯ การมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนกระแสที่ไดรับความสนใจจากหนวยงานและองคกรตาง ๆ  
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มากขึ้นเร่ือย ๆ เพราะที่ผานมาพบวา อุปสรรคและปญหาของการปกครองสวนทองถ่ิน
ตามหลักการกระจายอํานาจที่สําคัญประการหนึ่งก็คือ ประชาชนขาดความสนใจหรือขาดการมีสวนรวมทางการ
เมือง รัฐบาลจึงมีแนวนโยบายจูงใจใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการชุมชนในลักษณะ รวมคิด รวม
ทํา รวมรับผิดชอบเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ตรงเป าหมายเกิดความชอบธรรมอันนํามาซ่ึงประโยชนแกประชาชน
อยางแทจริงและม่ันคง (นิรันดร จงวุฒิเวศย,  2527, หนา 183) อยางไรก็ตามการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ในรูปแบบของการมีสวนรวมของประชาชนก็ยังคงประสบปญหา มีสาเหตุมาจากสวนราชการที่
เก่ียวของและประชาชนไมใหความรวมมือเทาที่ควร ประชาชนขาดการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล เพื่อเปนการแกไขปญหาและความตองการของประชาชน ไดอยางจริงจังและชัดเจน ยังคงมอบ
ภาระหนาที่การจัดทําแผนใหกับองคกรจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินฝายเดียว โครงการพัฒนาสวน
ใหญจึงเปนโครงสรางพื้นฐาน แทบไมมโีครงการที่เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนดานอ่ืน 

จากความสําคัญที่กลาวมาทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาเร่ือง การพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท : 
กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากในฐานะที่ผูวิจัยเปนผูอยูอาศัยชุมชนใน
เขตเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งพื้นที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท อีกทั้งมีบทบาทในการพัฒนา
ชุมชนท่ีอยูอาศัยดวย ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาถึงในการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาตําบล ในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อที่จะไดขอสรุปการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน อันจะเปนประโยชนตอพัฒนาหมูบานใหเกิดความเขมแข็งและย่ังยืน ซ่ึงจะชวยลดปญหา
ความขัดแยงในพ้ืนที่ได อันจะสงผลรวมอันดีตอประเทศชาติในอนาคตขางหนา 

 
 

462

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



 

 

1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

2. เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ก่ึงเมืองก่ึง
ชนบท : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท: 
กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

5. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท: กรณีศึกษา
เทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

 
 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจยัไดนาํแนวคิดเร่ือง การมีสวนรวม ของ Cohen and Uphoff (อางในสุทัน ทาวงศมา, 
2544 : 7-9) และกรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ พ.ศ. 2561 - 2564 มาเปน
กรอบความคิดที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 

             
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ   
สิ่งแวดลอม 
4. การอนุรักษสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 
7. การพัฒนาบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  
 

 

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

 

1. การมีสวนรวมในการตัดสนิใจ  
2. การมีสวนรวมในการปฏิบตัิการ  
3. การมีสวนรวมรับผลประโยชน  
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล  
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 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป ใน
พื้นที่ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 8,160 คน โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 381 คน และ
สุมตัวอยางมาวิจยัโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน t-test และ F-Test 
 

 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 54.1 และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 45.9 
อายุระหวาง 50-59 ป มากที่สดุ คิดเปนรอยละ 27.5 สถานภาพการสมรส เปนสมรส (คู) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 
62.5 การศึกษาอยูในระดับต่ํากวามัธยมตน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 32.8 อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว มากที่สุด  
คิดเปนรอยละ 27.8 รายไดตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 34.1 อาศัยอยูในหมูบาน 15 ป
ข้ึนไป มากที่สดุ คิดเปนรอยละ 86.4  
 การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ขอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
 1. การมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ในภาพรวม พบวา มีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.81 เม่ือพิจารณารายดานปรากฏผลดังนี้ 
มีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง คือ การมีสวนรวมของประชาชน ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
เทากับ คือ 3.06 รองลงมา คือ การมีสวนรวมของประชาชน ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.87 
และการมีสวนรวมของประชาชน ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ 2.78 มีสวนรวมอยูใน
ระดับนอย คือ การมีสวนรวมของประชาชน ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.56 
 2. การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ในภาพรวม พบวา มีการพัฒนาชุมชนอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.78 เม่ือพิจารณารายดาน
ปรากฏผลดังนี้ การพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ ก่ึงเมืองก่ึงชนบท ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 2.89 รองลงมา คือ การพัฒนาชุมชน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.86 การพัฒนาชุมชน ดานการอนุรักษสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน              
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.84 การพัฒนาชุมชน ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.82 การพัฒนาชุมชน 
ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.76 การพัฒนาชุมชน             
ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.69 และการพัฒนาชุมชนดานการพัฒนาบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ 2.61 ตามลําดับ 
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 3. ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท 
กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 มีคาอยูระหวาง 0.401 ถึง 0.887 โดยมีความสัมพันธเชิงบวก ที่มีคาความสัมพันธตั้งแตปานกลาง ถึงคา
ความสัมพนัธสูง 

4. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท 
กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่
ไมแตกตางกัน (P = 0.92) อายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0.03) สถานภาพการ
สมรสที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0.04) ระดับการศึกษาที่แตกตางกันใหความคิด
เห็นในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) อาชีพที่แตกตางกันใหความคิดเห็น ในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) รายได
ตอเดือนที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) ระยะเวลาที่อาศัยในหมูบานที่แตกตางกันให
ความคิดเห็นในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท 
กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่
ไมแตกตางกัน (P = 0.27) อายุทีแ่ตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) สถานภาพการสมรส
ทีแ่ตกตางกันใหความคิดเห็น ระดับการศึกษาทีแ่ตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) อาชีพ
ที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) รายไดตอเดือนที่แตกตางกันใหความคิดเห็นใน
ภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) ระยะเวลาท่ีอาศัยในหมูบานที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่แตกตางกัน 
(P = 0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 

 

 การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม พบวา มีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.81 ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของจิราภรณ มณี. (2559) ไดทําการศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ตําบล
นาโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ตําบลนา
โพธิ์ อําเภอเมืองจังหวัดรอยเอ็ดในภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจดานการมีสวนรวม
ในการดําเนินงาน ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนและดานการมีสวนรวมในการประเมินผลอยูในระดับ
ปานกลาง และสอดคลองกับการศึกษาของพระมหาอุทิศ อินฺทปฺโ (โพธิ์แสงทอง). (2557) ไดทําการศึกษาเร่ือง 
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ขององคการบริหารสวนตําบลเซเปด อําเภอตระการ
พืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน บานสรางเรือง 
อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 4 ดาน โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน รองลงมา คือ ดานการมีสวนรวมใน
การดําเนินงาน ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดานการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ ตามลําดับ โดยที่พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
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ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 กําหนดใหเทศบาลตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาทองถ่ินทั้งในดานเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม โดยกําหนดใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่ใน การกําหนดนโยบาย โดยไมขัดตอกฎหมาย และ
รับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลใหเปนไปตามกฎหมายนโยบาย ดังนั้นแผนพัฒนาจึงเปนกลไก
สาํคัญที่เทศบาลตําบลทุกแหงใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารงาน จะชวยใหบริหารจัดการดานกําหนดนโยบาย การ
ปกครองการบริหาร การเงินและการคลัง และการบริหารจัดการสาธารณะ ไดอยางทั่วถึงและตรงกับความตองการ
ของประชาชนในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลที่ใหความสําคัญกับการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน เปนการใหประชาชนในทองถ่ินไดรวมคิด จัดทํา
แผนรวมกัน รวมปฏิบัติ รวมติดตามประเมินผลและรวมรับประโยชนความสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาของ
เทศบาลตําบล เพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไวชวยทําใหการบริหารแผนมีทศิทางมุงตรงไปยังจุดมุงหมายที่
กําหนดไวไดอยางสะดวกและเกิดผลดี กอใหเกิดการประหยัดและลดตนทุนไดเปนอยางดี ลดความไมแนนอนและ
ปองกันเหตุการณที่จะเกิดข้ึนไวแลว การบริหารจะชวยใหผูบริหารไดกําหนดหนาที่การควบคุมข้ึนเปนพื้นฐานดาน
การตัดสินใจ และเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดความคิดใหม ๆ การแวงแผนจะกอใหเกิดการประสานงานที่ดี ทําใหกิจกรรม
ตาง ๆ มีการจัดประสานงานไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในงานแตละฝายขององคการ
บริหารสวนตําบลอยางไรก็ตามกระบวนการวางแผนพัฒนาตําบลในชวงที่ผานมา จะกระทําโดยการแนะนําและการ
สัง่การของขาราชการสวนกลางเปนหลัก ขณะเดียวกันกลไกหรือองคกรในการจัดทําแผนตําบลลวนแตอยูภายใตการ
นําของระบบราชการ สงผลใหการกําหนดปญหาของชุมชนไมสามารถทําไดอยางครอบคลุม เพราะกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาตําบลมีเพียงกลุมผูบริหารหรือผูนําของชุมชนไมมากนักที่เปนผูกําหนดปญหาและความตองการ
ของชุมชน ปญหาและขอจํากัดของแผนพัฒนาตําบล อาจประกอบไปดวยผูบริหารขาดวิสัยทัศนในการพัฒนาตําบล 
ไมสามารถบอกไดวาเปาหมายของการพัฒนาหรือสภาพที่พึงปรารถนาของเทศบาลตําบลในอนาคตคืออะไร โดย
สวนใหญทาํไดเพียงเอาโครงการมารวมกันเพื่อใชเปนแนวทางในการใชจายงบประมาณในแตละป โดยมิไดคํานึงถึง
วาความสําเร็จของการพัฒนาคืออะไร รวมถึงมิไดกําหนดทิศทางและเปาหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน ขณะเดียวกัน
บุคลากรของเทศบาลตําบลยังขาดความรูความเขาใจและประสบการณในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ทําให
แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลโดยสวนใหญยังเนนการพัฒนาเฉพาะโครงสรางพื้นฐาน ละเลยการพัฒนาดานอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะดานสังคมอีกทั้งการแกไขปญหายังสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถ่ิน เนื่องจากการ
จัดทําแผนพัฒนายังเปนการระดมความคิดกันในวงแคบ ๆ เฉพาะฝายบริหารและสภาบางสวน ซึ่งมิไดคนหาปญหา
จากความตองการของประชาชนอยางแทจริง (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2543)  

การพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
ในภาพรวม พบวา มีการพัฒนาชุมชนอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.78 ในอดีตการใหความหมายของ
สังคมแตละประเภทสามารถแยกออกไดอยางชัดเจนวา สังคมชนบท คือ สังคมที่ไมเนนความเจริญทางดานวัตถุ          
มีชีวติความเปนอยูเรียบงาย ผูคนในสังคมมีความสัมพนัธกันแบบครอบครัว ปญหาของสังคมไมซับซอนมากนัก และ
สงัคมเมือง คือ สังคมที่เปนศูนยกลางของความเจริญทางดานวัตถุ มีประชากรหนาแนนและมีการประกอบอาชีพที่
หลากหลาย ปญหาของสังคมมีความซับซอน และในสังคมแตละประเภทก็จะมีกลุมคนท่ีรวมตัวกันอยูและมีบทบาท
หนาที่ในการขับเคลือ่นสงัคมที่เรียกวาชมุชน (Community) ซึ่ง ยุวัฒน วุฒิเมธี (2525: 3) ไดใหความหมายไววา “ชมุชน” 
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หมายถึง พื้นที่อันเปนที่อยูอาศัยของคน และหมายความถึงกลุมของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่นั้น โดยมีความสนใจ 
มีวัตถุประสงคเปาหมาย และจุดหมายในการที่จะอยูรวมกันอยางมีความสุขโดยชุมชนจะมีลักษณะที่แตกตางกัน
ระหวางสังคมเมือง และสังคมชนบท แตปจจุบันจากสภาวะตางๆ ที่เกิดข้ึนในโลกยุคโลกาภิวัตน กระแสของระบบ
สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมสมัยใหมทําใหเกิดความเหลื่อมซอนกันในบริบททาง
สังคมที่ทําใหสภาพของสังคมสวนใหญในแตละภูมิภาคของประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูสภาพสังคมแบบที่
เรียกวา“สงัคมก่ึงชนบทก่ึงเมือง” ซึ่งจะมีลักษณะรวมกันของความเปนเมืองและชนบท ปญหาของสังคมก็เปนปญหา
ที่ผสมผสานระหวางปญหาของสังคมเมืองและสังคมชนบท เชน ปญหาดานการประกอบอาชีพ ปญหาดานการ
คมนาคม ปญหาดานคุณภาพชีวิต เปนตน สงผลใหวิถีชีวิตของชุมชนชนบทตองเปลี่ยนแปลงเปนชุมชนเมืองมากข้ึน
แตยังไมกลายเปนชุมชนเมืองอยางแทจริงการเปลี่ยนแปลงแผนการพัฒนาเมืองตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจาก
ภาครัฐนั้น แมสงผลใหประชาชนในพื้นที่มีการตื่นตัว ตอการพัฒนาที่เขามาในพ้ืนที่ เชน เทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยมสมัยใหม และความสะดวกสบาย ของรูปแบบการกลายเปนเมืองในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะกลุม
คนรุนใหม แตประชาชนบางสวนในพื้นที่ยังคงใชรูปแบบวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและมีมุมมองเชิงบวกตอ การดําเนินวิถี
ชีวติแบบสังคมชนบท ความแตกตางดังกลาว สงผลใหเกิดความเหลื่อมซอนกันในบริบทสังคมที่ทําใหสภาพชุมชนเกิด
การเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาที่เขามายังพื้นที่ เชน ปญหาดานการประกอบอาชีพ ปญหาการคมนาคม ปญหาดาน
คุณภาพชีวิต เปนผลใหวิถีชุมชนบทตองเปลี่ยนแปลงเปนชุมชนเมืองมากข้ึนแตยังคงไมกลายเปนชุมชนเมืองอยาง
แทจริง (ทัศนา พฤติการกิจ, 2558: 8) ทั้งนี้ ในกระบวนการพัฒนาตางๆ ที่เขามาในพ้ืนที่นั้น อาจจะทําใหเกิดรูปแบบ
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในชุมชน ซ่ึงการปรับตัวถือเปนกระบวนการที่สําคัญ เพื่อตอบรับการพัฒนาและความอยูรอด
ทามกลางกระแสการพัฒนาที่เขามาในพื้นที่ เนื่องจากคนที่สามารถปรับตัวตอวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป จะสามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมโลกาภิวัตน ไดอยางยั่งยืน ดังนั้นแนวคิดการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนจึงเปนเร่ืองของความ
ตองการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดความคิดริเร่ิมโครงการเพื่อการปฏิบัติเหตุผลแรกของการที่มีคน
มารวมกันไดควรจะตองมีการตระหนักวาการกระทําทั้งหมด ที่ทํา โดยกลุมผูนําชุมชน หรือกระทําผานองคกร 
(organization) ผูนําชุมชน หรือองคกรจะตองเปนเสมือนตัวนําใหบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงโดยยึด หลักในการ
เสริมสรางรากฐานที่จะทําใหชุมชนมีความเจริญมั่นคงพัฒนาไปในทิศทางที่ดี มีการเตรียมความพรอมของชุมชนการ
สนับสนุนแหลงเงินทุน การสนับสนุนกระบวนการเรียนรูและเครือขายการเรียนรูของประชาชน และการสนับสนุนการ
มีสวนรวมของประชาชนในการท่ีจะชวยพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สุมาลี สังขศรี, 2548, หนา 4-5) 
 

 

 

 1. เทศบาลตําบลสันผีเสื้อควรใหประชาชนเขามามีสวนรวมตัดสินใจจัดลําดับความสําคัญของปญหาที่
เทศบาลไดจัดเวทีคนหาปญหาของชุมชน เพื่อใหประชาชนจัดลําดับและรับทราบปญหาของตําบล 

2. เทศบาลตําบลสันผีเสื้อควรใหประชาชนเขามามีสวนรวมดําเนินการตรวจสอบการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบลทั้งในขณะดําเนินการตามแผนและสิ้นสุของแผน เพ่ือใหประชาชนรับทราบความสําเร็จหรือปญหาอุปสรรค
ของแผนพัฒนาตําบล 
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3. เทศบาลตําบลสันผีเสื้อควรมีโครงการหรือกิจกรรมตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลสันผีเสื้อที่
สอดคลองกับสภาพปญหา ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางทั่วถึงและเพียงพอ  

4. เทศบาลตําบลสันผีเสื้อควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมคัดคาน กรณีที่เห็นวาเทศบาลตําบล
สนัผีเสื้อปฏิบัตงิานไมเปนไปตามแผนพัฒนาตําบล เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาหรือรับผล
ของผลการดําเนินการตามแผนท่ีมกีารคาดเคลื่อนนั้น ๆ 

5. เทศบาลตําบลสันผีเสื้อควรใหประชาชนไดเสนอแผนพัฒนาตําบลในการกอสราง ปรับปรุงถนน 
ซอมแซมสิ่งกอสรางพื้นฐาน เชนถนน ผิวการจราจร ทางเทา ในหมูบาน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน 

6. เทศบาลตําบลสันผีเสื้อไดควรใหประชาชนเขามาสวนรวมในการเสนอแผนพัฒนาตําบลในการสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานของโครงการผลิตภัณฑชุมชน เพื่อใหแผนพัฒนาตําบลครอบคลุมการดาํเนินงาน 

7. เทศบาลตําบลสันผีเสื้อควรมีการเสนอแผนพัฒนาตําบลในการสงเสริม สนับสนุนและเขารวมดําเนินการ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของชุมชน/หมูบาน เพื่อใหแผนนั้นถูกยกระดับความสําคัญของการดําเนินงาน 

8. เทศบาลตําบลสันผีเสื้อไดควรมีการเสนอแผนพัฒนาตําบลในการสงเสริม สนับสนุนความรู และภูมิ
ปญญาทองถ่ินและเขารวมดําเนินการกิจกรรมดังกลาวในหมูบาน/ชุมชน เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาการ
ดําเนินงานมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องและย่ังยืน 

9. เทศบาลตําบลสันผีเสื้อควรมีการจัดทําแผนพัฒนาตําบลในการสงเสริม สนับสนุนการควบคุมสถาน
ประกอบการตางๆ ใหไดมาตรฐานของหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อใหการดําเนินนั้นเปนไปตามกฎระเบียบหรือ
ขอบังคับใหครอบคลุมกิจการตาง ๆ  

10. เทศบาลตําบลสันผีเสื้อควรมีการจัดทําแผนพัฒนาตําบลในการจัดหา/สนับสนุน อุปกรณเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช วัสดุ อุปกรณ ใหมคีวามพรอมในการปฏิบัตหินาที่ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วและถูกตอง 

11. เทศบาลตําบลสันผีเสื้อไดเสนอแผนพัฒนาตําบลการจัดหา/สนับสนุน/ปรับปรุง สถานที่ เพื่อเปนการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมสํานักงานใหนาอยู นาทํางาน รมร่ืน และนามาใชบริการสาธารณะของเทศบาล 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ก่ึงเมือง

ก่ึงชนบท: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในเชิงคุณภาพเนื่องจากปจจัยทางดาน
สงัคม วัฒนธรรม ความเปนอยูและอ่ืน ๆ ของชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบทมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

2. ควรมีการศึกษาที่สงผลตอความสําเร็จของการทําแผนเทศบาลในเขตก่ึงเมืองก่ึงชนบท 
3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ ของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลสันผีเสื้อ 

 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน. 2543.  สวนแผนพัฒนาทองถ่ิน สํานักพัฒนาและ
สงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน.สืบคนจาก http://www.dla.go.th.  
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การศึกษาเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลที่เปนแรงผลักดันและแรงจูงใจในการ เขาสู
การเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอยางชุมนอย จังหวัด ศรีสะเกษ 
และเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปใชกับการทํางานในดานการปองกันการทุจริต 
 ประชากรในการศึกษา เปนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอยางชุมนอย 
จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 7 ตําบล 150 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยภูมิหลัง (ขอมูลทั่วไป) วิเคราะหดวยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และคารอยละ (Percent) วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่เปนแรงผลักดันและแรงจูงใจในการเขาสู
การเมืองทองถ่ิน วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
วิเคราะหในภาพรวม วิเคราะหเปรียบเทียบการเขาสูการเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลในเขตอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ จากปจจัยดานประโยชนสวนตน และปจจัยดานประโยชน
สวนรวม จําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way 
Analysis of Variance) กําหนดนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และการทดสอบสมมติฐาน ใชการวิเคราะหเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยขอมูล 2 กลุมทีไ่มอิสระตอกัน (Dependent t – test) กําหนดนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขาสูการเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ โดยปจจัยที่เปนแรงผลักดันใหเขาสูการเมืองทองถ่ิน
มากที่สุด ซ่ึงมีอยู 2 ขอที่เทากัน คือ ตองการเขามาชวยแกไขปญหาทองถ่ินเพราะมีความรูความสามารถ และ
ตองการเขามาชวยแกไขปญหาทองถ่ินดวยการพัฒนาใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของ องคการบริหารสวนตําบล 
รองลงมาคือ มีญาติพี่นองในหมูบานเปนจํานวนมาก เปนผูที่มีคนนับหนาถือตา ในสังคม เคยเปนผูนําชุมชน เชน 
กํานัน ผูใหญบาน ตองการเขามาชวยแกไขปญหาทองถ่ินเพราะมีกลุม หรือพรรคการเมืองสนับสนุน และมีฐานเสียง
เพราะไดรับการสนับสนุนจากกลุมการเมือง สวนปจจัยที่เปนแรงจูงใจในการเขาสูการเมืองทองถ่ินมากที่สุด คือ 
เหตุผลจูงใจดานการรักษาผลประโยชนสวนรวม รองลงมา คือ เหตุผลจูงใจดานสรางผลประโยชนสวนตน และ
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เหตุผลจูงใจดานการกาวสูการเมืองระดับที่ใหญข้ึน โดยผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลที่มเีพศแตกตางกัน จะมีแรงผลักดันและแรงจูงใจในการเขาสูการเมืองทองถ่ินแตกตางกัน 
และการเขาสูการเมืองทองถ่ินเพื่อผลประโยชนสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตน  
 

 : , , ,  

 
ABSTRACT

The purpose of this study was to study the factors that were the driving force and 
motivation of entering the local politics of the administrators and members of the Tambon 
Administrative Organization Council in Yang Chum Noi District. Srisaket Province And to 
use the information obtained from research to work in the field of fraud prevention.

Population in education Is an executive and member of the Tambon Administrative 
Organization Council in Yang Chum Noi District Si Sa Ket Province, number 7 district, 
150 people. Tools used for data collection Is a questionnaire Statistics used in data analysis 
include data analysis about background factors. (general information). Analyzed by 
frequency and percentage (Percent). Analyze data about factors that are the driving force 
and motivation to enter local politics. Analyzed by means of mean and standard deviation 
and analyzed in the overall picture. Comparative analysis of the entry into local politics of 
the administrators and members of the Tambon Administrative Organization Council in 
Yang Chum Noi District Srisaket Province From personal benefits And common benefits 
Classified by general information of respondents Use One-way Analysis of Variance to 
determine significance at the level of 0.05 and hypothesis testing Use the comparison 
analysis of the average data of two independent groups (Dependent t - test) to determine the 
significance at the level of 0.05.

The research found that Factors influencing the entry into local politics of 
administrators and members of the subdistrict administrative organization council in Yang 
Chum Noi district Srisaket Province The factors that are the most motivated to enter the 
local politics, which has 2 items which are equal, is to come to help solve local problems 
because of the knowledge and ability. And want to help solve local problems by developing 
in accordance with the authority of Sub-district Administration Organization Followed by a 
large number of relatives in the village Is a person who is well respected in society Used to 
be a community leader, such as village chiefs And has a sound base because it is supported 
by political groups The most motivating factor for entering into local politics is the 
motivation for public interest. Followed by motivation reasons for creating personal 
benefits And motivation reasons for stepping into politics at a larger level The results of the 
hypothesis testing found that the administrators and members of the sub-district 
administrative organizations with different gender There will be different motivation and 
motivation to enter local politics. And entering into local politics for public benefits rather 
than personal interests.

Key words : personal benefits, collective benefits, motivation, motivation
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 การปกครองทองถ่ิน (Local Governmemt) เปนรูปแบบการพัฒนาประเทศ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย มีความสําคัญตอการบริหารราชการแผนดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุมชนทองถ่ินที่มีสภาพปญหาทาง
สังคม วัฒนธรรมความเปนอยูและทรัพยากรธรรมชาติที่แตกตางกัน ลําพังเพียงรัฐบาลกลาง ในฐานะที่ตองดูแล
ประชาชนทั่วประเทศยอมไมสามารถตอบสนองหรือแกไขปญหาไดอยางทั่วถึง และตรงตามความตองการของ
ประชาชนในแตละพื้นที่ รวมถึงการเรียกรองของประชาชนในชุมชนทองถ่ินที่ตองการมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถ่ินของตนเองมาอยางยาวนาน ทําใหรัฐบาลหลายประเทศไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบรวมศูนย
อํานาจจากสวนกลางมาสูการปกครองแบบกระจายอํานาจมากข้ึน เพื่อใหสิทธิชุมชนในการตัดสินใจดําเนินการ
ภารกิจของทองถ่ินและถือเปนสถาบันฝกปฏิบัติการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม โดยเปาหมาย
สดุทายคือการบริการประชาชนใหไดรับประโยชนสูงสุด (โกวิทย พวงงาม, 2550, หนา 11) 
 องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยการปกครองที่เกิดข้ึนตามนโยบายการกระจายอํานาจการปกครองสู
การปกครองขั้นพื้นฐานของรัฐบาล ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
กําหนดใหมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาทองถ่ินตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของในการตอบสนองความ
เปนอยูของประชาชนใหดีข้ึน มีการตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ การใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและ
นําการบริการของรัฐลงสูประชาชนไดอยางรวดเร็วยิ่งข้ึน ภายหลังป 2546 ไดมีการแยกเปนกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน เพื่อมาดูแลงานทองถ่ินโดยเฉพาะ มีการกําหนดคุณสมบัติของผูบริหารทองถ่ินไวอยางกวางๆ ทําใหประชาชน
ในทองถ่ินที่ตองการเขาไปพัฒนาทองถ่ินสามารถสมัครรับเลือกตั้ง ไดเกือบทุกคน แตโดยขอเท็จจริงแลวประชาชน
ทั่วไปมักจะไมสนใจเขาไปทําหนาที่เปนผูบริหารทองถ่ินมากนัก เนื่องจากไมสามารถเขาสูระบบการเมืองในฐานะ
นักการเมืองทองถ่ินไดโดยงาย นอกจากจะตองเปนผูมีแรงจูงใจที่ตองพัฒนาทองถ่ินแลว ยังตองอาศัยมีเงื่อนไขปจจัย
อ่ืนๆ อีกมากจึงจะสามารถผลักดันใหตนเองสามารถผานการรับเลือกตั้งได (ไมตรี อินทุสุต, 2551, เว็บไซต) 
  ลักษณะและสภาพของสังคมไทยทีม่ีพืน้ฐานมาจากสังคมศักดินา มีวัฒนธรรมอํานาจเชิงอุปถัมภ กําหนดให
ฐานะของผูคนไมเสมอภาคเทาเทียมกัน มีความคิดหวังซ่ึงไมเชื่อมั่นในอํานาจของตนเอง อยูอยางเอกเทศ ไมสามัคคี
รวมกลุมกอนกัน และเมื่อมีการรับอิทธิพลของทุนนิยม ยิ่งมาเสริมใหระบบโครงสรางและระบบเศรษฐกิจ ไปรวม
ศูนยที่ตวัเมือง และไมเปนธรรมมากข้ึน ทรัพยากรและการจัดสรรผลผลิตไปตกอยูกับผูมีอํานาจทําใหความเลื่อมล้ํา
และชองวางทางรายไดหางกันมากข้ึน และปจจัยที่สําคัญคือการรวมศูนยอํานาจทางการเมือง และการปกครองที่
ยายมาจากเผด็จการทหาร มาสูพรรคการเมืองและระบบเลือกตั้งในขณะที่ภาคประชาชนและชนชัน้กลางยังออนแอ 
และไมมีการรวมตัวเปนองคกรของตนท่ีจะคัดเลือก และตรวจสอบนักเลือกตั้งได ทําใหผูกุมปจจัยและผูกขาด
ทางดานเศรษฐกิจเขามามีบทบาทในอํานาจรัฐ กลายเปน “นักธุรกิจการเมือง” และผสมรวมมือกับกลุมอํา
มาตยาธิปไตย กลุมอนุรักษเกาและกลุมอํานาจอิทธิพลทองถ่ิน ที่มีผลประโยชนรวมกัน เขามาครอบครองและกุม
อํานาจของสังคมไทยทั้งในระดับประเทศ และระดับทองถ่ิน 
 โดยเฉพาะในระดับทองถ่ิน ความหวังของประชาชนที่ตองการจะเห็นประเทศไดเจริญกาวหนา โดยการ
กระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูทองถ่ิน โดยมีการเลือกตั้งองคการบริหารสวนตําบลก็ตองสูญสิ้นไป เพราะพรรค
การเมืองและนักธุรกิจการเมือง โดยใชอํานาจและกลไกของกระทรวงมหาดไทย สมคบกับนักการเมืองและนายทุน
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ทองถ่ิน แปรเจตนารมณของประชาชนที่หวังใหมีการปกครองทองถ่ินของประชาชน เปน “สภาผูรับเหมาทองถ่ิน” 
แทนเพื่อที่จะรับชวงผลประโยชนจากงบประมาณของทองถ่ิน เปนการแบงปนผลประโยชนเพื่อการรวมมือกันของ
นักเลือกตั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ินโดยไมไดคิดถึงผลประโยชนของชุมชนและประเทศชาติเปนทีต่ั้งแมแตนอย 
(ชัยวัฒน สุรวิชัย, 2545, เว็บไซต) 
 ดังนั้น ปจจัยการเขาสูการเมืองของผูบริหารทองถ่ิน ซึ่งเปรียบเหมือนแรงผลักดันในการเขาสูระบบการ
บริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนเงื่อนไขแรงจูงใจในการเขาสูระบบการเมือง ประกอบดวย การมีกลุม
สนับสนุน การมีญาติพี่นองจํานวนมาก ความตองการเขาไปแกไขปญหาหรือสรางประโยชนใหแกทองถ่ิน และความ
ตองการไดรับผลตอบแทนจากการเปนนักการเมืองทองถ่ินหรือการไดรับผลตอบแทนอ่ืนๆ ที่เปนประโยชนตอตนเอง
และกลุมทีใ่หการสนับสนุน โดยมุงสรางองคกรใหเปนไปตามหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีประชาชนเปน
เปาหมายสูงสุด ในการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จากสาเหตุนี้นักการเมืองทองถ่ินจึงจําเปนตองมี
การกําหนดนโยบายการพัฒนาใหมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใชความรูความสามารถ ความสัมพันธที่ดีในชุมชน 
ปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรขององคการบริหารสวนตําบลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน (ไชยวัฒน คํ้าชู 
และคณะ, 2545, หนา 2) 
  นักการเมืองทองถ่ิน เปนผูบริหารซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง มีอํานาจหนาที่
กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไป
ตามกฎหมาย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีหลักในการบริหารงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ดี นายก
องคการบริหารสวนตําบลก็เปนนักการเมืองทองถ่ินที่อยูใกลชิดกับชนบทและชุมชน โดยเฉพาะที่อยูหางไกลจาก
เมืองหลวง เมืองปริมณฑล เมืองใหญ การถายทอดความรูความเขาใจจะมีแนวทางที่ตางจากองคกรที่มีการจัดการ
อยางเปนระบบแลว ฉะนั้นหลักพื้นฐานในการถายทอดนโยบาย มาตรการความเขาใจสูประชาชน ตองแสดงใหเห็น
ถึงการสรางประโยชนสวนรวมใหแผขยายไปในองคกรทองถ่ิน โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ในตําบล 
การบริหารงานตองเขาถึงจิตใจ สรางมโนธรรมใหปลูกฝงอยางตอเนื่องใหได (ไมตรี อินทุสุต, 2551, เว็บไซต) 
 องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอยางชุมนอย ประกอบดวย องคการบริหารสวนตําบลทั้งสิ้น 7 ตําบล 
เปนหนวยบริหารราชการสวนทองถ่ินหนึ่งภายใตการกํากับดูแลของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีการบริหาร
จัดการองคกรและทรัพยากรของตนเอง เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล ตอบสนองตอการ
พัฒนาประเทศและใหบริการแกประชาชนในทองถ่ิน ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งการบริหารราชการและ
การปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการนี้ จําเปนตองมีผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินที่มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนในตําบลโดยตรง โดยการเขาสูการเมืองทองถ่ินตองอาศัยปจจัยหลายดานเปนแรงผลักดันใหมีการยอมรับ 
จากประชาชนและประสบผลสําเร็จจากการเลือกตั้ง ทั้งนี้ประชาชนไดคาดหวังวานักการเมืองทองถ่ิน จะสามารถ
บริหารงานเพื่อใหการบริหารราชการแผนดินสวนรวมเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปนและ
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการของประชาชน 
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 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยซึ่งปฏิบัติหนาที่ในดานปองกันการทุจริต               
มีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขาสูการเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ โดยผลการวิจัยที่ไดจะเปนแนวทางในการ
ประยุกตใชในการทํางาน เพื่อนํามาปรับปรุงการเมืองการปกครองในอนาคตและใชเปนขอมูลในการจัดทํามาตรการ
เพื่อปองกันการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรที่มีความสําคัญ
และเก่ียวของใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด เปนกลไกในการขับเคลื่อนใหเจตนารมณของการกระจายอํานาจนั้น
บรรลุผล เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 

 

ในการวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคเพื่อ 
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลที่เปนแรงผลักดันในการเขาสูการเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ 
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลที่เปนแรงจูงใจในการเขาสูการเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ 
 3. เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปใชกับการทํางานในดานการปองกันการทุจริต 
 

 

ในการศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขาสูการเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และ
วรรณกรรมที่เก่ียวของ จึงนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาได ดังนี้ 

           

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

1.  

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- สถานภาพ 
- ตําแหนงปจจุบนั 
- อาชีพ 

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

 

- แรงผลักดัน 
- แรงจูงใจ 
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 การวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขาสูการเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลที่เปน
แรงผลักดันและแรงจูงใจในการเขาสูการเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในเขต
อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปใชกับการทํางานในดานการปองกันการ
ทจุริต เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการศึกษา กําหนดกลุมตัวอยางและประชากร
แบบเจาะจงจากคณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ 
จํานวน 150 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แบงเปน 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ปจจัยภูมิหลัง (ขอมูลทั่วไป) ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับปจจัยที่เปนแรงผลักดันในการเขาสูการเมือง
ทองถ่ิน และตอนที่ 3 สอบถามเก่ียวกับปจจัยที่เปนแรงจูงใจตอการเขาสูการเมืองทองถ่ิน สถิติที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t – test และคา f – test 

 

  1. 

  พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายจํานวน 118 คน             
เพศหญิง จํานวน 32 คน อายุของผูตอบแบบสอบถาม อายุ 18 - 30 ป จํานวน 12 คน อายุ 31 - 40 ป จํานวน 33 คน 
อายุ 41 - 50 ป จํานวน 57 คน อายุ 51 - 60 ป จํานวน 38 คน อายุตั้งแต 61 ปข้ึนไป จํานวน 10 คน ระดับ
การศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม ประถมศึกษา จํานวน 20 คน มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 40 คน มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. จํานวน 52 คน ปวส./อนุปริญญา จํานวน 20 คน ปริญญาตรี จํานวน 15 คน สูงกวาปริญญาตรี 
จํานวน 3 คน สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โสด จํานวน 23 คน สมรส จํานวน 127 คน ตําแหนงปจจุบันของ
ผูตอบแบบสอบถาม เปนผูบริหารทองถ่ิน จํานวน 28 คน สมาชิกสภาทองถ่ิน จํานวน 122 คน อาชีพของผูตอบ
แบบสอบถาม มีทํานา/ทําไร จํานวน 110 คน รับจางทั่วไป จํานวน 16 คน เอกชน/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 21 คน 
และอาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 3 คน 
 2. 

พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่เปนแรงผลักดันในการเขาสูการเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลในเขตอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ อยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.18 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด มีจํานวนเทากันอยู 2 ดาน คือ ทานตองการเขามาชวยแกไขปญหาทองถ่ินเพราะทานมีความรูความสามารถ 
และทานตองการเขามาชวยแกไขปญหาทองถ่ินดวยการพัฒนาใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของ อบต.  
 3. 
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   3.1  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็น
เก่ียวกับปจจัยที่เปนแรงจงูใจในการเขาสูการเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลใน
เขตอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ ดานการรักษาผลประโยชนสวนรวม อยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.20 
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตองการเขามาพัฒนาตําบล 
   3.2  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็น
เก่ียวกับปจจัยที่เปนแรงจูงใจในการเขาสูการเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   
ในเขตอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ ดานการรักษาผลประโยชนสวนตน อยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 
3.13 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตองการเปนที่ยอมรับจากญาติพี่นองและประชนในตําบล 
   3.3  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มคีวามคิดเห็น
เก่ียวกับปจจัยที่เปนแรงจงูใจในการเขาสูการเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลใน
เขตอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ ดานการกาวสูการเมืองระดับที่ใหญข้ึน อยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 
2.78 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตองการสรางผลงานใหประชาชน ทั้งตําบลยอมรับ 

4.  

 

  4.1 การเปรียบเทียบการเขาสูการเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ในเขตอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ ระหวางเพศ ผลการเปรียบเทียบปจจัย ดานประโยชนสวนตน พบวา 
ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่เปนเพศชาย (X = 9.74) เขาสูการเมืองจากปจจัยดาน
ผลประโยชนสวนตนสูงกวาเพศหญิง (X = 8.13) เม่ือทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางเพศพบวา มีคานัยสําคัญ
เทากับ 0.00 หมายความวา ปจจัยดานผลประโยชนสวนตนมีผล ตอการเขาสูการเมืองทองถ่ินของผูบริหารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่เปนเพศตางกันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวา 
ปจจัยดานประโยชนสวนตนมีผลตอการเขาสูการเมืองของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่เปน
เพศชายสูงกวาเพศหญิง 
  4.2 การเปรียบเทียบการเขาสูการเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ในเขตอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ ระหวางสถานภาพ ผลการเปรียบเทียบปจจัยดานประโยชนสวนตน 
พบวา ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีสถานภาพโสด (X = 10.71) เขาสูการเมืองจากปจจัย
ดานผลประโยชนสวนตนสูงกวากลุมที่มีสถานภาพสมรส (X = 9.10) เมื่อทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง
สถานภาพ พบวา มีคานัยสําคัญเทากับ 0.00 หมายความวา ปจจัยดานผลประโยชนสวนตนมีผลตอการเขาสู
การเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีสถานภาพตางกันแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวา ปจจัยดานประโยชนสวนตนมีผลตอการเขาสูการเมืองของผูบริหารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มสีถานภาพโสด สูงกวากลุมที่มสีถานภาพสมรส 
  4.3 การเปรียบเทียบการเขาสูการเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ในเขตอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ ระหวางระดับการศึกษา  
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ผลการเปรียบเทียบปจจัยดานประโยชนสวนตน พบวา ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี (X = 11.15) เขาสูการเมืองดานประโยชนสวนตนสูงกวากลุมที่มี
ระดับการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา ประถมศึกษา สูงกวาปริญญาตรี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และ
มธัยมศึกษาตอนตน (X = 9.63, 9.61, 9.30, 9.28, และ 8.79 ตามลําดับ) เมื่อทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง
ระดับการศึกษา พบวา มีนัยสําคัญเทากับ 0.00 หมายความวา ปจจัยดานประโยชนสวนตนมีผลตอการเขาสู
การเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีระดับการศึกษาตางกันแตกตางกันอยาง
มีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  
  ผลการเปรียบเทียบปจจัยดานประโยชนสวนรวม พบวา ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลที่มีระดับการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี (X = 20.35) เขาสูการเมืองดานประโยชนสวนรวมสูงกวา
กลุมที่มรีะดับการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรี มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และ
ประถมศึกษา (X = 20.33, 19.17, 19.15, 18.98, และ 18.86 ตามลําดับ) เมื่อทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง
ระดับการศึกษา พบวา มีนัยสําคัญเทากับ 0.006 หมายความวา ปจจัยดานประโยชนสวนรวมมีผลตอการเขาสู
การเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ที่มีระดับการศึกษาตางกันแตกตางกันอยาง
มีนยัสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05  
  4.4 การเปรียบเทียบการเขาสูการเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ในเขตอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ ระหวางอาชีพ ผลการเปรียบเทียบปจจัยดานประโยชนสวนรวม พบวา 
ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ประกอบอาชีพเอกชน/ ธุรกิจสวนตัว (X = 20.33) เขาสู
การเมืองจากปจจัยดานประโยชนสวนรวมสูงกวากลุมที่ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป ทํานา/ทําไร และอ่ืนๆ             
(X = 20.31, 19.64, และ 18.98 ตามลําดับ) เม่ือทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางกลุมอาชีพ พบวา มีนัยสําคัญ
เทากับ 0.003 หมายความวา ปจจัยดานประโยชนสวนรวม มีผลตอการเขาสูการเมืองทองถ่ินของผูบริหารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มอีาชีพตางกันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  4.5 การเปรียบเทียบการเขาสูการเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ในเขตอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ ระหวางตําแหนง ผลการเปรียบเทียบปจจัยดานประโยชน
สวนรวม พบวา ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ดํารงตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน (X = 20.52) 
เขาสูการเมืองจากปจจัยดานประโยชนสวนรวมสูงกวากลุมที่ดํารงตํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน (X = 19.76) เมื่อ
ทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางการดํารงตําแหนง พบวา มีนัยสําคัญเทากับ 0.022 หมายความวา ปจจัยดาน
ประโยชนสวนรวมมีผลตอการเขาสูการเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ดํารง
ตําแหนงตางกันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
   4.6 การเปรียบเทียบความแตกตางของแรงจูงใจและแรงผลักดันในการเขาสูการเมืองทองถ่ิน     
โดยการทดสอบคา f - test ระหวางระดับการศึกษา และระหวางดานกลุมอาชีพ พบวาโดยรวมมีแรงจูงใจและ
แรงผลักดันในการเขาสูการเมืองทองถ่ินไมแตกตางกัน 
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 5.  การศึกษาคร้ังนี้ กําหนดสมมติฐาน คือ 
5.1 ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีเพศแตกตางกัน จะมีแรงจูงใจในการ

เขาสูการเมืองทองถ่ินแตกตางกัน ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเขาสูการเมืองทองถ่ิน พบวา 
ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่เปนเพศชาย (X= 1.40) มีแรงจูงใจในการเขาสูการเมืองทองถ่ิน
สูงกวาผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่เปนเพศหญิง (X= 1.27) ผลการทดสอบความแตกตาง
คาเฉลี่ยระหวางเพศ พบวา มีนัยสําคัญเทากับ 0.006 หมายความวา แรงจูงใจในการเขาสูการเมืองทองถ่ินของ
ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ที่มเีพศตางกันแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
แสดงวา ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่เพศแตกตางกัน จะมีแรงจูงใจในการเขาสูการเมือง
ทองถ่ินแตกตางกัน จึงไมปฏิเสธสมมติฐาน 

5.2 ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีเพศแตกตางกัน จะมีแรงผลักดัน            
ในการเขาสูการเมืองทองถ่ินแตกตางกัน ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบแรงผลักดันในการเขาสูการเมืองทองถ่ิน 
พบวา ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่เปนเพศชาย (X= 1.32) มีแรงผลักดันในการเขาสู
การเมืองทองถ่ินสูงกวาผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่เปนเพศหญิง (X= 1.18) ผลการทดสอบ
ความแตกตางคาเฉลี่ยระหวางเพศ พบวา มีนยัสําคัญเทากับ 0.013 หมายความวา แรงผลักดันในการเขาสูการเมือง
ทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ที่มเีพศตางกันแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แสดงวา ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่เพศแตกตางกัน จะมีแรงผลักดันในการ
เขาสูการเมืองทองถ่ินแตกตางกัน จึงไมปฏิเสธสมมติฐาน 
  5.3 การเขาสูการเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในเขต
อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อผลประโยชนสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตน ผลการวิเคราะห
เปรียบเทียบ พบวา ปจจัยดานผลประโยชนสวนรวม (X = 3.92) มีอิทธิพลตอการเขาสูการเมืองทองถ่ิน ของ
ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ สูงกวาปจจัยดาน
ผลประโยชนสวนตน (X = 2.35) ผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย พบวา มีนัยสําคัญเทากับ 0.000 
หมายความวา ปจจัยดานผลประโยชนสวนรวมและดานผลประโยชนสวนตนมีอิทธิพลตอการเขาสูการเมืองทองถ่ิน
ของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอยางชุมนอย จังหวัด ศรีสะเกษ แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวา การเขาสูการเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ในเขตอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อผลประโยชนสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตน จึงไม
ปฏิเสธสมมติฐาน 
 

 

  ในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขาสูการเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลในเขตอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ สามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้ 
  1. 
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  ปจจัยที่เปนแรงผลักดันในการเขาสูการเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ในเขตอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยรวม ผลการศึกษาพบวา เหตุผลผลกัดันใหเขาสู
การเมืองทองถ่ินมากที่สุด ซ่ึงมีอยู 2 ขอที่เทากัน คือ ตองการเขามาชวยแกไขปญหาทองถ่ินเพราะทานมีความรู
ความสามารถ และตองการเขามาชวยแกไขปญหาทองถ่ินดวยการพัฒนา ใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของ อบต. 
รองลงมาคือ มีญาติพี่นองในหมูบานเปนจํานวนมาก เปนผูที่มีคนนับหนาถือตาในสังคม เคยเปนผูนําชุมชน เชน 
กํานัน ผูใหญบาน ตองการเขามาชวยแกไขปญหาทองถ่ินเพราะทานมีกลุมหรือพรรคการเมืองสนับสนุน และมีฐาน
เสียงเพราะไดรับการสนับสนุนจากกลุมการเมือง ซึ่งสอดคลองกับวันชัย จําปาเกิดทรัพย (2551 , หนา 63 – 65) 
ศึกษาวิจัย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขาสูการเมืองทองถ่ินของนายกและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
กรณีศึกษา อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลจูงใจในการเขาสูการเมืองทองถ่ิน คือ ความ
ตองการในการเขามาพัฒนาทองถ่ิน รอยละ 58.4 ความตองการที่จะเขามารักษาผลประโยชนของทองถ่ินรอยละ 
49.2 ความตองการสรางผลประโยชนใหแกตนเองและวงศตระกูล รอยละ 16.5 และความตองการกาวสูการเมือง
ระดับชาติ รอยละ 2.0 สําหรับดานปจจัยสนับสนุน พบวา การไดรับการสนับสนุนจากกลุมมวลชนจํานวนมาก รอยละ 
39.4 รองลงมาคือการไดรับการสนับสนุนจากนักธุรกิจและการเมือง รอยละ 17.3 
  จากการศึกษาคร้ังนี้พบวาประเด็นผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญ เปนกลุมที่
คอนขางจะเปนผูที่มรีะดับการศึกษาไมสูงมากนัก มีความรูความสามารถ ซ่ึงความรูเหลานี้นาจะเปนแรงผลักดันให
ตองการเขามาสรางประโยชนและนํามาใชในการบริหารงานในองคการบริหารสวนตําบล ประกอบกับประชาชนใน
ทองถ่ินเกิดความตื่นตัวที่จะปกครองตนเอง ตามหลักการกระจายอํานาจ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบล นับวาเปน
หนวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความใกลชิดมากที่สุด และถือเปนเวทีที่จะใหบรรดาผูนําหรือผูที่มีความสนใจ
ไดแสดงออกทางการเมือง โดยผูนําเหลานั้นมาจากการเลือกตั้งซ่ึงเปนตัวแทนของคนในทองถ่ินเอง ไดเสนอนโยบาย
ใหประชาชนไดทราบ ไดคิด ถกเถียง และตัดสินใจเลือก ยอมสงเสริมใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการปกครอง
ทองถ่ินมากข้ึน และแรงผลักดันของระบบอุปถัมภที่เกิดจากการที่ผูนําบางคนมีญาติพี่นองในชุมชนเปนจํานวนมาก
สนับสนุน สงเสริมใหผูนําเหลานั้นเกิดความมั่นใจในการเขาสูการเมืองทองถ่ิน  
  บทบาทการปกครองทองถ่ินกอใหเกิดการพัฒนาประชาธิปไตยทั้งระดับชุมชนและระดับประเทศ แนวคิด
ตอการปกครองทองถ่ินที่มีความเห็นตางกันอยูบาง นั่นก็คือ การมองวาการปกครองทองถ่ินไมมีลักษณะเปน
ประชาธิปไตย เปนอุปสรรคตอการพัฒนาการปกครองในระดับชาติ ซึ่งก็มักเปนฝายที่นิยมระบบรวมศูนยหรือฝาย
นิยม รัฐบาลกลาง ซึ่งก็เห็นวาในปจจุบันเกือบจะไมคอยเปนที่นิยมกันแลว สําหรับในปจจุบัน ฝายที่เห็นวาการ
ปกครองทองถ่ินเปนแบบประชาธิปไตยโดยพื้นฐาน ผูนําทองถ่ินควรมาจากการเลือกตั้ง และการปกครองทองถ่ิน
เชนนี้ จะมีสวนสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยระดับชาติ ซึ่งเปนความคิดเชิงบวกที่ไดรับความนิยม
โดยทั่วไป และเปนไปอยางตอเนื่อง โดยหลักการแลว บทบาทการปกครองทองถ่ินกอใหเกิดกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตย ดังนี้  
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   กอใหเกิดและกระตุนการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน (Greater political participation 
by the people) การปกครองทองถ่ิน ซึง่มีผูนาํมาจากการเลือกตั้งมีประโยชนเร่ิมตั้งแตการกระตุนความสนใจของ
ประชาชน และการที่ผูนําเหลานั้นมาจากการเลือกตั้งเสนอนโยบายใหประชาชนไดทราบ ไดคิด ถกเถียง และ
ตัดสินใจเลือก ยอมสงเสริมใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินมากข้ึน  
   กอใหเกิดความรับผิดชอบของผูนําตอประชาชน (Account ability) ที่ผานมาคําวา 
Accountability เปนคําที่ไมคอยปรากฏในสังคมไทย แตเปนคําที่รูจักกันอยางกวางขวางในสังคมประชาธิปไตย
ตะวันตก เพราะวาคํานี้หมายถึง พันธะสัญญา หรือความรับผิดชอบในทางการเมืองที่ผูมาจากการเลือกตั้งมีตอผู
เลือกตั้ง เนื่องจากวาประชาชนเปนผูเลือกตั้งตัวแทนของตนตัวแทนเหลานั้น จึงจะตองมีความรับผิดชอบในแงที่วา 
ตัวเขาเขาไปทํางานอะไร ผลของงานเปนประโยชนตอสวนรวมหรือสวนตัว ตองอธิบายไดวาทําไมตองทําเชนนั้น  
   การปกครองทองถ่ินที่เขมแข็งจะขจัดระบบเผด็จการของรัฐบาล กลาวคือ เมื่อมีการ
กระจายอํานาจมากข้ึน ทองถ่ินเขมแข็ง การยึดอํานาจ และการใชอํานาจเผด็จการจากสวนกลางก็จะเปนไปไดยาก  

 การเมืองทองถ่ินเปนเวทีสรางนักการเมืองระดับชาติ การเรียนรูทางการเมืองในทองถ่ิน ทําให
เห็นคุณภาพของนักการเมืองระดับชาติสูงข้ึน 
   การสรางประชาธิปไตยหรือการพัฒนาการเมืองที่มัน่คงจะตองเร่ิมจากการสรางประชาธิปไตย 
ในระดับทองถ่ินกอน จากนั้นจึงขยายไประดับประเทศ  
   การปกครองทองถ่ินทําใหเกิดการเขาสูทางการเมืองของประชาชน (Politicization) เม่ือมี
การกระจายอํานาจสูทองถ่ิน ทําใหมีกิจกรรมตาง ๆ เก่ียวกับการเมืองและประชาชนก็จะเกิดความผูกพัน และใสใจ
การเมืองมากข้ึน เพราะการบริหารกิจการทองถ่ิน มีผลกระทบโดยตรงตอผลประโยชน ของประชาชน 
  ณัฏฐชัย มีสะอาด (2541, หนา 4-5) ไดทําการวิจัยระบบอุปถัมภกับพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี พบวา ความสัมพันธเชิงอุปถัมภมีผล
ตอการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูนําทองถ่ินแบบทางการที่ดํารง
ตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และคณะกรรมการหมูบานไมมีบทบาทตอการตัดสินใจของ
ประชาชนในการเลือกตั้งสมาชกิสภาองคการบริหารสวนตําบล และปจจัยตางๆ เชน คาใชจาย ในการณรงคหาเสียง
เลือกตั้ง สถานภาพบุคคลระบบหัวหนาคะแนน เปนตน ไมมผีลตอการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล 
  นอกจากนั้น ชนชั้นนําทางการเมืองและชนชั้นนําทางเศรษฐกิจ ก็มีความสัมพันธกันในรูปของการ
แลกเปลี่ยนประสานผลประโยชน ซึ่งกันและกันอยางใกลชิด กลาวคือ ชนชั้นนําทางการเมืองจะใหความคุมครอง
ชวยเหลือแกกิจการทางดานธุรกิจของชนชั้นนําทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกันชนชั้นนําทางเศรษฐกิจก็จะให
ผลตอบแทนแกชนชั้นนําทางการเมืองในรูปของเงินตรา ความสัมพันธแบบอุปถัมภจึงยังคงมีอยูทามกลางความ
เจริญกาวหนาของสังคมสมัยใหมเพียงแตรูปแบบความสัมพนัธระหวางผูอุปถัมภและผูอยูใตอุปถัมภที่มีอยูเหมือนวา
จะเนนคานิยมในเรื่องของ“การให” เพื่อ “แลกเปล่ียน” เปนหลัก สวนคานิยมเร่ือง“กตัญูกตเวที” นั้นดูเหมือนวา
จะลดนอยลงไปกวาในสังคมสมัยเกามาก 
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  1) ระบบอุปถัมภในหมูญาติ นับวาเปนระบบที่เกาแกมากระบบหนึ่งในสังคมไทยตามวัฒนธรรม
ความสัมพันธระหวางญาติอาวุโส (พี่ พอ แม ปู ยา ตา ยาย) กับญาติผูนอย (นอง ลูก หลาน เหลน) เปน
ความสัมพนัธแบบอุปถัมภอยางชัดเจน และนาจะเปนระบบที่คงทนถาวรที่สุดดวย 
  2) ระบบอุปถัมภในหมูมติรสหายความเปนเพื่อนในสังคมไทยปรากฏออกมาไดหลายรูปแบบ เชน เพื่อนเลน 
เพื่อนรวมรุน เพื่อนรวมชั้น เพื่อนสถานศึกษา และเพ่ือนตายเปนตน ความคาดหวังระหวางเพื่อนมีความลึกซ้ึงและ
มากกวาบางสังคม เพื่อนในสังคมไทยคาดหวังตอกันและกันมากกวา ความเปนเพื่อนแท จึงมักจะวัดกันไดดวย
พฤติกรรมการชวย เหลือเก้ือกูลกัน หรือการที่เพื่อนซึ่งมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจสูงกวาใหความชวยเหลือแก
เพื่อนผูดอยฐานะอยางสมํ่าเสมอ ความสัมพันธฉันทเพื่อนก็จะแนนแฟนยิ่งข้ึนจนถึงข้ันกลายเปนญาติสนิทกันก็
ได เพื่อนผูที่ไดรับความอุปถัมภทางดานวัตถุก็จะตอบแทนดวยความจงรักภักดี การรูจักบุญคุณ คอยปองกันเพื่อน
ผูใหความอุปถัมภดวยวิธีการตางๆ ตามสติปญญา และความสามารถท่ีตนมีอยูการตอบแทนบุญคุณบางครั้งก็
แสดงออกดวยการนําสิ่งเล็กๆ นอยๆ มาใหในโอกาสอันควร 
  3) ระบบอุปถัมภในองคกรตางๆ ไมวาจะเปนของรัฐหรือของเอกชนก็ตามมักจะถูกมองในแงลบ           
อยูตลอดเวลาวาระบบอุปถัมภทําใหระบบบริหารขาดประสิทธิภาพ ซึ่งก็มีสวนจริงอยูบางการใชระบบอุปถัมภมาก
เกินไปก็อาจจะทําใหเกิดความระส่ําระสายเกิดการเสียขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ ของพนักงานอยูนอกวง
อุปถัมภไดเชนกัน 
  4) ระบบอุปถัมภระหวางอาชีพ เปนระบบอุปถัมภที่นาจะมีลักษณะคงทนนอยกวาแบบอ่ืนๆ ที่กลาว
มาแลว แตลักษณะอ่ืนๆ ของระบบอุปถัมภก็ยังมีครบไมวาจะเปนเร่ืองของการปฏิบัติตางตอบแทนความสูงศักดิ ์
ของผูอุปถัมภและความจงรักภักดีของผูรับอุปถัมภ สําหรับสังคมไทย ระบบอุปถัมภระหวางอาชีพหรือขามอาชีพนี้ อาจ
จําแนกไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ กลุมขาราชการ พอคา กับกลุมนักการเมือง ชาวไร ชาวนา การอุปถัมภระหวาง
ขาราชการและพอคาเปนไปในรูปของการแลกเปลี่ยนผลประโยชนทางดานวัตถุ ระหวางกันมากกวา คือวาฝาย
ราชการจะอํานวยสิทธิประโยชนใหแกพอคา นักธุรกิจ ซึ่งจะเปนฝายทดแทนบุญคุณหรือตอบแทนดวยการใหเงิน
ทองหรือทรัพยสนิมีคาอยางอ่ืน 

2. 

  
  การเขาสูการเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอ ยางชุมนอย 
จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งในกรอบการศึกษาคร้ังนี้คาดวาอาจมาจาก 3 เหตุผลจูงใจ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยรวม ผล
การศึกษา พบวามูลเหตุจูงใจใหเขาสูการเมืองทองถ่ินมากที่สุด คือเหตุผลจูงใจดานการรักษาผลประโยชนสวนรวม 
รองลงมา คือ เหตุผลจูงใจดานสรางผลประโยชนสวนตน และเหตุผลจูงใจดานการ กาวสูการเมืองระดับที่ใหญข้ึน 
   2.1  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็น
เก่ียวกับปจจัยที่เปนแรงจงูใจในการเขาสูการเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลใน
เขตอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ ดานการรักษาผลประโยชนสวนรวม อยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.20 
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตองการเขามาพัฒนาตําบล จึงมีความสอดคลองงานวิจัยของสันติ รอดไพฑูรย 
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(2549) ศึกษาคนความเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขาสูการเมืองทองถ่ินของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา การเขาสูการเมืองทองถ่ิน ของผูตอบแบบสอบถามมาจากเหตุผลจูงใจเร่ืองการรักษา
ผลประโยชนของทองถ่ิน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของวันชัย จําปาเกิดทรัพย (2551, หนา 63 – 65) ศึกษา
คนควาเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขาสูการเมืองทองถ่ินของนายกและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอําเภอองครักษ 
จังหวัดนครนายก ผลการศึกษาพบวา ปจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลจูงใจใหเขาสูการเมืองทองถ่ิน คือความตองการเขามาพัฒนา
ทองถ่ินรอยละ 58.4 ความตองการที่จะเขามารักษาผลประโยชนของทองถ่ินรอยละ 49.2 และความตองการสราง
ประโยชนใหแกตนเอง และวงศตระกูลรอยละ 16.5 และความตองการกาวสูการเมืองระดับชาติรอยละ 2.0  
   2.2  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็น
เก่ียวกับปจจัยที่เปนแรงจูงใจในการเขาสูการเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลใน
เขตอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ ดานการรักษาผลประโยชนสวนตน อยูในระดับ ปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.13 
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตองการเปนที่ยอมรับจากญาติพี่นองและประชนในตําบล รองลงมาคือตองการให
ผูคนรูจักทานในตําบล และอบต. มีคาตอบแทนจากเงินประจําตําแหนง ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ อิสริยาภรณ 
ธรรมคุณ (2554, หนา 55–60) ศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขาสูการเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอ วังหิน จังหวัดศรีสะเกษ พบวา ปจจัยที่เปนแรงจูงใจในการเขาสูการเมือง
ทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ดานการสราง
ผลประโยชนสวนตน ซึ่งดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตองการเปนที่ยอมรับจากญาติพี่นองและประชนในตําบล         
โดยเหตุผลจูงใจใหเขาสูการเมืองทองถ่ินดานการสรางผลประโยชนสวนตนของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ
บริหาร สวนตําบลของอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ นั้น มีประเด็นที่นาสนใจคือ ผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลตองการสรางผลงานใหประชาชนทั้งตําบลยอมรับ แตการทํางานหรือสรางผลงานนั้นไมได
อยูบนพื้นฐานที่ตองการใหพรรคการเมืองเห็นหรือยอมรับผลงานจนนําไปสูการเปนตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้งเปน
นักการเมืองในระดับที่ใหญข้ึนหรือระดับชาติในอนาคตแตอยางใด กรณีนี้วิเคราะหไดวา ความคาดหวัง ที่เกิดจากการ
สรางผลงานนั้นมาจากความตองการใหประชาชนทั้งตําบลยอมรับ อาจเปนเพราะผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเขาใจวา การเติบโตของทองถ่ินทั้งทางดานรายไดและจํานวนประชากรในอนาคตมีโอกาสผลักดันให
องคการบริหารสวนตําบลยกระดับเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่สูงข้ึน คือ การยกฐานะเปนเทศบาลตําบล           
ซึง่ผูบริหารที่ไดรับการเลือกตั้งเขามาทําหนาที่ตองอาศัย การลงคะแนนเสียงของประชาชน แตกตางจากสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลที่อาศัยเพียงกลุม ผูลงคะแนนเสียงในแตละหมูบานเทานั้น ดังนั้นการสรางผลงานใหเปนที่
ยอมรับ จึงเปนการเตรียมความพรอม เขาสูสนามเลือกตั้งของทองถ่ินในอีกระดับหนึ่งที่อาจเกิดข้ึนไดในอนาคต             
จึงเปนการเตรียมความพรอม เปนการสวนบุคคลมากกวาการรวมตัวเปนกลุมการเมือง 
  2.3  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็น
เก่ียวกับปจจัยที่เปนแรงจงูใจในการเขาสูการเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลใน
เขตอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ ดานการกาวสูการเมืองระดับที่ใหญข้ึน อยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 
2.78 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตองการสรางผลงานใหประชาชนทั้งตําบลยอมรับ ซึ่งสอดคลองกับเกียรติ
ศักดิ์ หนูกลาง (2544, หนา 88 – 94) ศึกษาวิจัยแรงจูงใจในการเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล : ศึกษา
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เฉพาะกรณีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล อําเภอบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา พบวา แรงจูงใจหรือมูลเหตุจูง
ใจที่ทาํใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสมัคร รับเลือกตั้งดังนี้ คือ ตองการมีบทบาทเปนผูนําชุมชน ตองการ
มีชื่อเสียงเกียรติยศ ตองการมีรายไดเพิ่ม และมีกลุมนายทุนหรือผูนําทองถ่ินใหการสนับสนุน ซึ่งสมารถจําแนกได
เปน 3 ประเภท คือ เปนแรงจูงใจ ที่ทําเพื่อตนเอง แรงจูงใจทําเพื่อสวนรวม และมีผูสนับสนุนและชวยเหลือ สวน
เร่ืองการเลนการเมือง ระยะยาวแลวเชื่อไดวา ผูที่ประสงคจะเขาสูการเมืองทองถ่ินระดับเทศบาลตองทํางานรวมกัน
กับบุคลอ่ืน ในลักษณะกลุมการเมืองตอไป เพราะชวงที่ผานมาการเลือกตั้งระดับเทศบาลนั้นมักพบเห็นการลงสมัคร 
รับเลือกตั้งเปนกลุมที่มีทั้งกลุมการเมืองอิสระในทองถ่ิน และกลุมการเมืองที่มีพรรคการเมืองระดับชาติ ใหการ
สนับสนุนอยูเบื้องหลัง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการรวมกลุมทางการเมืองในสังคมไทยนั้นเปนเร่ืองไมยาก อยางไรก็ตาม
การทํางานการเมืองในลักษณะกลุมทางการเมืองที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้นเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเมืองระดับชาติ
และระดับทองถ่ิน จําเปนตองอาศัยระยะเวลาสําหรับพัฒนาการทางการเมือง ของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเหลานี้วามีโอกาสดําเนินการทางการเมืองในลักษณะใด เปนไปในลักษณะสวนบุคคลหรือทํางาน
การเมืองในลักษณะกลุมการเมือง รวมทั้งพิจารณาโอกาสการยกฐานะ จากองคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาล 
ถาเงื่อนไขหลังมีโอกาสเกิดข้ึนในระยะอันสั้นก็จะนําไปสูการเมืองไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 
 

 
 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวของ และสรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถาม ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเขาสูการเมืองทองถ่ินของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอยางชุมนอย 
จังหวัดศรีสะเกษ และจากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานการรักษาผลประโยชน
สวนรวม รองลงมาคือ ดานการสรางผลประโยชนสวนตน และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ปจจัยดานความตองการ
กาวสูการเมืองในระดับที่ใหญข้ึน ดังนั้นขอเสนอแนะคือ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินควรสนับสนุน สงเสริม และ
สรางความเขาใจใหผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ไดมีบทบาทในการพัฒนาและชวยเหลือทองถ่ิน
ตามอํานาจหนาที่ เปดโอกาสใหผูนําเหลานั้น ไดแสดงออกและมีบทบาททางการเมืองอยางเต็มที ภายใตกรอบที่
กฎหมายกําหนดอยางแทจริง และนอกจากนี้กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ควรสนับสนุนและสงเสริมใหองคการ
บริหารสวนตําบลบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อันประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักการมีสวนรวม หลักความ
รับผิดชอบ หลักความคุมคา หลักความโปรงใส และหลักคุณธรรม เพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร สวนตําบล 
การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

 

   ในการศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษาการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล และทําการ
วิเคราะหผลการดําเนินงานของโครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปตามแผนพัฒนาหรือไม 
ตลอดจนการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีมากนอยเพียงใด และควรใหเวลาในการศึกษามากกวานี้เนื่องจากมีขอจํากัดเร่ืองเวลาจึงทําใหกระบวนการใน
การศึกษาขาดความละเอียดรอบคอบ และครอบคลุมทกุดาน 
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IMPACT OF VIOLENCE IN MAYO DISTRICT, PATTANI.

   อิสสะมาแอ  ยาโกะ 
สาขารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

   รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  สุขสม  
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

การศึกษาคนควาอิสระคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1. เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดข้ึนจากเหตุการณ
ความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี 2. เพื่อศึกษาสาเหตุการกอความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ 
จังหวัดปตตานี 3. เพื่อศึกษาถึงปญหา ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขผลกระทบที่เกิดข้ึนจากเหตุการณ ความ
รุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี จากผูนําหมูบานและภาคประชาชนในพื้นที่ โดยศึกษาจากปจจัยสวน
บุคคลที่แตกตางกันไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได และอาชีพ วามีผลตอความพึงพอใจตอ 
ผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี หรือไม โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ
ประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี จํานวน 397 คน ซ่ึงกําหนดโดยใชสูตรการคํานวณของเครซี่และ
มอรแกน เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคือ แบบสอบถาม ผูวิจัย วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ทางสถิติ โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะห คือคารอยละ คาเฉลี่ย (x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาทดสอบแบบ 
t-test และ f-test จากการศึกษาพบวา  

1. ผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี โดยมีความเห็นอยูในระดับมากที่สุด 
คือ ดานทัศนคติของเจาหนาที่ รองลงมาดานผลกระทบตอเจาหนาที่ ดานความขัดแยง ดานผลกระทบตอประชาชน
ในพื้นที่ และดานแนวทางในการปรับปรุง แกไขปญหา ตามลําดับ 

2. สาเหตุการกอความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี ประชาชนที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตาง
กัน มีความเห็นตอผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี แตกตางกัน 

3. ผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี มีปญหา ขอเสนอแนะ และแนวทางใน
การแกไข โดยมีความถ่ีของปญหามากที่สุดคือ เหตุการณในพื้นที่สรางความเสี่ยงใหขาราชการไมกลาทํางานในพื้นที่ 
ระยะ 2 ปที่ผานมาเหตุการณในพื้นที่ อ.มายอมีนอยมากเพราะเจาหนาที่และประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี 
เจาหนาที่รัฐจําเปนตองมีความจริงใจในการแกปญหา อยากใหทุกภาคสวนรวมกันแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนและ เยียวยา 
และเจาหนาที่ควรไปที่เกิดเหตุอยางรวดเร็ว
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ABSTRACT
This independent study the objective is to study 1. To study the effects of violence in 

Mayo District, Pattani Province 2. To study the causes of violence in Mayo District Pattani 
Province 3. To study the problems Suggestions and guidelines for solving the effects of the 
event Violence in the Mayo area Pattani Province From village leaders and local people in the 
area By studying different personal factors such as gender, age, education level, status, 
income and occupation that affect the satisfaction to Impact of violence in the Mayo area 
Pattani province or not, the samples used in the study are people in Mayo district. Pattani 
Province, a total of 397 people, which is determined using the calculation formula of Crazy 
and Morgan. The instrument used in the study was a questionnaire. The researcher analyzed 
the data using statistical computer software. The statistics used in the analysis are percentage, 
mean x, standard deviation (S.D.) and t-test and f-test.

1. The impact of violence in Mayo area Pattani Province The opinion is at the highest 
level, which is the attitude of officials. Followed by the impact on officials Conflict Regarding 
the impact on the people in the area and guidelines for solving problems respectively

2. Causes of violence in Mayo area Pattani Province People with different personal 
factors There is an opinion on the impact of violence in Mayo area. Pattani Province is different.

3. Impact of violence in Mayo District Pattani province has problems, suggestions 
and solutions. With the most frequency of problems is Events in the area create risks for 
civil servants not to dare to work in the area. During the past 2 years, events in the area 
Mayo dis is very rare because officials and citizens cooperate very well. Government 
officials must be sincere in resolving problems. Would like all sectors to work together to
solve problems and solve problems, and officials should go to the scene quickly

Keywords : Impact/violence/satisfaction 

ความรุนแรงอันเนื่องมาจากความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนตัวบั่นทอนความไวใจระหวางกันของ 
ประชาชนและชุมชน ทําลายธรรมเนียมและคุณคาทางสังคม ที่เปนพื้นฐานของความรวมมือและชวยเหลือกันเพื่อ
ประโยชน สาธารณะอีกทั้งยังมีโอกาสเพ่ิมความขัดแยงรุนแรงในชุมชน ดวย (Colletta & Cullen, 2000 : 1)           
ที่ผานมาปญหา ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตกอใหเกิดความขัดแยง ภายในหนวยของสังคมทุก ๆ ระดับ 
ตั้งแตความขัดแยง ระหวางรัฐบาลกับประชาชน ชุมชนกับชุมชน และความขัดแยง ภายในชุมชนเอง สภาพการณ
เชนนี้เปนสาเหตุของความ เปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธของสมาชิกในสังคม ซึ่งแสดงออกทางพฤติกรรมและ
ทศันคติของสมาชิกที่มีตอ กิจกรรมทางสังคมภายใตความสัมพนัธรูปแบบใหมนั้น ในบริบทการเมืองไทย ตั้งแตชวงป
พ.ศ.2516 เปนตนมา ไดเกิดการเคลื่อนไหวของตัวแสดงใหมซึ่งเปนฝายที่สามที่ เดนชัดข้ึน นั่นคือ ภาคประชาสังคม 
ซึ่งหมายถึง ปริมณฑล แหงปฏิบัติการอาสาสมัครซ่ึงมีความแตกตางจากปริมณฑล แหงรัฐ เอกชน และภาคธุรกิจ 
หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งวา ภาคประชาสังคมเปนพื้นที่กลางระหวางปริมณฑลทาง การเมือง เศรษฐกิจ และ
ครอบครัวสวนตัว สถานการณความไมสงบที่เกิดข้ึนสามจังหวัดชายแดนภาคใต เปนปญหาเร้ือรังที่เกิดข้ึนมา 
ยาวนานจนถึงปจจุบัน มีสาเหตุหลายประการโดยเฉพาะอยางยิ่งการนําประวัติศาสตรและศาสนามาเปนเงื่อนไข
ประกอบกับปญหาอ่ืน ๆ เชนปญหาการเมืองระดับทองถ่ิน กลุมผูมีอิทธิพล ธุรกิจผิดกฎหมาย สวนตัว ผลจาก
สถานการณความไมสงบในพ้ืนที่สามจังหวัด ชายแดนภาคใต สงผลตอความเชื่อม่ันใน เจาหนาที่ของรัฐ นอกจาก
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การกอความไมสงบแลว ยังปรากฏการใชความรุนแรงที่เกิดจากแรงจูงใจสวน บคุคล ประชาชนสวนใหญไมเห็นดวย
กับการสรางสถานการณ แตไมสามารถใหความรวมมือกับเจาหนาที่ เนื่องจากความเกรงกลัว ตอความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ความรุนแรงที่เกิดข้ึนในสามจังหวัด ไดแก จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาสและ 
จังหวัดสงขลา ซ่ึงเกิดจากปญหาความขัดแยง มีเหตุการณ ประทุษรายตอชีวิตของขาราชการ พนักงาน ของรัฐ/
เอกชนและราษฎร ดวยอาวุธและของมีคม การลอบขวางและวางระเบิด มีเปูาหมายทั้งชีวิตและ ทรัพยสินของทาง
ราชการ รวมทั้งสถานที่บริการของเอกชนการลอบวางเพลิงทรัพยสินของทางราชการ เอกชน ราษฎร สถานที่
สาธารณะการทําลายพืชสวนของราษฎร การกอกวนดวยการลอบราดน้ํามัน วางตะปูเรือใบบนเสนทางคมนาคม 
การลอบโจมตีเจาหนาที่ขณะลาดตระเวน หรือขณะกําลังเดินทางไปยังที่ เกิดเหตุดวยระเบิดแสวงเคร่ืองนําแลวตาม
ดวย การยิงดวยอาวุธปนเกิดข้ึนอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน (ศูนยเฝาระวังเชิงองคความรูสถานการณภาคใต, 2555) 
ที่สําคัญคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใตก็ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ
มาอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน เหตุการณความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใตที่กินระยะเวลามายาวนานรวม
ประมาณ 15 ปซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการ โดย (ทินพันธุ นาคะตะ, 2553) ไดอธิบายไววา การกอการรายใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต มีสาเหตุทั่วไปที่เกิดจากปจจัยหลายอยาง ทั้งในทางการเมืองทางเศรษฐกิจ ทางสังคม
และ ทางศาสนา เชน ความดอยพัฒนาและความยากจน อิทธิพลของอุดมการณทางศาสนา ความตองการ สถาปนา
รัฐปตตานี อาชญากรรมจัดตั้ง การละเมิดสิทธิ มนุษยชนและการเลือกปฏิบัติ สิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัยทาง 
โครงสราง ทางประวัติศาสตร และทางพฤติกรรมของบุคคล สวนสาเหตุที่สําคัญของการกอการรายในพื้นที่นาจะ
เกิดจากการกระทําของหลายกลุม เชน กลุมแบงแยกดินแดน กลุมธรุกิจผิดกฎหมาย กลุม นักการเมือง ผูนําทองถ่ิน 
และกลุมเจาหนาที่รัฐผูมพีฤติกรรมไมเหมาะสม ทําใหสถานการณ ความรุนแรงในเขตพ้ืนที่ของสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต มีข้ึนอยางตอเนื่องเปนระยะ จะหนักบาง เบาบางก็แลวแตสถานการณในชวงเวลานั้น ซึ่งสงผลกระทบอยาง
รุนแรงตอวิถีชีวิตความ เปนอยูของประชาชนในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ดังพระราชดํารัสของสมเด็จ
พระ นางเจาฯพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2547 วา “ไปพบเห็นชีวิตความเปนอยู ของคนไทยทาง
ภาคใต วาขณะนี้กําลังเดือดรอนอยางแสนสาหัส ไมวาจะเปนชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม คนไทยผูบริสุทธิ์ถูกฆาไมเวน
แตละวัน จนถึงวันนี้ก็ยังฆากันอยู (หนังสือพิมพมติชน, 2547)” โดยเฉพาะอยางยิ่ง สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของ
ชาวบานธรรมดา ซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่ผูกอความไมสงบ ไดสรางสถานการณความรุนแรงข้ึน โดยการทําราย
รางกาย ชีวิต ทรัพยสิน และ ขมขูใหสะพรึงกลัวทุกวิถีทาง และโดยเฉพาะชาวไทยพุทธไดขมขูใหอพยพออกจาก
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต และถาจะมองยอนหลังไปสัก 15 ปที่ผานมา ก็จะเห็นวาสถานการณในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใตหาไดสงบเงียบไม ไฟใตยังถูกจุดข้ึนมาเปนระยะ ๆ เพียงแตวาเปลวไฟไมสูรอนแรงนัก และ
พื้นที่ที่ เกิดเหตุรายก็ไมกระจายไปทั่ว มีขอบเขตจํากัดเพียงบางจุดเทานั้น แตอยางไรก็ตามนับตั้งแตป 2540 เปน
ตนมา สถานการณความไมสงบในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต เร่ิมมีแนวโนม ที่จะรุนแรงข้ึน มีการลอบ
สังหารเจาหนาที่ตํารวจเพิ่มข้ึน มีการปลนอาวุธของทางราชการ มี การวางระเบิดคร้ังสําคัญหลายจุดที่ มีการ
วางเพลิงและวางระเบิดสถานที่ทัว่ไป ทํารายสังหาร เจาหนาที่ ทําลายทรัพยสินและทํารายราษฎรทําใหมีผูบาดเจ็บ
และเสียชีวิตเปนจํานวนมาก 
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สอดคลองกับบทความวิจัยที่เก่ียวขชองของ อกัณหมณี ลียาชัย, ณักษ กลิสร(2556 : บทคัดยอ)             
ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยและผลกระทบของสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่มีผลตอธุรกิจ
โรงแรมขนาดเล็กในอําเภอเมือง จังหวัดยะลา การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมาย เพื่อศึกษาปจจัยและผลกระทบของ
สถานการณ ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่มีผลตอการใชบริการ ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กใน อําเภอเมือง 
จังหวัดยะลา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ลูกคาที่เขาพักที่โรงแรมขนาด เล็ก ในอําเภอเมือง จังหวัดยะลา 
จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
รอยละ คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคาที การวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห
เชิงถดถอยแบบพหุคูณ และคาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธเพียรสัน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ผลการวิจัย
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 21 - 30 ป มีระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี          
มีอาชีพรับจาง พนักงานเอกชนมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาทและมีสถานภาพสมรส อยู
ดวยกัน จากการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญ ทางสถิติ 0.05 พบวา 1. ลูกคาที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพรายไดเฉลี่ยตอเดือน และสถานภาพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการ แตกตางกัน ในดานราคาหองพักที่
ใชบริการ 2. ลูกคาที่มีอายุและรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการ แตกตางกันในดาน
ระยะเวลาในการเขาพักตอคร้ัง 3. ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดบริการ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
กระบวนการใหบริการ และ ดานสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ สามารถทํานาย พฤติกรรมการใชบริการ 
ดานจํานวนผูรวมเดินทางในแตละคร้ัง ในทิศทางตรงขาม ดานราคา หองพักที่ใชบริการ และดานความถ่ีในการใช
บริการ ในทิศทางเดียวกัน รอยละ 1.9, 4.1 และ 2.0 ตามลําดับ 4. ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดบริการ 
ดานผลิตภัณฑ และดานพนักงาน สามารถทํานายพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กใน อําเภอเมือง 
จังหวัดยะลา ดานระยะเวลาในการเขาพักตอคร้ัง ในทิศทางเดียวกัน โดยสามารถอธิบายไดรอยละ 4.1 5. ความพึง
พอใจตอการใหบริการ ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ สามารถทํานาย พฤติกรรมการใชบริการ ดานราคาหองพักที่
ใชบริการ และดานระยะเวลาในการเขาพักตอคร้ังในทิศทางเดียวกันไดรอยละ 5.4 และ 3.6 ตามลําดับ 6. ผลกระทบ 

ของสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตดานการเมือง และดานเศรษฐกิจมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการใชบริการ ดานราคาหองพักที่ใชบริการ โดยมี ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม และ ดาน
ระยะเวลาในการเขาพัก โดยมีความสัมพนัธ ในทิศทางเดียวกัน 7. ภาพลักษณที่มีตอ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ดาน
ภาพลักษณที่เกิดข้ึนจากการปรุงแตง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในอําเภอ
เมือง จังหวัดยะลา ดานระยะเวลาในการเขาพัก โดยมีความสัมพนัธในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํา 

จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยในฐานะที่เปนผูปฏิบัติงานดานการปกครอง รับผิดชอบงานปกครองใน
อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี จึงไดศึกษาเหตุการณความรุนแรงที่เกิดข้ึนในอําเภอมายอ จังหวัดปตตานี ในหวง
ระยะเวลา 15 ป ที่ผานมานั้น วาในสวนอําเภอมายอ จังหวัดปตตานีนั้น มีเหตุการณความรุนแรงที่สําคัญๆ 
อะไรบาง การวิจัยคร้ังนี้เพื่อใหทราบถึงผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี การวิจัยนี้
เพื่อใหทราบถึงปญหา ขอเสนอแนะ จากเหตุการณตาง ๆ วาเปนอยางไร เพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชน
อยางแทจริงตอประชาชนและประเทศชาติ ใชในการพัฒนาจุดดี จุดดอยในพื้นที่เสี่ยงเหลานี้ และเพ่ือใหสามารถนํา
ผลการวิจัยคร้ังนี้เปนขอมูลในการ เขาใจ เขาถึง และพัฒนา อยางมั่งค่ัง มั่นคง และย่ังยืน 
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1. เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดข้ึนจากเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี  
2. เพื่อศึกษาสาเหตุการกอความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จงัหวัดปตตานี 
3. เพื่อศึกษาถึงปญหา ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขผลกระทบที่เกิดข้ึนจากเหตุการณความรุนแรง

ในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี จากผูนาํหมูบานและภาคประชาชนในพ้ืนที่ 
 

1  

1. ทราบถึงผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จงัหวัดปตตานี ดานผลกระทบตอประชาชนใน
พื้นที่ ดานผลกระทบตอเจาหนาที่ ดานทัศนคติของเจาหนาที่ ดานแนวทางในการปรับปรุง แกไขปญหา 

2. ทราบถึงสาเหตุและความแตกตางของผลกระทบจความรุนแรงจากพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี 
โดยจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

3. เพื่อทราบถึงปญหา ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขผลกระทบที่เกิดข้ึนจากเหตุการณความรุนแรง
ในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี จากผูนาํหมูบานและภาคประชาชนในพ้ืนที่ 

การวิจัยคร้ังนี้ไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไว ดังนี้ 
1. ขอบเขตดานประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ประชาชนในเขตพ้ืนที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี 
2. ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 ปบริบูรณข้ึนไป อาศัยอยูในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี ทั้งสิ้น 

จํานวน 397 คน โดยใชตาราง ของเครซี่และมอรแกน และใชวิธกีารสุมตวัอยางแบบงาย  
3. ประเด็นการศึกษา ผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี 

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

1. ดานผลกระทบตอประชาชนในพื้นที ่
2. ดานผลกระทบตอเจาหนาที ่
3. ดานทัศนคติของเจาหนาที ่
4. ดานแนวทางในการปรับปรุง แกไขปญหา 
5. ดานความขัดแยง 
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4. ระยะเวลาในการศึกษา เร่ิมทําการศึกษา เดือนสิงหาคม 2562 และดําเนินการเก็บแบบสอบถามจาก
กลุมตวัอยาง ในระหวางเดือนกันยายน 2562 

5. ขอบเขตของตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

ตัวแปรตาม คือ ผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี ประกอบดวย ดาน
ผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ ดานผลกระทบตอเจาหนาที่ ดานทัศนคติของเจาหนาที่ ดานแนวทางในการ
ปรับปรุง แกไขปญหา 

ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล ที่ไดมาประมวลผลและวิเคราะหดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสาํเร็จรูป โดยใชประชากรและกลุมตวัอยางดังนี้ 

1. ประชากร คือ ประชาชนในพื้นที่ อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี จํานวน 60,584 คน 
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัด

ปตตานี ไดแก ดานผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่คุณภาพงาน ดานผลกระทบตอเจาหนาที่ ดานทัศนคติของ
เจาหนาที่ ดานแนวทางในการปรับปรุง แกไขปญหา และดานความขัดแยง ลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) (บุญใจ ศรีสถิตยนรากร, 2555 : 283) 

สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open Ended) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับปญหาและอุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ 
จังหวัดปตตานี 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัไดใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล ที่ผูวิจัย
สรางข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารตางๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ(Check List)จํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได อาชีพ 

สวนที่ สวนที่ 2 แบบสอบถามประชาชนเก่ียวกับผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัด
ปตตานี มีลกัษณะแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 อันดับคือพึง พอใจมากที่สุด ความ
พึงพอใจมาก ความพึงพอใจปานกลาง ความพึงพอใจนอย ความพึงพอใจนอย ที่สุด จํานวน 25 ขอ โดยแบงเปน 5 ดาน 
ไดแก ดานผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ ดานผลกระทบ ตอเจาหนาที ดานทัศนคติของเจาหนาที ดานแนวทางใน
การปรับปรุง แกไขปญหา และดานความ ขัดแยง 

สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open Ended) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดง ความคิดเห็น
เก่ียวกับปญหาและอุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกับผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ 
จังหวัดปตตานี 
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1. ดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากการสัมภาษณประชาชนที่ไดรับผลกระทบ จากความ
รุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี จํานวน 397 คน โดยการเก็บแบบสอบถามดวย ตนเองและขอขอมูล
ของผูที่ไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี จาก สถานีตํารวจภูธรอําเภอมายอ 
จังหวัดปตตานี ที่รับผิดชอบในพื้นที่ดังกลาว เพื่อดําเนินการเก็บขอมูล ตามเหตุการณที่เกิดข้ึน  

2. ตรวจสอบความครบถวนและความถูกตองของขอมูลในแบบสอบถาม  
3. จัดหมวดหมูของขอมูลในแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ 

จากการศึกษาเร่ือง ผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี ใชสถิติ ในการ
วิเคราะหขอมูลดังนี้  

1. สถิติพื้นฐาน ไดแก ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพเคร่ืองมือ ไดแก คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดย การหาคา

สมัประสิทธิ์อัลฟาของครอนบารค (Cronbach’s Alpha)  
3. สถิติทีใชวิเคราะหสมมติฐาน ไดแก สถิติทดสอบแบบ t-test และ f-test 

พบวา กลุมตัวอยางประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี พบวา เปนเพศหญิงมากกวา เพศชาย 
คิดเปนรอยละ 61.50 สวนใหญจะมีอายุระหวาง 35-60 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 68.00 สวนใหญเปนประชาชน
ที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 57.40 สวนใหญประชาชนที่มีสถานภาพสมรสแลว มากที่สุด คิด
เปนรอยละ 61.70 โดยมีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 5,000-10,000 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.90 ซึ่งประกอบ
อาชีพสวนใหญรับจาง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 64.00  

x S.D.  
1. ดานผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ 
2. ดานผลกระทบตอเจาหนาที่ 
3. ดานทัศนคติของเจาหนาที่ 
4. ดานแนวทางในการปรับปรุง แกไขปญหา 
5. ดานความขัดแยง 

3.99 
4.13 
4.25 
3.96 
4.09 

0.73 
0.79 
0.67 
0.84 
0.77 

มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก
มาก 

4.09 0.82

 
โดยภาพรวมในแตละดานสรุปคือ ผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี 

ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.09 และเม่ือพิจารณารายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก 
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1. ดานทัศนคติของเจาหนาที่ คาเฉลี่ย 4.28 
2. ดานผลกระทบตอเจาหนาที่ คาเฉลี่ย 4.13 
3. ดานความขัดแยง คาเฉลี่ย 4.09 
4. ดานผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ คาเฉลี่ย 3.99 
5. ดานผลกระทบตอเจาหนาที่ คาเฉลี่ย 3.96 

1. ดานผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเห็นดวยในระดับมากวา ผลกระทบ
จากความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี คิดวาการเรียนออนไลนมีความสะดวกสบาย คิดวาการใช 
พรบ. ความม่ันคง (ม.21) เพื่อเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาเขาสู กระบวนการยุติธรรม การหลีกเลี่ยงการกอเหตุความ
รุนแรงกับเปาหมาย การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเท็จจริงของเหตุการณที่เกิดข้ึนตอประชาชนและการสราง
พื้นที่ปลอดภัยในชุมชน  

2. ดานผลกระทบตอเจาหนาที่ ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเห็นดวยในระดับมากผลกระทบจากความ
รุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี เจาหนาที่ความจริงใจในการปฏิบัติหนาที่เพียงใด การยกเลิก พรก. 
ฉุกเฉิน และการใชชีวติประจําวันของเจาหนาที่ และรูสึกมีความปลอดภัยในการปฏิบัติ หนาที่มากนอยเพียงใด  

3. ดานทัศนคติของเจาหนาที่ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยเห็นดวยในระดับมากที่สุดวาผลกระทบ
จากความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี เจาหนาที่มคีวามสัมพนัธใกลชิดกับกํานัน ผูใหญบาน สามารถ
เขาถึง ชวยเหลือได เจาหนาที่ปฏิบัติตอผูตองสงสัยดวยความเปนธรรม ความเห็นของ ประชาชนอยูในระดับมาก 
คือ เห็นประชาชนเปนดุจญาติมิตร และเจาหนาที่มีอัธยาศัยที่ดีกับคนในชุมชน เจาหนาที่ตระหนักวาประชาชนมี
สิทธิอยางเสมอภาคและเทาเทียม และเจาหนาที่มคีวามเขาใจและเคารพประเพณีและวัฒนธรรมของทองถ่ิน 

4. ดานแนวทางในการปรับปรุง แกไขปญหา ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเห็นดวยในระดับมากที่สุดวา 
ผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ตามหลักกฎหมายและสิทธิ
มนุษยชน มีความเห็นอยูในระดับมาก คือเจาหนาที่สามารถจับกุมผูกระทําผิดอยางรวดเร็วและเปนธรรมตามขอ
กฎหมาย เจาหนาที่สามารถไปถึงที่เกิดเหตุไดทันทวงที เมื่อเกิดเหตุ เจาหนาที่สามารถประสานงานกับหนวยงานที่
เก่ียวของ เชน ศอ.บต. กอ.รมน. ในการแกปญหาความไมสงบเปนอยางดี การปดลอมพื้นที่ตองสงสัย เจาหนาที่ได
แจงใหประชาชนทราบถึงข้ันตนอนตามหลักกฎหมาย และเม่ือเกิดเหตุราย เจาหนาที่สามารถเก็บกู และเคลียรพื้นที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 5. ดานความขัดแยง ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเห็นดวยในระดับมากวา ผลกระทบจากความรุนแรงใน
พื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี โดยเห็นดวยในระดับมากที่สุด วาเจาหนาที่ใหสรางความเขาใจใน เหตุการณเปน
อยางดี รองลงมามีความเห็นในระดับมาก คืองบประมาณที่นํามาใชแกปญหาตรง เปาหมาย และเจาหนาที่สราง
ความเขาใจกันเปนอยางดี กับประชาชน  
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การวิจยั เร่ือง ผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี ผูวิจัยพบประเด็นที่สามารถ
นํามาอภิปรายเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดดังนี้ 

การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี 
พบวา เปนเพศหญิงมากกวา เพศชาย คิดเปนรอยละ 61.50 สวนใหญจะมีอายุระหวาง 35-60 ป มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 68.00 สวนใหญเปนประชาชนที่มรีะดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 57.40 สวนใหญประชาชนที่
มีสถานภาพสมรสแลว มากที่สุด คิดเปนรอยละ 61.70 โดยมีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 5,000-10,000 มากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 54.90 ซึ่งประกอบอาชีพสวนใหญรับจาง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 64.00  

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี 
มีความพึงพอใจผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี ดานทัศนคติของเจาหนาที่ อยูใน
ระดับมากที่สุด โดยเห็นดวยวา ผลกระทบจากความรุนแรงในพ้ืนที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี เจาหนาที่มี
ความสัมพนัธใกลชิดกับกํานัน ผูใหญบาน สามารถเขาถึงชวยเหลือได เจาหนาที่ปฏิบัติตอผูตองสงสัยดวยความเปน
ธรรม และพึงพอใจในระดับมาก คือ เห็นประชาชนเปนดุจญาติมิตร เจาหนาที่มีอัธยาศัยที่ดีกับคนในชุมชน 
เจาหนาที่ตระหนักวาประชาชนมีสิทธิอยาง เสมอภาคและเทาเทียม เจาหนาที่มีความเขาใจและเคารพประเพณี 
และวัฒนธรรมของทองถ่ิน สอดคลองกับแนวคิดของ ศ.ปรีชา ชางขวัญยืน (2540) เม่ือพูดถึงความเทาเทียมกัน           
สิง่แรกที่คนเรามักนึกถึงก็คือความเทากันอยางจํานวนเลข หรือรูปทรงเรขาคณิต เชน เมื่อพูดวารูปสามเหลี่ยม 2 รูป
มีพืน้ที่เทากัน แปลวา ถารูปหนึ่งมีพื้นที่ 6 ตารางนิ้วอีกรูปหนึ่งก็ตอง 6 ตารางนิ้ว และถาเทากันทั้งดานและมุมดวย
ก็เรียกวา เทากันทุกประการ คนเรามักนึกวาความเทาเทียมกันคือเทากันทุกประการ เชน ถาพอรักลูกเทากัน เมื่อให
เงินคนหนึ่ง 2 บาทก็ตองใหอีกคนหนึ่ง 2 บาท จะตองปฏิบัติตอลูกทุกคนเหมือนกันหมด เชน เรียนหนังสือก็ตอง
โรงเรียนเดียวกันความเทากันที่พิจารณาในแงปริมาณหรือแงจํานวนนี้ มีผูเห็นวาไมถูกตอง เพราะความเทากัน
เชนนั้นกลายเปนความไมเทากัน เชน ถาพอใหลูกสองคนกินอาหารเทากันคนหนึ่งอาจอ่ิมแตอีกคนหนึ่งไมอ่ิม คือได
ความอ่ิมไมเทากัน ถาจะใหอ่ิมเทากันตองใหกินไมเทากัน หรือถาคนหนึ่งทํางานมากกวาอีกคนหนึ่งก็ตองไดรับสวน
แบงมากกวา ถาใหเทากันก็เปนความไมเทากัน ความเทากันอยางแรกแทบจะไมมีความหมายอะไรเพราะเปนแต
อุดมคติ เนื่องจากคนไมไดเทาเทียมกันหรือเหมือนกันทุกประการ ถาจะใหเกิดความเทาในความตางนี้ก็ตองพิจารณา
ในแงสดัสวน เราอาจเรียกความเทาแบบแรกวา ความเทากันตามตัวเลข (numerical equality) และความเทาแบบ
หลังวา ความเทากันแบบสัดสวน (proportional equality) หรือเราอาจเรียกความเทาแบบหลังวา ความเทาเทียมกัน
 ดานผลกระทบตอเจาหนาที่ พบวา ประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี มีความพึงพอใจ
ผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี ดานผลกระทบตอเจาหนาที่ อยูในระดับมากที่สุด 
โดยเห็นดวย เจาหนาที่ความจริงใจในการปฏิบัติหนาที่เพียงใด และความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ การยกเลิก 
พรก.ฉุกเฉิน การใชชีวิตประจําวันของเจาหนาที่ ความไวใจซ่ึงกันและกัน และ รูสึกมีความปลอดภัยในการปฏิบัติ
หนาที่มากนอยเพียงใด สอดคลองกับแนวคิดของ เคทส และ คาน อางถึงใน อารียา พิชัยวัตต (2537 : 81-82) ที่วา 
เร่ืองของปจจัยที่มีความสําคัญตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเขากลาววา ประสิทธิภาพ คือ สวนประกอบที่
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สําคัญของประสิทธิผล ประสิทธิภาพขององคการนั้น ถาวัดจาก ปจจัยนําเขาเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ไดนั้น จะทํา
ใหการวัคประสิทธิภาพคลาดเคลื่อน จากความจริงประสิทธิภาพขององคการ หมายถึง การบรรลุเปาหมาย(Goal 
Attainment) ขององคการในการบรรลุเปาหมายขององคการนั้นปจจัยตาง ๆ คือ การฝกอบรม ประสบการณ
ความรูสกึผูกพัน ยังมีความชํานาญประสิทธิภาพขององคการนั้น 

ดานความขัดแยง พบวา ประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี มีความพึงพอใจผลกระทบจาก
ความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี ดานความขัดแยง อยูในระดับมากที่สุด โดยคิดวา เจาหนาที่ให
สรางความเขาใจในเหตุการณเปนอยางดี มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือ งบประมาณที่นํามาใชแกปญหาตรง 
เปาหมาย และ เจาหนาที่สรางความเขาใจกันเปนอยางดี กับประชาชนสอดคลองกับแนวคิดของ คริสโตเฟอร มัวร 
ยังไดแบงโครงสรางของความขัดแยงของมนุษยวามาจากพ้ืนฐานความขัดแยง 5 ประเภท ดังตอไปนี้ 

1. ความขัดแยงดานขอมูล (Data Conflict) ไดแก ขอมูลขัดกัน ขาดขอมูล เขาใจคลาดเคลื่อน ขาดการ
สื่อสาร หรือสื่อสารไมถูกตอง มีมมุมองตางกันในเร่ืองของขอมูล 

2. ความขัดแยงดานผลประโยชน (Interest Conflict) ไดแก ความขัดแยงเก่ียวกับทรัพยากรทางดาน
ธรรมชาติหรือสิ่งตาง ๆ ตามความตองการ เชน อํานาจ ตําแหนงหนาที่ 

3. ความขัดแยงดานความสัมพันธ (Relationship Conflict) ไดแก บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่ตางกัน 
พฤติกรรมทางลบที่เกิดข้ึนซํ้าซาก และวิธีในการทําสิ่งตาง ๆ แตกตางกัน เชน วิธกีารทํางานตางกัน การตัดสินใจตางกัน 

4. ความขัดแยงดานโครงสราง (Structural Conflict) ไดแก การแกแยงโดยเปลี่ยนแปลงระเบียบ
กฎเกณฑเดิมดวย ขัดแยงเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติ ขัดแยงเนื่องจากขาดความยุติธรรม 

5. ความขัดแยงดานคุณคาหรือคานิยม (Value Conflict) ไดแก ศาสนา โลกทัศนหรือความเชื่อตางกัน 
การใหความสําคัญตางกัน เกณฑประเมินตางกัน ภูมิหลังทางวัฒนธรรมตางกัน ภูมิหลังสวนบุคคลตางกัน พื้นฐาน
ทางประวัติศาสตรตางกัน 

ดานผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ พบวา ประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานีดาน
ผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเห็นดวยในระดับมากวา ความพึงพอใจผลกระทบจาก
ความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี การใช พรบ.ความม่ันคง (ม.21) เพื่อเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาเขาสู 
กระบวนการ ยุติธรรม สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) หมวด 5 
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ (มาตรา 75 วรรคหนึ่ง) ที่บัญญัติไววา "มาตรา 75 รัฐตองดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพและอํานวย
ความยุติธรรมแกประชาชนอยางรวดเร็วและเทาเทียมกัน รวมทั้งจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืนใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี
ดานผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเห็นดวยในระดับมาก วา ความพึงพอใจ
ผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี โดยความพึงพอใจในระดับมากวา การหลีกเลี่ยง
การกอเหตุความรุนแรง กับ เปาหมาย การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงของเหตุการณที่เกิดข้ึนตอ
ประชาชน และการสรางพื้นที่ปลอดภัยในชุมชน  
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ดานแนวทางในการปรับปรุง แกไขปญหา พบวา ประชาชนในเขตพ้ืนที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานีดาน
ผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเห็นดวยในระดับมากที่สุดวา ความพึงพอใจ
ผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ตามหลักกฎหมาย และสิทธิ
มนุษยชน สอดคลองกับ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ก็ไดบัญญัติใหมีเร่ืองสิทธิมนุษยชนเอาไวดวย 
ปรากฏในหมวด 3 วาดวย สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ซ่ึงอาจครอบคลุมถึงสิทธิ และเสรีภาพตาง ๆ ซึ่งเปนที่
ยอมรับกันอยางเปนสากล ตัวอยางที่นาสนใจอยางเชน การบัญญัติถึงสิทธิชุมชน การอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินใน
มาตรา 46 เทากับเปนการยอมรับการมีอยูของสิทธิชุมชน (community right) โดยเฉพาะอยางยิ่งตามบทบัญญัติ
เก่ียวกับการสงเสริม รับรอง และคุมครอง ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ตามมาตรา 4 มาตรา 26 และมาตรา 28 
เปนตน นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญฯ ยังไดกําหนดไวในมาตรา 199-200 ใหมคีณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติข้ึน
เพื่อ ตรวจสอบและรายงานการกระทํา หรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งนับเปนการ
สรางกลไกที่ใหการคุมครองสิทธิมนุษยชนมีผลเปนจริงมากข้ึนในสังคมไทยได และพึงพอใจในระดับมาก คือ 
เจาหนาที่สามารถจับกุมผูกระทําผิดอยาง รวดเร็วและเปนธรรมตามขอกฎหมาย มีการใชกระบวนการทางนิติ
วิทยาศาสตร มาชวยในการสืบสวน เจาหนาที่สามารถไปถึงที่เกิดเหตุได ทันทวงที เม่ือเกิดเหตุ เจาหนาที่สามารถ 
ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ เชน ศอ.บต. กอ.รมน. ในการแกปญหาความไม สงบเปนอยางดี การปดลอม
พื้นที่ตองสงสัย เจาหนาที่ได แจงใหประชาชนทราบถึงข้ันตนอนตามหลัก กฎหมาย และเม่ือเกิดเหตุราย เจาหนาที่
สามารถเก็บกู และเคลียรพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาในเร่ือง ผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี นั้นจึง
ควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมในสวนอําเภออ่ืน ๆ เพื่อเปนแนวทางในพัฒนาพื้นที่เขตพิเศษชายแดนภาคใต นําไปปรับใช 
และบริหารจัดการ เพื่อให เขาใจ เขาถึง และพัฒนา และมีประสิทธิภาพตอไป เชน 

1. ควรทําการศึกษาวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจตอการเขามาแกปญหาดวยการทหารของรัฐไทย ในพ้ืนที่
อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนในดานนี้ กับระยะเวลาเกือบ 15 ป และ
นํามาวางแผนการพัฒนาเพื่อไมใหเกิดเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ตอไป 

2. ควรทําการศึกษาวิจัย เร่ืองความรุนแรงที่เกิดข้ึนในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี เพื่อทําการ
เปรียบเทียบความรุนแรงในพื้นที่อําเภอรอบนอกจังหวัดปตตานีกับพื้นที่ในบริเวณอําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 

3. ควรทําการศึกษาวิจยั เร่ืองผลกระทบในการแกปญหาความรุนแรงในพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต 
เพื่อจะไดนําขอมูลที่เปนประโยชนเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการแกปญหา และพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษจังหวัด
ชายแดนภาคใตตอไป 
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THE MORALE AND ENCOURAGEMENT IN THE OPERATION OF OFFICIALS 
IN THE CENTRAL CORRECTIONAL INSTITUTION FOR DRUG ADDICTS

    เอกวัฒน  ปญยศ 
    สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ  วรภัทรถิระกุล 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและระดับของขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง กรมราชทัณฑ 2) ศึกษาปญหาท่ีเก่ียวของกับเร่ืองขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัตงิานของขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง กรมราชทัณฑและ 3) ศึกษาเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัตงิานของขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง กรมราชทัณฑ จํานวน 250 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบถาม และขอมูลเก่ียวกับขวัญและกําลังใจ 
บรรยากาศองคกร สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใชในการทดสอบ
สมมติฐานคือ t- test และ F – test และเปรียบเทียบความแตกตางของประสิทธิภาพการทํางานเปนรายคูดวยวิธี 
LSD จากการสํารวจขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง กรมราชทัณฑ สวนใหญ เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 
41 – 50 ป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณการทํางานมากกวา 6 ป มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนมากกวา 20,000 บาท  
 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกร โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม 3.92 
คือ ดานมาตรฐานการทํางาน คาเฉลี่ย 4.13 รองลงมาคือ ดานโครงสรางองคกร คาเฉลี่ย 3.97 ดานความรับผิดชอบ
ในการทํางาน คาเฉลี่ย 3.98 ดานการสนับสนุน คาเฉลี่ย 3.89 ดานการชื่นชม คาเฉลี่ย 3.83 และดานความรูสึก
ผกูพันและรับผิดชอบตอองคกร คาเฉลี่ย 3.75 และขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ยรวม 3.89 คือ ดานความมั่นคงในงาน คาเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือ ดานความกาวหนา คาเฉลี่ย 3.99 ดาน
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา คาเฉลี่ย 3.88 ดานสวัสดิการ คาเฉลี่ย 3.87 ดานลักษณะงานที่ทํา คาเฉลี่ย 3.77 
และ ดานความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน คาเฉลี่ย 3.72 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง กรมราชทัณฑที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง กรมราชทัณฑที่มีสถานภาพสมรส และ
ประสบการณการทํางานตางกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และบรรยากาศองคกรมีความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการทัณฑสถานบําบัด
พิเศษกลาง กรมราชทัณฑ
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Abstract
The purpose of this research was to 1) Study the state and level of morale in the 

operation of the Correctional Institution Officials in the Central Special Corrections 
Department 2) Study the problems related to morale in the operation of the Correctional 
Institution Officials 3) Comparative study of morale and morale in the performance of civil 
servants in the special correctional treatment center. Department of Corrections. 250 people 
The tools used to gather data are general information gathering of respondents and 
information about morale. The statistics used in the research concluded the standard 
deviation and the statistics used in the hypothesis testing were t-test and F - test and 
compare the differences of qualifications as income by LSD. From the survey of 
correctional service central most corrections department Are males aged 41 - 50 years old, 
place with a bachelor's degree, work experience more than 6 years, with a monthly income 
of more than 20,000 baht. 

The research found that The opinions about the organizational climate in the high 
level were in the total value of 3.92. In terms of work standards, the average was 4.13, 
followed by the organizational structure, the average of 3.97 in the aspect of work 
responsibility, the average 3.98 in the aspect of support, the average 3.89, the admiration of 
the average 3.83 and the sense of obligation and responsibility in the organization average 
3.75. And the morale in performing duties in the overall is at a high level. With a mean of 
3.89 in terms of job security, averaging 4.00, followed by progressive averages 3.99 in 
relation to supervisors, averages 3.88 in welfare, averaging 3.87 in the aspect of work done 
in an average 3.77 and relationships With colleagues, average 3.72.  

The hypothesis test found that Civil Service Correctional Institution Special 
Department of Corrections with gender, age, educational level And the average monthly 
income is different There is no difference in morale and morale. With statistical 
significance at the level of 0.05 As for civil servants in correctional treatment center 
Department of Corrections that has marital status And different work experience Have 
morale and duty in different duties With statistical significance at the level of 0.05 And the 
organizational climate is related to the morale in the performance of civil servants in the 
special correctional treatment center in the Department of Corrections.

Keywords : THE MORALE AND ENCOURAGEMENT
 

การบริหารองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนั้นจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและไดรับความสําเร็จ
ตามเปาหมายหรือไม เพียงใด ตองอาศัยทรัพยากรในการบริหารซ่ึงประกอบดวย คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ 
(Material) และการจัดการ (Management) หรือเรียกวา 4M ถาหนวยงานหรือองคกรใดขาดทรัพยากรในการ
บริหารยอมทําใหการดําเนินงานขององคกรนั้นขาประสิทธิภาพและบรรดาทรัพยากรการบริหารทั้งหมด คน ถือเปน
ทรัพยากรที่มคีวามสําคัญที่สุด เพราะความสําเร็จหรือความลมเหลวในการบริหารยอมข้ึนอยูกับคนเปนผูดําเนินการ 
ซึ่งในการปฏิบัติหนาที่ราชการนั้นขวัญกําลังใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนับวาเปนองคประกอบที่สําคัญ
อยางยิ่งที่จะชวยสงเสริมใหคนเกิดความกระตือรือรนและยังสงผลใหงานมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค
ขององคกร ซ่ึงจะพบวาระบบของราชการไทยนั้นมักจะไมคอยใหความสําคัญกับเร่ืองการตอบสนองความตองการ
ของบุคลากรในองคกร ทําใหการทํางานของขาราชการนั้นขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีลักษณะที่เฉ่ือยชา ไมมี
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ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ทําใหสงผลกระทบตอวามสําเร็จของงาน คุณภาพของงานลดลง เชน มีการลา 
การขาดงาน การยาย สับเปลี่ยนหรือการโอน (ยาย) และการขอลาออกกอนวัยเกษียณ ซ่ึงปญหาดังกลาวนี้ไดเปน
อุปสรรคสําคัญในการบริหารงานขององคกรใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผูบริหารองคกรหรือผูบังคับบัญชาจึง
จําเปนตองรูจักหา รูจัดใช รูจักบํารุงรักษา หรือรูจัดพัฒนาบุคลากรรวมทั้งตองเขาใจเก่ียวกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัตงิานซ่ึงเปนทัศนคติหรือความรูสึกในทางที่ดีของบุคลากรที่มีตองานที่ตนเองปฏิบัติหรือรับผิดชอบอยูในองคกร 
ซึ่งหากบุคคลใดมีความพึงพอใจตองานที่ปฏิบัติอยูมากก็จะมีการจูงใจที่จะอุทิศตัวและกําลังสติปญญาใหแกการ
ทาํงานสูงและมักจะปรับปรุงการปฏิบัตงิานของตนเองอยูเสมอ มีการปฏิบัติงานดวยความเต็มใจและอุทิศเวลาใหกับ
การปฏิบัตงิานตั้งใจขยันขันแข็งในการปฏิบัตงิานและมีความภักดีตอองคกรสูง (วรลักษณ วิวัฒนวานิชกุล,2553 : 1) 
ซึ่งหัวใจของการทํางานคือความสําเร็จเพื่อที่จะไดงานที่มีคุณภาพ ตรงตามเปาหมาย และ จุดประสงคที่ตั้งไวให
สําเร็จอยางสมบูรณ การทํางานดวยความมุงม่ัน ทุมเท ยอมไดผลงานที่มีคุณภาพ อยางตอเนื่อง การวางระบบการ
ทาํงานที่เขมแข็ง การดําเนินงานที่ดีสงผลใหคนที่ทํางานมีความสุข ประสบความสําเร็จ (สุพิชฌาย เรืองแจง, 2551 : 48) 
กลาววา “Hawthorne Experiments” คือ“ความรูสึก” (Sentiments) การแสดงออกในรูปแบบที่เปนเร่ืองราว
ทางจิตใจ ยอมรับในความสําเร็จ มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ มีความตองการทางสังคม 
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ผลงานบรรลุผลตามที่เปาหมายไว ผูปฏิบัติงานไดรับความพอใจ มีขวัญและกําลังใจสูง 
เต็มใจในการ ทาํงาน ซึ่งเปนความตองการที่แทจริงของพฤติกรรมของมนุษย แตถาหากสังคมในหนวยงานมีระบบ การ
ทาํงานที่ซับซอน มีเทคโนโลยีที่เจริญกาวหนามากข้ึน มีความตองการแรงกดดันที่จะใหคนทํางาน สรางผลงานมากข้ึน 
คนทํางานมีเวลาใหกับตนเองและครอบครัวลดลง มีความสุขลดลง พลอยทําใหผลงานของหนวยงานลดลงไปดวย  
 การสรางบุคลากรภายในองคกรใหสามารถปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหดีที่สุด รวมทั้งการทุมเทกําลัง
กายกําลังใจในการทํางาน มีการทํางานเปนทีม องคกรทั้งหลายควรใหความสนใจและเอาใจใสเก่ียวกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยบุคลากรในองคกรเปรียบเหมือนตนทุนที่มีคา เพื่อพัฒนาใหบุคลากรมีคุณคาอยางเหมาะสมกับ
องคกร ซ่ึงถือวาจะเปนหลักประกันที่ทําใหองคกรกาวหนาและมีความม่ันคง การบริหารงานในองคกรทุกองคนั้น
ผูบริหารตองคํานึงถึงขวัญและกําลังใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรในหนวยงานอยูเสมอ เพราะวาขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัตงิานของบุคลากรเปนเร่ืองที่มคีวามสําคัญและเปนปจจัยที่สงผลโดยตรงตอประสิทธิภาพการทํางาน และ
มผีลกระทบตอองคกรนั้น ๆ วิธีที่ผูบริหารจะผสานจิตใจของผูรวมงานใหเกิดความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงาน อันเปน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ดีที่สุดก็คือสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน ขวัญและกําลังใจเปนเร่ืองที่ผูบริหาร
ควรใหความสนใจเปนอยางมาก เนื่องจากขวัญและกําลังใจเหมือนสุขภาพของมนุษยตองการความเอาใจใส การตรวจ
วินิจฉัยการดูแลรักษาใหขวัญและกําลังใจดีและระดับขวัญกําลังใจสูงเสมอ ขวัญและกําลังใจจึงเปนปจจัยโดยตรงตอ
ความสําเร็จและประสิทธิภาพของงานในองคกร ดวยเหตุนี้ขวัญจึงเปนเร่ืองสําคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย 
เนื่องจากขวัญดีจะสรางผลงานที่มีคุณภาพใหอง๕กรทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการทํางาน เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ ทําใหคนมีวินัย ปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบแบบแผนมีความเขาใจกับองคกรดีข้ึน          
มคีวามคิดริเร่ิมในกิจการตาง ๆ มีความเชื่อม่ันในองคกรของตนเองทําใหองคกรมีความเขมแข็งฟนฝาอุปสรรคในยาม
คับขันได (สุธีรา เดชนครินทร, 2553 : 224) ดังนั้น การเขาใจความเปนอยู บทบาทหนาที่รวมถึงขวัญและกําลังใจ 
ของขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง จึงเปนสิ่งที่เรามองขามไมได ซึ่งมีความสําคัญยิ่งที่จะชวยใหผูปฏิบัติงาน
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สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จากสาเหตุที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยในฐานะขาราชการทัณฑสถาน
บําบัดพิเศษกลาง กรมราชทัณฑ จึงสนใจศึกษา ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการทัณฑสถานบําบัด
พิเศษกลาง กรมราชทัณฑ เพื่อจะไดทราบขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและนําขอมูลที่ไดจากการวิจัย นําเสนอ
ตอผูบังคับบัญชา เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงขวัญและกําลังใจ เพื่อใหขาราชการมีขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติที่ดีสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานไดอยางแทจริง 
 

 
 1. เพื่อศึกษาสภาพและระดับของขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการทัณฑสถานบําบัด
พิเศษกลาง กรมราชทัณฑ 
 2. เพื่อศึกษาปญหาที่เก่ียวของกับเร่ืองขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการทัณฑสถาน
บาํบัดพิเศษกลาง กรมราชทัณฑ 
 3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง 
กรมราชทัณฑ 
 

 การวิจัยเร่ือง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง กรม
ราชทัณฑ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบในการวิจัย ดังนี้
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. ประสบการณการทํางาน 
6. รายไดเฉลีย่ตอเดือน 

1. ดานสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
2. ดานความสมัพันธกับเพ่ือนรวมงาน 
3. ดานความกาวหนา 
4. ดานความมั่นคงในงาน 
5. ดานสวัสดิการ 
6. ดานลักษณะงานท่ีทํา 

1. ดานโครงสรางองคกร 
2. ดานมาตรฐานการทํางาน 
3. ดานความรับผิดชอบในการทํางาน 
4. ดานการช่ืนชม 
5. ดานการสนับสนุน 
6. ดานความรูสึกผูกพันและรับผิดชอบ 
 ตอองคกร 
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ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ เปนขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง กรมราชทัณฑ          
ทีป่ฏิบัตหินาที่ ณ ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง จํานวนทั้งสิ้น 250 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) มีลักษณะเปนการ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยแบงเปน 2 สวน แบบวัดมี
ลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ ใชมาตรสวนประมาณคา Rating Scale ตามมาตรวัดแบบลิเคิรท 
(Likert’s Scale) ในการวัดระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  
 เกณฑการประเมินคาวัดระดับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน แบงเปน 5 ระดับ แปลความหมาย
คาเฉลี่ยโดยผูวิจัยเลือกใชวิธีของเบสท (Best, 1977 : 174 อางถึงในวันชัย คําเจริญ, 2545 : 77) ใชเกณฑการ
ประเมิน ดังนี้ 
 อันตรภาคชั้น  = คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
         จํานวนชั้นที่ตองการแบง 
   = (5-1)/5 = 0.8  
 4.21 – 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
 3.41 – 4.20  หมายถึง  มาก  
 2.61 – 3.40  หมายถึง  ปานกลาง 
 1.81 – 2.60  หมายถึง  นอย 
 1.00 – 1.80  หมายถึง  นอยที่สุด 

 
 1. ตรวจสอบหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนเสนอ
อาจารยทีป่รึกษาเพือ่ตรวจสอบความครอบคลุมครบถวนของเนื้อหาในประเด็นและสาระสําคัญ และปรับปรุงแกไข 
 2. นําแบบสอบถาม ไปทดสอบ (Tryout) กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตวัอยางจํานวน 30 ชุด เพื่อนํากลับ
มาทดสอบหาคาความเชื่อถือได (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha Coefficient 
โดยใชวิธีสมัประสิทธิ์แอลฟา สูตรของครอนบราค (Cronbach) เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม คาแอลฟา
ทีไ่ดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม ซึ่งคาที่ใกลเคียงกับ 1 มาก แสดงวามีความเชื่อม่ันสูง 
 3. นําแบบสอบถามไปเก็บกับกลุมตัวอยางจํานวน ชุด หลังจากนั้นจึงนําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมไดมา
จัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
 4. นําขอมูลที่ตรวจสอบแลวมาลงรหัส (Coding) พรอมแบบสอบถามกรอกลงในแบบกรอกขอมูลแลว
วิเคราะหขอมูลสถิติดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร ประมวลผล
ขอมูลตามสมมติฐานที่ตัง้ไว 
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1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ซ่ึงใชสถิติดังนี้ 
 1.1 คารอยละ (Percentage) เพื่อใชอธิบายลกัษณะขอมูลลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 1.2 คาเฉลี่ย (Mean) เพื่อใชในการอธิบายลกัษณะขอมูลบรรยากาศองคกร ไดแก ดานโครงสรางองคกร 
ดานมาตรฐานการทํางาน ดานความรับผิดชอบในการทํางาน ดานการชื่นชม ดานการสนับสนุน และดานความรูสึก
ผูกพันและรับผิดชอบตอองคกร และแบบสอบถามสวนที่ 3 ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ไดแก ดาน
ความสัมพนัธกับผูบงัคับบัญชา ดานความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน ดานความกาวหนา ดานความม่ันคงในงาน ดาน
สวัสดิการ และดานลักษณะงานที่ทํา 
 1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชอธิบายลักษณะขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 2 
และสวนที่ 3  
2. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิตเิชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน ดังนี้ 
 2.1 สถิตใินการทดสอบ เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ที่เปนอิสระตอกัน 
โดยทดสอบดวยคาที (Independent Sample t - test) ทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของตัวแปร
มากวา 2 กลุมข้ึนไป โดยใชการทดสอบแบบวิเคราะหความแปรปรวน 1 ตัวแปร (One – way ANOVA) หรือคาเอฟ 
(F - test) ทดสอบความแตกตางเปนรายคู ในกรณีที่มีนัยสําคัญทางสถิติและใชวิธีการของ Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) 
 2.2 การวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) หาคาสัมปสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางบรรยากาศ
องคกรกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัตงิาน 

 r xy   =  [ ][ ] 
 
  เมื่อ   r xy แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ 
     แทน ผลรวมคะแนนรายขอของกลุมตวัอยาง 
     แทน ผลรวมคะแนนรวมของทั้งกลุม 
     แทน ผลรวมคะแนนชุด x แตละตัวยกกําลังสอง 
      แทน ผลรวมคะแนนชุด y แตละตัวยกกําลังสอง 
        แทน  ผลรวมของผลคูณระหวาง x และ y 
    N แทน จํานวนคนหรือกลุมตวัอยาง 
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โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ จะมีคาระหวาง -1 ≤ r ≤ 1 ความหมายของคา r (กัลยา วาณิชยปญญา, 2544 : 437) คือ 
 1. คา r เปนลบ แสดงวา x และ y มคีวามสัมพนัธในทิศทางตรงกันขาม 
 2. คา r เปนบวก แสดงวา x และ y มคีวามสัมพนัธในทิศทางเดียวกัน 
 3. ถา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง x และ y มคีวามสัมพนัธในทิศทางเดียวกันและความสัมพนัธกันมาก 
 4. ถา r มีคาเขาใกล -1 หมายถึง x และ y มคีวามสัมพันธในทิศทางตรงกันขามและมีความสัมพันธกันมาก 
 5. ถา r = 0 แสดงวา x และ y ไมมคีวามสัมพนัธกัน 
 6. ถา r เขาใกล 0 แสดงวา x และ y มคีวามสัมพนัธกันนอย  
เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ (ชูศรี วงศรัตนะ,2541 : 324) 
 คาสัมประสิทธิ์สัมพนัธ   ระดับความสัมพนัธ 
 0.91 – 1.00    มคีวามสัมพนัธสูงมาก 
 0.71 – 0.90    มคีวามสัมพนัธสูง 
 0.31 – 0.70    มคีวามสัมพนัธปานกลาง 
 0.01 – 0.30    มคีวามสัมพนัธต่ํา 
 0.00     ไมมคีวามสัมพนัธ 
 

/  
 1. ขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง กรมราชทัณฑ สวนใหญ เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 41 – 50 ป 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณการทํางานมากกวา 6 ป มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 
20,000 บาท  
 2. ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกร สามารถสรุปไดดังนี้ 
   2.1 ดานโครงสรางองคกร ขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง กรมราชทัณฑ มีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.97 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ คือ ข้ันตอนการทํางานไมเปน
อุปสรรคตอการทํางาน คาเฉลี่ยอยูที่ 4.07 หนวยงานของทานมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน คาเฉลี่ยอยูที่ 4.05 
และหนวยงานของทานมีการกําหนดบทบาทหนาที่ของแตละคนอยางชัดเจน คาเฉลี่ยอยูที่ 3.80 
   2.2 ดานมาตรฐานการทํางาน ขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง กรมราชทัณฑ มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยอยูที่ 4.13 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากที่สุด คือ ทานจะคอย
ปรับปรุงมาตรฐานการทํางานใหดกีวาที่กําหนดไว คาเฉลี่ยอยูที่ 4.25 หัวหนางานคอยดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามมาตรฐาน คาเฉลี่ยอยูที ่4.24 รองลงมา และหนวยงานของทานมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่พอดีอยู
ในระดับมาก คาเฉลี่ยอยูที ่3.91 
   2.3 ดานความรับผิดชอบในการทํางาน ขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง กรมราชทัณฑ  
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยอยูที่ 3.97 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ คือ 
สามารถตัดสินใจดําเนินการเองไดในเร่ืองที่ไดรับมอบหมาย คาเฉลี่ยอยูที่ 4.02 รองลงมา งานที่ทานรับผิดชอบมี
ปริมาณที่พอดี คาเฉลี่ยอยูที ่3.98 และมีความพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย คาเฉลี่ยอยูที่ 3.90 
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   2.4 ดานการชื่นชม ขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง กรมราชทัณฑ มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยอยูที ่3.83 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ คือ หนวยงานของทานมีการให
รางวัลแกบคุคลที่ปฏิบัตงิานดีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.86 หัวหนางานมักจะใหขอมูลยอนกลับเก่ียวกับผลการทาํงานของทาน
อยูเสมอ คาเฉลี่ยอยูที่ 3.84 และหัวหนางานมักจะชื่นชม เม่ือทานปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย คาเฉลี่ยอยูที่ 3.80 
   2.5 ดานการสนับสนุน ขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง กรมราชทัณฑ มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยอยูที ่3.89 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ คือ หัวหนางานสนับสนุนใหทานมี
การพัฒนาความรูความสามารถอยูเสมอ คาเฉลี่ยอยูที่ 3.92 รองลงมา บรรยากาศในหนวยงานของทานมีความเปนมิตร 
คาเฉลี่ยอยูที ่3.92 และหัวหนางานใสใจในการทํางานและความเปนอยูของผูใตบังคับบัญชา คาเฉลี่ยอยูที่ 3.85 

2.6 ดานความรูสึกผูกพันและรับผิดชอบตอองคกร ขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลางกรม
ราชทัณฑ มคีวามคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยอยูที่ 3.75 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ คือ 
มคีวามรูสกึภูมใิจที่บอกใครๆ วาทํางานในหนวยงานนี้ คาเฉลี่ยอยูที่ 3.85 รองลงมา บรรยากาศรูสึกภูมิใจที่ไดทํางานใน
หนวยงานนี้ คาเฉลี่ยอยูที ่3.79 และต้ังใจที่จะทํางานใหดีที่สุดเพื่อใหประสบผลสําเร็จในหนวยงานคาเฉลี่ยอยูที่ 3.62 
 3. ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน สามารถสรุปไดดังนี้ 
  3.1 ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง กรมราชทัณฑ มี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยอยูที่ 3.88 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ คือ 
ผูบังคับบัญชามีความยุติธรรมในการบริหารงาน คาเฉลี่ยอยูที่ 3.92 รองลงมาคือ ผูบังคับบัญชาใหความเปนกันเองกับ
บคุลากร คาเฉลี่ยอยูที ่3.88 และ ทานไดรับคําแนะนําที่ดีจากผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานเสมอ คาเฉลี่ยอยูที่ 3.85 
  3.2 ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง กรมราชทัณฑ มี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยอยูที่ 3.72 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ คือ ในการ
ทํางานทานมักจะไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน คาเฉลี่ยอยูที่ 3.76 รองลงมาคือ ทานชวยแกปญหาใหเพื่อน
รวมงานเสมอ คาเฉลี่ยอยูที ่3.73 และ ทานมีความสนิทสนมและเปนกันเองกับเพื่อนรวมงาน คาเฉลี่ยอยูที่ 3.68 
  3.3 ดานความกาวหนา ขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง กรมราชทัณฑ มีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยอยูที่ 3.99 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ หนวยงานของทาน
สงเสริมใหไดรับการอบรม และลาศึกษาตอ เพื่อเพิ่มพนูทักษะและความรูอยูเสมอ คือ คาเฉลี่ยอยูที่ 4.05 รองลงมา
คือ การเลื่อนข้ัน/เลื่อนตําแหนง เปนไปดวยความยุติธรรม คาเฉลี่ยอยูที่ 4.00 และ งานที่ทานทําอยูมีโอกาสสราง
ความกาวหนาใหกับทาน คาเฉลี่ยอยูที ่3.93  
  3.4 ดานความม่ันคงในงาน ขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง กรมราชทัณฑ มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยอยูที่ 4.00 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ คือ มีความม่ันใจ
ในตําแหนงที่ปฏิบัติงานอยู คาเฉลี่ยอยูที่ 4.01 รองลงมาคือ ทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบคําสั่งใด ๆ 
ผูบังคับบัญชาจะแจงใหบุคลากรไดรับทราบรวดเร็ว คาเฉลี่ยอยูที่ 4.01 และ รูสึกสบายใจท่ีปฏิบัติงานกับเพื่อน
รวมงานและผูบังคับบัญชา คาเฉลี่ยอยูที่ 4.00  
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  3.5 ดานสวัสดิการ ขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง กรมราชทัณฑ มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยอยูที่ 3.87 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ คือ การดําเนินการดาน
สวัสดิการตาง ๆ ภายในหนวยงานเปนไปดวยความสะดวกและรวดเร็ว คาเฉลี่ยอยูที่ 3.98 รองลงมาคือ หนวยงาน
ของทานจัดแพทย พยาบาล ตรวจสุขภาพประจําปทุกป คาเฉลี่ยอยูที่ 3.85 และ หองพักเวรรักษาการณสะอาดถูก
สขุลักษณะ คาเฉลี่ยอยูที ่3.78 
  3.6 ดานลักษณะงานที่ทํา ขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง กรมราชทัณฑ มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยอยูที่ 3.97 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ คือ งานที่ทาน
ไดรับมีข้ันตอนการดําเนินงานมากเกินไปจนบางครั้งทาํใหรูสึกทอแท คาเฉลี่ยอยูที่ 4.07 รองลงมาคือ ไดรับงานที่มี
ความทาทายความสามารถ คาเฉลี่ยอยูที่ 3.93 และ งานที่ทานไดรับมีโอกาสเสี่ยงตอชีวิตมากกวาหนวยงานอ่ืน 
คาเฉลี่ยอยูที ่3.90 
 4. เปรียบเทียบขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ประสบการณการทํางาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง กรม
ราชทัณฑที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ไม
ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สวนขาราชการทัณฑสถานบําบัด
พิเศษกลาง กรมราชทัณฑที่มีสถานภาพสมรส ประสบการณการทํางาน ตางกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ
หนาที่ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และบรรยากาศองคกรมี
ความสัมพนัธกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัตงิานของขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง กรมราชทัณฑ 
 

 
 การวิจัยเร่ือง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง            
กรมราชทัณฑ ผูวิจัยมีขอคนพบและประเด็นที่นาสนใจดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัย พบวา ขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง กรมราชทัณฑ สวนใหญ เปนเพศชาย 
มีอายุระหวาง 41 – 50 ป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณการทํางานมากกวา 6 ป           
มรีายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 20,000 บาท สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ธนกร มีคา (2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษา
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัตงิานของขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี พบวา ขาราชการ ทัณฑสถาน
บําบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี สวนใหญเปน เพศชาย อายุระหวาง 50 - 59 ป สถานภาพสมรส การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รายไดตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท 
 2. ความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองคกร ประกอบดวย  
    2.1 ดานโครงสราง ภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ อธิป ศรีเปารยะ (2554 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกรและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โรงแรม 
เวสทิน แกรนด สุขุมวิท พบวา ดานโครงสรางของงาน ดานการสนับสนุน ภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา
บรรยากาศอยูในระดับมาก 
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    2.2 ดานมาตรฐานการทํางาน ภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Bhattacharya 
(2006 : บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองการตั้งคาเปาหมาย บรรยากาศองคกร และแรงจูงใจใน การทํางานตามการรับรูของ
พนักงานพนักงานของโรงพยาบาล Peerless พบวา พนักงานมีการรับรูตอบรรยากาศองคกร และดานมาตรฐาน
การปฏิบัตงิานอยูในระดับมาก  
    2.3 ดานความรับผิดชอบในการทํางาน ภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
วราภรณ คําเพชรดี (2552 : บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง บรรยากาศองคกรกบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สาํนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตามความคิดเห็นของบุคลากร 
สาํนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี ดานความรับผิดชอบ โดยภาพรวมมีแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานอยูในระดับสูง 
    2.4 ดานการชื่นชม ภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ คทาวุธ มวงแกว 
(2559 : บทคัดยอ) ไดศึกษา บรรยากาศองคการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามความคิดของผูบริหารและครู สังกัด
สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี พบวา บรรยากาศองคการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามความคิด
ของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก คือดานการ
ใหรางวัล  
    2.5 ดานการสนับสนุน ภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ อธิป ศรีเปารยะ 
(2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกรและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
โรงแรม เวสทิน แกรนด สุขุมวิท พบวา ดานโครงสรางของงาน ดานการสนับสนุน ภาพรวมกลุมตัวอยางสวน ใหญ
เห็นวาบรรยากาศอยูในระดับมาก 
    2.6 ดานความรูสึกผูกพันและรับผิดชอบตอองคกร ภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ อําพัน ศริเสถียร (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง ขวัญและกําลังใจของขาราชการตํารวจสังกัด
สถานี ตํารวจภูธรบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบวา ขวัญและกําลังใจของขาราชการตํารวจสังกัดสถานี
ตํารวจภูธรบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดานความผูกพัน อยูในระดับมาก 
 3. ความคิดเห็นเก่ียวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย  
   3.1 ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ภาพรวมอยูในระดับมาก คือ ผูบังคับบัญชามีความ
ยุติธรรมในการบริหารงาน รองลงมาคือ ผูบังคับบัญชาใหความเปนกันเองกับ และทานไดรับคําแนะนําที่ดีจาก
ผูบังคับบัญชาในการปฏิบัตงิานเสมอ สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปรียรัตน ชาวไชย (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษา
เร่ืองขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลทาใหม อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 
ผลการวิจัยพบวา ขวัญและกําลังใจของบุคคลทุกดานอยูในระดับที่มีความพึงพอใจสูง ไมวาจะเปนดานสภาพการ
ทํางาน โอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน ความเพียงพอของรายได การบังคับบัญชา สวัสดิการในหนวยงาน 
ความสัมพนัธกับผูบงัคับบัญชา ความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน 
   3.2 ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ภาพรวมอยูในระดับมาก คือในการทํางานทานมักจะ
ไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน รองลงมาคือ ทานชวยแกปญหาใหเพื่อนรวมงานเสมอ และมีความสนิทสนม
และเปนกันเองกับเพื่อนรวมงาน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปรียรัตน ชาวไชย (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลทาใหม อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 
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ผลการวิจัยพบวา ขวัญและกําลังใจของบุคคลทุกดานอยูในระดับที่มีความพึงพอใจสูง ไมวาจะเปนดานสภาพการ
ทํางาน โอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน ความเพียงพอของรายได การบังคับบัญชา สวัสดิการในหนวยงาน 
ความสัมพนัธกับผูบงัคับบัญชา ความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน 
   3.3 ดานความกาวหนา ภาพรวมอยูในระดับมาก คือ หนวยงานของทานสงเสริมใหไดรับการ
อบรม และลาศึกษาตอ เพื่อเพิ่มพนูทักษะและความรูอยูเสมอ รองลงมาคือ การเลื่อนข้ัน/เลือ่นตําแหนง เปนไปดวย
ความยุติธรรม และงานท่ีทานทําอยูมีโอกาสสรางความกาวหนาใหกับทาน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปรียรัตน 
ชาวไชย (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลทา
ใหม อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี พบวา ขวัญและกําลังใจของบุคคลทุกดานอยูในระดับที่มีความพึงพอใจสูง ไมวา
จะเปนดานสภาพการทํางาน โอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน 
   3.4 ดานความมั่นคงในงาน ภาพรวมอยูในระดับมาก คือ มีความมั่นใจในตําแหนงที่ปฏิบัติงานอยู 
รองลงมาคือ ทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบคําสั่งใด ๆ ผูบังคับบัญชาจะแจงใหบุคลากรไดรับทราบรวดเร็ว 
และ รูสึกสบายใจที่ปฏิบัติงานกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา สอดคลองกับผลงานวิจัยของ อธิป ศรีเปารยะ 
(2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกรและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
โรงแรม เวสทิน แกรนด สุขุมวิท พบวา ระดับแรงจงูใจในการปฏิบัติดานอ่ืน ๆ ไดแก ดานความสําเร็จในการทํางาน 
ดานความมั่นคงในงาน โดยภาพรวม กลุมตวัอยางสวนใหญมรีะดับแรงจงูใจอยูในระดับมาก 
   3.5 ดานสวัสดิการ ภาพรวมอยูในระดับมาก คือ การดําเนินการดานสวัสดิการตาง ๆ ภายใน
หนวยงานเปนไปดวยความสะดวกและรวดเร็ว รองลงมาคือ หนวยงานของทานจัดแพทย พยาบาล ตรวจสุขภาพ
ประจําปทกุป และ หองพักเวรรักษาการณสะอาดถูกสุขลักษณะ สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ธนกร มีคา (2557 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาขวญัและกําลังใจในการปฏิบัตงิานของขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี พบวา
ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัตหินาที่ของขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม อยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีระดับขวัญและกําลังใจอยูในระดับมาก คือ ดานสวัสดิการใน
หนวยงาน 
   3.6 ดานลักษณะงานที่ทํา ภาพรวมอยูในระดับมาก คืองานที่ทานไดรับมีข้ันตอนการดําเนินงาน
มากเกินไปจนบางครั้งทําใหรูสกึทอแท รองลงมาคือ ไดรับงานที่มคีวามทาทายความสามารถ และ งานท่ีทานไดรับมี
โอกาสเสี่ยงตอชีวิตมากกวาหนวยงานอ่ืน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ อธิป ศรีเปารยะ (2554 : บทคัดยอ) ได
ศึกษา ความสัมพนัธระหวางบรรยากาศองคกรและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โรงแรม เวสทิน แกรนด 
สุขุมวิท พบวา ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติดานอ่ืน ๆ ไดแก ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โดยภาพรวม กลุม
ตัวอยางสวนใหญมรีะดับแรงจงูใจอยูในระดับมาก 
 4. ผลการเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง 
กรมราชทัณฑ จาํแนกตามเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
พบวา ภาพรวมไมตางกัน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ วิลาวัลย อยูงาม (2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
พบวา ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมไมแตกตางกัน และ
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ผลงานวิจัยของ ขจรศักดิ์ สุขคํามี (2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษา ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ
กรมราชทัณฑในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ขาราชการกรมราชทัณฑใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มี เพศและระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ตางกัน และขาราชการกรมราชทัณฑในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ม ีอายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และรายไดตอ
เดือนตางกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัตงิานไมแตกตางกัน 

 

 ดานความรูสึกผูกพันและรับผิดชอบตอองคกร หนวยงานควรมีมาตรการเสริมสรางขวัญกําลังใจและ
สวัสดิการเพิ่มมากข้ึนเพื่อใหขาราชการมีความรูสึกอยากจะปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความทุมเท เต็มใจและมี
ความรูสกึวาตนเองมีคุณคามากข้ึนเม่ือทํางานนานข้ึน 
 ดานความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน หนวยงานควรมีการสงเสริมการทํางานเปนทีมโดยมุงเนนใหมีการ
เรียนรูการทํางานรวมกัน เพื่อเปนโอกาสในการสรางปฏิสัมพันธอันดีระหวางเพื่อนรวมงาน เชนการจัดสัมมนา 
จัดการประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ทําใหเกิดความคิดรวมกันอันจะสงผลดีตอการทํางานตอไป 
 ดานสวัสดิการ หนวยงานควรจัดกองทุนสวัสดิการขาราชการ ใหขาราชการเปนสมาชิกเพื่อใชเปนกองทุน
ฉุกเฉินสําหรับขาราชการในหนวยงาน หรือจัดสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ไดรับจากสวนกลาง เชน กรณี
ขาราชการเจ็บปวยนอนโรงพยาบาล มีการจัดกระเชาหรือมอบเงินเพื่อเปนสวัสดิการในกรณีเจ็บปวย  
 ดานลักษณะงานที่ทํา ควรมีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน และจัดอัตรากําลังให
เพียงพอเหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ควรมอบหมายงานใหตรงกับความรูความสามารถ 

 1. ศึกษาการมีสวนรวมของขาราชการในการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ
ทณัฑสถานบําบัดพิเศษกลาง กรมราชทัณฑ 
 2. ควรศึกษาการสงเสริมความสัมพนัธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ในทัณฑสถานบําบัด
พิเศษกลาง กรมราชทัณฑ 
 3. ควรศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ในการสงเสริมสวัสดิการในทัณฑ
สถานบําบัดพิเศษกลาง กรมราชทัณฑ 
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